
 

Amsterdam, 31 mei 2021 

De Projectinrichter wordt partner van Steelcase 

Nieuwe distributieovereenkomst biedt klanten ongekende mogelijkheden om hun 

werkomgevingen in te richten, conform de nieuwe post-covid realiteit, met 

innovatieve oplossingen van wereldklasse.  

Vandaag kondigt De Projectinrichter een distributieovereenkomst aan, in Nederland, 

met Steelcase: de wereldmarktleider in kantoorinrichting. 

Steelcase biedt een brede, state-of-the-art, productportefeuille die gebaseerd is op 

diepgaand wetenschappelijk onderzoek, de modernste inzichten op het gebied van 

duurzaamheid en met ontwerpen van wereldklasse voor de moderne 

werkomgeving. 

Samenwerking biedt vele mogelijkheden en kansen 

Peter Veer, directeur van De Projectinrichter, zegt: “Dit partnership biedt ons de kans 

om onze klanten, bestaand én nieuw, een uitgebreide keuze aan nieuwe producten 

te tonen. Van complete innovatieve concepten tot spannende nieuwe designs die 

ervoor zorgen dat werken op kantoor, thuis of onderweg weer iets wordt om naar uit 

te kijken.” 

Rick Bomer, Directeur Sales van Steelcase Nederland voegt toe: “De uitbreiding van 

onze distributie met een nieuwe dealerpartner, professioneel en met veel expertise, 

zoals De Projectinrichter, betekent een flinke versterking van onze positie in de 

Nederlandse markt. Hierdoor kunnen we onze klanten nog beter bedienen. We zijn 

enorm blij met dit partnership en kijken uit naar de stappen die we gezamenlijk zullen 

gaan nemen.” 

De distributieovereenkomst is geldig in Nederland met ingang van 1 juni 2021. 

Over De Projectinrichter 

Het landelijk werkende bedrijf De Projectinrichter is één van de grootste dealers van 

kantoor- en projectmeubilair aangevuld met een breed assortiment 

projectstoffering, dat mede via professionele adviseurs als architecten, 

projectmanagementbureaus en interieuradviesbureaus wordt verkocht aan 

eindgebruikers.  

Als specialist in inrichten, adviseren zij in het gezamenlijk creëren van een 

toekomstgerichte, duurzame en efficiënte werkomgeving.  

Naast de showroomvestiging in Purmerend, Bergeijk en Rotterdam, beschikt De 

Projectinrichter B.V. over een eigen logistiek. De snelgroeiende aandacht voor 

circulair inrichten wordt gefaciliteerd door een op maat gemaakt pakket aan 



diensten, producten en financieringsmogelijkheden. De Projectinrichter is ISO 9001 en 

ISO 14001 gecertificeerd. 

Over Steelcase 

Al meer dan 108 jaar helpt Steelcase Inc. bij het creëren van fantastische 

werkomgevingen bij leidende bedrijven uit alle industrieën en branches over de hele 

wereld. Zij doen dit samen met hun toonaangevende familie van merken 

Steelcase®, Coalesse®, Orangebox® en partnermerken zoals Viccarbe en Bolia. 

Gezamenlijk bieden deze merken een allesomvattend portfolio van producten en 

diensten op het gebied van architectuur, meubilair en technologie. Alles afgestemd 

op het behalen van maximaal rendement gekoppeld aan een gezonde, duurzame 

en sociaal verantwoorde werkomgeving. 

Klanten profiteren van hun wereldwijde netwerk van verkoop- en                      

support-steunpunten, inclusief meer dan 800 dealers. Steelcase is wereldmarktleider, 

beursgenoteerd, met een totale omzet in 2020 van $ 3,7 miljard. 

Meer informatie over Steelcase: 

www.steelcase.eu 

Meer informatie over De Projectinrichter:   

www.deprojectinrichter.com/pers 

info@deprojectinrichter.com 

088-650 1234  
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