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Daar ligt hij dan, de herfsteditie van de Byzonder By
Kusters 2.0. Ook deze editie hebben we weer
projecten mogen bewonderen en mooie verhalen
mogen vastleggen.
Van een badkamer tot een volledige wijk die met
materialen van Kusters 2.0 zijn gerealiseerd. Wij zijn
trots op de bijdrage die we mogen leveren!
Wij wensen je heel veel leesplezier toe.
- Team Kusters 2.0
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THOMASSEN
INTERIEURS

verbluffend stijlvol en modern
Van meubelzaak naar interieur ontwerpbureau dat zich
onderscheidt door simpelweg verbluffende designs. Het is
een groot feest om samen te werken met partijen die net
als wij gepassioneerd zijn over hun producten! We
spraken Luc Thomassen over zijn passie voor ontwerpen.
Kunnen jullie de lezers een kijkje geven in het
bedrijf Thomassen Interieurs?
We hebben de afgelopen jaren best een switch
gemaakt en de omschrijving is wezenlijk anders
geworden. Waar we vroeger een meubelzaak waren,
zijn we nu een interieur ontwerpbureau met
binnenhuis architecten en stylisten. De showroom is
nu aanvullend op ons interieuradvies, waarin we veel
van onze opdrachtgevers ontzorgen.
Met ons team werken we aan totale
interieurconcepten en richting het einde van de
interieurrealisatie komen onze opdrachtgevers naar
de showroom om interieurproducten te bekijken.
Daarin worden zij van a tot z begeleid door ons
creatieve team.
Bijzonder om te zien dat mensen vaak nog
steeds denken dat jullie een meubelzaak zijn.
Ja dat klopt, maar die gedachte wordt steeds minder.
Veel mensen hebben ontdekt dat we totale interieurs
ontwerpen en realiseren. Wat dat betreft is mond-totmond reclame onze belangrijkste manier van
reclame.
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Hoe starten jullie het ontwerp van een nieuw
interieur?
De opdrachtgever komt naar ons toe met een vraag.
Hier gaat onze voorkeur ook naar uit, omdat je dan
precies weet wat de klant wil. De volgende stap is om
een bezoek te brengen aan de klant. Hierbij is er
natuurlijk een verschil tussen verbouw of nieuwbouw.
Tijdens ons bezoek hebben we een vrijblijvend
intakegesprek. Wat we tegenwoordig zien is dat,
wanneer mensen hun huis aanpakken of nieuwbouw
laten bouwen, ze het huis van binnenuit gaan
ontwerpen. Vroeger werd een huis ontworpen en
gebouwd, de binnenkant kwam daarna. Wanneer we
tijdens zo’n intakegesprek vragen naar het droomhuis
van de opdrachtgever, krijgen we eigenlijk altijd
afbeeldingen van interieur te zien. De buitenkant van
de woning komt pas daarna.
Op basis van dit gesprek maken we een plan. Dat
begint met een 2D tekening van de indeling van de
ruimtes en mogelijkheden. Nadat de klant hier
tevreden over is, gaan we het hele plan visualiseren.
Dit zijn real life visualisaties. Het is net alsof je in je
nieuwe huis staat, zo realistisch maken we onze idee
presentaties. Dit zorgt ervoor dat het project begint
te leven bij de klant. Daarna komt de samenwerking
met bijvoorbeeld Kusters 2.0, Claessens
Interieurbouw, Strakk of Hous.
Wij begeleiden het hele project en blijven er als een
soort van helikopter boven hangen om alles af te
stemmen en te managen.
Het is niet alleen de woonkamer, maar ook de
keuken, de badkamer en vaak zelfs een stukje
outdoor. We doen echt alles. Voordat de schop de
grond in gaat, totdat het vaasje op tafel staat. Dan pas
is het echt klaar.

Wat onderscheid jullie van alle andere interieur
architecten?

Hoe ervaren jullie de samenwerking met
Kusters 2.0?

Ik denk dat dit onze ervaring en diversiteit in het team
is. Wij hebben een team van 5 binnenhuisarchitecten
die allemaal hun eigen stijl hebben, maar die we ook
delen met elkaar. Wij zijn gericht op praktisch gebruik
van de ruimtes. We denken mee met de klant over
hoe het er over vijf of tien jaar uitziet en denken daar
slim in mee. Wij willen echt een sparringpartner zijn
naar de klant toe. Regelmatig zeggen we tegen elkaar
dat we meer een relatietherapeut zijn dan ontwerper,
want je gaat even op die stoel zitten en je denkt mee.
Je komt echt in het leven van de opdrachtgever
terecht en dat gaat soms heel ver.

Jullie zijn een hele fijne, betrouwbare partner met een
grote diversiteit in aanbod. Wat ik altijd wel grappig
vind is dat Kusters 2.0 echte nieuwigheden laat zien
op het gebied van tegels. Maar daar kent Kusters 2.0
ons denk ik ook van. We werken op het gebied van
tegels met wat behoudender materiaal, tijdloze
materialen. Met de echte trends gaan we niet heel
snel mee. Maar jullie hebben echt alle nieuwigheden
in de showroom en zijn heel erg servicegericht. We
gaan er graag met klanten naartoe. Het is een heel
fijn bedrijf om mee samen te werken.

Dus jullie geven tips om te zorgen dat mensen
lang kunnen genieten van hun interieur?
Ja, we proberen echt mee te denken. Soms hebben
mensen een bepaalde gedachte en delen we die,
maar soms gaan we er ook dieper op in. We zeggen
vaak: “Vergeef me, maar we gooien graag de knuppel
in het hoenderhok”. Dat doen we niet om te stoken,
maar om mensen na te laten denken voordat ze gaan
bouwen.
En daar zullen ze achteraf heel blij mee zijn en
ook voor open staan toch?
Achteraf wel ja. Soms zien we wat fronsende blikken,
maar zodra we de volgende fase ingaan en het
interieur tot leven komt, zijn ze erg blij.
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LUISTEREN, INSPIREREN
& VAKWERK LEVEREN
Peter Claessens, een ambitieus team

