HET HARMONIEUZE
INTERIEUR VAN

Nicky Goossens
I

n de uitgebreide wereld van decoratie
en interieur is interieurstyliste Nicky
Goossens een klinkende naam. Dat
heeft alles te maken met tal van bijzondere
interieurprojecten die ze inmiddels op
haar palmares heeft staan maar zeker ook
met haar toch wel bijzondere manier van
werken.
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Haar plan van aanpak is voor elk project opnieuw ongeveer hetzelfde. Geen wonder,
want de resultaten die ze boekt zijn steevast oogverblindend. Ook voor dit rustige,
serene interieur ging Nicky te werk volgens haar beproefde methode, tot grote tevredenheid van de bewoners.

Een dag van woonadvies
“Ja, het is wel een beetje een bijzondere manier van werken,” steekt Nicky enthousiast
van wal. “Ook voor dit project begon ik, zoals steeds, met een bezoek aan huis. Ik heb
dan koffers vol materiaal bij me. Zo’n twee keer per jaar bezoek ik beurzen waar ik
telkens nieuwe inspiratie opdoe en stalen selecteer. Eenmaal bij de klant thuis, leg ik
zo veel mogelijk stalen uit. Ik laat zo veel mogelijk zien, uiteraard rekening houdend
met een door de klant vooropgesteld budget. Bij deze mensen kozen we alle materialen
en kleuren op een en dezelfde dag. Dus zowel de keuze voor tapijten, materialen voor
gordijnen, zetels, stoelen en zelfs de decoratie werden tegelijkertijd geslecteerd.”
Behoorlijk intensief dus maar Nicky Goossens doet tegelijkertijd nog veel meer. “Terwijl ik in het huis ben, ga ik meteen ook aan de slag met het indelen van de ruimtes en
zo veel mogelijk opmetingen doen. Ik bekijk dus voor elke ruimte alle mogelijkheden.
De stoffering van de beide zeteltjes naast de butlertray en de gordijnen bijvoorbeeld
werden op deze manier perfect op elkaar afgestemd. Eigenlijk is zo’n bezoek aan huis
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een soort uitgebreid consult. Ik geef heel ruim advies en alles wordt tot in de details
besproken, waarna de klant en ik ook onze verdere samenwerking bespreken.”

Een dag van shopping
Die verdere samenwerking bestaat daarna eerst en vooral uit een heuse shoppingdag.
Nicky Goossens staat voor een interieurstijl die warm en gezellig is en zeker niet meteen modern, dat weten klanten al op het moment dat ze ervoor kiezen om met Nicky
in zee te gaan. Met duidelijk in gedachten wat er bepaald en besproken werd, neemt
ze haar klanten dan mee om de eigenlijke aanschaffen te doen. Det gebeurt tot in de
details, van meubels en verlichting tot en met de decoratie op tafels en in kasten. Nicky
bewaakt voortdurend de harmonie en de rust die haar werk zo typeren. En omdat haar
klanten vooraf thuis de belangrijkste basiskeuzes al maakten, is er geen sprake van
miskopen. Veel mensen zouden anders misschien wel dingen kopen die heel mooi staan
in de winkel maar die absoluut niet geschikt blijken voor hun interieur.

De grote onthulling
Nicky is bijzonder sterk in het opmaken van planningen en vooral ook in het ervoor
zorgen dat planning ook realiteit wordt. Nadat alles in bestelling wordt gegeven, kijkt
ze erop toe dat haar vaste team van schrijnwerkers, schilders en naaisters aan de slag
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kunnen. Daarna is het tijd voor de dag waarop Nicky zich telkens opnieuw het meest
verheugt… “Die dag vraag ik uitdrukkelijk dat de klant niet thuis is zodat ik me helemaal kan wijden aan de volledige afwerking van het interieur. Ik zet alles op zijn plaats
en er worden gordijnen gehangen. Het is een zeer intensieve dag van decoreren en afwerken en tegen de tijd dat ik klaar ben, steek ik kaarsjes aan en zet ik een toepasselijk
muziekje op. Pas dan laat ik de klanten weten dat ze naar huis mogen komen. Alles is
tot in het detail en tot in de kleinste plaatsen in huis geregeld zodat de bewoners geen
enkele zorg meer hebben. Het moment waarop de mensen hun interieur voor het eerst
zien is altijd opnieuw erg ontroerend. Vaak kunnen ze hun ogen niet geloven ook al hebben we toch alles samen gekozen!” u

Voor meer info:
www.nickygoossens.be
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