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Comfortabel wonen begint bij 
Wooncentrum Veerman
 

•  Alle topmerken verdeeld in diverse stijlen

•  Sfeervolle showroom: ingericht door een team van stylisten

•  Kleur collages in alle stijlen mogelijk

•  Wij maken gebruik van bekende nationale en internationale architecten

•  Volledige begeleiding mogelijk bij bouw- of verbouw van uw woning
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INTRODUCTIE

De kunst 
van wonen
ONZE WERKWIJZE: 
WAT MAG U VAN ONS VERWACHTEN?

Bij Wooncentrum Veerman staan maatwerk, 

persoonlijke aandacht en volledige ontzorging 

centraal. Hierbij houden we in de basis vier 

stijlen aan: Luxury Living, Stoer, Modern en Stoer 

Modern. Samen met u werken we naar het mooiste 

resultaat toe. 

Om de kwaliteit te waarborgen heeft Wooncentrum 

Veerman een atelier, stoffeerderij en installateurs 

in huis. Bij Wooncentrum Veerman is uw 

droominterieur écht dichterbij dan u denkt. 

U bent altijd van harte welkom in  onze showroom!

“Leuk dat u een kijkje neemt in onze stijlgids. 

Mijn naam is Sam Veerman: sinds enkele jaren directeur 

van Wooncentrum Veerman. Voordat ik ‘de sleutel’ van 

ons familiebedrijf kreeg, heb ik eerst alle afdelingen van 

ons familiebedrijf doorlopen. Van jongs af aan maakte ik 

kennis met alle facetten van ons vak en mijn natuurlijke 

voorliefde voor interieur en design groeide uit 

tot een passie.

Het ontwerpen en combineren van patronen, indelingen, 

materialen en kleuren vind ik simpelweg geweldig. 

Wanneer je op een creatieve manier sfeer in een woning 

brengt, kun je voor iedereen een prachtig interieur 

maken. Onze stijlen zijn verdeeld in: Luxury Living, 

Stoer, Modern en Stoer Modern. Uiteindelijk bent u 

als klant altijd doorslaggevend. U moet zich namelijk 

thuis voelen in een huis dat rust en luxe uitstraalt. 

Stap binnen bij Wooncentrum Veerman en laat u 

inspireren door meer dan 5000 vierkante meter 

exclusieve topmerken en internationale allure!”

Sam Veerman
Directeur en interieurstylist

U moet zich helemaal 

  thuis voelen in 
          een huis.
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Wil je meer weten over 

onze werkwijze? Bekijk dan pagina’s 

30 t/m 33 van deze stijlgids!





“Ik ben Isabel, momenteel werk ik al ruim 30 jaar 

bij Wooncentrum Veerman en ben ik voornamelijk 

werkzaam in het atelier. Hierbij ben ik onder andere 

verantwoordelijk voor de in- en verkoop van alle stoffen 

en het behang. Het leukste aan dit werk is het gesprek 

aangaan met de klant, om samen de juiste stoffen, kleuren 

en (behang)patronen voor hun woonwensen te vinden. 

Hierbij volgen wij alle trends uiteraard op de voet. 

In deze stijlgids zie je bij elke woonstijl een aantal van 

mijn tips voorbijkomen. Veel leesplezier!”

Isabel de Boer
Interieurstylist

Maak kennis 
met Isabel

Interieurstyliste 
  van Wooncentrum
          Veerman
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Verschillende
 woontrends

Organische vormen

De vormen die we terugzien in de huidige 

woontrends, zijn veelal organisch. Het interieur 

oogt hierdoor minder strak en dus zachter. 

Denk hierbij aan ronde/ ovale tafels en stoelen en 

banken met rondere zittingen.

Natuursteen

Naast eiken- en notenhout zien we nu ook steeds 

meer natuursteen terug in interieurs. 

Vooral marmer is niet meer weg te denken uit 

de huidige woontrends. Door natuursteen toe te 

voegen aan uw interieur, krijgt het een spannende 

uitstraling met klasse. 