Beleving, daar draait het om. En dat weten de mannen
van Peter Claessens als geen ander. Door moderne
manieren van werken en mooie samenwerkingen weten
ze bijzondere projecten te realiseren en klanten blij te
maken.
Welkom bij Claessens
Claessens is een heel divers bedrijf en wij zijn zeer
gericht op onze klanten en klantvriendelijkheid. Ons
doel is ontzorgen, maar dat klinkt natuurlijk een
beetje cliché omdat je dit tegenwoordig bij veel
bedrijven hoort. Voor ons betekent ontzorgen het
leveren van complete projecten; van nieuwbouw, tot
renovatie en aanbouw, maar ook interieur en
meubels. We werken met veel partijen samen en
door onze fijne samenwerking met Kusters 2.0
kunnen we met tegels een project compleet maken.
Beide willen we mooie en leuke dingen maken met
leuke collega’s.
Een dag op de bouw
Een dag bij Claessens begint bij ons op locatie. We
werken in een redelijk groot gebied en zo zien we
elkaar ’s ochtends nog even en drinken we samen
nog een kop koffie voor we de bouwplaats opgaan.
Samen starten zorgt er ook voor dat iedereen
weet waar collega’s mee bezig zijn. We hebben
tegelzetters die de hele dag op locatie zijn bij
een van onze opdrachtgevers, maar onze
interieurbouwers zijn voor 90% van de tijd op
onze eigen bouwplaats.
Onze klanten komen uit een brede regio, maar
ons doel is om het niet te ver van huis te
zoeken. We vinden het belangrijk dat al onze
mensen ’s avonds thuis op tijd aan tafel kunnen
zitten en niet lang hoeven te rijden.
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Bij Claessens is geen dag hetzelfde. Iedere dag
is anders en we leren steeds weer nieuwe
mensen, projecten en dingen kennen. Het
mooie is dat we iedere dag weer nieuwe
klanten bij ons op de zaak zien.

Passend advies
Ons werk begint op locatie. Zodra we een aanvraag
krijgen, gaan we eerst op locatie kijken om het werk
op te nemen en te kijken wat de vraag van de klant
precies is. Voor klanten is het vaak lastig om de
mogelijkheden in te beelden. Het is dan aan ons om
de angst van mensen weg te nemen en hen uit hun
comfortzone te halen. We werken graag samen met
bedrijven die dat ook doen. Bedrijven zoals Kusters
2.0, Kim&Co en Thomassen.
Wat we zien is dat bij een passend advies
tegenwoordig een visualisatie hoort. Klanten willen
graag vooraf zien wat ze kunnen verwachten zodat ze
weten waar ze voor betalen. De programma’s die we
hiervoor gebruiken zijn kostbaar en moeten we
blijven updaten, maar we zouden niet meer zonder
kunnen want de klant krijgt op deze manier veel meer
beleving en inzicht.
Een blik in de toekomst
Ieder bedrijf is bezig met de toekomst. De markt nu is
heel druk, staat onder spanning en het is niet altijd
even leuk om alles in goede banen te moeten leiden.
Het levert soms stress op, maar van de andere kant is
het wel iets om van te leren. Het is goed om je te
blijven ontwikkelen.
We zijn continu bezig met automatisering en het
verbeteren van processen aan zowel de binnen- als
buitenzijde. Zo werken we met Whatsapp om klanten
te ondersteunen bij vragen. Daarnaast werken we bij
projecten met Whatsapp groepen waar klanten alles
in kwijt kunnen.
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Van vragen tot ideeën, alles mogen ze daar in kwijt.
Dit zorgt er voor ons voor dat we niet de hele dag plat
worden gebeld en alleen de appgroepen hoeven te
monitoren.
Over tien jaar zien we onszelf wellicht op een andere
locatie. We zien nu dat we een beetje uit ons jasje
beginnen te groeien en de huidige locatie te klein
wordt. Daarnaast willen we scherp blijven op de
marktverwachting en een fijne werkplek blijven voor
onze mensen. Ons hoofddoel is het maken van leuke
projecten en klanten blij maken. Dat willen we blijven
doen.,
Mooie projecten
We zijn graag bezig met uitdagende projecten en
vinden dat klussen niet makkelijk hoeven te zijn.
Klanten schakelen ons vaak in als ze er zelf niet meer
uit komen en advies willen. De leukste projecten
vinden wij dan ook de totaalplaatjes. We vinden het
super gaaf als we de laatste deurklink mogen
installeren en samen met bedrijven zoals Kim&Co de
inrichting mogen verzorgen.
Van bouwen, tot interieur en schilderen, de projecten
die we van begin tot het einde mee mogen maken
vinden we het mooiste.
Fijne samenwerkingen
We werken veel samen met Kusters 2.0. Het is altijd
prettig samenwerken en wij geven de voorkeur aan
langdurige en vaste samenwerkingen, en dat hebben
jullie ook. Wat ons betreft moet je zo bij elkaar binnen
kunnen lopen als er vragen zijn. We vinden het fijn
dat we elkaar helpen op een gemoedelijke en warme
manier. Samen luisteren, inspireren en leveren we
mooie projecten op.
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VERRASSEND
VERNIEUWEND
Een bijzondere badkamer
Familie Spee
Wij vinden het eindresultaat echt ontzettend
gaaf! Hoe zijn jullie tot dit idee gekomen?
Vorig jaar hebben we het toilet vernieuwd. We wilden
graag een hotel chique uitstraling, dus donkere
kleuren met gouden accenten. Na veel zoeken op
Pinterest, maar uiteindelijk met eigen ideeën, is de
toiletruimte prachtig geworden. Mensen die bij ons
op bezoek komen en naar het toilet moeten, vinden
de toilet ook ontzettend mooi. Hij is immers niet
‘standaard’ maar echt chique.
Ik wist toen al dat ik de badkamer ook in deze stijl
wilde. Na wat showrooms bezocht te hebben, was ik
nog niet overtuigd omdat ik niet kon vinden wat ik
voor ogen had. De meeste showrooms tonen ‘veilige’
badkamers en ik was op zoek naar een gedurfd
wauw-effect.
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Helaas gingen in december alle winkels en
showrooms dicht en moesten we de plannen even
uitstellen. Ik ben iemand die graag materiaal wil zien
en wil voelen voordat ik iets bestel. Door de
vertraging hebben we nog wel goed kunnen
nadenken over de juiste indeling van de badkamer.

