
 

 

 

Purmerend, 22 juni 2018 

 

Succesvolle overname De Projectinrichter 

Nieuw hoofdstuk voor een mooi bestaand boek 

Na 15 jaar aan het roer gestaan te hebben draagt Rimmer Stumpel het stokje over 

aan Ed van Rhijn. Op dinsdag 19 juni zijn de overnamecontracten getekend en 

begint er een nieuw hoofdstuk in het boek van De Projectinrichter. Opmerkelijk is dat 

exact 15 jaar geleden dat De Projectinrichter het eerste licht zag. De focus van   

De Projectinrichter zal blijven op de ondersteuning van architecten, 

huisvestingsadviseurs en eindklanten met veel vakkennis, een uitmuntende 

klantsupport en scherpe prijsstelling. 

 

Over Ed van Rhijn 

Als ervaren professional in het leiden van bedrijven brengt Ed van Rhijn de ervaring 

mee om het bedrijf verder te professionaliseren en te laten groeien. Zo was hij 

directeur bij bedrijven zoals Van Besouw Tapijt, Multisol Raambekleding en Arpalight 

Projectverlichting. Vanuit zijn passie voor interior design zal De Projectinrichter als 

onafhankelijke partij als geen ander in staat zijn om nieuwe proposities in de markt te 

zetten die verder gaan dan een mooi of goedkoop product. Duurzame producten 

in combinatie met levensduur verlengende dienstverlening hebben de toekomst is 

zijn stellige overtuiging. 



 

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. De Projectinrichter is ISO 9001:2015 en 

14001:2015 gecertificeerd. 

 

Nieuw team 

Het team van De Projectinrichter is de laatste maanden versterkt met nieuwe 

gezichten voor de verdere professionalisering van de onderneming. Naast Karianne 

Taminiau, ex Gispen en Ramon van de Kerkhof, ex Ahrend zijn nieuwe jonge 

collega's aangetrokken die barsten van energie en ideeën. Samen met onze klanten 

staat het nieuwe team klaar om mooie projecten te creëren. We gaan daarom de 

toekomst vol vertrouwen tegemoet. 

Voor meer informatie:  

088-650 1234 

info@deprojectinrichter.com 

www.deprojectinrichter.com/pers 
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