Zachte stoffen

Een trend die we veel terug zien, zijn de zachte 

stoffen die gebruikt worden. Dit geeft het interieur 

gemakkelijk een gezellige sfeer. Velours is een van 

deze zachte stoffen die veel gebruikt wordt als 

huidige woontrend. 

Trendkleuren

Natuurlijke kleuren blijven in alle woontrends 

voorbij komen. Dit gaat wel vaak gepaard met wat 

kleur, met name zacht blauw en donker groen 

wordt veel gebruikt. Deze kleuren zijn goed te 

combineren met rose, brons en gouden tonen, 

die veel sfeer brengen in het interieur.
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ALGEMENE 
TRENDS

Tinten en texturen
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·  ORGANISCHE VORMEN
· NATUURLIJKE MATERIALEN
· ZACHTE STOFFEN

ALGEMENE TRENDS



Love life embrace design





LUXURY LIVING

Een comfortabel, elegant interieur vol 

glamour en grandeur: dát is Luxury 

Living. Persoonlijk maatwerk in optima 

forma, waarbij geen interieuraspect 

onberoerd wordt gelaten. 

Vloeren, wanden, ramen, verlichting en 

accessoires: alles wordt in harmonie en 

met het hoogste afwerkingsniveau op 

elkaar afgestemd. Luxury Living zit in het 

DNA van Wooncentrum Veerman.

De 4 stijlen van 
 Wooncentrum Veerman 

Om het maken van keuzes makkelijker te maken, ontwikkelde Wooncentrum Veerman 

vier interieurstijlen: Luxury Living, Stoer, Modern en Stoer Modern. 

Binnen de stijlen zijn natuurlijk ook combinaties mogelijk. Uiteindelijk gaat 

het namelijk om harmonie en de juiste balans.

Wil je meer weten over onze 

werkwijze? Bekijk dan pagina’s 

30 t/m 33 van deze stijlgids!
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DE 4 STIJLEN

Meer informatie over Luxery Living? 
Zie pagina 12 t/m 15



STOER

Door gebruik te maken van natuurlijke, 

ruwe materialen krijgt een ruimte al snel 

een robuuste en stoere uitstraling. Door 

goed te kijken naar uw gezinssituatie en 

slimme woonoplossingen toe te passen, 

zorgen wij dat u nergens inlevert op het

gebied van comfort. Met ruimte voor ver-

rassende elementen, wordt het interieur 

een weerspiegeling van uw persoonlijkheid.

STOER MODERN

Een lifestyle interieur bestaat uit een rustige 

basis met ruimte voor verschillende (aardse) 

materialen. Denk aan neutrale, natuurlijke 

kleuren in combinatie met (bewust) 

minder verfijnd afgewerkte elementen. 

Grote meubelstukken en een industriële 

stijl vormen de basis. Vaak bestaat de 

aankleding van een lifestyle interieur uit 

vintage en opvallende, kleurrijke items.

MODERN

Bij modern denkt men snel aan Scandinavisch

design. De basis van een modern interieur is 

(inderdaad) minimalistisch, gecombineerd 

met vaak gladde materialen en een strakke 

afwerking. Met aandacht voor lichtinval, 

symmetrie en praktische meubelstukken 

zorgen wij voor de juiste, prettige ambiance. 

Wij beheersen de kunst om modern en 

sfeervol hand in hand te laten gaan.
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Meer informatie over stoer? 
Zie pagina 16 t/m 15

Meer informatie over modern?
Zie pagina 20 t/m 23

Meer informatie over stoer modern? 
Zie pagina 24 t/m 27



De stijl die het
 comfort verhoogd

Een comfortabel, elegant interieur vol glamour en grandeur: dát is Luxury Living. 

Warme kleuren en bijvoorbeeld gouden accessoires maken het chique effect compleet.

Deze stijl kenmerkt zich door het gebruik van verfijnde, zachte materialen en 

hoogwaardige afwerking van alle interieurelementen. Luxury Living staat voor 

het luxueuze comfort dat u in de meest exclusieve tophotels hoopt te vinden.

