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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 ontwerpen 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- stu-
denten- 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 inte-
rieurarchitecten 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.



H O T E L L E R I E

Als hotelier weet u hoe kritisch gasten tegenwoordig 
kunnen zijn. Naast prijs en ligging zal uw interieur en 
de daarbij horende sfeer steeds vaker doorslaggevend 
zijn bij een boeking. Het interieur moet ook de prijs 
van een overnachting rechtvaardigen. Het is zaak uw 
concurrentie voor te blijven. Of u nu een vijf -, vier- of 
driesterren hotel heeft of wellicht een bed & breakfast. 
Wij zijn sterk in het bedenken en maken van creatieve 
interieurconcepten passend bij het niveau van uw ho-
tel. Net even anders dan anders. Dat geldt zowel voor 
het ontwerp als voor het door ons geleverde meubilair.



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



mountain resort kaprun oostenrijk
zorggroep groningen

hotel the match eindhoven
avenida style apartments kaprun oostenrijk

pan village oulanka finland
appartementenhotel bickersgracht amsterdam

best western hotel restaurant aduard
cityden amstelveen

apollo city centre utrecht
grand hotel ter duin burghaamstede

landal beachpark texel
ibis styles amsterdam amstel
landal residence terschelling

apollo hotel groningen
evean

landal strandresort oudorp duin
albus grand hotel amsterdam
hotel beethoven amsterdam

woonstichting de key amsterdam
landal esonstad oostmahorn

zorggroep laurens
landal vlieduyn

hotel kaapwest westkapelle

hampshire hotel zuid drenthe
hotel van sminia huys leeuwarden
zuidoostzorg
golden tulip resort seeduyn vlieland
westcord hotels
wilgaerden groep
grand hotel post plaza leeuwarden
topparken
tulip inn zuidlaren
landgoed hotel tatenhove
landal land van bartje
hotel cityden amsterdam
zorggroep tellens
hotel galamadammen koudum
yays zoutkeetsgracht amsterdam
niu hotel haarlem
apollo hotel thermae 2000
molecaten vakantieparken
hotel the ed amsterdam
revalidatiehotel laurens rotterdam
hotel zuiderduin egmond aan zee
camelot europe
apollo hotel papendrecht





Blom Interieurs is een intensieve partnership aan gegaan 
met Studio-Hank uit Amsterdam. Een jonge frisse club 
van creatieve designers met name actief in de hospitali-
ty branche. Aan het roer van “Hank” staat  interieur ont-
werpster Maureen Mak van Waay die haar sporen meer 
dan verdiend heeft binnen deze wereld. Met jarenlange 
ervaring en vele bijzondere projecten op haar naam be-
dient zij en haar team vanuit Amsterdam de hospitality 
branche. Maureen werkt al vele jaren succesvol samen 
met Blom Interieurs en we mogen dan ook spreken van 
een perfecte  match die mooie resultaten oplevert. 



T H E  M AT C H  E I N D H O V E N

De Bergen, het mooiste stukje van Eindhoven, is een gebied gelegen 
in het Westen van het entrum waar het nieuwe Hotel The Match is gebouwd. 

The Match biedt alle faciliteiten die men in een hotel kan wensen, en meer. 
In- en uitchecken via de zelfservice balie aangeduid met hippe neonletters. 

Midden in de nacht een reuze trek? De Match market is 24/7 open in het hotel. 
Blom Interieurs heeft samen met Hotel The Match gezorgd voor een eigenwijze 

uitstraling, stoere meubelen met een raw randje en een dosis luxe verpakt in streetstyle. 













THE ED AMSTERDAM

Amsterdam Oud-West kreeg er dit voorjaar een nieuwe hotspot bij. Van-
af mei 2019 is hotel The ED Amsterdam geopend. Dit 3-sterren boutique 
hotel is centraal gelegen aan de Nassaukade in hartje Amsterdam en staat 
bekend om haar ongedwongen sfeer, een hotel waar je je volledig vrij kunt
voelen. Wij mochten de ruim 70 hotelkamers inrichten geheel in heden-
daagse stijl. Kenmerkend voor het interieur zijn de kleurrijke elementen met 
daarbij een aantal verrassende twists. Naast een ‘gewoon’ hotel, is ED de 
perfecte spot om te werken, ontbijten of gewoon langs te komen voor een 

kopje koffie.













A P O L L O  G R O N I N G E N

Wanneer je Groningen binnen rijdt kan het markante gebouw ‘La Liberté’ 
(schuin tegenover het al even markante Gasuniegebouw) je niet ontgaan. 

In dit ontwerp van de beroemde Franse architect  
 Dominique Perrault is het nieuwe Apollo Groningen Hotel gevestigd. 

Blom Interieurs heeft inrichting van de 105 kamers en het ontbijtbuffet leveren. 
Het Apollohotel-motto ‘Slapen is reizen naar de wereld van je dromen’ hebben wij 

vormgegeven in eigentijdse, warme, luxueuze hotelkamers 
waar het goed toeven is.

















