
Over De Projectinrichter:  

De Projectinrichter B.V. is sinds 2003 gespecialiseerd in kantoor- en projectinrichting en als onafhankelijk 

inrichter bieden zij meer dan 250 merken op het gebied van kantoormeubelen en projectstoffering.  

Als specialist in inrichten, adviseren zij 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. Door de ruime collectie, ook te vinden op de website www.deprojectinrichter.com, 

kunnen zij de wensen van interieurarchitecten, adviseurs, ontwerpers en directe opdrachtgevers uit het 

bedrijfsleven, de gezondheidszorg en de overheid invullen. 

 

 

Purmerend, 30 november 2017 

 

De nieuwe ‘Wikipedia’ voor kantoormeubilair is uit. 

Na een intensieve voorbereiding en hard werken is het dan zover. De vernieuwde 

website (www.deprojectinrichter.com) van De Projectinrichter is live. En we zijn er 

trots op!  

Niet zoeken maar vinden 

Uit onze grote collectie van kantoormeubelen en projectstoffering is het voor de 

bezoeker nog eenvoudiger een keuze maken door verschillende filtermogelijkheden. 

Andere voordelen zijn: 

 Erg snel 

 Filters voor een groot zoekgemak  

 Producten compleet met alle documenten (foto’s, kleurstalen, brochures, 

specificaties, DWG/3D-bestanden) 

 Producten toevoegen aan ‘Mijn collectie’. Deze blijven, na eenmalige inlog, 

bewaard en zijn op elk moment weer te raadplegen 

 Eenvoudige manier om prijsofferte op te vragen 

Verder dan de vraag 

Als leverancier van meer dan 250 merken gaan we verder dan de vraag en zijn we 

uw partner die u helpt waar mogelijk. Met aanvullende diensten, kennis en 

informatie en natuurlijk advies op maat. 

We zijn nu live en achter de schermen gaan we vooral verder. Zo blijft onze website 

actueel en interessant om vaker te bezoeken want klaar zijn we nog niet helemaal. 

Nieuwe functionaliteiten staan nog op de lijst. Laat u verrassen door de nog te 

ontwikkelen mogelijkheden. 

Wij nodigen u van harte uit onze website te bezoeken en te bekijken. Natuurlijk 

vernemen wij ook graag wat u ervan vindt en of u informatie toegevoegd wilt 

hebben. U kunt uw mail sturen naar info@deprojectinrichter.com 

 

Voor meer informatie:  

088-650 1234 

info@deprojectinrichter.com 

www.deprojectinrichter.com/pers 
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