
Decorette
Maassluis 
het woonatelier
in jouw regio



Één stap over de drempel van onze vernieuwde winkel te 

Maassluis en je waant je direct in een inspirerende broedplaats 

voor jouw interieur. Decorette Maassluis heeft de transformatie 

gemaakt van winkel naar woonatelier: een plek waar stylisten 

samen met jou werken aan een persoonlijk woonplan. Door 

samen jouw interieur vorm te geven creëren we een woonlook 

met karakter. Maak een afspraak in onze winkel en ervaar 

onder het genot van een lekker bakje koffie hoe jouw 

woonstijl vorm krijgt.  

Decorette Maassluis 
het woonatelier bij
jou in de buurt

Maak direct
een afspraak



Van kasten vol gordijnstoffen tot een wand met luxe 
raamdecoratie die een realistisch beeld geeft van de 
werkelijkheid. In ons luxe woonatelier vind je de beste 
kwaliteit vloeren binnen de gehele regio en vind je prachtig 
behang dat zonder twijfel de eye-catcher van je woning 
wordt. Met een luisterend oor, een goed gevoel voor smaak 
en oog voor detail wordt dit alles samengebracht tot een 
complete woonlook. 

Een broedplaats
voor inspiratie

Decorette is jouw rechterhand als het aankomt op de 
realisatie van je nieuwe interieur. Daarom bieden wij diverse 
services aan, van het leggen van jouw vloer, tot de renovatie 
van je trap. Wij nemen het behangen uit handen, zorgen 
voor het schilderwerk én monteren jouw raamdecoratie. 
Wij nemen jouw totale woonproject uit handen en laten jou 
genieten van alle voorpret. Dat is pas comfortabel wonen. 

Wij klaren
jouw woonklus

Maak direct
een afspraak



Industrieweg 58-62
3144 CH Maassluis
010 59 904 54
info@decorettemaassluis.nl

Maak een afspraak via 
decorette.nl/afspraak-maken

Onze deuren staan wagenwijd open om inspiratie op te doen, stoffen te 
voelen, vloeren te bekijken of diverse soorten raamdecoratie te ontdekken. 
Maar wil je een uitgebreid woonadvies? Maak dan van tevoren even een 
afspraak. Wij nemen dan alle tijd om jou te voorzien van een persoonlijk 
product- of interieuradvies, uiteraard geheel vrijblijvend. 

Na het maken van een afspraak neem je plaats aan één van onze 
werkstations. Onze stylist luistert naar jouw wensen en trekt alles uit 
de kast om je te inspireren. Vloerstalen worden tevoorschijn gehaald, 
gordijnstoffen komen op tafel en behangboeken worden erbij gezocht. 
Kortom: een inspirerende sessie waarin jouw woonstijl samenkomt en 
keuzes worden gemaakt.

Het plaatje dat jij voor ogen had ligt op tafel. Het voldoet aan jouw 
wensen en je bent enthousiast. Wij bestellen jouw favoriete producten, 
zorgen dat alles wordt geregeld, gemonteerd én gerealiseerd. Totale 
ontzorging is voor ons een tweede natuur. Zie hoe jouw interieurplaatje 
tot leven wordt gebracht. 

Ma gesloten
Di 09:30 - 17:30
Woe 09:30 - 17:30
Don 09:30 - 17:30
Vrij 09:30 - 17:30
Zat 09:30 - 17:00
Zon gesloten

Decorette  
Maassluis 

Decorette stijladvies
Hoe werkt dat? 
1. Maak een afspraak

2. Neem plaats aan onze werkstations

3. Wij realiseren jouw woonproject


