
DE HOTEL PARTNERS

De Hotel Partners zijn een uniek 
initiatief van 3 specialisten in de 
Hospitality branche. Door de zeer 
uiteenlopende portfolio’s zijn wij in 
staat om met ons team een totaal 
concept te bieden en hotel- en 
horecapartijen te ontzorgen middels 
advies, ontwerp, realisatie, inrichting 
en service van de bouwkundige- en 
inrichtingscomponenten.

Wij lopen voor op het gebied van 
innovatie en willen onze klanten 
inspireren; oftewel meer toegevoegde 
waarde leveren dan slechts het 
bieden van één enkele dienst. Bij De 
Hotel Partners vindt u één centraal 
aanspreekpunt en bent u verzekerd 
van onze betrokkenheid tijdens het 
totale proces.

Bakels & Ouwerkerk,
“Bouwen is onze passie” 
Bouwgroep brengt creativiteit, vakkennis en innovatie samen. 

Interface, 
“Zet het gewone om in het buitengewone”
koploper op het gebied van Duurzaamheid.

Master Totaalinrichting, 
“Wish it, Dream it, Do it” 
Veelzijdig in projectinrichting, zet u wens om in realiteit.

PLEASE DISTURB US 
with your trouble and we will make 

up your room

-NEWS-

INSPIRATIE | INNOVATIE | REALISATIE



TEAM 

“Wij geloven in samenwerken”, De 
Hotel Partners zijn dé partners voor 
de Hospitality en horeca branche waar 
de klant op het gebied van inspiratie, 
innovatie en realisatie een totaal concept 
aangeboden word.

Met ons team van specialisten werken 
wij intensief samen en bundelen wij 
onze krachten om onze klant volledig te 
ontzorgen. Wij hebben een uitgebreide 
showroom van 2.000 m² waarin 
allerlei producten tastbaar en visueel 
gepresenteerd worden en waar wij uw 
ideeën direct om kunnen zetten in een 
materialisatie. Laat u inspireren in onze 
Experience-room en blijf op de hoogte van 
de laatste innovaties. Zet uw wens om in 
realiteit met behulp van onze architecten, 
interieurontwerpers en bouwers.

Graag maken wij een afspraak met u in 
onze showroom om u een indruk te geven 
van wie wij zijn, wat wij doen en wat wij 
voor u kunnen betekenen.

INSPIRERENDE EXPERIENCE-ROOM

In onze Experience-room krijgt u een impressie van de huidige noviteiten op het gebied 
van Hospitality verwekt in een uniek concept. Doe hier nieuwe ideeën op en laat u 
inspireren terwijl u het gevoel heeft in een hotel te zijn.

U bent van harte welkom in onze Experience-room aan de Dirk Storklaan 65 te 
Hoofddorp.

De Hotel Partners zijn actief bij nieuwbouw, 
verbouw, renovatie en restauratie. Wij 
hebben alle disciplines in huis om u te 
adviseren bij alle mogelijke wensen zodat 
deze succesvol wordt gerealiseerd.

Bij de projecten wordt onze professionele 
kennis over bouw, ontwerp, inrichting en 
onderhoud volledig ingezet.

Wij hechten zeer veel waarde aan het 
opleveren van kwalitatief hoogwaardige 
projecten. Om dit te bereiken besteden 
De Hotel Partners voldoende zorg aan 
de detailleringen en materiaalgebruik. 
Hierbij worden de eigenschappen van de 
materialen zorgvuldig op elkaar afgestemd. 
Op deze manier creëren wij projecten met 
een langdurig gebruiksgemak.

VAN ONTWERP TOT REALISATIE TOT ONDERHOUD



Dornbracht
“Ziet verandering als een kans”
Onderscheid zich door hoogwaardige 
productkwaliteit, een geavanceerde productie 
en innovatief design.

Vescom
“Vescom hecht aan wanden”
Kwaliteit in techniek, vormgeving en service. 
Onderscheidend in ontwerp en duurzame 
materialen. 

Coram Group
“Your bathroom experience with a conscience” 
Of het nu gaat om nieuwbouw- of 
renovatieprojecten, Coram Projects heeft voor 
iedere badkamer een pasklare oplossing.

Häfele
“Verder denken”
Bewaakt een hoge kwaliteitsstandaard 
en biedt ondenkbaar veel mogelijkheden 
in meubelbeslag, bouwbeslag en 
toegangssystemen.

Hermans glas
“Helder in glas”
Brengt kennis en innovatie samen, 
dé specialist voor al uw glas toepassingen.

SAMENWERKENDE  
PARTNERS

De Hotel Partners werken samen met 
duurzame, innovatieve partners die koplopers 
zijn in hun vakgebieden en staan voor een 
optimale prijs-kwaliteitsverhouding.

Hartelijke groet, 

De Hotel Partners

T 023-5627098
M 06-12186314
E info@dehotelpartners.nl


