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Nannie Duiker is eigenaar van Woninginrichting
Frankrijk. Zij begeleidt kopers van een (tweede)
woning in Frankrijk bij de aankoop van meubels.
+31 (0)6 15003997 – woninginrichting-frankrijk.nl
info@woninginrichting-frankrijk.nl

EERSTE HULP BIJ INTERIEURKEUZE
ZORGELOOS

Nieuwe meubels regelen voor je Franse huis en je geen
zorgen hoeven te maken over opslag en transport.
Hoe pak je dat aan vanuit Nederland?

O

MDAT MIJN KLANTEN
drukke banen, overvolle
agenda’s en weinig vrije
tijd hebben, wilde zij de
inrichting voor hun nieuwe
Franse huis ‘gewoon’ vanuit Nederland
regelen. Samen gingen we daarom zo
efficiënt mogelijk aan de slag: we begon
nen met een uitgebreid overleg over hun
wensen wat betreft de woonstijl, sfeer
en het kleurgebruik. Wilden zij het liever
safe houden of durfden ze out of the box
te denken en te kiezen voor gewaagde
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kleuren en combinaties? Al snel bleek de
voorkeur uit te gaan naar goede basis
tinten en een wat landelijke woonstijl
met een moderne twist. Toen dit allemaal
duidelijk was, gingen we samen een dagje
op meubeljacht en vonden we in één
dag alle benodigdheden voor een mooi,
samenhangend geheel.

Droom in vervulling
De zithoek bestaat uit een comfortabele
bank en twee dito fauteuils. Op de vloer
een passend karpet waarmee de zithoek

mooi wordt verbonden en er één geheel
van maakt.
De vrouw des huizes zag met de
aanschaf van een hedendaagse servies
kast haar droom in vervulling gaan. Dit
meubelstuk deed haar denken aan de
servieskast van haar oma, maar dan in
een modern jasje. Om niet te veel stijlen
door elkaar te gaan gebruiken – waar
door er een rommelig geheel zou kunnen
ontstaan – kochten we bij dezelfde
leverancier de andere bijzettafels voor
de zithoek.
Natuurlijk staat Frankrijk bekend om
het bourgondische leven en lang tafelen.
Daar is de lengte van de eettafel helemaal
op aangepast. Er is gekozen voor een eet
tafel met een lengte van 230 centimeter.
Om de tafel staan acht eetkamerstoelen

KOPEN EN EXPORTEREN
We gingen samen
op meubeljacht en
vonden in één dag
alle benodigdheden voor een mooi,
samenhangend
geheel
met een moderne uitstraling. Omdat de
bewoners geen zin hadden in een tafel
blad dat veel onderhoud vergt, besloten
we om het eikenhouten blad te voorzien
van een vlekwerende coating. Deze
coating doet niets af aan de uitstraling
van de tafel. Voor de coating kon worden
gekozen uit een palet aan kleuren; van

natureltinten tot diverse kleuren zwart.
In dit geval is er gekozen voor een mooi
licht blad, waardoor een natuurlijke uit
straling is ontstaan.

Gespecialiseerd transportbedrijf
Op het verlanglijstje stond ook nog een
comfortabel bed met Hollandse afmetin
gen. Ervaring leert dat het zoeken naar
een bed in Franrijk, in de voor ons zo nor
male afmeting van 90x200 of zelfs 90x210,
een lastig verhaal is.
We vonden een prachtige boxspringcombinatie van goede Nederlandse
kwaliteit. Het model is in verschillende
uitvoeringen en stoffen of skaibekleding
verkrijgbaar. De mogelijkheid bestaat om
bepaalde onderdelen van andere bedden
te combineren. Op deze manier is er voor

iedereen een ideaal bed samen te stellen.
De meubels werden vervoerd door
een transportbedrijf dat gespecialiseerd
is in meubeltransporten naar Frankrijk.
Het grote voordeel is dat je hiermee kiest
voor volledige ontzorging. De meubels
werden door de leverancier afgeleverd
bij de transporteur. Tot de datum van
het transport naar Frankrijk stonden ze
daar in de opslag. Geen gedoe dus met
bezorgtijden en geregel op je werk om
vrij te krijgen. Een ander groot voordeel
is dat je huis in Nederland nu ook niet
propvol komt te staan met spullen voor
Frankrijk.
Al met al kijken we terug op een leuk
en geslaagd project met landgenoten die
volop genieten van hun nieuwe plekje in
de Dordogne.III
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