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‘De mogelijkheden om een woning helemaal op maat
te ontwerpen en naar wens te bouwen zijn eindeloos’

Alles draait momenteel om

Expertise
vertrouwen
Bertram Terpstra heeft een drukke agenda. Sinds de opening, zomer

architectuur in Laren. Bertram Terpstra gelooft heilig in de samenwer-

2014, van ‘Designa Interieur & Architectuur’ aan de Torenlaan 2 in

king met andere disciplines op projectbasis.

‘toegevoegde waarde’. Designa

Laren, hebben hij en zijn team niet meer stilgezeten. Er wordt flink aan

Interieur & Architectuur bna in Laren

de weg getimmerd en dat werpt vruchten af. De ordermap is goed

Toegevoegde waarde

gevuld met mooie opdrachten: een strakke rietgedekte villa in Korten-

‘Voor ons heeft het werken in flexibele teams, met specialisten die

hoef, een futuristische schuurwoning in Zeewolde, een notariswoning

onze eigen expertise aanvullen, een grote toegevoegde waarde,’

in Almere, drie villa’s en een appartementengebouw in het verre Para-

vertelt Terpstra. ‘De branche is zo divers en gespecialiseerd geworden,

maribo. Het is slechts een greep uit de nieuwbouwprojecten die het

dat je niet meer alles in eigen huis kunt en moet willen afhandelen.

team van Designa Interieur & Architectuur momenteel onder handen

Daarom stellen wij bij de realisering van onze projecten steeds wisse-

Gezamenlijk kunnen zij de cliënten van

heeft – naast de verbouwingen en interieurontwerpen. Deze mooie

lende teams samen, die de kennis en kunde hebben om samen tot

opdrachten worden vaak gerealiseerd in samenwerking met Designa

het beste eindresultaat te komen. Wat wij doen is teamsport en het

Designa optimaal van dienst zijn bij de

Interieur. De in designmeubilair, stoffen, wandbekleding, vloerbedek-

is zowel in het belang van de klant als van ons ontwerpbureau om

king en karpetten gespecialiseerde Hilversumse interieurzaak van

voor elke opdracht de beste spelers te selecteren. Mensen die elkaar

realisering van hun woondromen.

Pauline Jorritsma is een belangrijke sparringpartner voor de afdeling

inspireren, vertrouwen en terzijde staan als er uitdagingen liggen. Alles >

bundelt haar expertise daarom met
individuele specialisten op woongebied.
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is tegenwoordig zo geavanceerd – beveiliging, domotica, audio-video,

verbouwen en inrichten van een huis. Wij nemen de kijkers mee en

klimaatbeheersing, meubelmaakwerk – daar moet je de beste speci-

laten hen kennismaken met onze manier van werken. We bezoeken

alisten in hun vak voor selecteren. Bouwen is tegenwoordig wel iets

onze vestiging in Laren, waar de architecten en ontwerpers werken

anders dan toen ik twintig jaar geleden met Designa Interieur & Archi-

en nemen hen mee naar Designa Interieur in Hilversum. Tijdens de vijf

tectuur begon. De mogelijkheden om een woning helemaal op maat en

uitzendingen komen alle stappen aan bod die leiden naar de realisering

naar wens te bouwen zijn nu eindeloos. Neem alleen al de toenemende

van een droomhuis. Dat belooft interessante en informatieve televisie!’

vraag naar duurzame en energieneutraal gebouwde woningen.’

Voor wie daar niet op kan wachten, staat de deur van Designa Interieur

Alles over Wonen
Onlangs werd Designa Interieur & Architectuur door SBS6 benaderd

& Architectuur in Laren en Designa Interieur in Hilversum wijd open.
U kunt aan afspraak maken voor vrijblijvend advies, een inspirerende
brainstormsessie of een bespreking van uw woonplannen.

om mee te werken aan het woonprogramma met de toepasselijke
naam ‘Alles over Wonen’. Bertram Terpstra vertelt in vijf afleveringen
over de toegevoegde waarde van het inschakelen van een architect.

Designa Architectuur BNA

De eerste aflevering was op zondag 30 november. Alles over Wonen

Torenlaan 2, 1251 HJ Laren | 035 – 303 37 33

wordt uitgezonden tussen vier uur en halfvijf ’s-middags. De volgende

bertram@designainterieur.nl

uitzendingen staan op dezelfde tijd geprogrammeerd op zondag 7, 14,

Officiële website: www.designainterieur.nl

21 en 28 december, met herhalingen de zaterdag erna, van drie tot
halfvier. Het programma wordt gepresenteerd door Anouk van Kooijk,

Designa Interieur

bekend uit ondermeer Goede Tijden, Slechte Tijden. Bertram Terpstra:

Oude Doelen 8a, 1211 CJ Hilversum | 035 – 621 98 97

‘Voor ons is dit een mooi podium om Nederland te laten zien wat er

pauline@designainterieur.nl

tegenwoordig allemaal komt kijken bij het ontwerpen, bouwen of

Officiële website: www.designainterieur.nl
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