
Hul het huis in oranje, roze en geel en de 

temperatuur stijgt vanzelf tot zomerse waardes. 

Vul deze tinten aan met wat (tropische) planten en 

robuust hout, zodat het interieur volwassen blijft. 

De voorspelling? Hier schijnt elke dag de zon.

styling LIZA WASSENAAR | fotografie SJOERD EICKMANS 

bestemming Bali
De riante loungebank, de overvloed aan 
kussens, de verschillende vloerkleden, 
de zonnehoed aan de wand en dan die 
kleuren! Alles geeft het gevoel van een 
verrukkelijk oord op Bali. Gevlochten en 
geknoopte meubelstukken zorgen ervoor 
dat het interieur niet te soft wordt.

zonrecept
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D e  werel d  ron d  in  1 5  s ouvenir s . 
Go e d  gekoz en  s ouvenir s  werken  al s 
e en  fot o al bum .  Verz amel  z e  in  het 

kl eurenp al et  van  het  int erieur,  z o d at 
z e  mo eit elo o s  met  elka ar  c om bin eren

casa Hollanda
De gevlochten manden aan de wand, een 
palm op het aanrecht en unieke, op maat 
gemaakte kasten zetten een heel eigen 
sfeer neer. Als de zon dan ook nog eens naar 
binnen schijnt, is het haast ongelooflijk dat 
je nog in Nederland bent.

Witte salontafel van Linteloo € 3025,- 
(eijerkamp.nl). Kralenketting  
€ 119,-, bruine siervorm € 79,-, rieten 
mawa bezem € 45,-, bruine waaier  
€ 38,-, kussen met roze streep € 125,-, 
roomwitte kan € 35,-, mand € 219,- 
(couleurlocale.eu). Groen glazen 
object € 24,99, gestreept notitie-
boek € 19,99, marmeren bol, set van 6 
€ 23,40 (sissy-boy.com). Theepot  
€ 137,90, (letoile.store). Houten lepel 
van HKliving € 6,99, oranje kandelaar 
€ 22,99 (koconceptstore.nl). Oranje 
potje met deksel € 17,95, beeld  
€ 32,95 (maisonnl.com). Oranje 
bordje € 39,-, leren slippers € 79,- 
(sukha.nl). Groen bord € 16,-,  
groene kandelaar € 225,- (household-
hardware.nl). Slippers prijs op 
aanvraag (zarahome.com).
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tijd voor tapas
Door niet alleen de wanden, maar ook het 
plafond een warme terracottakleur te geven, 
is het alsof de ruimte je omarmt. In de serre 
veel houtwerk, niet alleen in het plafond en de 
kozijnen, ook in de meubels. De lichte vloer en 
het gebruik van linnen doeken brengen balans.

vtwonen | 021020 | vtwonen

STYLING



het zonnetje op bed
Zo’n zonnig geel vlak op bed zorgt ervoor  
dat zelfs op een grijze dag de zon in de 
kamer schijnt. Het plafondhoge hemelbed 
benadrukt de hoogte van de ruimte, waar-
door de slaapkamer luchtig blijft ondanks 
alle warme kleuren en materialen.

D e  mini  sl a apt  het  liefst  met 
all e  s ch at t en  om  z i ch  he en . 

I n  d ez e  sl a apka st  i s  d at  ge en 
pro bl e em .  Aan  het  ein d e  van  d e 

