
KWM • april 202214

50 jaar Decorette

Jubilerend 
Decorette vanaf 

nu werkelijk 
woonatelier

De winkel, die tegenwoordig eigen-
ŝǩř͘Ďğƭğƙ͘ĎğơƭğŦƖğŝė͘řñŨ͘ǎųƙėğŨ͘
als showroom, is eigendom van Erik 
Scheurwater, Anya de Snoo en hun zoon 

gğŨŨǔ̪͘ėņğ͘Ǎǩķ͘Ŗññƙ͘ĸğŝğėğŨ͘ņŨơƭñƖƭğ͘ņŨ͘ŀğƭ͘Ďğėƙǩķ͘
ǍñŨ͘ǟǩŨ͘ųƵėğƙơ̩͘sğƭ͘ėğ͘ƭųğřųŦơƭ͘ǍñŨ͘ėğ͘ŨņğƵǎğ͘
generatie voor ogen, wilden de Decorette onder-
nemers in Maassluis graag nog een keer goed gas 
geven. “Dat Kenny besloot door te willen met de 
formule Decorette, gaf de doorslag om deze stap 
ƭğ͘ŦñřğŨ̩͘'ğǟğ͘ǎņŨřğŝ͘ņŨ͘sññơơŝƵņơ͘ǎñơ͘ñŝƭǩė͘ñŝ͘
ğğŨ͘ǍųųƙŝųƖğƙ̩͘Pğƭ͘ǟǩŨ͘ųŨėğƙŨğŦğƙơ͘ėņğ͘ơųǎņğơų͘
ñŝ͘Ǎğğŝ͘ėƵƙķėğŨ͘ğŨ͘ñŝŝğơĎğŀñŝǍğ͘ğğŨ͘ơƭųķǦĸğ͘ǎņŨřğŝ͘
hadden. Het was hier nooit een producten winkel, 
ėğ͘ķųĐƵơ͘ŝñĸ͘ñŝƭǩė͘ñŝ͘Ŧğğƙ͘ųƖ͘ĎğŝğǍņŨĸ͘ğŨ͘ơķğğƙ̩͘�ŝơ͘

'ğĐųƙğƭƭğ͘ǟǩŨ͘ǎǩ͘ėñŨ͘ųųř͘ŀğğŝ͘Ďŝǩ͘ėñƭ͘ǎğ͘ŀņğƙ͘ųŨǟğ͘
Ɩņŝųƭ͘ơƭųƙğ͘Ǎųųƙ͘'ğĐųƙğƭƭğ͘ǎųųŨñƭğŝņğƙ͘ŨņğƵǎğ͘ơƭǩŝ͘
řųŨėğŨ͘ŨğğƙǟğƭƭğŨ̪͊͘Ǎğƙƭğŝƭ͘'ñŨņīŝŝğ͘ėğ͘Pññơ̩

