
9594
excellentmagazine.nl

C
a

ro
lin

e
 M

a
rtin

o
t

Sh
a

ro
n

 R
o

e
st

M
ira

n
d

a
 va

n
 C

o
m

m
e

n
é

e

Samenwerking tussen bewoners 
en creatieve toppartijen leidt 
tot oogstrelend resultaatVijfsterren +

FOTOGRAFIE

STYLING

BEWOONSTER
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“TOEN MIJN MAN EN IK DEZE JAREN 30-WONING KOCHTEN, HADDEN WE EEN DUIDELIJKE GEDACHTE OVER DE 

SFEER EN DE INRICHTING VAN DE WONING”, OPENT BEWOONSTER MIRANDA VAN COMMENÉE HET GESPREK. 

“VOORAL VOOR MIJN MAN WAS HET BELANGRIJK DAT WE EEN GROTE LEEFKEUKEN KREGEN EN SAMEN 

WENSTEN WE EEN INTERIEUR DAT DE LOOK-AND-FEEL UITSTRAALT VAN EEN VIJFSTERREN+-HOTEL”, ALDUS 

DE STYLIST EN PERSONAL SHOPPER, DIE AAN DE HAND VAN DIT BEELD KWALITEITSBEDRIJVEN BEZOCHT OM 

HUN WOONDROOM TE VERWEZENLIJKEN. EN DAT WAS GEEN STRAF. “JE MAAKT MIJ NIET BLIJER DAN DAT IK 

OP PAD MAG OM MOOIE ITEMS TE ZOEKEN, OF HET NU GAAT OM KLEDING VOOR MIJN KLANTEN OF MEUBELS 

EN ACCESSOIRES VOOR ONS INTERIEUR.”

Bekend met de creativiteit en de brede en hoogwaardige collectie van Raw Interiors, brengt het 

echtpaar een bezoek aan de sfeervolle showroom in Breda – het bedrijf heeft ook vestigingen in 

Eindhoven en ’s Hertogenbosch – , alwaar ze met eigenaar Sander de Weijer aan de slag gaan. “Al 

snel bleek dat we veel raakvlakken hadden, waardoor een prettige klik tussen ons ontstond. Ze zijn 

bereisd, bekend met de mogelijkheden op het gebied van interieur en hebben een goed gevoel voor 

het combineren van kleuren en materialen, wat zorgde voor een fijne vibe, waardoor we het interieur 

samen naar een nóg hoger niveau wisten te tillen”, aldus Sander, die aangeeft dat het grootste ge-

deelte van het meubilair op de begane grond in de prachtige woning is geleverd door Raw Interiors. 

De ovale tafel is van het eigen Private Label by RAW. “Het fijne aan een bedrijf als Raw Interiors 

Syliste Sharon Roest: “De exclusieve en kleurrijke kussens zijn van Alaloes – CONCEPTSTORE interieur&kunst – uit ’s-Hertogenbosch en de gouden vaas is van Des Pots. 
De overige vintage items geven extra sfeer aan de ruimte.”
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is dat je er voor je complete interieur terechtkunt. Daarnaast hebben ze 

natuurlijk kennis van zaken en denken ze met je mee. Dat laatste geldt 

ook voor de overige partijen die bijdroegen aan het interieur. Samen ver-

sterkten we elkaar en zijn we tot dit fraaie eindresultaat gekomen.”

IMPOSANTE MAATWERKKEUKEN 
Waar de stijlvol ingerichte living – voorzien van een gashaard van Room 

For Fire – de ideale plek is voor een heerlijke en relaxte televisieavond, 

nodigt de imposante maatwerkkeuken uit voor een gezellige avond met 

vrienden en familie. Door de glazen pui aan de achterzijde is de connec-

De prachtige maatwerkkeuken van 
Arclinea nodigt uit voor een gezellige 

avond met vrienden en familie

Sharon: “De prachtige vaas is van Vase The World. De vaas draagt de naam Artic Cheetah.”
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tie met de tuin groot en valt het natuurlijke licht fraai naar binnen op de 

maatwerkkeuken, die voornamelijk bestaat uit marmer en rvs. “Ook van 

de stijl en de vormentaal van de keuken hadden we al een duidelijk beeld, 

dat we uiteindelijk samen met Arclinea Conceptstore hebben geperfectio-

neerd. Geheel naar onze wens is de keuken ruim van opzet en naar onze 

leefwijze ingedeeld”, geeft Miranda aan. “Het is echt een heerlijke plek 

waar we samen graag vertoeven.”

BADKAMER ALS EYECATCHER
De inrichting van de eerste verdieping past perfect bij de luxe, kleurrijke 

en oogstrelende uitstraling van de begane grond. In de stijlvolle slaap-

kamer van de ouders zorgt de haardpartij voor extra warmte en in het 

domein van de dochter springt het kleurrijke behang het meest in het oog. 

De grote blikvanger op de etage is de badkamer – waarin Revy Stone voor 

het marmer en het sanitair tekende.  “Wij wonen hier bijzonder graag. Het 

interieur klopt en sluit in zijn geheel aan bij onze wensen en dromen”, 

sluit Miranda af. 

Arclinea Conceptstore 
Newtonweg 18 
4207 HK Gorinchem 
Tel: 0183-218000 
info@arclineaconceptstore.nl 
www.arclineaconceptstore.nl

Raw Interiors 
Breda ’s Hertogenbosch Eindhoven 
www.rawinteriors.nl 
Volg ons op instagram raw_interiors

Revy Stone 
Jan de Rooijstraat 45
5171 DR Kaatsheuvel
Tel: 0416-317800
info@revystone.nl
www.revystone.nl

Room For Fire  
Binderij 2     
1185 ZJ Amstelveen   
Tel: 020-6476547
openhaarden@ewaldbosgoed.nl 
www.ewaldbosgoed.nl   

Caroline Martinot Fotografie 
Tel: 06-50431917 
www.cmartinot-fotografie.nl

Sharon Roest
Interieur & Styling
Tel: 06-20537362
www.sharonroest.com

Miranda van Commenée
STYLIST en PERSONAL SHOPPER 
Tel: 06-54370890
www.mirandavancommenee.nl

DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT: 

Sharon: “Het exclusieve behang en de opvallende lamp – Rabbit Lamp genaamd – zijn van 
topmerk Moooi”


