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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- studenten- 
en hotelbranche moet voldoen. Naast duurzaamheid, kwaliteit en een snelle 
levering staat daarom sfeerbeleving hoog bij ons in het vaandel. Of dit nu ul-
tramodern, klassiek of landelijk is maakt ons niet uit. Onze interieurarchitecten 
en stylistes zoeken naar dat wat het beste bij uw ‘project’ past. Wij kijken hier-
voor 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.



R E C R E AT I E

Gasten willen comfort. Niet voor niets neemt het feno-
meen glamping een vlucht en zien we dat veel onder-
nemers hun accommodaties opwaarderen. Terwijl be-
zettingsgraden onder druk staan wordt nog steeds veel 
nieuw gebouwd. De noodzaak om je met je accommo-
daties te onderscheiden in deze markt is daarom erg be-
langrijk. Hoe speelt u bijvoorbeeld in op de vergrijzende
markt met de nodige beperkingen? Zonder in te boeten 
op eisen van jongere doelgroepen. Hoe onderscheidt u 
zich van andere accommodaties in uw omgeving? Graag 

helpen wij u bij het maken van afgewogen keuzes.



BLOM’S
WERKWIJZE
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w a a r o m  B l o m

01 o v e r  B l o m

WIJ HOUDEN VAN ONTZORGEN. TURN-KEY 

OPLOSSINGEN VOOR PROJECTINRICHTING ZIJN 

HIER HET VOORBEELD VAN. DEADLINES ZIJN VOOR 

ONS HEILIG. EN DIT KAN OMDAT WIJ DE LOGISTIEK 

IN EIGEN HAND HOUDEN. IEDER PROJECT, GROOT 

OF KLEIN IS VOOR ONS EVEN BELANGRIJK EN 

VERDIENT TE ALLEN TIJDE ONZE VOLLE AANDACHT.

Blom Interieurs is een no-non-
sense bedrijf dat nationaal en 
internationaal opereert. Vracht-
wagens rijden met eigen geprodu-
ceerde en geïmporteerde meubels 
heel Europa door. 30 jaar erva-
ring betaalt zich terug. Onder 
aanvoering van eigenaar Jan Blom 
richt een team van medewerkers 
dagelijks recreatiewoningen, ho-
tels, horeca, studentenkamers 
en zorginstellingen in.
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p r o d u c t e n  e n  s e r v i c e c o n c e p t  e n  d e s i g n

WIJ LEVEREN NAAST CREATIEVE CONCEPTEN VOORAL 

OOK KWALITATIEF UITSTEKENDE PRODUCTEN DIE 

PASSEN BIJ DEGENE DIE ER GEBRUIK VAN MOET 

MAKEN. DIT DOEN WIJ MET EEN UITERST VAKKUNDIG 

EN PASSIONEEL TEAM VAN MEDEWERKERS DAT ZICH 

WEET TE VERDIEPEN IN U ALS KLANT.

ONZE INTERIEURONTWERPERS ZOEKEN NAAR DAT 

WAT HET BESTE BIJ UW ‘PROJECT’ PAST. EN 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 INTERIEURS REFERENTIES



mountain resort kaprun oostenrijk
vakantiepark westerbergen drenthe

hotel faber hoogezand
avenida style apartments kaprun oostenrijk

pan village oulanka finland
appartementenhotel bickersgracht amsterdam

best western hotel restaurant aduard
cityden amstelveen

livingstone jan thiel resort curacao nederlandse antillen
grand hotel ter duin burghaamstede

landal beachpark texel
ibis styles amsterdam amstel
landal residence terschelling

apollo hotel groningen
evean

bosbad hoeven
activite de lepelaar

albus grand hotel amsterdam
hotel beethoven amsterdam

van der valk hotels
wallstay eindhoven
zorggroep laurens

landal vlieduyn

hampshire hotel zuid drenthe
hotel van sminia huys leeuwarden
zuidoostzorg
golden tulip resort seeduyn vlieland
westcord hotels
beachhotel de vigilante makkum
grand hotel post plaza leeuwarden
topparken
tulip inn zuidlaren
landal ouddorp duin
woonstichting de key amsterdam
chaletpark diemelsee duitsland
zorggroep tellens
niu hotel haarlem
yays zoutkeetsgracht amsterdam
landgoed junne
molecaten vakantieparken
de heerlijkheid ameland
landal winterberg
revalidatiehotel laurens rotterdam
hotel zuiderduin egmond aan zee
camelot campus diverse locaties
apollo hotel papendrecht



