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Het meest innovatieve inspiratie- en adviescentrum van Nederland!

Wonen en slapen in één stijl
Mark Raemaekers, Supervisor New Stores komt
erbij. ‘We gaan een rondje door de winkel maken,’
zegt hij. ‘Uniek is hier de integratie van wonen en slapen. Dit gebeurt op deze manier nergens anders in
Nederland.’ In de eerste ruimte die we binnenkomen
zie ik een luxe boxspring en een stijlvolle garderobekast, in dezelfde moderne woonstijl als de naastgelegen woonkameropstelling met karpet, salontafel en
accessoires. Erg verleidelijk, alles in één! Met grote
videowalls en digital signing wordt de beleving zelfs
nóg prettiger. We wandelen verder. Subtiel veranderen geur en muziek. ‘Heb je ’t in de gaten?’ vraagt
Lotte. ‘Volgens mij komen we nu in de ruimte van de
landelijke woonstijl,’ glimlach ik terug.

Recht leggen en glad strijken

‘Ik kan nauwelijks wachten,’ riep ik enthousiast tegen de Lifestyle Almerehoofdredacteur, toen hij mij vroeg om even bij Goossens Wonen & Slapen te
gaan kijken. Met ruim 5700 m2 aan wooninspiratie opende het familiebedrijf in
februari niet alleen de grootste woonwinkel van DoeMere, maar meteen ook de
meest innovatieve van het land. Goossens staat bekend om haar unieke design,
hoge kwaliteit, betrouwbare levering en niet te vergeten: haar vaste en zeer
tevreden klantenkring. In Almere is de nieuwste Inspiration Store nóg
overweldigender dan elders. En ik mag er als één van de eersten rondkijken…
TEKST MELANIE PARKER-ZWANZIGER

G

oossens bevindt zich op de volledige eerste
etage, weet ik. Met twee treden tegelijk
versnel ik mijn pas op de roltrap. En ik kijk m’n
ogen uit. Dit is een storeconcept dat ik nog
niet eerder heb gezien. Het is inderdaad nieuw in de
branche. Wat een fijn welkom.

Koffiebar met appelgebak
Vestigingsmanager Lotte Kingma ontvangt mij hartelijk. ‘Kom, we gaan naar het inspiratie- en advies
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centrum.’ Ze wijst voorbij de woon- en slaapkamers
naar een enorme, stijlvol ingerichte ruimte in het midden van de winkel. Het geheel ademt een elegante
luxe uit. We nemen plaats aan een XXL houten tafel
met in het verlengde een gezellige koffiebar. ‘Appelgebak erbij?’ vraagt Lotte. ‘Graag,’ reageer ik verbaasd.
Ze lacht. ‘Dat is nou typisch Goossens. Alles tot in de
puntjes verzorgd voor haar klanten. Verse koffie en
een stukje appelgebak passen in dat plaatje. Wij zijn
een hecht familiebedrijf en dat merk je aan alles.’

De rest van de tour door de 119 sfeervolle kamers
is indrukwekkend. Zowel Mark als Lotte leggen in
het voorbijgaan regelmatig iets recht of strijken iets
glad. Ze werken allebei overduidelijk met liefde en
aandacht voor wat ze maken en verkopen. We lopen
langs alle kamers, maar uiteraard kunnen klanten
zelf hun persoonlijke looproutes kiezen. ‘Een kleine
pauze?’ vraagt Lotte. We nemen plaats in de lounge
area, waar ik al het moois rustig op me in kan laten
werken.

Honderd verschillende punten
Mark vervolgt: ‘Bart en Maayke Goossens, de derde
generatie, geven hun eigen signatuur aan het bedrijf.
De door hun grootouders gestarte textielwinkel in het
Brabantse Erp is uitgegroeid tot een groot concern,
en een groot succes.’ Inmiddels zijn er achttien winkels op vijftien locaties. Goossens ontwerpt zijn eigen
collectie. ‘We zijn zowel kritisch op de samenstelling en het comfort, als op de kwaliteit. We stellen
enorm hoge eisen aan een product. Een bank wordt
op honderd verschillende punten getest voordat wij
hem aan de collectie toevoegen. Deze kwaliteit zorgt
voor erkenning bij klanten. Vaak ook al een derde
generatie.’

Verder dan de voordeur
‘Dat laatste is niet zo gek,’ vindt Lotte. ‘Want we hebben de beste garantie in de branche. Maar liefst tien
jaar op de constructie, en je kunt ‘m zelfs uitbreiden
met een jarenlange vlekkenservice.’ De zorg na de
order is net zo grondig als ervoor. ‘Onze bezorgers
zetten de meubels op de plek, waar de klant ze wil

Je vindt hier volledige
interieurs voor elk budget
en in diverse woonstijlen
Gratis interieuradvies
Kun je wel wat hulp bij de inrichting gebruiken?
Bel de winkel of maak via goossens.nl een
afspraak. In het inspiratiecentrum krijg je gratis
persoonlijk interieuradvies. Ideaal!

hebben en zij monteren alles. Vervolgens nemen ze
alle verpakkingsmaterialen mee terug en halen ze, als
dat nodig is, óók nog eens de stofzuiger erbij. Dat is
een optimale service, waardoor de klant meteen kan
genieten van z’n nieuwe interieur. Goossens zorgt
eventueel zelfs voor een liftwagen.’

Luxe voor een heel
betaalbare prijs
Een grote Inspiration Store openen in Almere is een
strategische keuze. Mark: ‘Vanuit Amsterdam komen
steeds meer mensen naar Almere. Ze verzilveren hun
overwaarden en kiezen voor ruimte en rust, of juist
voor de betaalbaarheid. En als ze hier dan komen,
zijn ze positief verrast. Niet alleen door de opzet van
de winkel, maar vooral ook door de hele ervaring.
En al helemáál als ze de prijskaartjes bekijken…’ Hij
glimlacht en gaat verder: ‘Wij hebben hoogwaardige
meubels met een luxe, vaak rijke uitstraling voor
een heel betaalbare prijs. Raad eens: wat kost de
stoel waarop je nu zit?’ Ik kijk eens goed. Het is een
landelijk model, gecapitonneerd, bekleed met trendy
fluweel, een stevige constructie en houten poten. Ik
schat rond de 400 euro. Lotte: ‘Deze zijn € 179,- per
stuk. We garanderen dan ook de laagste prijs voor
vergelijkbare producten in de markt.’

The place to be
Wat een aanwinst voor Almere! Uniek, comfortabel,
kwalitatief en betaalbaar design in een inspirerende
omgeving. Als fervent liefhebber van meubels
móet je hier geweest zijn. Oh, en vergeet het appelgebak niet…
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