12  •   LUXURY LIVING

   Meest
  luxueuze

sfeer

LUXURY LIVING
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i EXPERT ADVIES

“  Benieuwd naar mijn advies over
Luxery Living? Bekijk mijn tip op 
de volgende pagina."
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Luxury Living is de specialiteit en dit zit in het DNA van Wooncentrum 

Veerman. Tot ver buiten de landsgrenzen mochten wij deze stijl 

toepassen in diverse prestigieuze projecten. Luxury living is een stijl die 

in elke ruimte het comfort verhoogd. Ook uw slaapkamer kan worden 

omgetoverd tot een heerlijk luxueuze ruimte waarin u ’s avonds nog 

heerlijk kunt ontspannen.

Internationale allure
 in uw eigen woning

i
TIP VAN SAM
Sam, directeur en interieurstyliste

“Dit is een stijl waarbij eigenlijk veel 

kan! Een trendkleur in deze stijl die we 

nu veel gebruiken is oker. Door oker te 

combineren met natuurtinten en gouden/ 

rose accessoires, creëer je een luxe 

uitstraling in de woning.”

"In deze villa komt de Luxury 
Living stijl goed naar voren: 
natuurlijke tinten, met luxe 
diverse stoffen en een strakke 
afwerking waarbij alle 
elementen volledig op elkaar 
afgestemd zijn. Het kleur- en 
materiaalgebruik is zorgvuldig 
gekozen en zorgen voor een luxe 
uitstraling. Door een passend 
lichtplan voor deze woning, 
komen de gekozen kleuren en 
materialen nog beter naar 
voren, wat zorgt voor dit perfect 
afgewerkte plaatje."

Advies, kleurcollage en ontwerp 
door Sam Veerman

 

ONZE MERKEN

Hofstede Raanhuis
Havezathe Meubelen
Leolux
Camanes
Bic Carpets

Zinc Textiles

UITGELICHT PROJECT
Bekijk hier ons project op 
de website. 

Al onze woonwensen konden 
op maat worden gerealiseerd. 
One-stop shopping met zeer 

veel stijl en goed advies 
van ervaren en vriendelijke 

professionals.

Thuiskomen 
betekent elke keer 

weer genieten van het 
mooie resultaat.
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LUXUEUZE 
INSPIRATIE

Tinten en texturen

OKER COMBINEREN 
MET NATUURTINTEN
EN GOUDEN/ROSE 
ACCESSOIRES.

LUXURY LIVING
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iEXPERT ADVIES

“Benieuwd naar mijn advies over 
Stoer Interieur? Bekijk mijn tip op 
de volgende pagina."
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Een stoer interieur bestaat uit 

neutrale, natuurlijke kleuren 

in combinatie met (bewust) 

minder verfijnd afgewerkte 

elementen. 

Aardse materialen, meubels 

van formaat en een 

industriële stijl vormen de 

rustige basis. Vaak bestaat 

de aankleding van een stoer 

interieur uit vintage en 

opvallende, kleurrijke items.

Weerspiegeling van 
uw persoonlijkheid

STOER INTERIEUR



GROEN IN 
COMBINATIE MET 
DONKERE TINTEN EN 
RUWER MATERIAAL

STOERE 
INSPIRATIE
Tinten en texturen

i
TIP VAN ISABEL
Isabel, interieurstyliste

“Groen wordt veel gebruikt in stoer 

ingerichte woningen. Door wat donkere 

tinten en ruwere materialen te gebruiken 

geef je een stoere impressie. Zorg er bij deze 

wat meer donkere tinten wel voor dat er 

voldoende verlichting in huis is.”
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Een stoer interieur kenmerkt zich door een wisselwerking tussen 

verschillende stijlen. Binnen deze interieurstijl mag je gerust een robuust 

bankstel en ruwe houten tafel combineren met strak afgewerkte 

stoeltjes en accessoires. Perfect dus om je eigen persoonlijke touch in te 

verwerken! Samen met bijvoorbeeld warme kleurtinten, oud leer, steen, 

staal en grof geweven stoffen vormen ze een huiselijk geheel. 