D I E M E L S E E

Voor het Duitse Diemelsee heeft het team van Blom de hand gelegd aan de inrichting 
van de familie chalets. Deze nieuwe vakantiewoningen zijn met hoogwaardige 

materialen gebouwd en ingericht, om zo een warme, moderne sfeer te creëren met 
een vleugje Alpen design. Direct gelegen aan de Diemelsee en nabij het Göbel’s 
Seehotel is het meer dan goed toeven in deze prachtige natuur! In dit prachtige 

gebied in Noord-Hessen aan de rand van Sauerland vlakbij het welbekende Willingen, 
ligt hetnatuur- en vakantiegebied Diemelsee. Een eldorado voor natuurliefhebbers, 

wandelaars watersportliefhebbers, badgasten en gezinnen. 













T O P PA R K E N

Al eerder mochten we voor TopParken interieurpakketten ontwikkelen. Topparken is een organisatie met 
16 top-vakantieparken: in bosrijke en waterrijke gebieden en aan zee. Parken met een eigen ambiance 
en sfeer. Uniek, vertrouwd en gastvrij. De eigenaren van de verhuurobjecten kunnen kiezen uit 3 uitge-

werkte thematische interieurpakketten, waaronder
Fresh ginger; combineert de koper-uitstraling en sfeer met de accessoires en vormen van nu.

Green leafs; combinaties van frisse groene kleuren en strak afgewerkte meubelen. 
Kuster made; eigenwijs en helemaal van nu. Met wanddecoraties afgestemd op de meubelen met een  

knipoog naar design.













H E E R L I J K H E I D

Ameland. Wars van gebaande paden. Geen dag is er hetzelfde. Een eiland waar, geregisseerd 
door wind, weer, water en getijden de natuur onverstoorbaar z’n gang gaat. Een tikje eigenwijs. 
Een tikje anders. Op deze Waddendiamant exploiteert Metz Verhuur ruim 50 vakantiewoningen 
in vele soorten en maten. Voor één van hun accommodaties, appartementencomplex de Heer-
lijkheid in Buren, leverden wij diverse totaal interieurpakketten in onderscheidende sferen. Red 
Adventure voor de tweepersoons-objecten. Oker Danish Design voor de vierpersoons appar-
tementen. Voor de zespersoons accommodaties creëerden wij het concept Green Industrial en 
voor de 10-persoons vakantieverblijven Ocean Modern. Tot slot leverden wij voor de grootste 

(12-persoons-) categorie de stijl Wicked Industrial.













L E O G A N G  O O S T E N R I J K

Wij laten ons bij voorkeur inspireren door de omgeving van onze projecten. Bij de inrichting 
van luxe chaletappartementen in Saalbach Hinterglemm was dát niet zo ingewikkeld! Wij 
kozen voor gebruik van (oud) hout, natuursteen, leerlook en warme kleuren. Deze combina-
tie vormt een unieke synthese met de imposante Leoganger Steinberge die door de grote 
ramen overal zichtbaar is in de luxe appartementen. Door deze combinatie voelt het interieur 
heel Oostenrijks aan, maar wel met een “vleugje Blom”. In dit schitterende, zeer luxueuze 
complex, beschikken de gasten over een eigen sauna, grote terrassen (op het zuiden), privé 
tuin, open haard, luxe badkamers, lift, een gemeenschappelijke skiraum (stalling ski-attribu-

ten) en een parkeergarage. 













