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1931Blom Interieurs is 
van oorsprong een 
familiebedrijf. 
Opgericht in 1931 
door Jan Antoni 
Blom in Anjum.



Eigenaar Jan Blom is inmiddels de 
derde generatie Blom. Hij neemt het 
bedrijf in 1991 van zijn vader Anton 
Blom in Marrum over. Jan Blom geeft 
gelijk een andere draai aan de toen 
nog textiel- en woninginrichtingszaak. 
Als totaalinrichter concentreert hij zich 
specifiek op de recreatie- , hotel- en 
zorgsector. Afspraak is afspraak en le-
vering gebeurt uit eigen voorraad. Het 
is de start van een succesvolle onder-
neming.

Blom Interieurs is een no-nonsense 
bedrijf dat nationaal en internationaal 
opereert. Vrachtwagens rijden met ei-
gen geproduceerde en geïmporteerde 
meubels heel Europa door. 30 jaar er-
varing betaalt zich terug. Onder aan-
voering van eigenaar Jan Blom richt 
een team van medewerkers dagelijks 
recreatiewoningen, hotels, horeca, 
zorginstellingen en studentenhuisves-
ting in. 

In december 2007 verhuist Blom Inte-
rieurs, toen nog onder de naam Blom 
Projekten, van Marrum naar het goed 
bereikbare Sneek. Een nieuw pand 
aan de A7 zorgt ervoor dat klanten 
beter ontvangen en bediend kunnen 
worden. Het nieuwe pand beslaat een 
oppervlakte van 5000m2 met kanto-
ren, magazijn en showroom
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Blom Interieurs
Zeilmakersstraat 4
8601 WT SNEEK

Postbus 295
NL 8600 AG SNEEK

Phone: +31 (0)515-334100
Fax: +31 (0)515-334101

www.blominterieurs.nl
info@blominterieurs.nl

O V E R  B L O M

Wij richten in. Dat klinkt breed en dat is het ook. Wij bedenken oplossingen en maken ontwer-
pen voor het interieur van vakantiehuizen, hotels, horeca studentenhuisvesting en zorgcentra. 
Door jarenlange ervaring kennen wij de steeds hogere eisen waaraan een interieur in de zorg-, 

recreatie- studenten- en hotelbranche moet voldoen. Naast duurzaamheid, kwaliteit en een 
snelle levering staat daarom sfeerbeleving hoog bij ons in het vaandel. Of dit nu ultramodern, 

klassiek of landelijk is maakt ons niet uit. Onze interieurarchitecten en stylistes zoeken naar 
dat wat het beste bij uw ‘project’ past. Wij kijken hiervoor naar de natuurlijke omgeving van 

accommodaties, het gewenste niveau en het gebruik. Vanzelfsprekend zijn de wensen van u 
en uw klanten en uw budget hierin uitgangspunten. En niet onbelangrijk, dat waar u zich mee 

kunt onderscheiden. Daarin zit onze creativiteit.



Blom verdiept zich in de wensen en behoeften van de generaties die 
in de zorghuisvesting wonen. Waar komen ze vandaan, in welke tijd 
waren zij jong, wat waren hun idealen? Daarnaast volgen we ontwik-
kelingen als kleinschaligheid, domotica en de multiculturele generatie 
op de voet. Niets is zo veranderlijk als budgetten, eisen, wetten en 
regels in de zorg. Die dynamiek vormt voor Blom een extra aanspo-
ring om toch tijdloze concepten te bedenken, die al die veranderingen 
doorstaan. Mensen willen wonen zoals thuis, maar met de nodige zorg 
binnen handbereik. Familieleden moeten graag op bezoek komen. 
Voor werknemers is ergonomie van groot belang en bovendien moeten 
ook zij zich prettig voelen in hun werkomgeving. Blom weet de valkuil 
van concessies te omzeilen door in de veelheid van doelgroepen juist 
kansen te zien. Kansen die zich doorgaans vertalen in verrassend crea-
tieve oplossingen. Laat u zich verrassen?

Z O R G



bewoners en familieleden

BLOM’S WERKWIJZE

Blom verdiept zich in de wensen en behoeften van de 

generaties die in de zorginstellingen wonen en bezoe-

ken. Daarnaast volgen we ontwikkelingen als klein-

schaligheid, domotica en de multiculturele generatie 

op de voet. Zorginstellingen stellen hoge eisen aan 

ergonomie, veiligheid en comfort van het zorgmeu-

bilair. Daarom is het mogelijk om het meubilair daar 

waar nodig aan te passen aan bijvoorbeeld zithoogte, 

rughoogte of zitcomfort. Ons uitgebreide verlich-

tingsprogramma houdt rekening met de behoefte van 

ouderen aan extra licht. 