d a g  opruimen  en  n a ar  b e d

Verfkleur op wand Cypria van Carte 
Clori, 2,5 liter € 136,80, goudkleurige 
wand metalic stuc via Estudio, prijs op 
aanvraag, raambekleding van 
Indivipro, prijs op aanvraag (brecht-
murreatelier.nl). Kastmeubel met 
slaapelement en bijbehorende trap, 
prijs op aanvraag (com-anders.nl). 
Tipitent, 152x120 cm (hxØ), 175 cm 
(h) € 179,-, vloerkleed, 200x176 cm  
€ 575,-, wandlamp € 159,-, kroon  
€ 28,-, gele beer met witte buik € 43,-, 
huisje van riet € 49,-, gele mand vanaf 
€ 69,-, neushoorn € 69,-, houten 
stoel € 340,-, konijn € 35,- (couleur-
locale.eu). Rieten mand met handvat  
€ 19,95 (householdhardware.nl). 
Sterlamp € 69,-, dekbedovertrek 
vanaf € 89,-, roze knuffel op bed  
€ 45,-, donkerroze tas € 67,-, bedje 
voor kinderen in kast € 37,-, sokken 
geel met witte streep € 12,50, mand  
€ 25,-, rood boek € 35,-, roze tasje in 
schelpvorm € 45,-, kledingrek € 65,-, 
regenlaarsjes € 47,-, knuffel in raam 
€ 45,-, doekjesknuffel aan rekje  
€ 35,-, langwerpig kussen in kast als 
matras € 180,-, speelblokken prijs  
op aanvraag, opgerolde plaid € 90,-, 
groene beer prijs op aanvraag 
(archive-store.nl). Bruine poef met 
stippen Ferm Living € 101,99, bruin 
kussen met stippen Ferm Living  
€ 55,-, tweekleurig kussen Character 
van Urban Nature Culture € 34,95, 
linnen lap van HKliving, set van twee  
€ 15,45 (vtwonen.nl). Beer boven  
in kast € 19,99, ronde keramieken  
doos van HKliving € 45,99, gympen  
€ 36,50 (koconceptstore.nl).  
Groen/roze sjaal € 169,- (sukha.nl). 
Roze schaal met oor € 69,99 
(sissy-boy.com). Wit, rond kussen  
€ 29,99 (hm.com). Kleine beer bij 
konijn € 18,95 (maisonnl.com).
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Verfkleur wand Cypria, 2,5 liter € 136,80 (cartecolori.nl). Raambekleding prijs op 
aanvraag (indivipro.nl). Rieten stoel € 879,- (brechtmurreatelier.nl). Rieten onderstel 
van bank, 120x80 cm € 335,-, zitkussens 120x80 cm, per stuk € 250,-, bijbehorende 
rugkussens, per stuk € 150,-, groene schaal op krukje vanaf € 16,-, terracotta vaas op 
oranje tafel, set van 3 € 39,- (householdhardware.nl). Hoed prijs op aanvraag, slippers 
links bij trap € 79,- (sukha.nl). Rond kleed € 330,-, poef van touw Flax Ottoman,  
42x42 cm € 1840,-, beige schaal op grond € 295,-, beige kan op groene schaal € 35,-, 
rieten hanglamp Lombok, 50x100 cm € 239,-, kruk olijfhout met gevlochten zitting, 
70x70x40 cm € 145,-, mand onderdeel van salontafel links met cactus € 275,-, houten 
pot Tibet, 24x29 cm € 179,-, handgemaakte mand met rode strepen, vanaf € 69,-, 
langwerpig rieten sieraad aan wand in gang € 45,- (couleurlocale.eu). Bloem in vaas en 
cactus (plantje.nl). Theepot € 137,90, groene mok € 11,90 (letoile.store). Marmeren 
bal, set van 6 € 23,40 (sissy-boy.com). Grijs vloerkleed privébezit. Oranje keramieken 
tafel, 58x35 cm € 1603,- (kasstoor.nl). Kussens v.l.n.r.: langwerpig € 215,-, groen met 
strepen € 249,- (couleurlocale.eu), oranje met zwarte rand, vanaf € 72,- (polspotten.nl), 
geel 70x70 cm € 147,50 (archive-store.nl), ecru, prijs op aanvraag (couleurlocale.eu), 
geel met zwarte rand, per stuk vanaf € 72,- (polspotten.nl), langwerpig wit met 
donkerbruine streep, prijs op aanvraag (householdhardware.nl), roze met strepen 
€ 125,- (couleurlocale.eu), geel met zwarte rand, per stuk vanaf € 72,- (polspotten.nl), 
groen met wit patroon € 129,- (couleurlocale.eu), oranje met zwarte rand, per stuk  
vanaf € 72,- (polspotten.nl).

Verfkleur op wand Truffel van Carte Colori, 2,5 liter € 136,80, rieten stoel rechts achter 
tafel € 289,-, leren wijnkoeler in raam € 375,-, plafondlamp Maron, prijs op aanvraag, 
donkerbruine raambekleding Indivipro, prijs op aanvraag (brechtmurreatelier.nl). 
Zwarte tafel, 3 meter (l) € 9500,- (wdstck.eu). Beige beklede stoel, dezelfde stoel roze 
geschilderd, prijs op aanvraag (com-anders.nl). Oranje keramieken tafel, 58x35 cm  
€ 1603,- (kasstoor.nl). Bloem in vaas en cactus (plantje.nl). Grote rieten mand € 329,-, 
grote groene vaas € 219,-, hoge groene schaal € 259,-, kleine groene schaaltjes, per 
stuk € 16,-, kleine groene vaas op tafel € 42,- (householdhardware.nl). Rieten schaal in 
raam € 219,-, mand links onderdeel salontafel € 275,-, lichte rieten schaal op kruk  
€ 39,-, houten stoel met rotan € 445,-, tafellaken met gele streep, 110x180 cm € 115,-, 
groen wijnglas, per stuk € 21,-, linnen servet over stoel, 45x45 cm € 12,-, hanglamp 
links € 299,-, hanglamp rechts € 179,- (couleurlocale.eu). Houten lepel op roze bakje  
€ 6,99 (koconceptstore.nl). Rode kom Merci van Serax, 15 cm (Ø) per stuk € 21,40 
(vtwonen.nl). Roze schaal met oren € 69,99, langwerpig roze bakje € 7,99, roze bord, 
per 6 € 59,94, oranje bord, per stuk € 9,99 (sissy-boy.com). Groot bruin bord € 22,90, 
bruine schaaltjes, per stuk € 11,90 (letoile.store). Bloempot privébezit. 