D E  L E E M K U L E

Vakantiepark De Leemkule ligt in de noordoostelijke punt van de Veluwe, tussen prachtige 
naald- en loofbossen, die worden bewoond door reeën en wilde zwijnen. Een sfeervol 
vakantiepark met rietgedekte bungalows en een camping. Het vakantiepark ademt, mede 
door de ligging nabij Landgoed Molecaten, een bijzondere en rustieke sfeer uit. Voor het 
zomerseizoen zijn sfeervolle en extra luxe bungalows voor 2 en 4 personen opgeleverd 
waar Blom de interieurs voor verzorgd heeft. Van slaapkamer tot veranda, het ademt de 

sfeer en rust uit waar de gast naar op zoek is.













M O U N TA I N  L O D G E S

Een Mountain Lodge is een bijzonder én origineel concept. Daarom is Blom in een 
vroegtijdig stadium ingeschakeld voor de inrichting van deze luxe appartementen en 
de diverse gemeenschappelijke ruimtes in het sfeervolle Kaprun. Zo konden we mee-
denken in zowel creatieve als praktische zin en hebben we ons laten inspireren door de 
prachtige omgeving. Met uitzicht op de Maiskogel en Kitzsteinhorn was de sfeer al snel 
bepaald: Oostenrijks, design, robuust en stoer met gebruik van natuurlijke materialen, 

tijdloos en topkwaliteit. 













J U N N E
Landgoed Junne. Een oase van natuur en rust nabij Ommen (Ov.). Een prach-
tig gebied in een bocht van de Vecht waarin verschillende landschapsvor-
men elkaar afwisselen. Dáár staan op de plekken waar in 1935 de houten 
huisjes voor kampeercentrum Junne werden gebouwd sfeervolle bungalows, 
onlangs ingericht door Blom Interieurs. Door de ligging, de authentieke luiken 
en de landelijke uitstraling zijn ze in harmonie met de omgeving. De huizen zijn 
van alle gemakken voorzien: Wi-Fi, tv, open haard, vaatwasser en vele andere 
voorzieningen. Sommige bungalows hebben zelfs een hottub in de tuin. Ook 

zijn er bungalows geschikt voor mindervaliden.









H E T  L O R K E N B O S
De Veluwe is het grootste bosgebied van Nederland. De Veluwe is fascine-
rend, afwisselend en weelderig groen. In het midden van dit prachtige gebied 
ligt vakantieoord Lorkenbos van de familie Lenderink die het park al sinds 
1954 bestiert. Een geliefde vakantieplek met bungalows, familiehuizen, een 
chaletpark en een camping. Blom interieurs mocht op het Lorkenbos diverse 
gerenoveerde woningen opnieuw inrichten. Het zal u niet verbazen dat wij 

kozen voor een landelijke, natuurrijke invulling.









LANDAL OUDDORP DUIN
Aan het brede strand ‘t Flaauwe Werk, dichtbij het Grevelingenmeer in Zeeland. Vlakbij natuur(-
duin)gebieden zoals Middelduinen, Grevelingen en Nationaal Park Oosterschelde en sfeervolle 
steden als Brielle, Hellevoetsluis en Zierikzee. In deze prachtige omgeving is Strandresort Oud-
dorp Duin gebouwd.De 4, 6, 8, 10, 12 en 24-persoons woningen liggen in een duinlandschap 
en passen qua architectuur uitstekend in de omgeving. Zoals we van Landal gewend zijn is er 
ook een receptie, een restaurant, (indoor) speelvoorzieningen en een overdekt zwembad. Wij 

zijn er trots op meegewerkt te hebben aan dit schitterende nieuwe Landal-park.
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operationeel manager

sales manager

directeur







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 erva-
ring en vele bijzondere projecten op haar naam bedient 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. 
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WE DON’T 
RENOVATE 
SPACES,  WE 
TRANSFORM 
THEM.

& Blijf GeÏNSPIREERd
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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
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