Laat je stoere'ik' zien!

  Je eigen
persoonlijke

touch!

"Wat je mooi ziet terugkomen in 
deze 2 onder 1 kap woning, is 
het gebruik van veel natuurlijke 
en ruwe materialen als hout, leer 
en metaal. Dit in combinatie met 
de opvallende items, zoals de 
gekleurde stoelen in 
het woonkamer gedeelte, geven 
een stoere uitstraling aan de 
woning."

Advies en kleurcollage door 
Lisanne Veerman en ontwerp 
door Nancy Guijt

 

ONZE MERKEN

Cartel Living
Havezathe Meubelen
Design On Stock
Nouvion
Nova Mobili

STOER INTERIEUR

Na 3 jaar zijn 
we nog steeds 
elke dag blij!

UITGELICHT PROJECT
Bekijk hier ons project op 
de website. 
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iEXPERT ADVIES

“Benieuwd naar mijn advies over 
Modern Interieur? Bekijk mijn tip op 
de volgende pagina."
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Modern, verrassend
en veelzijdig!

Een modern interieur is een stijlvolle combinatie tussen functioneel design en luxe. 

Denk aan grote eyecatchers zoals hoekbanken, loungestoelen en lange eettafels. 

Verder kenmerkt een modern interieur zich door subtiele decoratie en ‘zwevende’ 

televisies en kasten, waardoor de algehele sfeer ruimtelijk en rustig is.
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Rustige en 
  ruimtelijke

sfeer

MODERN INTERIEUR
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Binnen een modern interieur komen elementen zoals glas, roestvrijstaal, 

hoogglans lak, metaal en hout altijd terug. Qua afwerking wordt vaak 

gekozen voor inbouwkasten, lichtspots, strakke vloeren (gietvloer of hout 

met weinig knoesten) en symmetrische lijnen. Door het gebruik van veel 

wit, zwart en grijs, is de moderne stijl binnen iedere ruimte toe te passen. 

Juist ook in combinatie met meer felle kleuren! 

Stijlvol, luxe en
een functioneel design

i
TIP VAN SAM
Sam, directeur en interieurstyliste

“Wanneer je een modern interieur wilt, kun 

je het best strakke lijnen en lichte kleuren 

gebruiken. Wij zien vooral vaak diverse koele 

grijstinten voorbijkomen. Om samen met deze 

koele tonen wat meer sfeer in de woning te 

brengen, kun je gouden accessoires toevoegen 

of spelen met kleur en licht.”

"Deze 2 onder 1 kap woning 
heeft een moderne look, wat 
onder andere door de strakke 
afwerking van de gebruikte 
materialen komt. Ook de 
ingebouwde keukenkastjes en 
zwevende televisiekast zijn 
kenmerkend voor een modern 
interieur. Om de look compleet 
te maken is er gekozen voor 
een grote, neutraal gekleurde 
hoekbank."

Advies, kleurcollage en ontwerp 
door Sam Veerman

 

ONZE MERKEN

Leolux
Jori
Interstar
Spectral
Pilat & Pilat
Odesi
Cloak
Gealux
Kendix

Zeer deskundig 
geholpen, alles was 
mogelijk en perfect 

geregeld. We genieten 
er nog elke dag van.

UITGELICHT PROJECT
Bekijk hier ons project op 
de website. 
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MODERNE
INSPIRATIE

Tinten en texturen

STRAKKE LIJNEN EN 
LICHTE KLEUREN 
COMBINEREN MET 
KLEUR EN LICHT.

MODERN INTERIEUR
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Interieurstijlen en uw smaak zijn zelden in één 

hokje te duwen. Een Stoer Modern interieur is 

een creatieve wisselwerking van stijlen. 

Met een industriële basis van staal, beton en glas. 

Modern, minimalistisch maar met een vintage, ruw 

randje maar ook met warme kleurtinten en meer 

dan genoeg wooncomfort! 