A L B U S  A M S T E R D A M

Blom Interieurs heeft de laatste hand mogen leggen aan de totale renovatie en herin-
richting van The Albus Hotel in Amsterdam. Het resultaat van dit hippe hotel is oogver-
blindend, uitdagend en is mede door de ‘make-over’ van 3 naar 4 sterren gegaan! Elke 
kamer heeft een eigen look & feel gekregen met aandacht voor design, ontspanning, 

comfort en beleving.













Z O U T K E E T S  G R A C H T

Aan de Zoutkeetsgracht heeft YAYS drie historische pakhuizen – “De Zoutvaten” - tot 
appartementen verbouwd. Deze pakhuizen zijn gebouwd in de achttiende eeuw. 

De gloriedagen van de Gouden Eeuw waren achter de rug, maar Amsterdam stond 
nog lange tijd bekend als het pakhuis van de wereld... Blom Interieurs heeft de 

inrichting voor haar rekening genomen en heeft een hippe ambiance neergezet waarbij 
het functionele aspect ervan niet vergeten werd. YAYS lanceert hiermee een nieuw concept: 

concierged boutique apartments. De appartementen van YAYS zijn uiterst geschikt voor 
families met kinderen, expats en groepen die voor een kort verblijf onze 

hoofdstad willen bezoeken.













C I T Y D E N
Cityden Amstelveen bestaat uit 81 full-service appartementen en is geves-
tigd in het voormalige ABNAMRO-kantoorpand aan de Professor Bavinc-
klaan. In Cityden Amstelveen wordt de vrijheid van een eigen appartement 
gecombineerd met luxe hotelfaciliteiten. Het zijn zogenaamde longstay-ac-
commodaties, met een eigen woonkamer, separate slaapkamer(s), luxe 
badkamer en compleet uitgeruste keuken. De gasten beschikken over een 
gezamenlijk fitnesscentrum en er is een multifunctionele ruimte om te eten, 
drinken, ontmoeten, werken en te ontspannen. In een open keuken/bar 
wordt gekookt en gasten kunnen aanschuiven aan een table d’hôte. Blom 
Interieurs richt niet alleen de appartementen volledig in maar verzorgt ook 
de inrichting van de multifunctionele restaurantruimte. Het thema daarvan 

is Lucy’s Kitchen, atrice/comédienne Lucille Ball was 
de inspiratie voor deze ruimte. 













N I U  H A A R L E M
Begin mei opende NOVUM Hospitality haar eerst NIU (wat staat voor 

Native, Inspiring en Unique) hotel van Nederland in Haarlem. Een innovatief 
hotelconcept is toegepast waarbij locatie en directe omgeving een 

belangrijke rol spelen. Zo is het hotel gevestigd in een oude melkfabriek en 
is de inrichting hierop geïnspireerd. Vandaar de naam NIU Diary voor het 

hotel en The Milkbar voor het restaurant. Onze interieurontwerpster 
Marisja Bijdevaate heeft samen met de interieurontwerpster

 van Mulderblauw architecten een unieke beleving neergezet in 
The Milkbar, stoelen bekleed met koeienhuiden en melkflessen

 als lampen zetten de sfeer treffend neer. Albumcovers en 
portretten van lokale muzikanten in  de lobby verwijzen 

naar het naastgelegen poppodium Patronaat. 
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TEAM
BLOM .

calculator
EDWIN HIEMSTRA

sales assistente

sales assistente

hoofd financiële administratie

MARJON HAITSMA

ALBERT HANSSEN JANNEKE ENGEL

ANDRZEJ PASZYLK

Directie

ANTONI  BLOM

ANDREEA KOVACS
inkoop

inhuizer/chauffeur

YVONNE PORTENA

projectcoördinator binnendienst

interieur ontwerper
MARISJA BIJDEVAATEANDREAS BLOM

JAN BLOM

JELMER DEINUM
projectcoördinator binnendienst

inhuizer/chauffeur
MAREK WELKA



junior interieur ontwerper
WIETSKE VELLINGA

sales manager

marketing en communicatie
NICOLE HELMANS

logistiek coördinator

voorman inhuizer/chauffeur

projectcoördinator binnendienst

ARJAN KRAMER

ALINE VAN GENNIP

JOHAN STERKFABIO VONK

calculator

magazijn medewerker

NIENKE SCHOORL

RAYMOND COPINI

junior projectcoördinator binnendienst
ROSAN WAAKSMA

SANNE LETTINGA
junior projectcoördinator binnendienst

sales manager
ARCO KISTEMAKER

magazijn medewerker
TOM HILVERDA
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STUDIO HANK INTERIOR DESIGN
ANTHONY FOKKERWEG 61
1059 CP AMSTERDAM

Phone: +31 (0)6 81 430769

www.studio-hank.com
info@studio-hank.com

Blom Interieurs
Zeilmakersstraat 4

8601 WT SNEEK

Postbus 295
NL 8600 AG SNEEK

Phone: +31 (0)515-334100

www.blominterieurs.nl
info@blominterieurs.nl

Blom Interieurs
Matzenstrasse 52
at-5721 furth / kaprun

Phone: +31 (0)515-334100

www.blominterieurs.at
info@blominterieurs.nl


