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dit is een landelijk project, zeer zeker, 

maar dan wel met eigentijdse accen-

ten. En aldus is het een thuis van jonge 

mensen die van oeroude gezelligheid 

houden maar tegelijk telgen zijn van de 

moderne tijd. 

Marcotte Style
Nieuwe landelijke stijl 

In de regio Brugge leidt een doodlopende straat ons tot bij een 

riante in het groen badende villa. Voor de decoratieve finishing 

touch van het interieur tekent Jean-Jacques Soenen van Marcotte 

Style. Jean-Jacques is een totaalinrichter met stijl die precies 

aanvoelt wat een project vraagt.

De kristalluchter in de traphal is het paradepaardje uit het verlichtingsaanbod bij Marcotte Style. 
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Van de bolle lampen op de console tot de staande 
lamp in drijfhout, deze woning heeft uitstraling. 

De fauteuils van Marcotte Style getuigen van verfijning: luxueus 
zitcomfort, armsteunen met chrome nageltjes, kussens met 
biesjes in lijn met de gebruikte tinten maar wel contrasterend. 
Het hoogpolige wollen tapijt past in het knusse plaatje. 

Marcotte Style tekent voor de maatkasten die de schouw flankeren alsook 
de lambrisering aan de schouwmantel. Vakmanschap, meesterschap.

Klassiek en modern gaan samen.
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Marcotte Style heeft in de woonkamer ook nog twee robuuste 
met gietijzer afgewerkte vitrinekasten voorzien. Een knipoog 
naar de deuren die je van de hal naar de eetkamer leiden. 

In de chaise longue kan je volop relaxen. Curieus hoe het blanke molton van de aaibare 
raamdecoratie esthetisch een rol krijgt toebedeeld. Leuk ook hoe twee stoffen worden uitgespeeld, 

katoen versus zijde. De wegbinders zorgen voor een elegante en tegelijk speelse look. 

visitekaartje
De eigen woning van Jean-Jacques in 

Kapellen, nabij de stad Antwerpen, is 

een uitstekend visitekaartje. “We waren 

eens op bezoek bij de familie Soenen en 

hebben daar ervaren hoe aangenaam 

het is om te leven en te wonen in een 

huis ingericht door Marcotte Style. Toen 

hebben we definitief beslist om te gaan 

samenwerken”, aldus het echtpaar dat 

ons hier hartelijk ontvangt.

mooie wisselwerking
De schouw in het salon heeft aan klasse 

gewonnen door de maatkasten van 

Marcotte Style. Jean-Jacques Soenen 

voelt heel goed aan waar je als klant van 

droomt. Met zijn passie voor decoratie, 

gedrevenheid en virtuoze vakkennis 

maakt hij het verschil. En bij hem is er ook 

enorm veel interactie. “Dankzij die mooie 

wisselwerking komt het dat ons huis is 

uitgegroeid tot een echte thuis die bij 

ons past.” 

Polyvalente totaalinrichter

Soenen is binnenhuisarchitect én -inrichter.  

Met Marcotte Style weet hij je woonst van A  

tot Z op punt te stellen: maatwerk, gordijnen, 

meubilering, tapijten, decoratie, verlichting. 

“Geen service is ons te veel”, aldus Jean-Jacques. 

“Zo kunnen we nu ook domotica installeren op  

de smartphone van de klant.” Graag wordt hij 

van in het begin bij een project betrokken.  

Hier was al een deel van het werk achter de  

rug, maar Marcotte Style tekent wel voor het 

exclusieve fine tunen.

In het verlengde van de hal staat er een tafel die je een panoramisch uitzicht biedt op de 
achtertuin. Het is heerlijk thuiskomen in deze in rust badende oase met binnenzwembad. 