Uiteindelijk hebben we het bad- en douchegedeelte
omgedraaid, waardoor de badkamer nog ruimer is
geworden. Gelukkig is mijn man heel handig en heeft
hij alles zelf gerealiseerd, behalve het tegelwerk. Maar
het wauw-effect, hoe creëer je dat? Ik had een
koperen of gouden tegeltje voor ogen dat in een
wand verwerkt moest worden, dat was de basis. Maar
de uitdaging zat hem in het vinden van de perfecte
wand- en vloertegel en sanitair.
Hoe hebben jullie de verschillende materialen
en kleuren samengesteld?
We wilde een hotel chique stijl en dat betekent voor
ons een ontwerp met natuurlijke tinten in combinatie
met goud of koper en zwart. Dat was onze basis. Van
hieruit moesten we de juiste tegels en het sanitair
opbouwen. Uiteindelijk besloten we een afspraak te
plannen bij Kusters 2.0, gelijk toen de winkels op
afspraak weer open mochten. We werden vriendelijk
ontvangen door Jeroen en na ons verhaal begreep hij
goed wat we voor ogen hadden.

Hij nam ruim de tijd om ons verschillende tegels te
laten zien. Ik zocht een gouden tegeltje en gelukkig
had Jeroen deze in de showroom. De kleine gouden
tegel voor één wand, en dan in een visgraatmotief,
was precies wat we zochten. Hij vroeg ons ook wat
voor een kleur badmeubel we hadden uitgezocht. We
hadden dit echter nog niet bepaald omdat wij vonden
dat de tegels de basis moeten vormen. Door de
tegels de basis te laten vormen konden we het
sanitair perfect op elkaar afstemmen.
Bij de donkere tegels hebben we bewust gekozen
voor wit glanzend sanitair met zwarte kranen en
gouden en zwarte accenten. Om nog wat extra luxe
en warmte aan de ruimte toe te voegen hebben we
gekozen voor een houtstructuur badmeubel met een
granietenblad en waskommen. De gouden wand
heeft een extra luxe uitstraling en is absoluut niet
kitsch.
Het is dan uiteindelijk geen visgraatmotief geworden
maar een ellenboogmotief. Een ellenboogmotief is
net wat rustiger en ook iets dat je nog niet zoveel
terugziet. Ik ben nogal van iets gewaagds proberen en
het heeft bijzonder goed uitgepakt. Het was een flinke
puzzel maar het eindresultaat is echt WAUW
geworden.
Hebben jullie al leuke reacties ontvangen op
jullie badkamer?
Na weken hard werken ben je natuurlijk blij als de
badkamer eindelijk klaar is. Van het slopen van de
badkamer en heel veel geduld hebben, zie je
langzaamaan het eindresultaat komen. Toen de
tegelzetter klaar was met de gouden wand, was ik al
helemaal blij.
De wand was precies zoals we wilden, echt wauw! Het
ellenboogmotief was perfect en rustiger dan een
visgraatmotief in combi de opvallende gouden
glanzende tegel. De kleuren, materialen en luxe
sanitair samen maken het een prachtige een
badkamer. Dus ja, als het dan echt helemaal af is dan
plaats je foto's op social media en op een badkamerideeën facebookpagina.

10

De reacties bleven maar gepost worden; prachtig,
wauw, heel gaaf, gewaagd, wow, super mooi,
complimenten, fabulous etc.. Ik werd na het plaatsen
van de foto's zelfs in de winkel aangesproken over
hoe prachtig de badkamer is geworden. Nou, volgens
mij mag je met deze reacties best heel trots zijn,
vooral omdat we het ontwerp, stijl en de uitvoering
zelf hebben uitgewerkt.

Wat adviseren jullie klanten die naar Kusters 2.0
komen, ter voorbereiding?
Wij vonden het erg lastig om de juiste tegel naast de
gouden tegel uit te kiezen, er zijn namelijk heel veel
mooie tegels. Maar het was voor ons wel stap 1, eerst
de tegels en dan de rest. Als je zelf al een idee hebt
welke stijl je wilt kan men daar bij Kusters 2.0 goed op
inspelen. Ik verwacht ook dat als je nog blanco bent
qua idee, je bij Kusters 2.0 zeker ook aan het juiste
adres bent. Ze weten heel goed wat ze in huis
hebben en denken echt met je mee.
Ze laten je combinaties zien waar jezelf nog niet eens
aan hebt gedacht. Ons enige advies is eigenlijk; laat je
gewoon eens inspireren bij Kusters 2.0.
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Neem ook verschillende tegels mee naar huis. Leg ze
op verschillende plekken neer en bekijk ze op
verschillende momenten. Wij hebben een aantal
tegels een paar dagen op de badkamer laten staan
en zo konden wij zien of het de juiste combinatie van
kleur en ‘motief’ was. Door er regelmatig naar te
kijken zie je vanzelf of het is wat je zoekt. Overhaast
beslissen is niet goed want uiteindelijk zitten de tegels
een aantal jaren tegen de wanden. En in ons geval
was de gouden tegel best gewaagd maar uiteindelijk
is het precies geworden zoals we voor ogen hadden
en zijn wij super blij en trots op het eindresultaat!