Blom richt in: zorgcentra, vakantie-
huizen, hotels, horeca en studenten-
kamers. Gepassioneerd bedenken wij 
oplossingen, realiseren we inrich-
tingen, ontwerpen we meubels. Dat 
is veel en breed, maar we hebben één 
doel voor ogen: de bewoners en haar 
medewerkers aangenaam verrassen!

Grootvader Jan Antoni Blom kende 
in de dorpswinkel iedere klant van 
haver tot gort. Voordat de term be-
stond, werkte hij al volgens het prin-
cipe van ontzorgen; dat zit in het dna 
van Blom Interieurs. 30 jaar ervaring 
betaalt zicht terug. Daarom snappen 
wij dat een turn-key project vooral 
vraagt om toewijding. 



medewerkers algemeen

Voor werknemers is ergonomie van groot belang en 

bovendien moeten ook zij zich prettig voelen in hun 

werkomgeving.  Daarnaast zijn de producten die in 

zorginstellingen worden toegepast onderhevig aan 

strenge veiligheidseisen en hygiënische normen. Wij 

werken met  producten die duurzaam, brandvertra-

gend, antibacterieel, kleurecht en makkelijk schoon 

te maken zijn. 

Niets is zo veranderlijk als budgetten, eisen, wetten 

en regels in de zorg. Die dynamiek vormt voor Blom 

een extra aansporing om toch tijdloze concepten te 

bedenken, die al die veranderingen doorstaan. Blom 

komt met verfrissende voorstellen. Herkenbaar zonder 

ouderwets te worden, nostalgisch zonder oubollig te 

worden. Een rake vertaling van onderliggende wen-

sen in meubels, kleuren, vlamvertragende stoffen en 

materialen. Een kloppend totaalconcept.



B L O M  I N T E R I E U R S  R E F E R E N T I E S



hampshire hotel zuid drenthe
woonstichting de key
apollo city centre utrecht
schutterswei alkmaar
zorggroep patyna 
grand hotel post plaza leeuwarden
topparken
camelot delft
middin hanrathstraat
de waerden 
molecaten vakantieparken
landal winterberg
zorggroep kwadrant 
de zorgmensen
st. pieter en bloklands davidshof amersfoort
amsta 
marga klompe
landal land van bartje
treant 
apollo thermae 2000
vakantieoord het lorkenbos
brentano

hof en hiem locatie de werf
zuidoostzorg 

appartementenhotel bickersgracht amsterdam
best western hotel restaurant aduard

magenta locatie molenhoeve
de vrijwaard dijkzicht den helder

grand hotel ter duin burghaamstede
evean 

ibis styles amsterdam amstel
hilverzorg

zorggroep samen elshof zuid
cityden amstelveen

albus grand hotel amsterdam
baelde uitvaarten bodegraven
zorggroep samen magnushof

zorggroep laurens
zorgcirkel molentocht purmerend

strandresort ouddorp duin
greystar campus diemen zuid

camelot eindhoven
mountain resort kaprun oostenrijk

apollo hotel veluwe de beyaerd



Proef van het ontwerpproces



Ons productassortiment voor interieurs 
durven wij gerust groot te noemen. Van 
losse tafels, banken, stoelen, bedden, 
verlichting of wanddecoratie tot aan op 
elkaar afgestemde pakketten die uitgaan 
van een interieur ontwerp op thema. Veel 
importeren of produceren wij zelf. U kunt 
het zo gek niet bedenken of wij hebben iets 
staan voor uw interieur. En dat staan be-
doelen wij letterlijk. Op ons hoofdkantoor 
in SNeek hebben wij een enorme voorraad en 
een prachtige showroom ingericht met crea-
tieve interieurs en meubels. Hier bent u van 
maandag tot en met vrijdag van harte wel-
kom. Kom gerust nieuwe ideeen opdoen voor 
uw interieur. Geen interieur of ontwerp 
idee? Wij helpen u in SNeek graag.