Stoer Modern 
combineert 
er lustig op los!

STOER MODERN
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Stoer Modern 
combineert 
er lustig op los!

i EXPERT ADVIES

“ Benieuwd naar mijn advies over 
Stoer Modern? Bekijk mijn tip op 
de volgende pagina."



STOERE MODERNE
INSPIRATIE
Tinten en texturen

i
TIP VAN ISABEL
Isabel, interieurstyliste

“Een veel voorkomend materiaal voor 

een Stoer Moderne look is metaal, denk 

bijvoorbeeld aan metalen tafelpoten of metalen 

deuren. Door dit te combineren met hout krijg 

je een strakke maar warme uitstraling. In deze 

stijl kun je alle soorten materialen met elkaar 

combineren, maar door strakke lijnen aan te 

houden blijft het modern.”
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ALLE MATERIALEN 
MET ELKAAR 
MENGEN MET 
STRAKKE LIJNEN. 
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De stoere, moderne loft stijl is moeilijk te omschrijven omdat eigenlijk 

alles mag. Er zijn wel enkele basisregels die de rust bewaren.

Er is ruimte voor vintage items, maar dan wel op de juiste plaats. 

Robuuste hanglampen mogen ook, maar alleen in combinatie met 

glad afgewerkte items. Felle prints, opvallende kunst, grote planten en 

kleurrijke accessoires zorgen uiteindelijk voor de gewenste sfeer. 

Samen en in de juiste samenstelling zorgen de tegengestelde stijlen voor 

een leuke balans!

Uw smaak is zelden 
in één hokje te duwen

Creatieve 
wisselwerking

 van stijlen
"In deze hoekwoning is er een 
mooie combinatie te zien van 
stoere en moderne elementen. 
Door strakke, hoogglans (wand)
kasten te combineren met ruwe 
natuurlijke materialen als hout 
en leer (bij het eetgedeelte), zorg 
je voor een rustige én zeker ook 
speelse uitstraling in je woning."

Advies, kleurcollage en ontwerp 
door Sam Veerman

 

ONZE MERKEN

Design On Stock
LABEL
De Munk Carpets
Pilat & Pilat
Bert Plantagie
Nova Mobili
Villa Nova

STOER MODERN

Super goed geholpen, 
zijn heel erg tevreden, 

er is goed met 
ons meegedacht.

UITGELICHT PROJECT
Bekijk hier ons project op 
de website. 







WAT IS UW IDEALE INTERIEUR?

Veel mensen hebben moeite hun ideale 

interieur te omschrijven in één stijl. 

Om het maken van keuzes makkelijker 

te maken, ontwikkelde Wooncentrum 

Veerman vier interieurstijlen: Modern, 

Luxury Living, Stoer en Stoer Modern. 

Binnen de stijlen zijn natuurlijk ook 

combinaties mogelijk. Uiteindelijk gaat 

het namelijk om harmonie en de juiste 

balans. Onze interieurstylisten zijn u 

graag van dienst!

DE EERSTE STAPPEN…

Tijdens een oriënterend gesprek en 

een ronde door de showroom luistert 

onze interieurstylist goed naar uw (stijl) 

voorkeuren en praktische wensen. 

Wij werken vervolgens krachtige (3D) 

impressies voor u uit, welke wij tijdens 

Uw dromen
binnen handbereik 

Wooncentrum Veerman heeft een uniek woon-dromen concept. Bij een restyling of 

verbouwing nemen wij u namelijk alle werk en zorgen uit handen. U kunt geheel 

onbekommerd naar het eindresultaat toeleven. Persoonlijke aandacht en maatwerk: 

daar ligt namelijk onze kracht ligt en dat is hoe wij werken.

30  •   WERKWIJZE

een stylingpresentatie met u delen. 

Wooncentrum Veerman adviseert maar 

u bepaalt hoe ver we daadwerkelijk gaan. 

Samen werken we naar het mooiste 

resultaat toe.

ONZE WERKWIJZE
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i EXPERT ADVIES

“ Benieuwd naar onze woon-dromen
concept? Bekijk de infographic op 
de volgende pagina."