EEN EIGEN STIJL
Zelf gebouwd
Familie Maassen
Een huis bouwen, helemaal zelf volgens eigen ontwerp en eigen
smaak. Van de fundering tot het dak, een pareltje zelf laten
ontstaan. Dat is wat de familie Maassen deed. Hun huis in
Overloon hebben zij zelf gebouwd en over ieder detail is door hen
zelf nagedacht. We spraken hen over hun bijzondere project en de
samenwerking met Kusters 2.0.
Wanneer zijn jullie begonnen met de bouw van het huis?
Wij zijn 2,5 jaar terug begonnen, echt met helemaal niks. We
wilden graag het comfort van een nieuwbouw huis en de
uitstraling en het gevoel van een oude boerderij. In mijn hoofd
had ik een heel idee gecreëerd, de architect is hier mee aan de
slag gegaan en daar is de basis mee ontstaan. Het resultaat is
ook echt stoer met een prettige en fijne sfeer geworden.
Precies wat we voor ogen hadden.
We hebben ons huis zelf en uit gevoel gebouwd. Dat heeft zo
zijn voor- en nadelen. Zo hebben we tot op het laatste moment
dingen kunnen veranderen omdat we ons toch bedacht
hadden over de indeling en afwerking van het huis.
Hoe kijk je zelf terug op de bouw als je hier rondloopt?
Het besef is er nog niet echt, we zijn eigenlijk continu bezig met
de tuin en afwerking van het huis. Af en toe zit je ergens even
op een plekje en dan denk je van: “wauw, is dit echt van ons”.
Boven moet nog alles afgewerkt worden. De slaapkamer en
badkamer hebben we beneden, dus we mogen hier oud
worden. De afwerking vergt nog wat aandacht. Daarna komt de
inrichting met als klapper, mijn grote wens, een keukentafel
gemaakt van 200 jaar oude eiken balken.
Wat ons opvalt is de mooie kast, hebben jullie deze ook
zelf gemaakt?
Nee, ik heb deze kast, voordat we gingen bouwen, al op
Marktplaats gezien. John verklaarde me helemaal voor gek,
want we hadden nog geen huis en ik had al een kast gekozen.
Maar zo zijn eigenlijk heel veel dingen hier in huis ontstaan.
Heel veel is van vroeger, maar dan in een nieuw jasje. Dat
maakt ons huis echt uniek.
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Een voorbeeld van de oude invloeden is het dak van het huis. We wilde graag het idee van een eiken kap.
Maar dat was onbetaalbaar. Tot we met iemand in contact kwamen die heel veel vurenhout aanbood voor
een leuke prijs. Daar hebben we spanten en een gedeelte van het dakbeschot van gemaakt. We hielden
daarna nog een heel veel vurenhout over wat we weer konden verkopen. Op deze manier konden we het
dakbeschot wat in het zicht kwam toch van eiken maken.
Wat is het meest unieke onderdeel geworden van dit project?
Dat is toch echt de badkamer, mede door een bijzonder fotobehang. Die foto is van mijn opa, ik heb hem
nooit gekend. Het is een foto van de watersnoodramp in Gelderland in de jaren 30, waar hij in een bootje
staat en hij mijn moeder evacueert. De foto in combinatie met de tegels en de afwerking met betoncire,
maken het een bijzondere warme badkamer.
En jullie hal, daar hebben jullie de waaltjes liggen.
Ja, ik had die waaltjes eigenlijk wel op meerdere plekken gewild, maar praktisch gezien hebben we voor de
rest van het huis keramische tegels gekozen. We waren direct weg van deze waaltjes. Ze benadrukken echt
de sfeer die wij graag willen terugzien in ons huis.
Hoe vonden jullie de samenwerking met Kusters 2.0 verlopen?
Goed, het is ons 3e huis waarvoor wij de samenwerking met Kusters aangegaan zijn. De nieuwbouw van 30
jaar terug, de verbouwing van de boerderij 15 jaar geleden en uiteindelijk nu ook voor deze woning hebben
jullie de stenen geleverd. Net als de stenen van de schuur en de tegels van het terras. Jullie hebben ons
ook goed geholpen met de tegels in de keuken, daar was ik direct verliefd op. Een getrommelde tegel die
werkelijk prachtig uitkomt in onze woonkeuken.
We zagen de waaltjes liggen bij de ingang en waren daar al over uit. Toen we verder liepen lag er een tegel
op de vloer met een mooie houtstructuur, die was net binnengekomen. Ook daar was ik vrij snel over uit. In
verband met de vloerverwarming konden we geen houten vloer leggen, maar deze tegel sloot perfect aan
op wat we wilden. Wat betreft het kiezen van de tegel: we zijn geen hele moeilijke klant. We weten wat we
willen en jullie voelden goed aan dat we niet om te turnen waren naar een tegel van 60x60 of 80x80.
Wat ik fijn vind is dat jullie in de showroom meer dan voldoende keuze aanbieden, maar ook weer geen
gigantische aantallen, waardoor het mogelijk is een goede keuze te maken. Ook vond ik de sfeer heel fijn,
de samenwerking voelde gewoon heel goed.
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IN DE SCHIJNWERPERS
Haegens media

De keuze is reuze bij ons in de showroom. Voor hen die
graag gaan voor een sterke en simpele basis, maar ook
van hen die graag buiten de lijntjes kleuren. Wij mochten
Dylan Haegens en Marit Brugman helpen bij het vinden
van de perfecte tegel voor hun nieuwe kantoor.
Wat een verrassende keuze deze tegel, waarom
past deze tegel bij jullie in het nieuwe kantoor?
Wij zijn een creatief bedrijf en dat wilden we ook in
ons interieur terug laten komen. Het mag allemaal
net wat gekker, kleurrijker en uitbundiger dan in een
wellicht wat zakelijker kantoor. Deze tegel sluit perfect
aan bij waar we voor staan! En iedereen die
langskomt, van klanten tot aan gastacteurs, vindt de
tegel super vet!
Hoe zijn jullie tot de keuze voor deze tegel
gekomen?
We waren voor tegels op het dakterras bij Kusters
2.0. Toen we deze tegel zagen, waren we meteen
verliefd. Die móesten we hebben! Uiteindelijk hebben
we ervoor gekozen om dit bij de keuken te doen,
omdat we het daar het beste vonden passen.
De totale keuken is een combinatie van
meerdere stijlen die wij in onze showroom
gebruiken. Als je jullie stijl zou mogen
omschrijven, hoe zou dat dan zijn?
Kleurrijk, modern, industrieel en speels. Maar eerlijk
gezegd ben ik daar niet zo mee bezig, we kiezen
vooral dingen waar we zelf blij van worden en wat we
goed bij elkaar vinden passen.
Hoe was het om jullie plaatje compleet te
maken met behulp van Kusters 2.0?
Heel erg fijn! Het contact met Ralf en Samantha is
supergoed en gemoedelijk. Al vanaf de eerste keer
dat we bij Kusters 2.0 waren voelden we ons thuis. En
dat ze dan ook aparte tegels hebben in de showroom
is voor ons perfect!
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ANNAHAEGHE

Ontstaan tussen de hagen van Annapark

Het Annapark, een groene verrassing ten noorden van
Venray met een bijzondere geschiedenis die ver terug
gaat. Om precies te zijn terug naar het jaar 1908. De
Zusters van Liefde van Jezus en Maria kochten 45 hectare
stuifduinen aan. In korte tijd ontstond er een prachtige
psychiatrische inrichting die bij heeft gedragen aan de
groei en bekendheid van Venray.

Naast dat het park wordt gerenoveerd, ontstaat er
nog iets moois. De nieuwe aanwinst van Venray,
Annahaeghe. Deze groene en moderne wijk is
ontstaan vanuit de waarden en normen van het park.
Zichtlijnen, bouwtechnieken en materiaalkeuzen zijn
gebaseerd op het verhaal van de Zusters van Liefde
voor Jezus en Maria.

Nu ruim honderd jaar later heeft de Renschdael
Groep de verantwoordelijkheid gekregen om het park
nieuw leven in te blazen en te renoveren. Veel van de
historische panden hebben al een metamorfose
ondergaan en een nieuwe bestemming gekregen.

