
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Tevredenheidsverklaring 

 
Hierbij verklaart NACH DBMO bv dat Smeulders Interieurwerken (onderdeel van Smeulders Interieurgroep) 
naar volle tevredenheid en binnen de gestelde bouwtijd, budget en kwaliteitseisen het volgend project 
heeft uitgevoerd: 
 
Omschrijving project: New Amsterdam Court House (NACH) 
Plaatsnaam: Amsterdam 
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf 
Soort levering: Maatwerk interieur 
Omvang opdracht: €1.777.000,- excl. btw 
Opleverdatum project: Maart 2021 
 
New Amsterdam Court House (NACH) is het PPS-project voor het ontwerp, de realisatie, het beheer en het 
onderhoud van de Rechtbank Amsterdam. NACH DBMO bv heeft het ontwerp en de realisatie van het project 
afgerond en op 15 maart 2021 overgedragen aan het Rijksvastgoedbedrijf. Bij de overdracht is de 30-jarige fase 
voor het beheer en het onderhoud van het gebouw gestart. De aandeelhouders van NACH DBMO bv zijn 
Heijmans Utiliteit en Facilicom Bedrijfsolutions.  
 
De nieuwe Rechtbank Amsterdam was in 2022 categoriewinnaar INDENTITEIT&ICOONWAARDE van de BNA-
architectuurprijs “Beste gebouw van Nederland”. Het gebouw is wekelijks in de media te zien als decor van 
belangrijke rechtszaken. Een fotorapportage van het gebouw en het meubilair is te zien via deze link. 
 
In opdracht van NACH DBMO bv heeft Smeulders het maatwerk meubilair uitgewerkt, geproduceerd, geleverd 
en gemonteerd.   

• Bodebalies in het publiek toegankelijke gebied,  

• Service- en informatiebalies in zowel het publiek toegankelijke gebied als het besloten gebied; 

• Restaurantuitgifte- en zitmeubilair  

• Architectonische omkleding van de scanstraten; 

• Hoogwaardige pantry’s in het zittingszalengebied en het besloten gebied; 

• Meubilair in diverse zittingszalen; 

• Vaste zitmeubels van publieke tribunes; 

• Architectonische omkleding van archiefkasten en rollend meubilair;  

• Lockeropstellingen  
In totaal zijn er 477 stuks hoog representatieve maatwerkelementen geleverd. 
 
Smeulders heeft haar grote expertise op het gebied van esthetica, materiaalgebruik, detaillering en levensduur 
in de prettige samenwerking vakkundig ingebracht.  
 
Naam referentieorganisatie: NACH DBMO / Heijmans Utiliteit 
Adres referentieorganisatie: Graafsebaan 65 

5248 JT Rosmalen 
Contactpersoon referentieorganisatie: Jan Groeneveld - Projectdirecteur 
 
 
Datum: 4 juli 2022 
 
Ing. D.W.J. (Jan) Groeneveld MSc MBA 
Projectdirecteur Realisatiefase  
NACH DBMO bv / Heijmans Utiliteit bv 

https://bna.nl/gebouw-van-het-jaar/archief/projecten/rechtbank-amsterdam
https://bna.nl/gebouw-van-het-jaar/archief/projecten/rechtbank-amsterdam
https://ultimasreportagens.pixieset.com/kaanarchitectennewamsterdamcourthousephotosbyfernandoguerrafgsg/

