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.. binnenkijken ..

TRANEN
VAN GELUK

MONIQUE EN SANDOR WOONDEN JARENLANG MET VEEL PLEZIER IN EEN OUDE NOTARISWONING. 
TOEN ER GEZONDHEIDSPROBLEMEN KWAMEN, ZOCHTEN ZE NOODGEDWONGEN EEN APPARTEMENT. 

“IK HUILDE TRANEN VAN GELUK TOEN WE HIER NAARTOE VERHUISDEN, ZO MOOI VIND IK HET”,  
ZEGT MONIQUE. 
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“Ik besefte goed dat een nieuw 
appartement een ander interieur nodig 
heeft dan een oude notariswoning”
MONIQUE, BEWOONSTER

.. moodboard ..

Monique: “Wij gingen op zoek naar een 
nieuwe stijl door heel veel op internet 
te kijken en met de foto’s die we mooi 
vonden een moodboard te maken. Van 

daaruit zijn we op zoek gegaan naar 
winkels die deze stijl verkochten. Zo 
konden we de juiste keuzes maken.”

Bank Bento met een losse hoes komt van Landelijk 
at Home. De lichtgrijze plaid van kunstbont is van 

RAW Interiors.

De salontafel kocht Monique bij 
Nuance Interieur. Het vloerkleed is van 

StyleXclusief. 



en niets anders. Dit ligt op een hoek en heeft een vrij 
uitzicht op het water. Er stond al een mooi dakterras bij 
getekend en de oppervlakte was perfect voor ons. Dus 
ja, daar gingen we voor”, zegt Monique. “Er waren 
meerdere gegadigden voor dit plekje, maar gelukkig 
mochten wij het kopen. Dat was eind 2017. Intussen 
hadden wij alle tijd om ons vorige huis te verkopen 
en hebben we nog anderhalf jaar in een tussenwoning 
gewacht tot de verbouwing klaar was.”

KEUZES MAKEN
Monique ging in die tussenperiode op internet op zoek 
naar de stijl die ze voor hun toekomstige woning wilde. 
“Ik besefte goed dat een nieuw appartement een ander 
interieur nodig heeft dan een oude notariswoning. Dat 
klassiek landelijke dat wij hadden, zou hier ook niet zo 
mooi zijn. Bovendien is in de loop van de jaren mijn 
smaak al wel een tikje veranderd. Dus ietsje strakker 
was sowieso mijn uitgangspunt”, vertelt ze. “Ik kwam 
in mijn zoektocht uit bij StyleXclusief en had bij mijn 
eerste bezoek aan de showroom gelijk een heel goed 
contact met Sophie van Breda. Ik vertelde haar toen al 
eerlijk dat we graag een heel mooi interieur in hun stijl 
wilden, maar dat ons budget niet onbeperkt was en dat 
we dus keuzes moesten maken. Dat begreep ze heel 
goed. Ze heeft voor ons een totaalplan gemaakt en daar 
hebben we wat dingen uit gekozen die we optimaal 
wilden laten doen door StyleXclusief. Zo hebben we 
onder andere de vloer, de keuken en de open haard bij 
hen aangeschaft.”

GEEN CONCESSIES
Met stukjes stof in de goede kleuren die ze van 
Sophie kreeg, ging Monique daarna op zoek naar 
budgetvriendelijke meubels die in het totaalplaatje 
pasten. “Ik vond onze bank en andere meubels bij 
Landelijk at Home. Daar heeft Willianne ons perfect 
geholpen om te vinden wat zo goed mogelijk in het 
totaalplaatje paste. We hebben echt geluk gehad dat we 
twee zulke meedenkende kanjers zijn tegengekomen. 

TOEVAL
“Als ik niet ziek was geworden, woonden we nu zeker 
nog in ons vorige huis”, vertelt Monique. “Dat was een 
oude notariswoning uit 1918 die Sandor en ik in de loop 
van de jaren compleet hadden opgeknapt. We hadden 
het daar veel landelijker dan hier, met een nostalgische 
keuken met een witte wasbak en oude kraantjes en een 
houtgestookte open haard. Er waren lambriseringen, 
een granieten vloer en eiken parket door het hele huis. 
Best klassiek en heel sfeervol dus, en dat paste daar ook 
heel goed. We hadden het prima naar onze zin. Maar 
toen ik door reuma problemen kreeg om de trap op 
en af te komen, beseften we dat het tijd werd voor een 
andere, gelijkvloerse woning. Op het moment dat we 
voor onszelf de knoop doorhakten, viel stomtoevallig 
het lokale krantje in de bus met op de voorpagina de 
plannen voor een nieuw appartementencomplex.”

