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Eenheid, rust en harmonie. Interieurontwerpster Lisette Uitendaal zette al haar hand
tekening onder uiteenlopende creaties voor particulieren en bedrijven. Duidelijk is dat haar Bureau
voor Binnenhuisarchitectuur & Styling, Home-Unique genaamd, de kunst verstaat van het combineren
van alle onderdelen van een interieur die perfect bij elkaar passen.
Heerlijk leefbare interieurs met een warme, luxueuze uitstraling, helemaal specifiek afgestemd op
de wensen, smaak en lifestyle van de klant.
Geen klant is hetzelfde en dus is iedere opdracht

De grote voorliefde van Lisette voor oude, historische

compleet maatwerk met een uniek eindresultaat. Heel bewust heeft

panden, heeft geleid tot een specialisatie in (woon)boerderijen en

Lisette dan ook gekozen voor de naam Home-Unique, dat ‘uniek

landelijk wonen. Lisette vertelt dat ze al van jongs af aan ge

huis’ betekent. ‘Een huis is een afspiegeling van de leefwijze en

fascineerd was door oude panden: ‘als klein kind wilde ik altijd al

smaak van de bewoners en moet passen als een tweede huid.

graag op een oude boerderij wonen. De prachtige oude gebinten,

Juist dat maakt mijn werk zo ontzettend inspirerend’, vertelt Lisette.

deuren en vloeren… Het leeft gewoon, zonder dat er iets mee

‘Eigenlijk probeer ik in de huid van de klant te kruipen en ga tot het

gedaan is.’ Lisette vervolgt: ‘mijn specialisatie in (woon)boerderijen

uiterste om voor de klant het maximale eruit te halen.’

en landelijk wonen, betekent absoluut niet dat ik geen nieuwe

Een breed scala aan stijlen is hierbij mogelijk: landelijk, modern,

huizen inricht.’

modern klassiek, klassiek of een combinatie van stijlen.
Om meteen sfeer en een nonchalant effect te bereiken
Home-Unique inspireert, adviseert en begeleidt op maat

‘Home-Unique creëert
eenheid, rust en harmonie’

worden alleen natuurlijke materialen gebruikt zoals hout, natuur-

particulieren en bedrijven vanaf de voorbereiding van de verbou-

steen, linnen, wol, katoen, leer, riet… Doorleefde natuurlijke

wing/bouw tot en met de complete inrichting en styling. ‘Alles

materialen, zoals oude houten vloeren, tafels en sidetables, laten

klopt’, is een veelgehoorde opmerking van klanten zelf. ‘Daar doe

een interieur helemaal meteen leven. ‘Alles wat de natuur biedt is

ik het voor’, lacht Lisette. ‘Een rustgevend, harmonieus huis is

zo mooi. Vooral in heel Noord- en Oost-Nederland, wat mijn

geweldig om op te laden en te genieten van het gezinsleven en

werkgebied is.’

met vrienden.’ ‘Eén van mijn klanten met een hele drukke baan
verwoordde het heel mooi: ‘mijn huis moet alles hebben wat ik zelf

	Verder werkt Home-Unique in haar interieurs met

niet heb.’ Dat sprak me aan.’

exclusieve verven; prachtige texturen en meubelen én vele
bekende kwalitatieve topmerken voor het hogere segment.

Naast complete verbouwingen heeft Home-Unique ook

Op Modern Klassiek gebied bijvoorbeeld met: Dièz, Vincent

restyling-projecten voor particulieren en bedrijven op haar naam

Sheppard, Dedar, Tierlantijn en Hoffz. Op verzoek van de klant kan

staan. Restyling van een restaurant, woonkamer … of een

Lisette mee op stap gaan om het interieur uit te zoeken. Uiteraard

compleet huis. Als tip wil Lisette graag benadrukken dat een

kan de klant ook alles aan Home-Unique uit handen geven.

goede voorbereiding essentieel is. Tijdens de voorbereidings-

Van een uiterst tevreden klant, wordt Lisette heel blij. Het is wel

periode worden keuzes weloverwogen gemaakt. Zo kan zelfs de

duidelijk dat ze van haar werk geniet. Het persoonlijke contact en

meest grote verbouwing heel relaxed verlopen. Mocht je als klant

de vertrouwensrelatie met iedere klant, maken dit vak geweldig.

vakkundige hulp in willen schakelen, dan raadt Lisette aan dat

Aan enthousiasme, passie, vakkennis en een praktische kijk op de

vanaf de start van de voorbereiding te doen.

dingen, ontbreekt het Lisette niet. De ambitieuze onderneemster
vervolgt: ‘ik hoop nog voor heel veel klanten hun eigen ‘Home-

Ook aan de complete verbouwing en inrichting van de

Unique’ te mogen maken.’

bijna tweehonderd jaar oude Saksische Drentse boerderij in
Ansen, waar Home-Unique nu 3 jaar gevestigd is, ging een
grondige voorbereiding vooraf. Na een lange zoektocht door grote
delen van Nederland, besloten Lisette en haar gezin te verhuizen

Een ‘Home-Unique’ – een uniek droomhuis- voor iedere unieke klant.
Home-Unique, Bureau voor Binnenhuisarchitectuur &

van het westen van Nederland naar het pittoreske dorpje Ansen.

Styling, doet haar naam eer aan.

Lisette verdiepte zich in de stijl en elementen van oude Drentse

Als eigenaresse begeleidt, adviseert en inspireert Lisette

boerderijen en verwerkte deze in eigentijdse vorm (balken

Uitendaal zowel particulieren als bedrijven bij een complete

plafonds, paneeldeuren, lambrisering, bedstedendeuren…). In de

(ver)bouw, inrichting óf restyling. Exclusief maatwerk met een

boerderij, ingericht in Modern Classic-style, kunnen klanten

uniek eindresultaat, compleet afgestemd op de wensen, smaak

inspiratie opdoen. De ontvangst vindt plaats in een indrukwekkend

en lifestyle van de klant. Gespecialiseerd in (woon)boerderijen

entree met een natuurstenen vloer donkergrijs/ecru geblokt, twee

en landelijk wonen én met de mogelijkheid van een breed scala

kleurige wanden, bijpassende gordijnen met roedes en embrasses

aan stijlen. Altijd van uitzonderlijke kwaliteit en klasse én vooral

én lantaarns aan het plafond. Naast de oude gebinten, is vooral de

heerlijk leefbaar. Eenheid, rust en harmonie!

zelf ontworpen bordestrap -waarvoor een kasteeltrap als inspiratie-

Meer informatie op www.home-unique.nl

bron diende- blikvanger.
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