Verfkleur op wand Cypria van Carte 
Colori, 2,5 liter € 136,80, plafondlamp 
Maron, prijs op aanvraag, goudkleurige 
wand metallic stuc via Estudio, prijs op 
aanvraag, raambekleding Indivipro, 
prijs op aanvraag, bord Wonki Ware  
€ 23,-, mok Wonki Ware € 19,-  
(brechtmurreatelier.nl). Handgemaakt 
hemelbed, prijs op aanvraag  
(com-anders.nl). Roze kussen met 
bruine streep € 125,-, roze kussen links 
daarboven € 163,- geel en roze linnen 
kussens, onderdeel van dekbed, per  
stuk € 39,-, geel en roze linnen 
dekbed overtrekken, per stuk € 325,-, 
langwerpig lichtgeel kussen € 215,-, 
dienblad, onderdeel van bijzettafel  
€ 275,-, pet € 59,-, vaas € 1260,-,  
mand waar cactus in zit, onderdeel van 
salontafel € 275,-, kralenketting  
€ 119,-, plaid met gele streep € 115,-, 
vloerkleed, 150x78 cm € 245,-, poef, 
80x60 cm € 495,-, kussen met 
streepmotief achteraan € 249,- 
(couleurlocale.eu). Bruine glazen vaas 
Balloon van Normann Copenhagen,  
19x7 cm (hxØ) € 36,80, rood schaaltje 
Merci van Serax, 15 cm € 21,40, groen 
langwerpig gestreept kussen van  
HKliving € 32,95, linnen servet van  
HKliving, set van 2 € 15,45, geel/groen 
kussen € 34,95 (vtwonen.nl). Bloem  
in vaas en cactus, prijs op aanvraag 
(plantje.nl). Geel kussen met stiksels, 
70x70 cm € 147,50, ochtendjas  
€ 85,- (archive-store.nl). Hoed € 34,99 
(koconceptstore.nl). Staande lamp  
€ 119,- (sissy-boy.com). Houten kruk 
vanaf € 339,- (polspotten.nl). 
Hanglamp voor bed € 29,-, groene 
schaal € 16,- (householdhardware.nl). 
Sandalen € 59,99, set leren doosjes op 
tafeltje, vanaf € 29,99 (zarahome.com). 
Goudkleurig tafeltje € 169,-, onderste 
boek op stapel € 37,50 (maisonnl.com). 
Bovenste boek op stapel € 40,- (sukha.nl). 
Overige boeken privébezit. 

Verfkleur op de wand Cypria van Carte 
Colori, 2,5 liter € 136,80, leren wijn- 
koeler € 375,-(brechtmurre  atelier.nl). 
Handgemaakte keuken inclusief kraan, 
prijs op aanvraag (com-anders.nl). 
Gekleurde manden aan muur, per stuk  
€ 219,-, effen blanke mand aan wand  
€ 39,-, vloerkleed, 150x78 cm € 245,-, 
geel linnen servet, 45x45 cm € 12,-, 
beige kan € 35,-, gele mand vanaf € 69,-, 
mand met deksel € 69,-, bruin servet, 
45x45 cm € 12,- (couleurlocale.eu). 
Houten lepels, per stuk vanaf € 6,99 
(koconceptstore.nl). Planten en cactus 
(plantje.nl). Grote roze schaal € 69,99, 
oranje borden, per stuk € 9,99, roze 
bakjes, per stuk € 7,99, flesje met gele 
limonade € 4,99 (sissy-boy.com).  
Houten barkruk € 669,-, lage kruk  
€ 339,- (polspotten.nl). Groene borden, 
per stuk € 16,-, groene vaas € 42,- 
(householdhardware.nl). Rood potje 
met deksel € 17,95, linnen theedoek met 
strepen € 8,95 (maisonnl.com). Bruin 
flesje vanaf € 22,50, bruine bakjes klein, 
per stuk € 11,90 (letoile.store). Glazen 
pot vanaf € 11,99 (zarahome.com).
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