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WIJ ZIJN GESPECIALISEERD IN:

 Investering en rendements analyse
 Identiteitsonderzoek
 ROI model opstellen

 PvE opstellen
Ontwerp analyse 

 Inkoop coördineren
 Projectmanagement

 Interieurontwerp

Impressies hoteldesigns © Hotel Palace Zandvoort Ab Interieur-en hospitality architecten. i.s.m Ellen Kiers. Grafisch design Studio Angelique Fokker



HOSpeed® kan, indien gewenst, 
ook zorgdragen voor:

- marktanalyse
- rendementsanalyse
- ontwikkelen huisstijl
- concept en branding
- interieurontwerp
- styling

3D impressie modulaire kast  © Ab Interieur- en hospitality architecten

           ONTWERP



ONZE TURN KEY OPLOSSING : 1 DAGS KAMER RENOVATIES VOLGENS HET DOOR ONS ONTWIIKELD HOSpeed® CONCEPT.

HOSpeed® is meer dan alleen een projectmanagement-, advies- en inkoopbureau. HOSpeed® is ontstaan vanuit eigen ervaringen in eigen hotels en bouw- en 
vastgoedprojecten binnen (internationale) horecazaken. HOSpeed® is een door ons ontwikkeld concept waarbij hotelkamerrenovaties, dankzij een intensieve 

voorbereidingstraject en samenwerking met diverse partners, al binnen 1 dag kunnen worden gerenoveerd. 

Hotel Palace Zandvoort Ab Interieur-en hospitality architecten. i.s.m Ellen Kiers. Grafisch design Studio Angelique Fokker



Slimme eigentijdse ruimtelijk- en sfeervolle oplossingen. Zo werkt HOSpeed® samen met ervaren en gerenomeerde ontwerpers.

  HOSpeed® werkt regelmatig samen met:

- Potztausend ontwerp+illustratie+tekst
- Hjelmer Zondervan, bouwkundig tekenaar

- Ellen Kiers, Interieurarchitect
- Laura Vellinga, Interieurarchitect

- Michou van Gennip, Interieurarchitect
- Darlaine Heitinga, Interieurarchitect

- Studio Angelique Fokker

Interesse? Neem dan contact met ons op.



DE MET RENOVATIE GEPAARD GAANDE OVERLAST EN DRUK OP DE BEZETTINGSGRAAD BLIJFT MINIMAAL

We kennen de problemen en de 
daarmee samenhangende gevolgen 
van renovatie- en bouwactiviteiten 
binnen uw 24/7 organisatie. De hoge 
verwachtingen van uw gasten en/
of  reizigers staan voorop. Daarom 
garanderen wij u minimale overlast.

Ons HOSpeed® concept kan 5 kamers per week compleet renoveren. In de praktijk is de eerste kamer gemiddeld twee dagen maar gaandeweg het verdere traject 
loopt dit, afhankelijk van de werkzaamheden op tot 5 kamers per week. “In het HOSpeed® model zitten ook de levertijden in van tapijt, meubels en speciaal meubilair 

waarbij wij werken met bij voorkeur vaste partijen maar ook eigen relaties zijn welkom. Samen een mooi resultaat maken is onze drijfveer. 



DE MET RENOVATIE GEPAARD GAANDE OVERLAST EN DRUK OP DE BEZETTINGSGRAAD BLIJFT MINIMAAL
Loftkamer Hotel Palace Zandvoort Ab Interieur-en hospitalityarchitecten  i.s.m Andrea Gerrits

HOSpeed® is een slim 
doorontwikkeld concept waarbij 

hotelkamerrenovaties, dankzij een 
intensieve voorbereidingstraject en 

samenwerking met diverse partners, 
al binnen 1 dag kunnen worden 

gerenoveerd. 



Welness  Inntel Art hotels 



Werken in een omgeving waar de kernactiviteit 24 uur per dag en 7 dagen per week draait, vereist speciale kwaliteiten van mensen die deze 
bouwplaatsen beheren. Tel daarbij de vele betrokken stakeholders, moeilijke logistiek, verschillende bedrijfsculturen en veiligheidsgevoeligheid en je hebt 
de omgeving waar de specialisten van HOSpeed® hun missie vinden. In de visie van HOSpeed® beheert het projectmanagement niet alleen het project: 
het begrijpt, door eigen ervaringen, ook de operationele behoeften en gevoeligheden van het project en weet hoe er het beste mee om te gaan. Goede 

communicatie is dan ook de sleutel tot het succes van projecten bij 24/7 operationele omstandigheden. 
Niet alleen binnen het projectteam maar vooral ook bij de operationele teams.