OOK VOOR LOSSE MEUBELS!

Stap voor advies, inspiratie 

of losse meubels binnen bij 

Wooncentrum Veerman en laat 

u betoveren door meer dan 

5000 vierkante meter exclusieve 

topmerken van internationale 

allure. Met toonaangevende 

merken zoals Leolux, Tempur, 

Design on Stock en Spectral vindt 

u altijd wat u zoekt.
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LAAT U INSPIREREN!

Wooncentrum Veerman realiseerde 

door de jaren heen vele omvangrijke 

luxeprojecten in binnen- en buitenland. 

Altijd met maximale service en aandacht. 

Zelfs een volledig nieuwbouw ontwerp 

van uw woning en de bouwbegeleiding 

behoren tot de mogelijkheden!

ONZE WERKWIJZE
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Ons unieke
woon-dromen concept

STAP 1

U droomt over 

een nieuw huis of 

nieuwe inrichting

STAP 2

U brengt een bezoek 

aan Wooncentrum 

Veerman

STAP 3

Daar krijgen uw ideeën 

vorm met kleurcollages 

en materialen
STAP 4

Er wordt een schets 

gemaakt en daarin de 

meubels meegenomen

STAP 7

Wij nemen alle zorgen 

en planning uit handen, 

ook bij volledige 

nieuwbouw

STAP 6

U geeft akkoord op de 

ontwerpen en vervolgens 

hoeft u helemaal niets 

meer te doen

STAP 5

Wij maken een styling-

presentatie en (3-D) 

impressie voor u

1 2

4

5

6 7

3

ONZE WERKWIJZE



D.O.S.

Cascade
Leverbaar vanaf: 

€ 4315,-

TOM DIXON

Melt Mini Gold
Leverbaar vanaf: 

€ 650,-

STRESSLESS

View Signature
Leverbaar vanaf: 

€ 2095,-

MEER DAN 35 TOPMERKEN

Wij werken samen met meer dan 35 topmerken. De verschillende mooie merken hebben 

ieder hun eigen karakter. Door het ruime aanbod aan topmerken kunnen wij jou een goed 

beeld geven van wat er mogelijk is!

De finishing touch
voor uw interieur 

Ben jij nog niet toe aan een heel nieuw interieur? Of heb jij net een nieuw interieur 

maar mist de finishing touch? Wooncentrum Veerman verzorgt ook losse meubels

 om de puntjes op de i te zetten in jouw interieur!

PRODUCTEN

34  •   PRODUCTEN



LEOLUX

Scylla
Leverbaar vanaf: 

€ 1395,-

EASTBORN

Eastborn Boxspring
Leverbaar vanaf: 

€ 2445,-

PASSE PARTOUT

Lazaro
Leverbaar vanaf: 

€ 2136,-

PRODUCTEN

Wonen:

• Leolux

• Design On Stock

• LABEL van de berg

• Bert Plantagie

• Nova Mobili

• Pilat & Pilat

• Interstar

• Spectral

• Hofstede-raanhuis

• Rom

• Papadatos

• Stressless

• De Toekomst

• Passepartout

• Kff

• Dome Deco

Slapen:

• Eastborn

• Tempur

• Riviera

• Nova Mobili

• Nolte Mobel

Textiel:

• Romo

• Ploeg

• Arte

• Elitis

• Bic Carpet

• De Munk Carpets

• Millenerpoort

PRODUCTEN  •   35

EEN GREEP UIT ONZE MERKEN



WOONCENTRUMVEERMAN.NL

Openingstijden
 

Maandag   13.00 - 18.00

Dinsdag   09.00 - 18.00

Woensdag   09.00 - 18.00

Donderdag   09.00 - 18.00

Vrijdag   09.00 - 18.00

Zaterdag   09.00 - 17.00

Koopzondagen  12.00 - 17.00

Julianaweg 151 • 1131 DH Volendam • 0299-366 788 

• verkoop@veerman-wooncentrum.nl


