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Michel Dormans en Stefan Houten  
Geven sinds het bestaan van GIP gastvrijheid een vorm en gezicht. De Gangmakers hebben in de 
loop van die tijd het vertrouwen van vele klanten weten te verdienen en zo een toonaangevende 
positie verworven in de hospitality markt. “Als professionele partner zorgen wij voor beleving en 
leveren wij functioneel horecameubilair, projectmeubilair, maatwerkbanken, vloeren, 
raamdecoratie, zonwering en wanddecoratie van topkwaliteit”. 
 
HOSPITALITY BY GIP 
De Gangmakers inspireren en motiveren relaties tot creativiteit en effectiviteit op het gebied van 
interieur en gastvrijheid.  Gastvrijheid beleven, voelen en ervan genieten is voor ons van grote 
waarde. Onze visie is dat hospitality in toenemende mate een belangrijke rol speelt, ook voor uw 
gasten. Een gastvrij ingericht interieur of terras wordt immers door iedereen hoog gewaardeerd. In 
een plezierige entourage voelen mensen zich prettiger, presteren zij beter en, belangrijk voor onze 
opdrachtgevers, kopen en verteren zij meer.  Wij delen met u onze kijk op hospitality, vanuit alle 
marktgebieden waarin wij actief zijn. En houden wij onze relaties op de hoogte van hospitality trends 
en ontwikkelingen in onze markt. 
 

 
 

 



 

ENKEL VOORBEELDEN VAN ONZE HORECA-
INTERIEURS VOLGENS DE TRENDS VAN NU 
Onze showroom in Maastricht 
GIP heeft een inspirerende showroom in Maastricht. U kunt rekenen op een gastvrij onthaal in onze 
Gangmakerij!! 
 
De Gangmakerij 
De Gangmakerij is een heldere visie op hoe klanten nog beter geholpen kunnen worden in hun 
zoektocht naar de optimale gastvrijheidsbeleving voor hun gasten. Het is een belevingswereld - een 
ontmoetingsplek - met inspirerende partners, mede-gangmakers genoemd - op het gebied van 
interieur, techniek, equipment, dienstverlening en kennisevents. Synergie, inspiratie en beleving: 
daar draait het om in onze Gangmakerij. GIP is als founding partner nauw betrokken bij De 
Gangmakerij. De opening zal medio September 2021 plaatsvinden. In De Gangmakerij in Maastricht 
zijn 14 mede-gangmakers actief, elk expert op hun vakgebied. De expertises van de mede-
gangmakers komen samen in  
De Gangmakerij – horeca, retail, educatie, hotel, zorg en office – die de hospitality-professional een 
breed scala aan inspirerende praktijkvoorbeelden bieden. 
 

 
 
 
Gangmakers in Projectinrichting  
 
kunt u vinden op 
Galjoenweg 35 
6222 NS Maastricht 
Mail: info@ginp.nl 
Mobiel 0621917621 
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