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 No interior we’ll create will ever be the same, 

except for one thing: it will exceed your expectations 



HUGO interieurvormgeving

Bij HUGO interieurvormgeving ontwikkelen we over-
tuigende horecaconcepten. We ontwerpen en creëren 
krachtige en inspirerende interieurs, die erop 
gericht zijn gasten te verrassen en verbinden.

Wij geloven in een zeer eerlijke en directe werk-
wijze waarbij we een optimale balans tussen 
functionaliteit en esthetiek nastreven. Ons grenzeloze 
enthousiasme voor het ontwerpen van inspirerende 
horeca concepten, het plezier in samenwerken en het 
voor ogen houden van de grote lijnen resulteren in 
de meest uiteenlopende, overtuigende interieurs die 
positief bijdragen aan het bedrijfsresultaat van onze 
opdrachtgevers. 

Door onze fundamentele kennis van horeca en 
hospitality design spreken we jouw taal en kunnen we op 
een efficiënte manier met onze opdrachtgevers samen-
werken. Hierdoor krijgen we al jarenlang het terugkerende 
vertrouwen van onafhankelijke horeca ondernemers en 
internationale brands.

We bieden een breed scala aan diensten, van brand-
onderzoek en conceptontwikkeling via routing en layout 
optimalisatie tot maatwerk verlichtingsarmaturen en 
meubeldesign. Elk project is uniek en eigen. We inventa-
riseren de behoeften en doelen van de opdrachtgever en 
luisteren naar hun wensen en ambities. We werken 
gedurende het hele project nauw samen met jouw team 
om ervoor te zorgen dat het resultaat van ons ontwerp 
niet alleen aan de verwachtingen voldoet, maar deze 
zelfs overtreft. Als de ruimte, de mensen en de ervaring 
uiteindelijk het perfecte samenspel vormen, weten 
we dat we ons huiswerk hebben gedaan. Daarnaast 
begrijpen wij dat binnen planning en budget blijven 
minstens zo belangrijk is als een passend interieur, 
jouw succes is simpelweg namelijk ook het onze.

  We aim to design aesthetic, functional spaces which portray 

their history, their location and their ethos 
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 We bring stories to life in a way that takes guests on 

an emotional journey through space 



Indigo The Hague - Palace Noordeinde

Dit luxury lifestyle boutique hotel ligt midden 
in het centrum van Den Haag, recht tegen-
over Paleis Noordeinde. In dit karakteristieke 
monumentale pand, dat dateert uit 1884, is het 
eerste Indigo hotel van Nederland gevestigd dat 
beschikt over 63 unieke kamers, een restaurant, 
een meeting room en een speakeasy cocktail 
bar. De historische kluizen bevinden zich in de 
kelder, om er zeker van te zijn dat gasten deze 
bijzondere ruimtes zouden ervaren, zijn hierin de 
meeting room en de speakeasy gecreëerd waar-
bij die laatste de passende naam Gold Bar kreeg.

Rijkdom en royalty waren sleutelwoorden in het 
ontwerp, aangezien het koningshuis en deze 
voormalige Nederlandsche Bank onlosma-
kelijk verbonden zijn met elkaar. De kamers aan 
de voorzijde bieden zelfs een uniek uitzicht op 
het paleis van onze Koning. Noordeinde staat 
vooral bekend om zijn karakteristieke mode-
boetieks, galeries en kunst- en antiekhandelaren, 
gevestigd in prachtige Jugendstil panden. Uitgaan-
de van deze “neighbourhood story” moest het
design van het hotel verfijnd en high-end worden, 
waar gasten een koninklijk en rijk gevoel ervaren.

Den Haag

Gold Bar

Stocks  & Bonds
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Een verfijnd en high-end design geïnspireerd

op de neighbourhood story



Het artwork en de decoratie is veelal geïnspi-
reerd op de geschiedenis van het gebouw, 
zoals goud, munten en bankbiljetten. Omdat de 
kluis zo’n imposante rol speelt in het gebouw 
is een multifunctionele kluis ontworpen die op 
iedere kamer een plek heeft gekregen en die vele 
functionaliteiten herbergt. Het is een feature die 
de geschiedenis van het gebouw belichaamt. 



Een modernistisch, iconisch gebouw wordt het 
eerste Motto by Hilton in Europa. Hier komt het 
kenmerkende architectonische verleden van 
de stad samen met alle moderne en stijlvolle 
innovaties van vandaag. Glas, beton, natuur-
steen, hout en chroom zijn de basismaterialen 
van het gebouw en staan eveneens centraal 
in het interieur. Een moderne comeback van 
midden 20ste eeuw design, waar met eerbied 
aan de Bauhaus stijl een ongedwongen en 
stylish interieur wordt gerealiseerd. Denk aan 
een interieur met een stedelijke vibe, sociaal 
karakter, beetje edgy stijl en een vleugje 
eigenzinnigheid.