GOEDE COMMUNICATIE IS DE SLEUTEL TOT HET SUCCES VAN PROJECTEN BIJ 24/7 OPERATIONELE OMSTANDIGHEDEN



Toiletgroepen hotel die Port van Cleve Amsterdam. Grafisch en concept design by Strategisch ontwerpbureau JA!  i.s.m Ab Interieur-en hospitality architecten.

HOSpeed® gelooft heilig 
in het samenwerken 
en verbinden met 

andere disciplines om 
tot een voor de klant 

zo’n optimaal mogelijk 
resultaat te komen. 



3D Impressie’s modulaire oplossingen Laura Vellinga Interieurarchitect

HOSpeed® heeft ook diverse modulaire 
systemen ontwikkeld die vanuit een 
aantal standaardmodellen kunnen 

worden gepersonaliseerd in afwerking. 
Zo kunnen wij voor elk hotel altijd een 

uniek eigen identiteit creëren.

MODULAIR



Loftkamer Hotel Palace Zandvoort Ab Interieur-en Hospitality architecten  i.s.m Andrea Gerrits Interieurarchitect

ONS SLIMME CONCEPT: 
EEN WIN-WIN-SYSTEEM VOOR ZOWEL DE 

HOTELIER ALS GASTEN!



Hotel BRXXL5 Brussel Ab Interieur-en hospitality architecten. Grafisch design Studio Angelique Fokker 

In het HOSpeed® model zitten 
ook de levertijden in van tapijt, 
meubels en speciaal meubilair 

waarbij wij werken met bij voorkeur 
vaste partijen. Echter werken wij, 
indien gewenst, ook met relaties 
van de hotelier. Zo kan ook zijn 

Interieurarchitect gebruik 
maken van onze diensten. 



Hotel BRXXL5 Brussel ontwerp  Ab Interieur-en hospitality architecten. Grafisch design Studio Angelique Fokker 

INKOOP
HOSpeed® koopt rechtstreeks in en realiseert 

daarmee scherpe inkoopprijzen voor de hotelier. 
Met een open boekcalculatie wordt u daardoor 
voortdurend open en transparant op de hoogte

gehouden. 

 



ONZE CIRCULAIRE VISIE
Ook circulair & duurzaamheid staat bij ons 
hoog in het vaandel. Zo worden alle oude 

materialen zoveel mogelijk gerecycled. Al het 
oude plaatmateriaal wordt hergebruikt in nieuw 

plaatmateriaal en oude gordijnen worden 
gerecycled tot nieuwe garens. Ook los meubilair 

zoals stoelen kunnen op een verrassend 
creatieve wijze weer helemaal 

worden hergebruikt. 
Wij denken graag hierin mee. 



Karveel 48-51 
8242 VL Lelystad
 the Netherlands 
info@HOSpeed.nl  

t +31 6 244 942 88 of  +31 6 250 22 761 

HOSpeed®  is een geregistreerd en beschermd concept met merknaam onder depotnummer 118715   

    creating and facilitating hospitality

ENKELE REFERENTIES
Aeon Plaza hotels

Hotel die Port van Cleve Amsterdam
Inntel hotels

Hotel BRXXL5 te Brussel
City Centre Hostel Brussel
Hotel Mosaic Amsterdam
Hotel Palace te Zandvoort 

Kasteel Hotel Kerckebosch Zeist

ONZE VASTE PARTNERS:

C-LANT PROJECTINRICHTING, DIJKMANS WANDEN EN PLAFONDS, JAN BLAAUW AGENTUREN & MORE+SENZ VERLICHTING.
DAARNAAST WERKEN WIJ GRAAG SAMEN MET:  CORAM HOSPITALITY & PROJECTS, DOD DESIGNCARPETSONDEMAND, HÄFELE, HEMLOCK GROUP, TFD FLOORTILE BV,


