Maxine

HOOPMAN

Sinds 1 januari van dit jaar staat Maxine Hoopman als enig eigenaar aan het hoofd van
het door haar familie gestarte HIP Studio. Na haar studie aan de Nyenrode Business
Universiteit begon ze onder aan de ladder en groeide de creatieve vakvrouw binnen
het bedrijf. “Een fantastische kans, die ik met beide handen aangrijp. Samen met het
creatieve team bouwen we verder aan de goede naam van HIP Studio en blijven we
opdrachtgevers verblijden met prachtige en verrassende interieurs.”
HIP Studio is een ontwerp- en interieurarchitectenstudio; het creatieve proces wordt
volledig begeleid, waarbij een totale projectorganisatie mogelijk is. In haar ontwerpen
is HIP Studio provocerend, verrassend en gedurfd. Maar opdrachtgevers kunnen
tijdens het proces rekenen op stabiliteit, betrouwbaarheid en een resultaat dat de
massa ontstijgt. Het onderscheidend vermogen zit hem voornamelijk in eigenheid,
intensiteit en kennis.
HIP Studio maakt haar concepten op basis van de wensen en ideeën van de klant.
Schetsen, plattegronden, 3D-tekeningen en moodboards vormen een belangrijk
onderdeel van het creatieve proces. Met tientallen jaren ervaring in hospitality weet
het bedrijf als geen ander wat de kracht van gastvrijheid is, ook in de residentiele
branche (bij de mensen thuis).
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HIP Studio metamorfoseert op stijlvolle wijze Hotel Seven one Seven

A home away
from home
FOTOGRAFIE: LIEVE CLAESSENS - MINISTRY OF FRAMES
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MET OOG VOOR DE RIJKE HISTORIE EN RESPECT VOOR HET AUTHENTIEKE KARAKTER ONDERWIERP HIP STUDIO HET
INTERIEUR VAN HET AAN DE AMSTERDAMSE GRACHTEN GELEGEN HOTEL SEVEN ONE SEVEN AAN EEN PRACHTIGE
METAMORFOSE. DE SUITES ADEMEN LUXE, COMFORT EN STIJL. UNIEKE HOTELKAMERS, DIE JE VERRASSEN,
VERBLIJDEN EN VERWARMEN. OOGSTRELENDE RUIMTES, DIE GASTEN HET GEVOEL GEVEN DAT ZE THUIS ZIJN. A
HOME AWAY FROM HOME.
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“In de suites pasten we taupetinten en rijke en natuurlijke materialen als
notenhout en marmer toe en kozen we voor diepblauwe en messing
details, die een zeer warme en uitnodigende sfeer creëren. Het perfect
aangebrachte behang zorgt met het visgraatmotief voor een stijlvol en
klassiek element in de suite. Ook de bijzondere achterwand bij het royale
bed vormt een knipoog naar het rijke verleden.”

In de luxe badkamer zorgen natuurlijke kleuren, wit marmer en kranen
van messing samen voor een uitnodigend sfeerbeeld. De riante inloopdouche en het ligbad geven de gast de mogelijkheid om heerlijk te ontspannen na een ontdekkingstocht door de stad Amsterdam. Het geribbelde glas zorgt in deze ruimte voor de steeds terugkerende link met het
rijke verleden.
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DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT:

Het totaalplaatje klopt in de suites van het luxe Hotel
Seven one Seven. De stijlvolle kamers vormen een heerlijk plek om in alle rust en comfort te ontspannen. En
reizen de kids mee? Die hebben de tijd van hun leven in
de luxe bedstee in een van de suite af te sluiten ruimte.

HIP Studio
Hollandse Kade 34
1391 JM Abcoude
Tel: 0294-280620
info@hipstudio.nl
www.hipstudio.nl

Bestra Interieurbouw
Vossenbeemd 49a
5705 CL Helmond
Tel: 0492-565061
info@bestra.nl
www.bestra.nl

Complete Carpet Company BV
Communicatieweg 13
3641 SG Mijdrecht
Tel: 0297-256933
info@completecarpetcompany.nl
www.completecarpetcompany.nl

Hotel Seven one Seven
Prinsengracht 717
1017 JW Amsterdam
Tel: 020- 4270717
info@717hotel.nl
www.717hotel.nl

Orac Decor
Biekorfstraat 32
B- 8400 Oostende België
Tel: 0032-800222125
benelux@oracdecor.com
www.oracdecor.com

Maretti Lighting
Bolderweg 7
1332 AX Almere
Tel: 036-5326612
postbus@maretti.com
www.maretti.com

GF Deko
Computerweg 45
1033 RH Amsterdam
Tel: 020-6353333
aannemers@gfdeko.nl
www.gfdeko.nl

De Spiegelfabriek
Rubberstraat 12
1411 AL Naarden
Tel: 035-8884851
info@designspiegels.nl
www.designspiegels.nl

Noort Interieur
Jonckerweg 11
2201 DZ Noordwijk
Tel: 071-4080008
info@noortinterieur.nl
www.noortinterieur.nl
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Dutch Walltextile Company
Jarmuiden 7
1046 AC Amsterdam
Tel: 020-4471550
info@dwc-amsterdam.com
www.dwc-amsterdam.com

Collection Musa

Discover our collection and
find your nearest dealer at
www.dwc-amsterdam.com