Rotterdam

Motto by Hilton
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Een moderne comeback van midden 20ste eeuw design



Van der Valk Princeville
Breda

Door de energieke vibe waan je je in een 

internationale club

Bij Princeville is alles wat blinkt wel degelijk goud. En dat heeft een 
zeer goede reden. Goud is warm, glans en welvaart. Goud sprankelt 
en straalt luxe uit. Goud staat voor innerlijke wijsheid, ontspant en 
geeft veiligheid. De perfecte ambiance voor een hotel dat comfort 
en luxe weerspiegelt en gasten een warm welkom wil bieden. De 
entree met receptie en lobby heeft als basiskleur een warme 
zandkleur, gecombineerd met cognac leer, notenhout en messing. 
Materialen die we ook terugzien in het grand café, maar dan aange-
vuld met een bordeauxrood en donkergroen kleurenpalet waardoor 
een energieke vibe ontstaat en je je in een internationale club waant. 
Een heerlijke plek voor zowel zakenreizigers als toeristische gasten 
om neer te strijken.
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Inspiring moments spring from seeking purpose and beauty 

in equal measure and create unforgettable impact



Dit populaire en gerenommeerde hotel, prachtig 
gelegen op slechts een steenworp afstand van de zee, 
straalt tijdloze elegantie en verfijning uit. De rijke kleuren 
weerspiegelen de prachtige gouden tinten en blauwe 
glinstering van de zonsondergang in de zee. De plek 
voor gasten om volop te ontspannen en van het heer-
lijke strandleven met alle mogelijke comfort te genie-
ten. De lobby, lounge, bar en het restaurant vormen een 
harmonieus geheel door het gebruik van dezelfde 
materialen en kleurstellingen. De blinkende bar staat 
centraal in de ruimte en is een echte ontmoetingsplek 
geworden. Restaurant DYLANS is een heerlijke culinaire 
hotspot waar hotelgasten de deur niet voor uit hoeven en 
ook de Noordwijker terecht kan voor een avond genieten. 

Noordwijk

Alexander Hotel
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De kamers zijn voorzien van een warm en krachtig 
interieur met notenhout en messing details. Als 
basis is hier, net als in de publieke ruimtes, gekozen voor 
een geelgoud en blauw decor gecombineerd met luxe 
bruingrijze marmerlook voor de badkamer. Een stijl-
volle uitvalsbasis voor een heerlijk moment aan zee.

Tijdloze elegantie en verfijning aan 

de Nederlandse kust
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In het bruisende centrum van Antwerpen 
wordt Sapphire House gerealiseerd, een 
high end boutique hotel in het meest kost-
bare erfgoed van Antwerpen. Het ademt de 
eeuwenoude geschiedenis van edelstenen 
en handel en geeft gasten inzicht in dit 
fascinerende verleden. Het hotel vertelt een 
schitterend verhaal met name door storytelling 
tot in detail in het luxe interieur mee te nemen. 

Antwerpen

Autograph Collection by Marriott Sapphire House
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Het interieurontwerp benadrukt de grootsheid 
en het historische karakter van het pand en 
biedt tegelijkertijd al het moderne comfort 
dat men mag verwachten van een Autograph 
Collection hotel by Marriott. De unieke 
signatuur van Sapphire House is “schittering”. 
Het interieurdesign is een statement hiervan 
door de vier grote edelstenen als uitgangs-
punt te nemen: saffier, robijn, diamant en sma-
ragd. De vier kamertypes zijn hierop geïnspi-
reerd door kleuren blauw, rood, wit en groen 
centraal te stellen. Ook in de publieke ruimtes 
komen deze kleuren terug, evenals verzwij-
gingen naar edelstenen door toegepaste 
vormen en blinkende materialen. De kunst 
en decoratie is gebaseerd op de functie van 
de aangrenzende Handelsbeurs, in diverse 
ruimtes vindt men onder andere globes, oude 
reiskaarten en weegschalen. Prachtige 
foto’s van Marc LaGrange schitteren in de 
kamers en de publieke ruimtes, voortkomend 
uit een photoshoot met de Handelsbeurs als 
indrukwekkend decor. 

Een boutique hotel met een groots 

decor en unieke signatuur



Domburg

Strandhotel Domburg

De ideale huiskamer aan zee, voor die momenten dat de 
wereld niet verder rijkt dan de Nederlandse kust, oprechte 
gastvrijheid en een stijlvol verblijf. Bij Strandhotel Domburg zijn 
zee, strand en duinen het canvas voor een onbezorgd leven waar 
de hectiek van het dagelijkse bestaan even tot stilstand komt. 

Pure, natuurlijke ingrediënten vormen de basis voor het 
interieur, met als resultaat bijna meditatieve ruimtes die het 
onthaasten stimuleren. Een perfecte match met een kustplaats 
die het predicaat heilzaam heeft. 