Best cosy, die finishing touch. 
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De eethoek is gebaat met gezellig warm licht en dus viel de keuze bij Marcotte Style op leds met een 
kleurtemperatuur van 2200K. Dankzij de erker is het hier verrukkelijk genieten van het buitenleven. 

kwaliteitsgarantie 
Chic ogen de barkrukken bij het keukeneiland. Hoogstaande 

kwaliteit met Marcotte Style label. Idem dito voor de stoelen en 

de zitbank aan de eettafel waarvan het blad in karaktervol hout 

rust op een veeleer modern aandoende kunstige voet. Wist je 

dat je, mits een faire geldelijke opleg, kunt genieten van vijf jaar 

garantie op de meubelstoffering? Stoffering die overigens zeer 

onderhoudsvriendelijk is. 
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Naast een master bedroom telt dit huis nog een 
gastenkamer en een kinderkamer in spe. Links en 
rechts van het ouderlijke bed liggen vloerkleden. 
Jean-Jacques heeft een optie die zeker zo leuk 
oogt: “Werk met een tapijt dat half onder het 
bed ligt en tot voorbij de footstool komt.” 

Van de met Dauby-beslag versierde 
keuken kun je naar het door Marcotte 
Style op maat ingerichte huiskantoor. 

Knap hoe de rijkelijke gordijnen de vloer 
drapperen, in de dressing en de slaapkamers. 
Bij de dressing hoort zelfs een balkon dat 
werd verfraaid door Marcotte Style. 

eigen schwung
In de badkamer werkt Marcotte Style met lamellenstores in witge-

lakt hout. Ideaal om het zonlicht te filteren naar believen en inkijk 

tegen te gaan. Via de dressing kom je dan in de master bedroom. 

Let op het prachtige gecapitonneerde hoofdbord op maat uit de 

exclusieve collectie ‘Marcottestyle’. De bedsprei is geassorteerd met 

de gordijnen en de footstool blijkt een handige opbergkist. Door hun 

trouwjurk te etaleren, geven de heer en de vrouw des huizes hun 

slaapkamer een eigen schwung. De gastenkamer kreeg een witgelakt 

bed in massief mahoniehout van Nova Solo. 

Een interieur 
op maat van 
de bewoners.
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Puur landelijk met eigentijdse twist.

In de bioscoop en 
fitnessroom op 

zolder heeft Marcotte 
Style een enorme 

maatbank neergezet 
die garant staat voor 

absolute onthaasting.

Wat een imposante wandvullende kast met geïntegreerde grootbeeld-tv! 
Aldus benut Marcotte Style de beschikbare ruimte optimaal als opbergruimte. 

Met de kussens haakt de binnenhuisinrichter mooi in op 
de gordijnen. De gordijnen en roedes zijn van Houlès, en 

zo opteert Marcotte Style voor superieure kwaliteit. 
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Achteraan de zwanen gadeslaan, wat een zaligheid!

Jean-Jacques Soenen geeft de klant alle inspraak maar 
bewaakt wel de consistentie van het totaalplaatje.

Marcotte Style

Jean-Jacques Soenen

Marcottedreef 20

2950 Kapellen-Antwerpen (B)

tel 0032 (0)3/230 40 11

e-mail info@marcottestyle.com

website www.marcottestyle.com

Marcotte Style inspiratiewoning

Sprietmolenstraat, 1850 Grimbergen-Brussel

Welkom op afspraak

oase van rust
We strijken neer op het terras dat uitkijkt op een 

natuurlijke vijver. Zalig om de zwanen gade te slaan in 

deze oase van rust. Gezelligheid alom in en rond deze 

villa in nieuwe landelijke stijl. Bij de bewoners klinkt 

grote tevredenheid: “Voor de inrichting van ons huis 

dat men aan het bouwen en afwerken was, gingen we 

online op zoek naar inspiratie en vonden nogal gauw 

de perfecte match: Marcotte Style.”

Door het samenspel van doorleefde materialen - arduin, ruwe baksteen, hout en zwart gesmoorde pannen - straalt de gevel een en al landelijkheid uit. 
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