
Over De Projectinrichter:  
De Projectinrichter B.V. is sinds 2003 gespecialiseerd in kantoor- en projectinrichting en als onafhankelijk 
inrichter bieden wij meer dan 250 merken op het gebied van kantoormeubelen en projectstoffering.  
Als specialist in inrichten, adviseren wij in het gezamenlijk creëren van een toekomstgerichte, duurzame en 
efficiënte werkomgeving.  
Naast de showroomvestiging in Purmerend en Rotterdam, beschikt De Projectinrichter B.V. over een eigen 
logistiek kantoormeubelencentrum in Tilburg. Door de ruime collectie, ook te vinden op onze website 
www.deprojectinrichter.com, kunnen wij de wensen van architecten, adviseurs, ontwerpers en directe 
opdrachtgevers uit het bedrijfsleven, de gezondheidszorg en de overheid invullen. 

 

 

 

Purmerend, januari 2016 

Werken in de ‘Koningskamer’ 

Nieuw jaar, nieuwe showroom en nieuwe uitdagingen voor De Projectinrichter. In het jaar 2015, 

waarin de lezers van het blad MT (Management Team) De Projectinrichter hebben gekozen als 3e 

op het gebied van kantoorinrichting in Nederland, werd de start gemaakt met de vernieuwing van 

De Projectinrichter. Niet alleen meer grote projecten en aanbestedingen en daardoor meer 

personeel maar ook een nieuwe strategie en vernieuwde showroom. 

Nu in 2016 de showroom in Purmerend opnieuw in gebruik genomen is, is directeur Rimmer Stumpel erg 

tevreden over het resultaat. “Het laat de verschillende mogelijkheden zien op het gebied van zit-sta bureaus en 

activiteit gerelateerd werken, met diverse vergaderruimtes, waaronder de koningskamer en prinsenkamer 

maar ook concentratiewerkplekken.” Trots is Rimmer op het stalenatelier waarin alle stalenboeken en 

kapstalen van de ruim 250 merken op het gebied van meubels, meubelstoffen, vloeren en raambekleding bij 

De Projectinrichter te vinden zijn.  

Met deze nieuwe showroom laat De Projectinrichter zien wat ze in huis heeft en hoe je uit de grote diversiteit 

aan merken een keuze kunt maken voor de juiste kantoorinrichting. Of het nu gaat om een (ergonomische) 

bureaustoel, een vergaderopstelling, akoestische oplossingen, zorgmeubilair, kantinemeubilair, verlichting of 

gordijnen. Bij De Projectinrichter is dit allemaal mogelijk. 

Allard Kwast, agent van de merken Lammhults, Crassevig, Abstracta en Carpet Concept is blij met de 

vernieuwde showroom: “Hier kunnen de architecten een goede keuze maken van het juiste kantoormeubilair 

en projectstoffering. Het stalenatelier is zeker een aanwinst. Op het gebied van vloeren wil je dit toch even zien 

en voelen. Bij de Projectinrichter laten ze dat goed zien.” 

Voor Atlassian, een grote internationale klant, waren OIII Architecten samen met DerksdenBoer 

Interieurarchitecten op zoek naar de juiste materiaalkeuze. Iris Derks en Chanthal den Boer: “Alles waar we op 

zoek naar waren konden we vinden in het stalenatelier. Voor Atlassian hebben we intensief naar volle 

tevredenheid samengewerkt met De Projectinrichter, met name hun flexibele en coöperatieve houding 

waarderen wij zeer”.  

U bent van harte welkom in onze vernieuwde showroom op de Voltastraat 8 in Purmerend. 

Voor meer informatie en beeldmateriaal:  

088-650 1234 

info@deprojectinrichter.com 

www.deprojectinrichter.com/pers 
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