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Clairz Interior Design

Misschien ben je aanwezig geweest bij de opening van de nieuwe studio in 'De 
Garage'. Clairz Interior Design is heel trots op hun nieuwe pand in hartje  Blaricum. 
Samen met Voorma & Walch Makelaars by Joost. Het grootste deel van 2018 
zijn zij bezig geweest met de realisatie hiervan en ‘De Garage’ is dan ook hét 
uithangbord van hun visie op interior design en stijl.

Naast kantoorruimte dient 'De Garage' ook als studio en winkel en iedereen is 
welkom om inspiratie op te doen of voor de aanschaf van een mooi item voor 
je interieur. 



Clairz Interior Design

Clairz Interior Design | Sexy bovenwoning met 
mondiale uitstraling
Amsterdam-Zuid is de ideale uitvalsbasis voor een echtpaar met een woning in Zeeland. Ze kochten een pied-à-terre in de 
hoofdstad. Voor het ontwerp en de realisatie van het interieur werd Anne-Claire Winkelhagen van Clairz Interior Design benaderd. 
Een oude bekende van het echtpaar, want Anne-Claire had haar sporen zo’n acht jaar eerder al verdiend bij de woning in Zeeland. 
De persoonlijke touch is in beide woningen aanwezig. Toch heeft de bovenwoning in Amsterdam een heel eigen sfeer.

Anne-Claire: “Een van de bewoners werkt regelmatig in 
 Amsterdam en reist veel. De bovenwoning heeft daardoor een 
ideale ligging; dichtbij Schiphol. Het internationale karakter is 
doorgevoerd in de complete eigentijdse woning, die geschikt is 
om zakenrelaties uit het buitenland te ontvangen. Omdat de 
woning slechts af en toe gebruikt wordt, hebben we  gewaagdere 
keuzes gemaakt met betrekking tot kleuren en materialen.”

Ruimtelijk effect
De trap naar de bovenwoning leidt naar twee grote, stalen deuren. 
Anne Claire: “De en suite hebben we uit de bovenwoning 
getrokken.Ditheefteen ruimtelijkereffect.”Endat isprecies
wat je ervaart zodra je binnenstapt. De lichte woning voelt ruim 
en overzichtelijk, chic en mondiaal. De drukte van de grote stad 

blijft hier letterlijk buiten. Links bevindt zich de woonkamer en rechts de eetkamer 
en de keuken met barretje en twee krukken. Het twee etages tellende stads-
appartement is geheel voorzien van een donkere vloer voor een spannende, 
sexy uitstraling. Er is ook een riant dakterras dat in 2020 verder wordt ingevuld.

Opvallend item
De compacte, functionele, op maat gemaakte keuken heeft een marmeren blad 
en slechts twee kookpitjes, omdat er vooral buiten de deur wordt geleefd en 
gegeten. De eetkamer tegenover de keuken is voorzien van een ovale houten 
tafel met bijpassende stoelen en een hoekbank op maat in een velours stof. 
Het geheel oogt sexy chic. De zithoek in de woonkamer biedt plaats aan 
twee royale banken en een opvallend item: de decoratieve wand met 
 persoonlijke stukken en kunstwerken van het echtpaar, waardoor zij zich 
 direct thuis voelden.

Interieurarchitect: Clairz Interior Design, Blaricum

Hoofdaannemer: WJ Projects, Amsterdam

Haard: Jos Harm B.V., Amsterdam



Leverancier kranen, tegels en vloeren: All Things Majestic, Amsterdam

Kokendwaterkraan: Quooker Nederland BV, Ridderkerk
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Clairz Interior Design
Anne-Claire Winkelhagen is de 
drijvende kracht achter Clairz Interior 
Design: een  bureau dat zowel de 
particuliere als de zakelijke markt 
bedient met interieurconcepten op 
maat. Van het ontwerp tot de reali-
satie. Inspiratiecentrum De Garage 
in Blaricum is de plek waar het 
 grotendeels gebeurt. Hier kunnen 
mensen binnenlopen om hun 
 wensen en de mogelijkheden te 

Partners & leveranciers
Woning Amsterdam-Zuid

Interieurarchitect 
Clairz Interior Design, Blaricum
www.clairz.nl

Hoofdaannemer 
WJ Projects, Amsterdam
www.wj-projects.nl

Leverancier kranen, tegels en vloeren
All Things Majestic, Amsterdam
www.allthingsmajestic.nl

Wandbekleding 
Dutch Walltextile Company, Amsterdam 
www.dwc-amsterdam.com

Kokendwaterkraan 
Quooker Nederland BV, 
Ridderkerk
www.quooker.nl

Luxe hotelgevoel
De tweede etage bevat een master bedroom, twee extra slaapkamers, een 
walk-in closet en twee badkamers. Alle kasten zijn op maat gemaakt en bevatten 
luxe details zoals messing grepen. De houten visgraatvloer op beide verdiepingen 
zorgt voor eenheid. De master bedroom roept een luxe hotelgevoel op door het 
zijden behang op één wand, de bedlampjes inclusief leeslampje en de poefjes 
die dienst doen als nachtkastjes. De walk-in closet is verdeeld in een dames- en 
herenkant, links en rechts. De master badkamer heeft bronzen tegels op de 
wanden, naar een ontwerp van Piet Boon. Een vrijstaand bad, dubbele wastafels, 
toilet en douche completeren het geheel. Alle kamers zijn voorzien van airco en 
een lichtplan op maat.
 

bespreken, maar ook om de stijl en sfeer te proeven van de signatuur 
van Anne-Claire én om een aantal ontwerpen te bekijken en ervaren. 
Zo kun je bijvoorbeeld even proef zitten in de woonstoelen om de 
grote langwerpige tafel, waar de gesprekken plaatsvinden. Anne- Claire 
en haar team steken veel tijd en energie in het leren kennen van hun 
klanten, zodat het interieurontwerp perfect aansluit bij de woonwensen. 
www.clairz.nl

Signatuur
Anne-Claire heeft met haar signatuur - een mix van modern, 
klassiek en authentiek - een sfeervolle stempel gedrukt op de 
woning, die geheel aansluit bij de wensen van het echtpaar én 
die perfect past bij het pand. 
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Wandbekleding: Dutch Walltextile Company, Amsterdam

Haard 
Jos Harm B.V., Amsterdam 
www.josharm.nl


