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Zomer wie verlangt er niet naar? 
Dolce far niente, het zalige nietsdoen… 

Interieurontwerper Miryam Schotman-Bakker

Fijne zomer!

Het seizoen waarin alles vertraagd, je met grote letters 
STOP tegen jezelf zegt en de boel de boel laat. De tijd om 
op te laden en plannen te maken maar vooral te genieten van 
alles wat de zomer met zich meebrengt. We leven lekker buiten, 
zitten graag op een terrasje, eten anders, voelen ons nét iets 
vrolijker en laven ons aan de zon. 

INTERIEURinspiratie

Italiaanse zomers zijn uniek en bevatten alles wat een mens 
nodig heeft, met een prachtige omgeving, vriendelijke mensen 
en uiteraard fantastisch eten! Ben je niet in de gelegenheid 
om er fysiek te zijn deze zomer is het grotendeels prima na te 
bootsen op een andere locatie maar toch gaat er niets boven...

Het is ook het seizoen 
waarin we er op uit 
trekken met de fiets de 
auto of het vliegtuig, en ja 
dat kan dit jaar gelukkig 
allemaal weer!  Heerlijk 
genieten van alles om ons 
heen, de bijzondere geur 
van oleander, het zomerse 
eten, koele drankjes en 
het fijne gezelschap.
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3D ontwerp
- visualisatie - super handig!
Je hebt allerlei ideeën, maar weet ze niet goed te vertalen 
naar een concreet plan van aanpak.
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COLUMNMIRYAM SCHOTMAN

Om er zeker van te zijn dat alle materialen en kleuren perfect met 
elkaar matchen en de routing helemaal goed is, ben je maar één stap 
verwijderd van professionele hulp.
Miryam Schotman Interieurs bestaat uit een fijn dynamisch team, met 
vakkundige mensen die je van A tot Z kunnen helpen met de realisatie 
van jouw droomhuis. Door middel van 3D ontwerpen visualiseren zij 
samen met jou de inrichting die helemaal bij je past. Ze verrassen je 
graag met mogelijkheden waaraan je niet eerder hebt gedacht. Naast 
woonhuizen kunnen zij je ook helpen met de juiste inrichting van je 
bedrijf, B&B of horecagelegenheid.
 
De showroom aan de Haaswijkweg oost 75a in Dordrecht is een 
inspiratiebron voor elk interieur en is elke vrijdag en zaterdag 
vrijblijvend geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Wat je budget ook is, je krijgt advies op maat. Of je nu op zoek bent 
naar bijzonder behang, aparte accessoires of een nieuw interieur, zij 
laten wensen werkelijkheid worden én het team luistert oprecht naar 
de werkelijke wensen van de client.

‘De ideeën ontstaan vaak al tijdens een eerste gesprek, gewoon met 
een kop koffie erbij. Daarna volgt de researchfase waarin we niet graag 
binnen de lijntjes kleuren…’

De uitgangspunten van het geheel worden uiteraard wel bepaald door 
de opdrachtgever, meest belangrijk is dan ook dat het totaal helemaal 
aansluit bij de wens van de client.
Elk jaar zijn er een aantal voorkeurskleuren die de hoofdrol spelen 
bij nuances in je interieur, op dit moment zie je steeds vaker aardse 
en luxe tinten als brons en champagne terugkomen in het interieur, 
waardoor een ruimte direct wordt omgetoverd tot een omgeving met 
een bijzonder warme en prettige sfeer.

Miryam Schotman Interieurs weet als geen ander de 
wensen van de opdrachtgever te vertalen naar een 
compleet 3D ontwerp inclusief moodboard en render-
beelden.

‘De trends worden uiteraard goed in de gaten gehouden 
maar niet altijd per definitie toegepast, omdat we het veel 
belangrijker vinden dat we een stijl creëren, een stijl die 
echt bij je past’.

Maak gerust een vrijblijvende afspraak om meer 
te weten te komen over de werkwijze van Miryam 
Schotman Interieurs.

www.miryamschotmaninterieurs.nl


