
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 ISO 14001:2015
gecertificeerd. 

Purmerend, 28 januari 2019

De Projectinrichter terug in vertrouwde handen
De Projectinrichter B.V. is terug bij zijn oprichter Rimmer Stumpel. Vorig jaar werd gemeld dat 
het bedrijf was verkocht aan een nieuwe eigenaar maar inmiddels is het bedrijf weer 
eigendom van de man die het in 2003 is gestart.

Rimmer Stumpel: “De nieuwe eigenaar had, wegens gezondheidsredenen, moeite om het 
bedrijf de toekomst te geven die hij voor ogen had. We zijn in november met elkaar in 
gesprek gegaan om te kijken welke oplossingen er mogelijk waren. Uiteindelijk is de beslissing 
genomen dat ik het bedrijf weer terug zou kopen. En, om heel eerlijk te zijn, het voelt goed 
om weer terug te zijn. Zeker nu ik met Peter Veer, voormalig directeur/aandeelhouder van 
Gispen, een geweldige partner heb kunnen vinden.”

Peter Veer: “Rimmer en ik kennen elkaar al heel lang en hebben altijd veel contact 
gehouden. Voor mij is De Projectinrichter een bedrijf dat perfect aansluit bij de 
ontwikkelingen in onze branche: Een brede adviestak, een groot assortiment en een 
uitgekiende internetstrategie. Toen hij mij vroeg om samen aandeelhouder te worden hoefde 
ik daar niet lang over na te denken.”

Aandacht voor circulair

Het landelijk werkende bedrijf De Projectinrichter is één van de grootste dealers van kantoor-
en projectmeubilair met een breed assortiment dat via professionele adviseurs als 
architecten, projectmanagementbureaus en interieuradviesbureaus wordt verkocht aan 
eindgebruikers. De snelgroeiende aandacht voor circulair inrichten wordt gefaciliteerd door 
een op maat gemaakt pakket aan diensten en financieringsmogelijkheden. 
DPI heeft vestigingen in Purmerend en Rotterdam. 

Complete inrichting via De Projectinrichter

Stumpel en Veer hebben, door de kansen die zij met name zien bij middelgrote bedrijven en 
organisaties, grote plannen met DPI. Stumpel: “Bedrijven willen één partij die hun volledige 
inventarisbeheer op zich neemt. Veranderingen bij onze klanten gaan op dit moment zo snel, 
dat het optimaal faciliteren van bedrijfsprocessen van steeds groter belang wordt”. 

Gezondheid van medewerkers, een stimulerende werkomgeving en een verantwoord 
kostenpatroon zijn in toenemende mate bepalend voor de efficiëntie van organisaties. DPI is 
als geen ander in staat om bedrijven daarbij te helpen. De snel groeiende business unit 
Circulair Services zorgt er daarnaast voor dat dit op een maatschappelijk verantwoorde 
manier gebeurt.

Voor meer informatie:
088-650 1234
info@deprojectinrichter.com
www.deprojectinrichter.com/pers

inden op de website www.deprojectinrichter.com, kunnen zij de wensen van 
www.deprojectinrichter.com/pers