Inspiratie

project gedurende de ontwerpfase, kleur, sfeer, materiaal



Binnen terugzien en voelen wat je buiten 
ervaart: dat is de juiste sfeer en beleving 
creeeren zodat de client de omgeving tot 
in z’n diepste porien ervaart. Fantastisch 
vinden onze stylistes het om dat gevoel te 
vertalen naar de juiste producten, materi-
alen en stoffen in kleurstellingen die deze 
beleving onderstrepen.



project gedurende de ontwerpfase, kleur, sfeer, materiaal



L A U R E N S  R O T T E R D A M

Wanneer een patiënt na een ziekenhuisopname niet direct naar huis kan is er het 
Laurens Revalidatiehotel in Rotterdam. In het najaar van 2015 gingen de deuren 
open. Het revalidatiehotel heeft de beschikking over een polikliniek, 165 kamers, 

horecavoorzieningen, bibliotheek annex stiltecentrum en vele andere voorzieningen. 
Zoals u van Blom gewend bent denken wij ‘breed’ mee: van de kleuren van de vloe-

ren, wanden en kozijnen tot de gordijnen en van de bewegwijzering tot 
de sanitair-keuze. Wij zijn er trots op dat we een bijdrage mochten leveren 

aan dit, voor Nederland, unieke project.













PA R K H O V E N  L E E U W A R D E N

Afgelopen voorjaar is het nieuwe woonzorgcentrum Parkhoven van Palet in 
Leeuwarden opgeleverd. In Parkhoven zijn 54 verpleeghuisplaatsen (kleinschalig wo-

nen) voor mensen met dementie en/of een lichamelijke beperking. Verder is in het 
gebouw een wijkhuispitaal met 12 plaatsen en een dagcentrum en het 

KwadrantGroep Behandelteam. In het nieuwe gebouw wordt de kwaliteit van leven en 
veiligheid van de bewoners verhoogd door gebruik van domotica technieken en er  is 

veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Het team van Blom heeft voor de 
inrichting gezorgd van de diverse woonkamers en het restaurant. 

Weer een heel mooi project opgeleverd. 









N E I B E R T I L L A  D R A C H T E N

Locatie Bertilla van ZuidOostZorg onderging een gedaanteverwisseling. Blom Interieurs 
heeft  in Drachten de inrichting tot volle tevredenheid van zowel klant als het Blom team 

zelf opgeleverd. Bekijk de foto’s van het nieuwe sfeervolle Grand-Café, het restaurant en de
comfortabele lounge. Daarnaast mocht Blom naast de inrichting van het centrale 

ontmoetingsplein met alle services van dien, ook de inrichting van de eenpersoonskamers 
(kortdurend verblijf) en de kantoren verzorgen.













L A U R E N S  D E  B E U C K E L A E R

Hillesluis in Rotterdam werd een multicultureel zorgcentrum rijker met “Laurens de Beukelaar”. Hier 
wordt in kleinschalige groepen zorg geboden aan ouderen met dementie uit verschillende culturen. 

Zo zijn er Nederlandse woongroepen, maar ook Hindoestaanse, Afro-Caraibische, Turkse en 
Marokkaanse. Er wordt rekening gehouden met ieder zijn eigen leefgewoontes. Daar hoort vanzelf-

sprekend per groep ook een passend interieurs bij waar bewoners zich nog meer in thuis voelen. 
Blom Interieurontwerpster Marisja had de eer om een stuk eigen buiten- en binnenland 

in de woonkamers  te realiseren. En met succes.













E S P R I A  R E C U R A

Dit voorjaar opende Recura Revalidatie officieel haar deuren. Met deze officiële opening heeft 
Noord-Holland een uniek revalidatie expertisecentrum van formaat erbij. Uniek aan 

deze locatie is de moderne inrichting en de aandacht voor sfeer en comfort waarbij 
gebruik is gemaakt van veel kleur en verschillende stoffering. Het is bewezen dat cliënten sneller 

herstellen in een omgeving waar men zich prettig voelt. Recura Revalidatie beschikt over een sfeervol 
restaurant waar dagelijks verse maaltijden serveert. De aandacht voor sfeer zie je terug aan de 

gezellige zitjes op veel plekken en de lange tafels waar mensen aan kunnen kletsen. Er is veel kleur 
gebruikt voor de inrichting, deze staat voor “tot bloei komen”. Bloei staat voor kracht, ontwikkeling en 

groei. In deze omgeving zal de client zich zeker thuis voelen. 