Annahaeghe is ontstaan door een hele mooie
samenwerking tussen verschillende partijen die
allemaal werken vanuit hun passie voor creëren. Zo
ook Kusters 2.0.
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EEN NIEUWE
BESTEMMING
Voor Annapark
By Renschdael Groep
Annapark, het is een iconische plek voor Venray. Waar
het voorheen overwoekerd en verwilderd was, wordt er
sinds enige tijd flink gerestaureerd en verbouwd. Wij
mochten Marc van der Velden, Ontwikkelaar bij
Renschdael Groep, interviewen over deze bijzondere plek
en de toekomst van het park en de nieuwe wijk
Annahaeghe.

We zijn in eerste instantie veel gaan snoeien en we
hebben achterstallig onderhoud in het park en in de
bossen weggewerkt. Vanuit onze groenvisie zijn we
zichtlijnen gaan creëren in het park” gaat van der
Velden Verder. Vanuit die groene context zijn we een
plan gaan maken voor de rest van het park, groen is
immers de belangrijkste drager van deze
gebiedsontwikkeling.
Nu zijn we sinds anderhalf á twee jaar volop aan het
bouwen en de eerste gebouwen zijn reeds
opgeleverd, die kun je herkennen aan de gedane
restauratie.
Het doel van de Renschdael Groep is waarde
creëren, niet alleen in stenen en euro’s, maar vooral
voor de omgeving. ‘Want dit kunnen we maar een
keer goed doen. Voor nu én de volgende generatie’.

De Renschdael Groep op Annapark

Hoe is het om te mogen werken aan Annapark
en Annahaeghe?

Sinds 2018 is Renschdael Groep eigenaar van het
Annapark te Venray en sindsdien is Renschdael
Groep volop bezig! ‘Het eerste jaar hebben we vooral
gewerkt aan het aanpakken van het achterstallig
groenonderhoud en het inventariseren van hetgeen
we hebben gekocht. Want toen we dit park kochten
kregen we er alles bij, de lusten en de lasten.’ Aldus
Marc van der Velden.

Met een klein en dynamisch team worden alle
ontwikkelingen opgezet, ook het grootse Annapark.
Het Annapark is heel groot in omvang maar ook erg
complex; ‘we treffen elke dag iets nieuws aan’. Van
ondergrondse gangenstelsels en stoomleidingen, tot
niet gesprongen explosieven en leidingen die anders
liggen dan de tekening doet vermoeden.
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Dat geeft enorm veel uitdaging, maar omdat we er zo
dicht op zitten en alles door eigen mensen wordt
ontwikkeld, komen we heel dicht op de materie te
zitten, hetgeen zich vertaalt in goeddoordachte
oplossingen en vervolgens in kwaliteit!.
Verder is het zo dat de grondleggers van het
Annapark, de zuster van Liefde van Jezus en Maria,
oog hadden voor architectuur en het welbevinden
van de mens. Indertijd is er heel veel aangeplant. Dit
zie je ook nu, want de bomen die in Annapark staan,
zijn vaak wel meer dan honderd jaar oud. Ieder
gebouw heeft zo zijn verhaal, dat voortgezet wordt in
de ontwikkelvisie van Renschdael Groep.
De Zusters van Liefde van Jezus en Maria zijn de
grondleggers geweest van dit park. Wij voelen ons
vereerd om aan die context iets nieuws te mogen
toevoegen en jaarringen toe te voegen aan deze voor
Noord-Limburg unieke plek, we schrijven mee aan de
nieuwe geschiedenis!
Hoe houden jullie het contact met Venray?
Maart vorig jaar is gestart met het vertellen van het
verhaal rondom de ontwikkelingen, de website werd
gelanceerd en nieuwsbrieven worden geregeld
verstuurd. De impact van het Annapark op Venray is
enorm, zo blijkt. Duizenden mensen volgen de
ontwikkelingen op de voet. ‘Dat geeft ons een enorme
drive en bevestiging dat we de dingen die we doen
ook goed doen’.
Wat zijn de uitdagingen in dit project?
Er waren en zijn heel veel uitdagingen. Neem onze
belangrijkste pijler als voorbeeld: de groene context.
Toen het Annapark leeg stond door het wegtrekken
van de vorige eigenaar, is er meer ruimte gekomen
voor flora en fauna. Grote populaties vleermuizen,
eekhoorns, hazen en konijnen, bijzondere
vogelsoorten en zelfs een dassenfamilie hebben hun
onderkomen gevonden. Een enorme biodiversiteit die
menig ontwikkelaar angst aanjaagt, maar wij zien dat
als een bijzondere waarde.
Alle gebouwen worden nóg meer geschikt gemaakt
voor onderkomens met extra nestkasten en andere
voorzieningen. Zichtbare en onzichtbare maatregelen
nemen we om in harmonie met de natuur te kunnen
ontwikkelen. Het is niet zozeer een uitdaging, maar
vraagt wel veel discipline.
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Inmiddels zijn we ook met de ondergrondse
infrastructuur begonnen. Er moet nieuwe riolering,
gas, water en elektra worden aangelegd. De
oorspronkelijke leidingen van 60 of zelfs 100 jaar oud
zijn deels nog operationeel, hetgeen niet past bij
gerestaureerde en getransformeerde gebouwen.
Omdat we nieuwe bewoners krijgen moeten we in
één keer een traject van 2,2 kilometer aanleggen.
Dat vraagt een hele investering aan de voorkant,
maar ook heel veel voorbereiding. Iedere meter die
wij willen uitgraven moet gedetecteerd worden op
niet gesprongen explosieven. We komen nog
geregeld kogels, mortieren en granaten tegen aldus
van der Velden. Drie teams zijn al weken bezig om de
grond voor dit nieuwe nuts-tracé vrij te geven voor de
inrichting ervan. Iets wat in een ‘normale’ straat een
recht nuts-tracé is, is op het Annapark, door de vele
(monumentale) bomen, een slalom.
Je loopt hier rond en je ziet dat het een unieke plek is.
Niet alleen voor Venray, maar ook voor NoordLimburg. Dan zijn al die uitdagingen overbrugbaar, en
dat maakt het ook vanzelfsprekend om met vol
enthousiasme aan de slag te gaan. We krijgen veel
complimenten en het is fijn dat we het op onze eigen
manier mogen doen, dat wordt enorm gewaardeerd
door bezoekers, de gemeente Venray en de
omgeving, en dat maakt ons trots! We dragen onze
trots over op Venray en de toekomstige bewoners
van het park, dat is fántastisch! Die trots zie je ook
terug bij de nieuwe bewoners van de wijk
Annahaeghe.
‘Twee jaar geleden startte ik bij de Renschdael Groep
met ‘de ontwikkeling van het Veldcluster’. Dat is nu
genaamd Annahaeghe. Zes maanden na de start van
de planontwikkeling zijn we met Annahaeghe in
verkoop gegaan. Nu, ongeveer anderhalf jaar later,
zijn de eerste woningen al opgeleverd. De laatste
woningen volgen over uiterlijk een jaar. Dit is
ongekend voorspoedig!’ aldus Marc van der Velden.
Waar komt de naam Annahaeghe vandaag?
De naam van de in aanbouw zijnde nieuwbouwwijk in
het Noorden van het Annapark heeft haar oorsprong
in de hagen. De hagen omsloten het agrarisch gebied
achter de boerderij, de inmiddels volwassen
karakteristieke Carpinushaag is een herkenbaar
element en de drager van het gebied.