Stille luxe
®ƭņŝŝğ͘ŝƵǓğ̪͘ŨųğŦƭ͘sųŨņĐñ͘'ğƵŨņŨĸ͘ėğ͘ơƭǩŝ͘ėņğ͘ėğ͘Ǎğƙ-
nieuwde Decorette wil uitstralen. Wie binnenstapt 
ņŨ͘ėğ͘ơŀųǎƙųųŦ͘ņŨ͘sññơơŝƵņơ͘ĎğĸƙǩƖƭ͘ėņƙğĐƭ͘ǎñƭ͘ǟğ͘
Ďğėųğŝƭ̩͘£ƙųėƵĐƭğŨ͘ǟǩŨ͘ųŨėğƙĸğơĐŀņřƭ͘ņŨ͘ėğ͘ŨņğƵǎğ͘
winkel. “Je komt hier voor inspiratie. Maassluis is 
nu een paar weken open en het is overweldigend 
om de reacties te ervaren van de mensen die hier 
binnenkomen. Consumenten voelen zich meteen 
thuis. We zien mensen binnenkomen die nog geen 
idee hebben wat ze willen en zich hier aan de hand 
laten nemen, anderen hebben zelf al een mood 
Ďųñƙė͘ĸğŦññřƭ̪͘ķųƭų͌ơ͘ǍğƙǟñŦğŝė͘ųƖ͘£ņŨƭğƙğơƭ̪͘ğŨ͘
willen dat samen met de stylist(e) hier concreet 
invullen. Je komt hier binnen met je wens of vraag, 
ǎğ͘ĸññŨ͘ơñŦğŨ͘ǟņƭƭğŨ̪͘ŨğŦğŨ͘ėğ͘ƭǩė͘Ǎųųƙ͘Ŗğ̪͘ğŨ͘
dan maak je met elkaar een totaalplan. Het gaat 
niet alleen om de producten, klanten worden ook 
volledig ontzorgd, we leveren echt het complete 
ƖŝññƭŖğ̪͘ņŨĐŝƵơņğķ͘ñŝŝğ͘ėņğŨơƭğŨ͘ğƙĎǩ̩͊͘ ųŝŝğĸñ͘'ğ͘
Haas vult aan: “Als we het gesprek als specia-
list goed voeren, weten we precies wat de klant 
ǟųğřƭ̩͘'ñŨ͘ŀųğķ͘Ŗğ͘Ũņğƭ͘ėƵņǟğŨė͘ĸųƙėǩŨğŨ͘ƭğ͘ǟņğŨ̩͊

Verf en buitenzonwering 
Voor wie nog het beeld heeft van een winkel vol 
ƙųŝŝğŨ͘ĎğŀñŨĸ̪͘ĎŝņřřğŨ͘Ǎğƙķ̪͘ǍŝųğƙğŨ͘ğŨ͘ĸųƙėǩŨơƭñŝğŨ̫͘
een winkel vol producten is Decorette al lang niet 
meer. Hoewel de formule ooit begon als keten in het 
VBS-kanaal, biedt Decorette al 20 jaar ‘het complete 
ƖŝññƭŖğ̩͉͌͘Pņğƙ͘ņŨ͘sññơơŝƵņơ͘ŀğĎĎğŨ͘ǟğ͘ğƙǍųųƙ͘ĸğřų-
zen geen verf op te nemen, maar buitenzonwering 
vinden ze juist weer heel leuk. Op dat gebied Å 

'ğĐųƙğƭƭğ͘Ǎņğƙƭ͘ėņƭ͘Ŗññƙ͘
ŀññƙ͘Ǎǩķƭņĸơƭğ͘ǍğƙŖññƙėñĸ̩͘
0ğŨ͘ŀñŝǍğ͘ğğƵǎ̪͘ǎññƙņŨ͘
ėğ͘ķųƙŦƵŝğ͘ǍğƙñŨėğƙėğ͘
ǍñŨ͘ƭǔƖņơĐŀğ͘Ǎğƙķ̿ ͘ğŨ͘
ĎğŀñŨĸ͘ơƖğĐņññŝǟññř͘ņŨ͘
ėğ͘ņŨƭğƙņğƵƙñėǍņơğƵƙ͘ğŨ͘
ǎųųŨņŨơƖņƙñƭųƙ͘ǍñŨ͘ǍñŨėññĸ͘
ėğ͘ėñĸ̩͘sğƭ͘ŦñƙřğƭņŨĸ͘
ŦñŨñĸğƙ͘sųŨņĐñ͘'ğƵŨņŨĸ͘ğŨ͘
ƙğƭñņŝ͘ŦñŨñĸğƙ͘'ñŨņīŝŝğ͘ėğ͘
Pññơ͘ĎğǟųĐŀƭ͘ǍñřĎŝñė͘gÚs͘
ėğ͘ĸŝųğėŨņğƵǎğ͘Ɩņŝųƭ͘ơƭųƙğ͘
ǍñŨ͘'ğĐųƙğƭƭğ͘ņŨ͘sññơơŝƵņơ̩