EERSTE KEUS
Een leegstaand kantorencomplex zou worden 
verbouwd tot een aantal luxe appartementen. Sandor 
en Monique vonden de locatie vlakbij het oude centrum 
aantrekkelijk en gingen vol verwachting naar de open 
dag waar de plannen werden gepresenteerd. “Sandor 
zei daar al meteen dat hij per se dit appartement wilde 

“We waren creatief met het 
budget, maar deden zeker 
geen concessie aan de stijl ”
MONIQUE, BEWOONSTER

Even voorstellen

Monique en Sandor wonen sinds kort samen 

met hun zoon Max in een nieuw appartement 

in Rijswijk (NL). Het gebouw was vroeger een 

kantorencomplex, maar is volledig verbouwd. 
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In de verschillende leefruimtes liggen Castle 
Stones op de vloer, geleverd door StyleXclusief. 
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Daardoor hebben we het hier supermooi gekregen met 
het bedrag dat we eraan wilden besteden. Gelukkig is 
Sandor behoorlijk handig en heeft hij ook best wel wat 
dingen zelf gedaan. Zo hebben we creatief gespeeld 
met het budget, maar hebben we zeker geen concessie 
aan de stijl gedaan.”

GELUKSTRANEN 
“Ik denk dat de sfeer in ons huis tijdloos en gezellig is, 
met een landelijke inslag. Het is hier wat mij betreft 
wel klaar voor de komende tien jaar, want ik ben niet 
zo van het veranderen. Ik blijf wel met dingen schuiven 

en ga me elke week te buiten aan verse bloemen of 
kleine dingetjes die ik tegenkom. Maar echt grote 
veranderingen zitten er voorlopig niet in, daarvoor 
ga ik ook te graag op vakantie of uit eten”, lacht ze. 
“Bovendien hecht ik aan mijn man en zoon, niet 
zozeer aan spullen. Hoewel ik natuurlijk wel intens 
blij ben met hoe het hier is geworden. De eerste dag 
na de verhuizing heb ik moeten huilen van geluk. Ik 
kon gewoon niet geloven hoe mooi we het voor elkaar 
hebben. En ook al was de keuze voor een appartement 
noodgedwongen, ik ben ontzettend blij en trots dat we 
hier nu zo prachtig wonen!” •

De teakhouten eettafel is drie meter lang en komt net als 
de stoelen van Landelijk at Home. De twee kroonluchters 
kocht Monique bij StyleXclusief. De open haard tussen de 
eethoek en de zithoek is geïnstalleerd door StyleXclusief. 
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“In de loop der jaren is mijn smaak veranderd, 
ietsje strakker was sowieso mijn uitgangspunt”

MONIQUE, BEWOONSTER

De keuken is ontworpen door Sophie van Breda van 
StyleXclusief en gerealiseerd door StyleXclusief. Het 
aanrechtblad is van composiet. Het krukje bij de keuken 
komt van Anja Otten Interieur. 
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De matwitte wandtegels 
en de donkere vloertegels 

in de badkamer komen via 
Bouwcenter Esselink. Het 
badmeubel is ontworpen 
door Sophie van Breda en 

gerealiseerd door StyleXclusief. 
Het krukje is gekocht bij 

Landelijk en Stoer Wonen.
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“Ook al was de keuze voor een appartement 
noodgedwongen, ik ben ontzettend blij en 
trots dat we hier wonen”
MONIQUE, BEWOONSTER

.. ter plekke kijken ..

Monique: “Je kunt natuurlijk alles op 
internet vinden, maar er gaat voor 
mij niks boven iets in het echt zien. 

Daarom ben ik verschillende keren naar 
StyleXclusief en later ook bij Landelijk at 

Home geweest om ter plekke te kijken en 
te voelen hoe een meubelstuk of ander 

favoriet interieuritem was.”

De kleur op de muur in het hele appartement is Warm Grey van 
Pure & Original, maar in de slaapkamer is RAL-kleur 9010 gekozen. 
Op het bed liggen een plaid en kussenslopen van Flamant. 
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“Er stond al een mooi dakterras bij getekend 
en de oppervlakte was perfect voor ons”

MONIQUE, BEWOONSTER

Het geplande dakterras was een van de troeven die Monique en Sandor voor dit appartementencomplex deed kiezen. Ze genieten er bijna 
elke dag van. De bank, de hocker en de stoelen zijn van Dutch Garden.


