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INTERIEURONTWERPER 

MIRYAM SCHOTMAN-BAKKER komt uit een 

echte architectenfamilie, is ooit begonnen in 

de mode maar ontwikkelde eveneens een 

grote passie voor interieurs, esthetica en 

zuiverheid. Ze heeft een fijne neus voor sfeer, 

ambachtelijkheid en is vooral bekend om haar 

eigen tijdloze signatuur zonder conventies.

MIRYAM SCHOTMAN INTERIEURS

'Hoe maak ji j 
je ‘winter 
wonderland’?
Haardvuur, kaarsen en warme vachten, we love it 
! De winter is in aantocht en dat vraagt om extra 
sfeer. De open haard krijgt een steeds grotere rol 
en staat prominent in huis. Wij adviseren regelma-
tig om er een luxe behang op te plaatsen of soms 
zelfs echt leder al dan niet met een prachtig mo-
zaïekpatroon. Laat je inspireren en geniet van alles 
wat dit seizoen te bieden heeft!

    
www.miryamschotmaninterieurs.nl
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“Voor hetzelfde 
geld is het goed”
Thuis is er rust. Het is er zacht en behaaglijk ten 
opzichte van de harde snelle buitenwereld. Het is 
de plek waar je helemaal jezelf kunt zijn. Het is bo-
vendien de plek waar we veel tijd doorbrengen, nu 
met corona nog meer dan voorheen. Toch gebeurt 
het dat mensen in een prachtig huis wonen, maar 
zich er niet thuis voelen. “Zonde en onnodig”, vindt 
Miryam Schotman. “Een droomhuis is voor iedereen 
weggelegd.” 

De ervaren interieurontwerpster en haar enthousiaste collega’s helpen hun 

klanten door vooral heel goed te luisteren en mee te denken. “We kijken 

naar de gezinssamenstelling, of er een huisdier is en vragen naar dromen 

en favoriete kleuren. We kruipen als het ware in de huid van onze klanten 

om te komen tot het beste resultaat. We hebben veel particuliere klanten, 

maar doen ook zakelijke projecten. Bij de aankleding en inrichting van 

kantoren is nog veel winst te behalen.” 

Maatwerkpakketten
“Ieder project is letterlijk en figuurlijk maatwerk. Om dit te bereiken, bieden 

we pakketten aan. Een 3D-animatie van de ruimte precies op maat in 

combinatie met moodboards of een 2D-animatie. Hiermee voorkom je 

dat er een net te grote bank komt of dat er lampen komen op plaatsen 

waar geen lichtpunten zijn. Het geeft bovendien een goed totaalbeeld. 

Daar gaat het nog te vaak mis bij mensen. Het is niet moeilijk om spullen 

te kopen, maar wel om het geheel passend en helemaal in je eigen stijl 

te krijgen. Het bespaart een hoop tijd, ergernis en geld als je hulp van 

deskundigen vraagt. Natuurlijk komt het budget ter sprake bij de intake, 

maar ook daarin bieden we maatwerk.”

Passie
De passie voor wonen en inrichting voel je meteen als je binnenstapt bij de 

bijzondere showroom aan de Haaswijkweg Oost. Het is ook juist die passie 

die er al 35 jaar voor zorgt dat de klantenkring van Miryam Schotman 

Interieurs zich blijft uitbreiden. “Onze klanten zijn onze ambassadeurs. Ook 

de kinderen van onze klanten komen inmiddels al bij ons. Het is fantastisch 

als we iets voor elkaar krijgen waarvan de klant dacht dat het onmogelijk 

was. Maar ‘kan niet’ bestaat niet bij ons en daar zijn we trots op.” 

Miryam Schotman Interieurs 

Haaswijkweg Oost 75A, Dordrecht 

    

www.miryamschotmaninterieurs.nl
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