“Decorette 
is vooral een 
inspirerende 
showroom en 
niet meer zozeer 
een winkel om 
je mandje vol 
te gooien met 
producten”

Monica Deuning (voor) 
en Daniëlle de Haas
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50 jaar Decorette
Decorette is opgericht op 31 
oktober 1972 door verffabri-
řñŨƭ͙�řǟųuųĎğŝ͙ğŨ͘ņơ͘ǍñŨ͘ųƙņĸņŨğ͘
een traditionele verfwinkel. Als 
tegenbeweging van de bouw-
markten die in de jaren 70 steeds 
populairder werden, stonden 
ėğ͘ƭŀğŦñ͌ơ͘řŝğƵƙ̪͘ơƭǩŝ͘ğŨ͘ơŦññř͘
vanaf dag één hoog in het vaan-
del. Van verf- en behang spe-
ciaalzaak werd Decorette in de 
loop der jaren meer een meer een 
full service woonwinkel. Al 15 
jaar hanteert de formule de term 
͋ǎųųŨñƭğŝņğƙ̪͌͘Ŧğƭ͘ėğ͘'ğĐųƙğƭƭğ͘
ŨņğƵǎğ͘ơƭǩŝ͘ėųğƭ͘ėğ͘ķųƙŦƵŝğ͘ėğǟğ͘
ŨññŦ͘ųųř͘ǎğƙřğŝǩř͘ğğƙ͘ññŨ̩͘
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verkopen ze hier alles, van knikarmschermen tot 
markiezen en rolluiken.” Als concurrent voor de zon-
weringsspeciaalzaak moeten we Decorette niet zien, 
licht De Haas toe. “We bieden als Decorette zon-
wering aan in het totaalplaatje voor het interieur.”

Inspiratie
Als woonatelier biedt Decorette alles op het 
gebied van interieur. De naam bestond al jaren, 
Ŧññƙ͘Ɩñơ͘Ŧğƭ͘ėğ͘ŨņğƵǎğ͘ơƭǩŝ͘ņơ͘ŀğƭ͘ųųř͘ǎğƙřğŝǩř͘
wat de formule uitstraalt. Wie in Maassluis bin-
nenstapt, waant zich in de showroom van een 
interieuradviseur. Een plek waar je sfeer proeft, 
ŀğĎĎğƙņĸ͘ǎųƙėƭ̪͘ĸğŌŨơƖņƙğğƙė͘ƙññřƭ̩͘uñƭƵƵƙŝǩř͘ǟǩŨ͘
ğƙ͘ųųř͘ĸğŨųğĸ͘ƖƙųėƵĐƭğŨ͘ųŦ͘ƭğ͘ĎğřǩřğŨ͘ğŨ͘ƭğ͘Ǎųğ-
len, en kun je er nog steeds terecht voor een rol 
behang, maar de nieuwe Decorette is vooral een 

inspirerende showroom en niet meer zozeer een 
winkel om je mandje vol te gooien met producten. 