De hagen zijn vervolgens als thema van deze
duurzame wijk ingezet, want er worden duizenden
planten gezet in de vorm van erfafscheidingen,
voortuinen, achtertuinen en in het openbaar gebied
wordt heel veel nieuwe aanplant gerealiseerd.

Ralf is in een vroegtijdig stadium betrokken geweest
bij de selectie van de juiste producten en heeft ons
voorzien van goede adviezen met betrekking tot
materialisatie van de woningen van nieuwbouwwijk
Annahaeghe.

Hoe ziet de toekomst van Annahaeghe er uit?

We zijn samen opzoek gegaan naar bijzondere stenen
en daarbij passende pannen en natuursteen
elementen. Deze drie hoofdingrediënten van een
woning dienen hoogwaardig te zijn en zouden een
referentie hebben met het Annapark. Zo hebben
bijna alle gebouwen hier op Annapark tuitgevels, dit is
een ingrediënt wat je in de nieuwe wijk ook terug ziet!

Volgend jaar bij de laatste oplevering van
nieuwbouwwijk Annahaeghe wordt al het openbare
groen aldaar aangelegd tezamen met de bestrating
en komen er volwassen bomen te staan. Het is aan
ons om samen met de juiste partijen het juiste te
doen met betrekking tot het uiterlijk van de wijk. We
zorgen voor prachtige bestrating, groene bermen,
mooie zichtlijnen en plantgroepen. Dit alles zodat
deze wijk volledig onderdeel gaat uitmaken van de
groene context waarin het ligt.
Hoe is de samenwerking met Kusters 2.0 tijdens
dit project?
In de ontwikkeling van Annahaeghe hebben we van
meet af aan contact gehad met Kusters 2.0/Ralf.
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De samenwerking was niet alleen professioneel maar
ook erg warm. Ralf is heel kundig en enthousiast. Dat
enthousiasme delen we en samen hebben we vanuit
onze trots en passie voor het vak gewerkt aan een
mooi eindproduct.
Ook tijdens de bouw; voor tussentijds advies of om
raad en daad staat het team van Kuster 2.0 klaar.
Deze passie en trots zijn gemeenschappelijke
eigenschappen die maken dat we kunnen spreken
van een unieke samenwerking met een prachtig
resultaat tot gevolg. En zo wordt onze trots gedeelde
trots!

STERKE ARCHITECTUUR
De creatie van een nieuw park
By Driessen Architectuur
Bij een sterk plan horen sterke partners die van een plan
een idee kunnen maken. Om dit te doen startte
Renschdael Groep een mooie samenwerking met
Driessen Architectuur. De architecten weten precies hoe
ze van het oude Annapark een moderne en fijne
woonplek kunnen maken.
Kunnen jullie iets meer vertellen over Driessen
Architectuur?
Driessen Architectuur ontwerpt met gepassioneerde,
bevlogen en kundige architecten luxe woningen,
appartementen, kantoren, bedrijfsgebouwen en hele
woonwijken. Samen met het team van technisch
ontwerpers zorgt ons kantoor ervoor dat de
hoogwaardige ontwerpen tot in de puntjes technisch
uitgewerkt worden.
Ons bureau is sinds oktober 2020 gevestigd in het
centrumgebouw op het Annapark te Venray. Een
prachtig kantoor met veel licht en ruimte met het
groen van het park als decor. De ultieme werkplek
waar onze creativiteit alle ruimte krijgt en we ons
kunnen blijven ontwikkelen als bedrijf.
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Hoe zijn jullie als architectenbureau betrokken
bij Annahaeghe en het Annapark?
Het centrumgebouw is het eerste gebouw op het
Annapark waar we bij betrokken waren. We zijn door
Renschdael Groep gevraagd voor de renovatie van dit
naoorlogse gebouw op het alom bekende Annapark
in Venray. Inmiddels hebben we zelfs onze intrek
genomen in de voormalige bibliotheek, welke zich in
het centrumgebouw van het park bevindt.
Aansluitend op het centrumgebouw zijn we gestart
met het herbestemmen van de paviljoens zoals “Jozef”
en “Pieter” op het Annapark en liggen de volgende
plannen alweer op de tekentafel. Voor Annahaeghe,
het eerste deelplan op Annapark, hebben we het
grootste deel van de woningen ontworpen. De
woningen zijn vol in de uitvoering en ondertussen
betrekken de eerste bewoners hun woning. Buiten
alle projectwoningen die wij ontworpen hebben, zijn
ook enkele vrije sectorwoningen van onze hand.

Hoe zijn jullie tot het uiteindelijke idee
gekomen voor het ontwerp voor Annahaeghe?
Zoals zo vaak binnen de bouwwereld, was ook voor
dit project door de opdrachtgever Renschdael Groep
een tender uitgeschreven. De inschrijving moest
worden gedaan als een bouwteam. Samen met de
Venrayse aannemer Bouwmij Janssen hebben wij ons
ingeschreven.
Een goede analyse van de vraag, maar ook van de
Renschdael Groep door de verschillende disciplines
in het bouwteam zorgde voor een strategie die verder
ging dan gevraagd. Op basis van de
stedenbouwkundige verkaveling wilden we niet alleen
antwoord geven op de kostenvraag voor enkele
basistypes. We hebben alle 64 woningen ontworpen,
technisch uitgewerkt en doorgerekend met als
summum een complete 3d visualisatie in beeld en
video.
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We wilden een perfecte eerste indruk maken met als
inzet een prachtig project in onze ‘eigen’ Venrayse
achtertuin met stijlvolle moderne architectuur en
klassieke inspiraties!
Wat maakt het werk Annahaeghe bijzonder?
Annahaeghe is alleen al bijzonder door de ligging en
de historie van het Annapark. Daarbij is het
onderdeel van het grote geheel en de visie die de
opdrachtgever en eigenaar Renschdael Groep heeft
voor het Annapark. De kwaliteit van het park, wonen
in het groen, aandacht voor inpassing en overgangen
van openbaar naar privé; dit is een bijzondere
combinatie waar je als architectenbureau heel graag
onderdeel van uit wil maken.

