
D e markt van Voorma en Walch is breed: van woning tot 
bedrijfspand en van koop tot huur. ‘Het kopen van een 
eigen huis is vaak de grootste uitgave van iemands leven. 
Voor Voorma en Walch Makelaars is prettig wonen daarom 
een must, in wat voor soort huis dat ook is’, vertelt Jacques 

Walch. ‘Het vinden van een droomhuis is iets heel anders dan het 
zoeken van ‘zomaar een huis’. Onze klanten kunnen terugvallen 
op een NVM-makelaar die de omgeving kent als zijn broekzak en 
als geen ander weet wat er speelt.’ 
Wonen is maatwerk volgens Voorma en Walch. Daarom gaat 
dit ervaren makelaarskantoor altijd zeer persoonlijk te werk: 

K I J K  N A A R  WAT  J E 
V E R B I N D T

VOORMA EN WALCH is, onder leiding van Jacques Walch, al SINDS 1982 
makelaar in het Gooi en sinds jaar en dag MEMBER VAN RESIDENCE Toplocaties. 
CLAIRZ INTERIOR DESIGN is al ruim vijftien jaar actief als FULL SERVICE 

interior design bureau. Deze mooie bedrijven gingen een BIJZONDERE 
VERBINDING aan.

Jacques Walch van Voorma 
en Walch en Anne-Claire 
Winkelhagen van Clairz 
Interior Design. De 
samenwerking bevalt zo goed 
dat ze samen een tweede 
vestiging in Bussum hebben 
geopend. 

In een voormalige garage in 
Blaricum hebben Voorma 
en Walch en Clairz Interior 
Design stijlvolle kantoren 
ingericht. Voorma en Walch 
opent binnenkort ook een 
filiaal op Ibiza/Mallorca. 

BOVEN
Het marmer voor 
het keukenblok 
werd uitgezocht 
en op maat gemaakt 
in Italië.
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‘We komen bij de klant langs voor een uitgebreid 
gesprek in plaats van telefonisch ‘even een lijstje af  
te vinken’. En we bespreken elke opdracht met het 
gehele team. Bovendien werken we veel samen met 
andere professionele partijen, die zich onderschei-
den door hoogwaardige dienstverlening en door de 
kwaliteit van hun werk. Met deze partijen, onder wie 
Jan des Bouvrie en Clairz Interior Design, hebben 
we vaak een langdurige, hechte relatie en een pret-
tige samenwerking. Zo kunnen we voldoen aan de 
wensen van consumenten die vaak door tijdgebrek 
en met het oog op gemak ten aanzien van de keuze 
van de architect, aannemer, kostenbeheersing en 
vergunningen kiezen voor een villa die pasmaat 
en pasklaar is. Binnenkort starten we bijvoorbeeld 
met een nieuwbouwproject van veertig woningen 
in Naarden waarbij we ook een binnenhuisarchitect 
aan ons team hebben toegevoegd.’

BLIJVEN VERRASSEN
Ook bij Clairz Interior Design is een persoonlijke aanpak 
de leidraad in elk project. Aan de ene kant gaat dat om 
persoonlijk contact tussen het team en de klant, aan de 
andere kant om hoe de persoonlijkheid van de klant wordt 
vertaald naar zijn of  haar interieur. Het huis is immers de 
weerspiegeling van de ziel van de bewoner. Het ultieme 
eindresultaat bereikt Clairz door een sterke eigen signa-
tuur te combineren met de wensen van de opdrachtgever. 
Anne-Claire Winkelhagen legt uit: ‘We proberen onze 
opdrachtgevers altijd te verrassen en te stimuleren om nét 
even iets verder te denken. Zo krijg je een eindresultaat dat 
prikkelt en dat direct heel eigen is.’
Het team van Clairz gaat nooit voor standaard, dus als dé 
perfecte bank niet kan worden gevonden, dan ontwerpen 

LINKS
We combineren graag 
authentieke elementen 
met eigentijds design  
zoals ingebouwde spots 
naast een ornament. 
Dat maakt een ruimte 
spannend en eigen.

RECHTS
De keukenfronten zijn 
gemaakt van messing 
platen die aan een 
verouderingsproces zijn 
onderworpen Onze 
meubelmaker heeft dit voor 
ons kunnen maken. Net als 
de Quooker die we speciaal 
hebben laten voorzien van 
een laag messing.

Voor het ultieme stuk 
marmer zijn we naar 
Italië gevlogen waar 
we ons eigen marmer 
hebben uitgezocht en 
een keukenblok op maat 
hebben laten maken. 

Noordereinde 93 te ’s Gravenland
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wel een inspiratieruimte om je te oriënteren op woon-
gebied. Wil je verhuizen of  verbouwen? Bij De Garage 
kun je altijd binnenlopen om je vraagstuk en woonwens 
bij een cappuccino te bespreken. Clairz en Voorma en 
Walch zijn niet per se verbonden aan elkaar, maar de 
bedrijven, hun core business en hun energie passen 
perfect bij elkaar. Beiden stellen altijd de klant voorop 
en gaan ver om de woonwens te realiseren, wat daar ook 
voor nodig is. Samen vanuit één locatie de kant bedienen 
bevalt zo goed dat er inmiddels ook een vestiging in 
Bussum is geopend. Jacques Walch: ‘Het gaat allemaal 
om gevoel. Je moet blij worden van je woning. Je huis, 
een fijn thuis, is de basis. Als wij iemand, of  een heel 
gezin, gelukkig maken door het ideale thuis te creëren 
dan zijn we geslaagd. Dat is de kroon op ons werk.’ 

ze hem zelf. En als er marmer nodig is, wordt er afgereisd naar Ita-
lië om daar zelf  het perfecte stuk te vinden, zoals voor de keuken 
in het eigen kantoor in Blaricum. ‘Dan kiezen we persoonlijk een 
blok uit, wachten we tot de slabs zijn gezaagd en zoeken we ver-
volgens onze eigen plaat uit om te laten verwerken. Authenticiteit 
en kwaliteit zijn belangrijk. Onze klanten kiezen steeds vaker voor 
duurzaamheid en dat betekent vrijwel automatisch kwaliteit’, aldus 
Anne-Claire.

LOSSE ENTITEITEN MET SYNERGIE
Eind vorig jaar namen beide bedrijven gezamenlijk hun intrek in 
een gezamenlijk kantoor. Een voormalige garage aan de Torenlaan 
in Blaricum werd omgetoverd tot een moderne, lichte en warme 
ruimte, waar je je direct bij binnenkomst prettig voelt en kreeg de 
toepasselijke naam De Garage. Het is met klem geen woonwinkel, 

LINKS
Buiten met binnen verbinden 
wordt steeds belangrijker. Zo 
hebben we hier een fijn tuinhuis 
ontworpen en gerealiseerd met 
een vouwpui die overdag helemaal 
open kan.

Op zolder hebben we 
een geweldige badkamer 
gecreëerd. Uit het dak 
hebben we een groot gat 
gezaagd en een prachtig 
groot raam gemaakt. 
Heerlijk om onder 
de sterrenhemel in te 
ontspannen. 

Landgoed Zuijderhof
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