�ǩ͘ĎņŨŨğŨřųŦơƭ͘ǍñŝŝğŨ͘ėğ͘ğŨųƙŦ͘ŀųĸğ̪͘ŝņĐŀƭ͘ƭƙñŨơ-
ƖñƙñŨƭğ͘ĸųƙėǩŨğŨ͘ųƖ͘ėņğ͘ėğ͘ƙƵņŦƭğ͘ñŝơ͘ŀğƭ͘ǎñƙğ͘
ņŨ͘ƭǎğğīŨ͘ėğŝğŨ̬͘ŝņŨřơ͘ǟņğŨ͘ǎğ͘ƖƙğơğŨƭñƭņğơ͘Ŧğƭ͘
ĎğŀñŨĸ̪͘ǎųųŨñĐĐğơơųņƙğơ̪͘ğğŨ͘řųķǦğĎñƙƙğƭŖğ͘ğŨ͘
inspirerende presentaties. Het is de plek waar je 
ğǍğŨ͘ƙƵơƭņĸ͘řƵŨƭ͋͘ơŨƵķķğŝğŨ̪͌͘ǎññƙ͘řŝñŨƭğŨ͘ėņğ͘ĎņŨ-
ŨğŨřųŦğŨ͘ųŦ͘ơŝğĐŀƭơ͘ƙųŨė͘ƭğ͘řǩřğŨ͘ǟņŨ͘řƙǩĸğŨ͘ųŦ͘
iets in hun huis aan te pakken. Rechts wordt er 
gewerkt. Aan hoge tafels staan de stylistes met 
consumenten plannen te maken, worden er gesprek-
ken gevoerd, stalen en voorbeelden op tafel, aan 
de wand schermen waarop moodboards voor de 
ğǓƭƙñ͘ėųơņơ͘ņŨơƖņƙñƭņğ͘ǟųƙĸğŨ̩͘uñƭƵƵƙŝǩř͘ņơ͘ėğ͘řğƵǟğ͘
Ũųĸ͘ñŝƭǩė͘ğŨųƙŦ͘ĸƙųųƭ̪͘Ŧññƙ͘ųŦ͘ƭğ͘ĐųŨơƵŦğŨƭ͘Ũņğƭ͘

“Stille luxe is 
de stijl die de 

vernieuwde 
Decorette wil 

uitstralen”
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Decorette en Duurzaam
Mooier groen heet het label waarmee Decorette inzet op 
het thema duurzaamheid in het interieur. Van isolerende rol-
ĸųƙėǩŨğŨ͘ğŨ͘ŨñƭƵƵƙŝǩřğ͘ǎñŨėĎğřŝğėņŨĸ͘ƭųƭ͘ğğŨ͘Ǎŝųğƙřŝğğė͘
ĸğŦññřƭ͘ǍñŨ͘ĸğƙğĐǔĐğŝėğ͘ƖğƭǧğơơğŨ̩͘Pğƭ͘ŝñĎğŝ͘ņŨơƖņƙğğƙƭ͘
consumenten te kiezen voor een groener alternatief, door 
duurzame producten en merken een podium te geven. 

te overweldigen, worden enkel de ‘beste en nieuw-
ơƭğ͌͘ƖƙųėƵĐƭğŨ͘ĸğƭųųŨė͘ğŨ͘ņơ͘ėğ͘ƙğơƭ͘ǍğƙĎųƙĸğŨ͘
in speciale wandkasten, waar slechts een glimp 
van de vele kleuren en materialen zichtbaar is. 

Van idee naar concreet plan
UŨ͘ŀğƭ͘ŦņėėğŨ͘ǍñŨ͘ėğ͘ơŀųǎƙųųŦ̪͘Ďǩ͘ĎņŨŨğŨřųŦơƭ͘
ųŨǟņĐŀƭĎññƙ͘ėųųƙ͘ėğ͘ŀųĸğ͘ĸųƙėǩŨğŨ͘ėņğ͘ėğ͘ñķėğŝņŨĸ͘
aan het eerste oog onttrekken, is de raamdecora-
tie gepresenteerd in grote voorbeeldopstellingen. 
�ųř͘ŦğƵĎğŝơ͘ǟǩŨ͘ƭğ͘ǟņğŨ͘ğŨ͘ƭğ͘řųųƖ͘ņŨ͘ėğ͘ŨņğƵǎğ͘
Decorette showroom. Niet dat de formule een 
enorme meubelcollectie biedt, maar het werkt 
versterkend voor de sfeer en kan, zoals de knal-
groene bank die in Maassluis in het oog springt, 
ook werken als aandachttrekker. Symbolisch voor 
ėğ͘Ǎğŝğ͘ŦųĸğŝǩřŀğėğŨ͘ėņğ͘ğƙ͘ĎņŨŨğŨ͘ŀğƭ͘ǎųųŨñ-
ƭğŝņğƙ͘ǟǩŨ̩͉͘�Ũǟğ͘ĐŝƵĎ͘Ďğơƭññƭ͘Ƶņƭ͘ğŨųƙŦğ͘ǍñřŦğŨ-
sen, die heel goed de vertaalslag kunnen maken 
van het idee van de consument naar een concreet 
plan. Onze ondernemers hebben daarnaast ook 
ŀğƭ͘ŝğķ͘ųŦ̪͘ñŝơ͘ǟğ͘Ďǩ͘řŝñŨƭğŨ͘ƭŀƵņơ͘ĸğǎğğơƭ͘ǟǩŨ̪͘
met aanvullende adviezen te komen. ‘Goh, die 
bank, misschien moet je daar wat mee. Of: dat wat 
Ŗǩ͘ǎņŝƭ̪͘ėñƭ͘Ɩñơƭ͘ŀņğƙ͘Ũņğƭ̪͘ŀğĎ͘Ŗğ͘ğƙ͘ǎğŝ͘ğğŨơ͘ññŨ͘
ĸğėñĐŀƭ͘ųŦ̭͘ŦņơơĐŀņğŨ͘ņơ͘ėņƭ͘ğğŨ͘Ďğƭğƙ͘ņėğğ̩͌͊