Hoge kwaliteit, lange termijn denken, maar ook het
waarmaken van deze ambities staat bij Renschdael
Groep hoog in het vaandel. Het is een partner die
hiermee perfect aansluit bij de visie van Driessen
Architectuur. Voor de woningen betekent dit een
hoog afwerkingsniveau met aandacht voor
duurzaamheid, materialisering en detaillering, iets
waar wij als architecten altijd naar op zoek zijn.
Hoe hebben jullie de samenwerking met Kusters
2.0 ervaren?
Net zoals de detaillering bij dit project van groot
belang was (en nog steeds is voor het Annapark), lag
de lat ook hoog bij de steenkeuze voor de woningen
op Annahaeghe.
Vandaar onze aanbeveling en keuze voor Kusters 2.0.
Voor ons in het verleden altijd de juiste partij geweest
bij het zoeken en bepalen van een gevelsteen. Zeker
gezien de vraagstelling de behulpzame en
deskundige partner die je hierin zoekt.
Met alle partijen zijn we in de showroom geweest om
daar de verschillende gevelstenen te bekijken, ook in
combinatie met keramische dakpannen.
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Uiteindelijk is er voor stenen van Vogelensangh en
Vandersanden gekozen en is er ook een bezoek
gebracht aan de steenfabrikant Vogelensangh in
Deest.
Hier is in goed overleg en met deskundig advies de
precieze sortering en combinatie van de gevelstenen
samengesteld. In deze situatie bleek maar weer eens
dat vaak het gewenste beeld wel bekend is bij
opdrachtgever en architect, maar dat het juist de
kunst is daar een passende steen bij te vinden. En dat
is de partijen samen naar volle tevredenheid gelukt.

VENRAY, EEN STUKJE
MOOIER

Een samenwerking tussen lokale partijen
By Ralf Kusters
Soms komen ze op je pad: pareltjes waarbij je je
vakkennis onverhinderd in kunt zetten om met mooie
materialen een invulling te kunnen geven aan een
prachtig plan.
Venray is in 2020 zo’n project rijker geworden en hier
mogen wij trots op zijn.
Kostbare herinneringen
Iedereen die geboren of getogen is in Venray heeft
wel herinneringen aan het St. Anna of St. Servaas
terrein. De psychiatrische centra die een prominente
rol hebben gehad en nog steeds hebben in de rijke
Venrayse historie.
Het St. Anna terrein werd door de Renschdael Groep
nieuw leven ingeblazen door plannen te maken die
niet gehinderd werden door bedreigingen, maar door
te denken in kansen.
Toen wij gevraagd werden om mee te denken in de
materialisatie van de nieuwbouw van de seriematige
woningen, ontworpen door Driessen architectuur en
uitgevoerd door Bouwmij Janssen, was een ongeremd
enthousiasme geboren.
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Het zoek van de juiste materialen
Met de Renschdael Groep als opdrachtgever werd
ons de mogelijkheid geboden om met rijke materialen
invulling te geven aan deze bijzondere nieuwbouw.
Het werd een zoektocht naar bijzondere producten
voor deze bijzondere locatie.
Uiteindelijk kregen we de handen in elkaar om voor
de rode gevels de keuze te laten vallen op de laatste
ringoven van Nederland, te vinden bij Steenfabriek
Vogelensangh.
Voor de lichte tinten wisten wij de architect,
opdrachtgever en bouwer enthousiast te krijgen voor
een tweetal lichte sorteringen van Vandersanden.
Deze stenen hebben unieke lichte tinten voorzien van
fabrieksmatig aangebracht hydrofobeermiddel voor
behoud van de gevel.
Ook een alternatieve oplossing voor de wens om een
gestucte plint toe te passen vonden we bij
Vandersanden in de vorm van een steen met een
fabrieksmatig aangebrachte cement laag.
Stenen die handmatig in de gewenste kleur worden
gesorteerd vragen vakkennis, precisie en expertise.

Authentieke uitstraling, ook van de daken
Middels de technische input van Meesterdak, wisten wij de handen op
elkaar te krijgen om te kiezen voor een modern keramisch product van
Monier. We zijn nu op een punt gekomen waarbij de keramische
buitenschillen van de woningen hun vorm beginnen te krijgen en de eerste
woningen opgeleverd worden.
Wij zijn trots!
Trots op wat je met de juiste samenwerking kunt bereiken. Ook zijn wij trots
op dit mooie stukje Venray dat een toekomst heeft gekregen door de visie
en daadkracht van Renschdael.
Momenteel zijn wij wekelijks bezig met het in goede banen leiden van de
realisatie van de nieuwbouw.
Wat ons op dit moment ook veel energie en werkvreugde biedt is het op
eigen wijze adviseren van de particuliere initiatieven die op dit moment ook
vorm beginnen te krijgen. Initiatieven met een uitdaging omdat dit plan op
alle vlakken een bijzondere invulling vraagt. Hoe mooi is de diversiteit
waarin wij mee mogen denken. Gevel en dak advies, wand en vloertegels en
de invulling van de tuinen.
Samen maken we Venray een stuk mooier.
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DE REALISATIE
Het ontstaan van Annahaeghe
By Bouwmij Janssen
Om van de mooie plannen mooie resultaten te maken,
waren er kundige partijen nodig. Een van deze partijen is
Bouwmij Janssen. Als lokale partij passen zij perfect bij
het plan, en samen met alle anderen hebben zij
Annahaeghe gerealiseerd. We spraken hen over hun
bijdrage aan het project en de grootste uitdagingen.
Kunnen jullie iets meer vertellen over jullie
bedrijf Bouwmij Janssen?
Bouwmij Janssen is een bedrijf dat ruim 75 jaar
geleden is opgericht door de familie Janssen. Sinds
2005 zijn we onderdeel van ASVB (Aan de Stegge
Verenigde Bedrijven). Nog steeds zijn we wat sfeer
betreft een familiebedrijf. Met ca. 65 medewerkers in
vaste dienst realiseren we projecten in de driehoek
Nijmegen-Roermond-Eindhoven. Onze focus ligt met
name op nieuwbouw en dan voornamelijk
woningbouw, zorg-gerelateerde projecten en/of
woonfuncties met commerciële functies.
We zijn een kennisorganisatie waarbij we
samenwerken aan projecten vanaf ontwerp- en
initiatieffase. We beschikken over een brede kennis
van engineering en planontwikkeling. BIM-engineering
is daarbij een belangrijk hulpmiddel.
Hoe is het om als Venrayse partij aan zo’n mooi
stukje Venray te mogen meewerken?
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We zijn enorm trots dat we hier, als echt Venrays
bedrijf, onze bijdrage aan mogen leveren.