D O M U S  M A G N U S

‘De Sterreschans’ is een schitterend monumentaal pand in Nijmegen. Dit voormalige 
schippersinternaat is verbouwd tot 44 luxe woonzorgappartementen met bijbehorende algemene ruim-

ten. De Sterrenschans is onderdeel van Domus Magnus. Blom Interieurs heeft de inrichting 
verzorgd van deze prachtige locatie, waarbij een rijke uitstraling met goudkleurige en velours stoffen de 
hoofdtoon voert. Daarnaast is er gebruik gemaakt van veel natuurlijke materialen. De hoge oor fauteuils 

maken de sfeer compleet. Achter ‘De Sterreschans’ zijn twee vleugels aangebouwd, waardoor een 
beschutte binnentuin is ontstaan met volop zon. Blom haar antwoord hierop zie je terug in het vogel en 

bloemenbehang, een knipoog naar deze mooie binnentuin.









VA K A N T I E H U I S  D E  W E I J E R T

Vakantiehuis De Weyert in Rockanje is na een grondige opknapbeurt weer klaar voor de ontvangst van 
mensen met een zorgbehoefte en hun familie en vrienden. Door de vele voorzieningen die zijn aange-
bracht voor mindervaliden is het huis toegankelijk voor iedereen die op zoek is naar een onvergetelijke 

vakantie: voor jong en oud, en families die zich niet willen laten belemmeren door een beperking. 
Blom Interieurs heeft zich laten inspireren door zee en strand wat terug te vinden is in het 

kleur- en materiaalgebruik. Het resultaat mag er zeker zijn. 









M E D I S C H  H A R T  B L E I S W I J K

Een nieuwe uitdaging: het beste van twee werelden, de Zorg & de Hotellerie combineren tot het per-
fecte interieur voor herstellende gasten. Een opdracht die onze stylistes met veel enthousiasme opge-
pakt en uitgevoerd hebben. En het resultaat, een sfeervolle, comfortabele en vooral eigentijdse hospi-

tality-omgeving waar alle ingrediënten aanwezig zijn om goed te herstellen na een 
ziekenhuisopname of van een ingrijpende ziekte.Het herstelhotel beschikt over luxe, ruime 

kamers welke door Blom Interieurs zijn ingericht. Alle kamers zijn voorzien van een eigen badkamer, 
grote tv, gratis WIFI, zitje, hooglaagbed en koffie-en theefaciliteiten. Van de lounge heeft Blom Interieurs 

een prachtige ruimte gemaakt waar men de mogelijkheid heeft om te ontspannen, andere gasten te 
ontmoeten of bezoek te ontvangen.









A M S TA  V A N  ‘ T  H O F F L A A N

Een uniek project in de Watergraafsmeer waar aan ± 52 ouderen psychogeriatrische zorg wordt 
geboden. De bewoners hebben collages gemaakt die voor onze interieur ontwerpster Marisja 

bepalend waren voor de sfeer van de diverse huiskamers die wij mochten inrichten. Zo ontwierp ze 
een oud-Hollandse en een chique kamer, maar ook een koper/kelim, een pastelkleurige, een 

rozen/vlinder, een nautische, een mediterrane, een ‘lovebird’ en een koper/aqua huiskamer. Zo 
verblijven de bewoners in hun, in vele opzichten, ‘eigen’ woonkamers.
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projectcoördinator binnendienst
EDWIN HIEMSTRA

sales assistent

sales assistent

hoofd financiële administratie

MARJON HAITSMA

ALBERT HANSSEN JANNEKE ENGEL

ROBBERT SMIT

directie

ANTONI  BLOM

ANDREEA KOVACS
assistent inkoop

projectcoördinator binnendienst

YVONNE PORTENA

projectcoördinator binnendienst

interieur ontwerper
MARISJA BIJDEVAATE

ANDREAS BLOM

JAN BLOM

operationeel manager

sales manager

directeur



junior interieur ontwerper
WIETSKE VELLINGA

sales manager

marketing en communicatie
NICOLE HELMANS

voorman inhuizer/chauffeur

projectcoördinator binnendienst

ARJAN KRAMER

ALINE VAN GENNIP

JOHAN STERKFABIO VONK
hoofd logistiek sales manager

magazijn medewerker

ARCO KISTEMAKER

RAYMOND COPINI

junior projectcoördinator binnendienst
ROSAN WAAKSMA

SANNE LETTINGA
junior projectcoördinator binnendienst

TOM HILVERDA
magazijn medewerker
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