Interiors DMF - BINNENKIJKEN

‘We wilden hier een
compleet nieuw
stijlvol interieur creëren’

FAMILIEHUIS MET
HOTELALLURES

“EMOTIONEEL KON IK MAAR ÉÉN WOORD UITBRENGEN: WOW”

Sinds twee weken wonen Isa en Joyce met hun gezin
in hun zelfgebouwde notariswoning. Alles is nieuw en
maar liefst vier keer groter dan hun vorige huis.
Tekst Yvonne van Galen – Fotografie Denise Zwijnen

De zitbank en fauteuils zijn van Interiors DMF en uitgevoerd in heerlijke hotel-chic stoffen. Het vloerkleed is van Carpetlinq.
Salontafels en lampen naast de bank zijn van Duran Interiors, via Mélanie Bosch van Interiors DMF.
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‘Alle kleuren, stoffen,
meubels en accessoires
hebben we onder
begeleiding uitgezocht’

Chaises longues,
model Boele Lounge,
van Interiors DMF.
Tafeltje van Duran
Interiors, vloerkleed
van Besouw.

De wand met haard bestaat
uit warm gewalst staal.
Alle raambekleding werd
geleverd door Mélanie
Bosch van Interiors DMF.
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“We woonden eerst twaalf jaar in een eengezinswoning, die met de
komst van onze zoontjes Jayson (7) en Jonathan (3) een beetje krap
werd. Ik wilde heel graag zelf gaan bouwen, maar het viel nog niet mee
om een kavel te vinden”, vertelt Isa. “Toen we hoorden dat er vlakbij ons
vorige huis op een parkeerplaats kavels te koop werden gezet, waren we
er heel snel bij. We schreven ons in en hadden geluk met de loting. Zo
konden we van start met dit project.”

Hotelsfeer
Isa en Joyce bouwden een notariswoning in een klassiek-landelijke
stijl. “Omdat ons vorige huis een stuk kleiner was en we bovendien ook
toe waren aan een nieuwe stap, besloten we onze meubels niet mee
te nemen. We wilden hier een compleet nieuw stijlvol interieur creëren
waarbij het voelt alsof je een luxehotel binnenstapt”, zegt Joyce. “We
namen een interieurbouwer in de arm die op verschillende plekken

‘Het moest voelen alsof
je een luxehotel binnenstapt’
inbouwkasten maakte. Hij verwees ons door naar Interiors DMF. Toen we
daar de showroom binnenstapten, wisten we meteen dat we niet verder
hoefden te zoeken. Het was helemaal de stijl die we voor ogen hadden.
Mélanie Bosch heeft ons fantastisch begeleid bij het maken van de juiste
keuzes. Alle kleuren, stoffen, meubels en accessoires hebben we samen
met haar uitgezocht.”

Slapeloze nacht
Toen de woning een paar weken geleden klaar was, werd het nog wel even
spannend voor Joyce. “Ik heb de nacht voordat alles geleverd werd niet
geslapen”, vertelt ze lachend. “Je zoekt toch alles uit met kleine staaltjes en
ik was bloednerveus of het allemaal bij elkaar zou passen. Toen alle dozen
werden uitgepakt en langzaam alles zijn plaats kreeg in ons huis, kon ik
van pure emotie maar een woord uitbrengen: wow! Het was helemaal wat
we gehoopt hadden en nog veel mooier en beter dan dat. Ons nieuwe
huis is een droomhuis geworden, we zijn er ontzettend blij mee.”

De keuken is gerealiseerd door Melke und Tekampe met een
werkblad van graniet titanium. De barkrukken, model Teun,
zijn van Interiors DMF. Boven het eetgedeelte lampen van
123 Lampenkopen. Op de vloer een keramische tegel
van Regge Tegels & Vloeren. De muurverf is van Little Greene.
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De tafel is van Dôme Deco, net als
het dressoir. Stoelen Florence zijn van
Interiors DMF. De lampen zijn van 123
Lampenkopen. Op de muren behang
van Arte. Vloerkleed van Carpetlinq.

‘Ik heb de nacht
voordat alles
geleverd werd
niet geslapen’

De badkamer is gerealiseerd door
Regge Tegels & Vloeren. Op de vloer ligt
Calacatta Gold. Op de wand dezelfde
steensoort, maar in bookmatch-motief.
Sanitair van Hotbath. Het wastafelmeubel
is van De Interieurmakers.
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