Onthaasten in een puur en natuurlijk interieur 
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Your venue needs to be a business as well as a work of art



16,3 m²
B-2.17

R

Den Haag

The Collector
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The Collector bevindt zich achter acht monu-
mentale gevels aan de Haagsche Bluf, een 
bijzonder hofje midden in de binnenstad 
van Den Haag, met een eclectische mix aan 
architectuurstijlen. Dit lifestyle boutique hotel 
telt in totaal 57 kamers, variërend van comfort-
kamers tot suites. Het designproces resul-
teerde in een interieurstijl die een samen-
stelling is van de geschiedenis van het 
gebouw met vintage uit de jaren 50 en 60 en 
een modern luxueus design. De uiteenlopende 
ideeën en het vakmanschap waarmee alle 
kamers zijn ontworpen creëren een betoverend 
effect. Alle hotelkamers hebben een uniek 
karakter dankzij vintage items en handgemaakte 
artworks van kunstenares Julie Gondoin. 



Een eigenzinnig, arty hotel waar 

contrasten gevierd worden

De lobby is een kleurrijk contrast met vitrines 
vol bijzondere verzamelingen en de bruisende 
sfeer. Een intieme hub en ideale basecamp 
waar ruimte is voor eigenzinnigheid, met 
echte persoonlijke service en luxe die er toe 
doet. Een hotel voor nieuwsgierigen, voor 
reizigers met een talent voor verzamelen. 
Door het tonen van uiteenlopende collecties, 
waar zowel historische items als de meest 
merkwaardige moderne kunstobjecten te 
bewonderen zijn, worden persoonlijke ver-
halen gedeeld en kleurrijke contrasten gevierd. 
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Crowne Plaza
Utrecht

Bij het reizen heb je een partner nodig die 
zowel werk als ontspanning gemakkelijk 
maakt. Bij Crowne Plaza Hotels & Resorts 
richten ze zich op één ding waar ze goed 
in zijn: het verblijf tot een succes maken. 
In meer dan 400 hotels wereldwijd 
zijn de hoogwaardige accommodaties 
speciaal toegespitst om te zorgen dat 
iedere gast tijdens het verblijf productief, 
verbonden en uitgerust blijft. 

Een comfortabel, hedendaags interieur 

dat verbinding stimuleert



Dit hotel in het Poortgebouw Utrecht heeft als motto 
“Bringing humanity back to business travel”, waarbij 
als uitgangspunt is genomen dat het interieur zich 
kenmerkt door optimale zakelijke faciliteiten, maar 
met het gevoel van thuis. Zowel de hotelkamers als 
alle publieke ruimtes zijn omgevingen die je verwel-
komen, prikkelen en stimuleren op een serene wijze. 

Lichte, frisse kleurtonen en zachte stofferingen 
geven het geheel een Scandinavische uitstraling. Een 
comfortabel hotel met een hedendaagse interieurstijl 
die dus zowel de professionele als persoonlijke kant 
van de gast aanspreekt. Accessoires en kunstwerken 
tonen op een subtiele wijze en met een knipoog de 
lokale charme. Dit is de stem van stille rebellie die je 
aanspoort zaken vooral met plezier te combineren.



Het voormalige kantorencomplex Arena Towers heeft na vertrek van 
de ABN-AMRO bank geruime tijd leeg gestaan. Uiteindelijk is het 
getransformeerd tot een hotel met het nieuwe open lobby-concept 
als uitgangspunt. De receptie, de lobby, het restaurant, de bar, 
de lounge en de business corner zijn gecombineerd tot één open, 
samenhangende ruimte. Aan het ontwerp van het hotel wordt op 
deze manier een hedendaags tintje gegeven. Bij het uitwerken van dit 
concept werd bestudeerd hoe mensen hun ruimtes thuis indelen en hoe 
gasten een maximale flexibiliteit kan worden geboden. Of mensen nu wil-
len eten, ontspannen, werken of genieten: dit kan in één enkele ruimte. 

‘Bright’, ‘fresh’ en ‘fun’ werden geformuleerd als kernwoorden voor de 
vormen en het kleur- en materiaalgebruik in het interieur, waardoor 
het geheel een moderne, frisse uitstraling heeft gekregen. De funfactor 
komt onder andere tot uiting in het gebruik van primaire en secundaire 
kleuren in het meubilair en in de decoratie. Om gasten uit te nodigen 
zich welkom en vrij te voelen, zijn vele losse elementen geïntegreerd 
in het interieur, zoals spellen en boeken ter ontspanning. Voor de 
hotelkamers is gekozen de sfeer van het open lobby-concept te 
vertalen naar de kamers met als resultaat een eigentijds en kleurrijk 
interieur.
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Amsterdam

Holiday Inn Arena Towers

Het open lobby-concept verwelkomt gasten 

in een kleurrijke en speelse omgeving 



 We create a conversation between storyteller 

and audience,  what will your story be? 

Contact

www.hugointerieurvormgeving.nl
+31 (0)162 85 25 85
info@hugointerieurvormgeving.nl

Schansstraat 17
4944 AE Raamsdonk
Nederland


