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Clairz Interior Design

Van top tot teen 
indrukwekkend 

en stijlvol  
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Anne-Claire
WINKELHAGEN

HET INTERIEUR VAN HET STATIGE HERENHUIS IN 

EEN AANTREKKELIJKE STRAAT HAD EEN VERVALLEN 

KARAKTER, DAT GEEN RECHT DEED AAN DE RIJKE 

HISTORIE EN DE GRANDEUR VAN HET PAND. HET 

JONGE KOPPEL SCHAKELDE CLAIRZ INTERIOR DESIGN 

IN VOOR EEN GRONDIGE RENOVATIE EN VOER BLIND 

OP DE EXPERTISE, CREATIVITEIT EN ERVARING VAN 

ANNE-CLAIRE EN HAAR TEAM. HET RESULTAAT VAN 

DE INTENSIEVE SAMENWERKING VAN RUIM EEN 

JAAR IS EEN MEER DAN UITNODIGEND KLASSIEK-

MODERN INTERIEUR WAARIN MAATWERKMEUBILAIR, 

RIJKE EN NATUURLIJKE MATERIALEN, MET LIEFDE 

GEREALISEERD VAKWERK, KUNSTZINNIGE VERLICHTING 

EN HOOGWAARDIGE ACCESSOIRES TOT IN PERFECTIE 

SAMENSMELTEN.

Met liefde en een grote focus op het realiseren van een aansprekend to-
taalplaatje is de gehele woning aangepakt. Originele details, zoals enkele 
ornamenten en de imposante schouwen in de living en de eetkamer, zijn 
gekoesterd en gerestaureerd en verhogen de sfeer in de woning. De sta-
tige gang – voorzien van een warm en onderscheidend toilet – leidt de 
bewoners naar de oogstrelende leefkeuken, waarin het stalen frame bo-
ven het eiland voor extra sfeer zorgt en van waaruit ze een fraai zicht heb-
ben op de tuin. In deze tuin realiseerde Clairz Interior Design een sfeervol 
en comfortabel tuinhuis, voorzien van een haardpartij en de ideale plek 
voor gezellige zomeravonden. 

PERFECT HUWELIJK
De keuken staat in open verbinding met de eetkamer, waarin we een ro-
yale eettafel, sfeerverhogende verlichting – perfect verwerkt in het klas-
sieke ornament – en de gerestaureerde schouw vinden. De en-suitedeu-
ren geven de leefruimte extra allure en vormen de scheiding tussen de 
eetkamer en de living. In de woonkamer aan de straatzijde creëerde Clairz 
Interior Design pure woonperfectie. Een leefruimte waarin alle meubel-
stukken, kleuren, accessoires en details elkaar versterken en samen een 
setting vormen waarin alles klopt. Het handgeknoopte en unieke vloer-

kleed, de verlichting, het luxe meubilair, de rijke stoffen en het rode mar-
mer van de in ere herstelde schouw … ze omarmen elkaar en laten niet 
meer los. 

Op de eerste verdieping van de luxe woning realiseerde Clairz Interior 
Design onder meer een gym, een exclusieve badkamer voor gasten – 
voorzien van een losstaand bad voor een stijlvolle haardpartij – en een 
kinderkamer. 

BADEN ONDER EEN STERRENHEMEL
Nog een verdieping hoger vinden we het jaloersmakende privédomein 
van de opdrachtgevers, dat het karakter heeft van een exclusieve suite in 
een vijfsterrenhotel. Warme materialen, comfortabel meubilair, de onge-
kende luxe van een sauna, een dubbele stoomcabine en een haardpartij 
zorgen op deze zolder – de balkenstructuur draagt bij aan de sfeer – voor 
een unieke beleving. Maar de allergrootste luxe vinden we onder het dak 
aan de achterzijde. Clairz Interior Design voorzag het dak van een groot 
raam, waardoor de bewoners tijdens het baden een uniek zicht hebben 
op de historische kern van de stad en in de avonduren baden onder een 
sterrenhemel. 
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Clairz Interior Design
Torenlaan 12-D 
1261 GD Blaricum     
Tel: 035-2050070         
info@clairz.nl
www.clairz.nl

Indivipro Netherlands B.V.
Vonderweg 39
7468 DC Enter
Tel: 0547-385007
info@indivipro.nl
www.indivipro.nl

Dutch Walltextile Company
Jarmuiden 7
1046 AC Amsterdam
Tel: 020-4471550
info@dwc-amsterdam.com
www.dwc-amsterdam.com

Jim Bouwmeester Vloeren
Noordersluisweg 19F
8243 PR Lelystad
Tel: 0320-221869
info@bouwmeesterparket.nl
www.bouwmeestervloeren.nl

Clairz Interior Design is een ‘full concept interior design’-bureau dat 
sinds 2004 actief is in de particuliere en zakelijke markt. Met een groot 
netwerk van professionele toeleveranciers worden projecten in nauwe 
samenwerking met onze opdrachtgevers uitgevoerd. Van volledige 
renovaties tot kleinschalige opdrachten, van woonhuis tot kantoor of 
horeca-etablissement. 

Het ultieme eindresultaat wordt bereikt door de sterke eigen signatuur 
te combineren met de wensen van de opdrachtgever. Begeleiding en 
advisering bij het maken van de juiste materiaalkeuzes, het ontwerpen 
van het lichtplan en de technische invulling van het ontwerp vormen 
samen een integraal onderdeel van de werkzaamheden. 

Al jaren was Anne-Claire gecharmeerd van de vervallen oude autoga-
rage in het dorp op de hoek. Het eindresultaat bestond al in haar fan-
tasie. Samen met Voorma en Walch Makelaars is Clairz Interior Design 

nu hier gehuisvest. De Garage is in volle glorie herrezen. Met de reeds 
aanwezige stoere elementen en de toevoeging van luxe materialen is 
een mondaine, inspirerende studio gecreëerd.
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DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT:

a new culture of light

 Westhavenkade 48

 3131AE Vlaardingen

 T 010 - 2489364

 info@dibo-verlichting.nl 

 www.dibo-verlichting.nl
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surface 
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