Stap naar de toekomst
'ğ͘ƭǎğğėğ͘'ğĐųƙğƭƭğ͘ŨņğƵǎğ͘ơƭǩŝ͘ņơ͘ĸğƖŝñŨė͘ņŨ͘
Nieuw Vennep. Een winkel met minder vierkante 
Ŧğƭğƙớ͘͘sññơơŝƵņơ͘ƭğŝƭ͘˭˩˩͘Ŧ̝̪͘uņğƵǎ͘ÙğŨŨğƖ͘˫˯˩͘
m2 -. Een ondernemer bovendien die, anders dan 
de familie in Maassluis, verf als vast onderdeel in 
het assortiment voert. Met twee heel verschillende 
ơŀųǎƙųųŦơ̪͘Ŧññƙ͘ĎğņėğŨ͘ĸğŀğğŝ͘ņŨ͘ơƭǩŝ͘ǍñŨ͘ėğ͘
nieuwe formule, laat Decorette haar ondernemers 
zien wat het concept te bieden heeft. “Binnenkort 
worden alle Decorette ondernemers in Maassluis 

“We bieden 
als Decorette 

zonwering 
aan in het 

totaalplaatje 
voor het 

interieur”

ƵņƭĸğŨųėņĸė̩͘uñƭƵƵƙŝǩř͘ǟƵŝŝğŨ͘ơųŦŦņĸğŨ͘Ŧųğ-
ƭğŨ͘ǎğŨŨğŨ̩͘»ųğŨ͘ǎğ͘ėğơƭǩėơ͘ėğ͘ơƭñƖ͘Ũññƙ͘ğğŨ͘
Ŧğğƙ͘ņŨėƵơƭƙņīŝğ͘ŝųųř͘ŦññřƭğŨ̪͘ǟñĸğŨ͘ǎğ͘ėñƭ͘ųųř̩͘
sğƭ͘ųŨėğƙŨğŦğƙơ͘ėņğ͘ǟņĐŀ͘Ũņğƭ͘ơğŨñŨĸ͘ǍųğŝğŨ͘Ďǩ͘
'ğĐųƙğƭƭğ͘ŨņğƵǎğ͘ơƭǩŝ̪͘řǩřğŨ͘ǎğ͘ǍñŨǟğŝķơƖƙğřğŨė͘
ĸğǟñŦğŨŝǩř͘Ũññƙ͘ñŨėğƙğ͘ŦųĸğŝǩřŀğėğŨ̩͘sññƙ͘ǎğ͘
hebben er alle vertrouwen in dat de meeste onder-
nemers net als de consumenten die hier binnen-
řųŦğŨ̪͘ǟğğƙ͘ğŨƭŀųƵơņñơƭ͘ĸññŨ͘ǟǩŨ̩͘�ŝơ͘'ğĐųƙğƭƭğ͘
willen we een stap zetten naar de toekomst en 
we denken dat met dit concept te doen.” Þ