Het is natuurlijk een heel belangrijk gebied uit de
Venrayse geschiedenis. Het geeft enorm veel
voldoening om met ons plan deze mooie opdracht
binnen te halen.
Wat waren voor jullie de uitdagingen tijdens het
project? En hoe zijn jullie deze te lijf gegaan?
Voor het eerst sinds lange tijd wordt er nieuwbouw
gerealiseerd op het Annapark. En dan ook nog in
deze omvang. Het was heel belangrijk dat het project
goed werd ingepast in de parkachtige omgeving.
Samen met Renschdael Groep hebben we de lat wat
ontwerp en detaillering betreft heel hoog gelegd.
Vervolgens hebben we deze samen met Driessen
Architectuur en Renschdael Groep vertaald naar een
diversiteit aan woningen van een hoog niveau.
Wat maakt het park Annahaeghe voor jullie
bijzonder?
Allereest maakt de historische locatie het project voor
ons bijzonder. Verder zijn we trots dat we de tender
hebben gewonnen en vervolgens in heel goede
samenwerking met Renschdael Groep en Driessen
architectuur tot een project van hele hoge kwaliteit
zijn gekomen. Inmiddels zijn de eerste woningen
opgeleverd en is iedereen heel enthousiast over het
eindresultaat.
Hoe hebben jullie de samenwerking met Kusters
2.0 ervaren?
Vanaf het begin hebben we Kusters 2.0 betrokken bij
het project. Ook vanuit Renschdael Groep was de
juiste keuze van de gevelstenen erg bepalend. Hierin
zijn we door het team van Kuster 2.0 heel goed
ondersteund en begeleid. Dit heeft uiteindelijk
geresulteerd in een bijzonder fraai stukje
gevelmetselwerk.

MATERIALEN,
VAN STEEN
TOT DAKPAN
Voor Annapark
By Meesterdak
Door het juiste materiaalgebruik hebben de huizen op
Annahaeghe een uitstraling gekregen die perfect past bij
het verhaal en de stijl. Naast stenen zijn ook dakpannen
een sleutelelement in het ontwerp. Hierover spraken we
met Meesterdak, de meesters in het dak.
Kunnen jullie ons iets meer vertellen over het
bedrijf Meesterdak?
Wij bestaan inmiddels al meer dan 20 jaar en zijn
uitgegroeid tot een professioneel team van
vakkundige medewerkers. Door de jarenlange
ervaring hebben we specialisten in dienst op het
gebied van spitse daken, groen daken, platte daken
en zinkwerken. Bij ons staat kwaliteit, vakkennis en
duurzaamheid voorop.
Met onze passie voor daken zijn we altijd op zoek
naar vernieuwing.
We bieden onze klanten een totaalpakket, waarbij we
voornamelijk met een vaste groep opdrachtgevers en
aannemers voor zowel seriematige als individuele
projecten werken.
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Daarnaast werken we intensief samen met verschillende partijen in de
bouwketen. We werken met toekomstgerichte en hoogwaardige materialen om
kwaliteit daken af te leveren.
Hoe hebben jullie het ervaren om aan zo’n groot project mee te mogen
werken?
Door de jarenlange ervaring hebben we inmiddels al vaker mogen meewerken
aan grote projecten. Wat Annahaeghe speciaal maakt is de mooie en groene
omgeving. Dit maakt het uiteraard fijn om hier te werken, ook voor onze
medewerkers. De samenwerking met het Bouwmij Janssen ervaren wij ook als
prettig. Doordat we al enige jaren samenwerken ben je beter op elkaar
ingespeeld, wat het bouwproces ten goede komt.
Hoe hebben jullie de selectie van dakpannen voor Annahaeghe bepaald?
Door onze productkennis en ons inzicht zijn we gevraagd om een type pan uit te
zoeken dat perfect paste bij de woningen die gebouwd zouden gaan worden. Dit
is uiteindelijk een keramische dakpan geworden van het fabricaat Monier de
Nieuwe Hollander.
Dit is niet de eerste keer dat jullie met Kusters 2.0 hebben
samengewerkt, hoe ervaren jullie het om samen aan de creatie van
mooie projecten te werken?
Kusters 2.0 is een bedrijf wat graag mee denkt. Ze adviseren op professionele
wijze en zijn zeer behulpzaam op alle gebieden. Dit maakt dat het voor ons
makkelijk is om bepaalde keuzes te maken voor de verschillende projecten.
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WONEN
In het groen van Venray
Familie Smits
Wonen in het groen, dat is wat Annahaeghe mogelijk maakt en waar veel mensen van dromen. Zo ook de
Familie Smits; zij hebben een huis gekocht in de nieuwe wijk en worden de eerste nieuwe bewoners van het
Annapark. We spraken hen over hun komst naar Venray en de keuze voor Annahaeghe.
Wat sprak jullie aan bij het project Annahaeghe?
We zijn gevallen voor de groene omgeving met monumentale bomen en gebouwen.
De toekomstige plannen voor het totale project door renovatie en hergebruik van het Annapark
spraken ons erg aan.
Jullie hebben voor de benedenverdieping gekozen voor een tegel van Kusters 2.0, hoe
hebben jullie het uit kiezen van deze tegel ervaren?
Tijdens het kiezen van de tegel viel ons op hoe gastvrij jullie zijn, we voelden ons heel welkom. Er is
veel keuze en daarin denken jullie goed mee.
Wat voor advies geven jullie andere klanten die voor het eerst naar Kusters 2.0 komen om
tegels uit te kiezen?
Ga een kijkje nemen. Ze hebben een ruime keuze en nemen uitgebreid de tijd om te kijken naar je
wensen en plannen.
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