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Miryam Schotman 
Interieurs & Design  werd 
in 2007 gelanceerd door 

interieurontwerper Miryam 
Schotman. Sinds 1991 houdt 
zij zich al professioneel bezig 

met interieurs voor zowel 
particulieren als bedrijven. 
Zij kreeg de liefde voor het 

architecten vak met de 
paplepel ingegoten door 

haar vader, haar opa en 
ooms, allemaal architecten in 

hart en nieren.

MIRYAM 
   SCHOTMANinterieurs
Kenmerkend voor het werk van Miryam Schotman Interieurs is 
het oog voor esthetiek, harmonie, luxe, kleur, verfi jnde smaak en 
karaktervolle interieurs.   
De persoonlijke benadering, gevoel voor esthetiek en visie 
op wonen, werken en leven zie je in één opslag terug in de 
gerealiseerde projecten. 
Om eens vrijblijvend kennis te maken is het mogelijk om op 
vrijdag en zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur de showroom te 
bezoeken waar je rustig inspiratie op kunt doen en naar behoefte 
je vragen kunt stellen aan het enthousiaste verkoopteam. Neem 
vooral de tijd en geniet!
Een ware inspiratiebron middenin de Biesbosch terwijl je 
ongemerkt door 12 verschillende stijlkamers loopt, elk met 
een eigen warme, unieke en luxe sfeer. Mooie meubelen van 
topmerken maar ook de nieuwste stof-en behangcollectie ‘s, 
uiteenlopende verlichting, unieke PVC vloeren, raambekleding, 
authentieke krijtverf en bijzondere woonaccessoires voor de 
perfecte styling! 
“Als mensen nieuwsgierig zijn geworden naar wie wij zijn en 
wat we kunnen bieden, zeg ik altijd: kom maar eens naar de 
showroom, dan begrijp je het beter. Je wandelt binnen en voelt 
direct wie wij zijn en wat wij bedoelen”, aldus Miryam. “Zo is het 
ook bij de mensen thuis. Het interieur zegt veel over iemand. Het 
is als een spiegel.”
De woonstudio staat garant voor karaktervolle interieurs 
die allen een luxe en comfortabele uitstraling hebben. Met 
bijzondere oplossingen en een sterk oog voor detail ontwerpt 
Miryam  interieurs waarin de gebruiker verrast wordt en zich 
tegelijkertijd helemaal thuis voelt.
Wij begrijpen dat het vaak lastig is om uit de hoeveelheid 
keuzes de juiste te maken zonder dat je het gevoel hebt jezelf 
te verliezen en alleen maar een trend volgt. We helpen je dan 
ook graag om een interieur te ontwerpen met een vleugje luxe 
en glamour maar ook om mee te denken met de jonge interior 
lovers die houden van urban met een gouden randje.
Het portfolio van de Miryam Schotman Interieurs bestaat 
inmiddels uit een breed scala van projecten: van villa’s, 
tussenwoningen tot appartementen en van kantoren tot bistro’s. 
Voor elk project start de woonstudio een traject op maat, waarbij 
de opdrachtgever altijd centraal staat.
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