Een eigen handtekening met lef

Cindy Philips Interior Design
Zodra je een woning binnenstapt die gestyled is door Cindy Philips, voel je je thuis. De sfeer
is luxe, chic en toch huiselijk. Op alle gebieden geeft ze advies: kleur, indeling, verlichting,
producten, meubelen, materialen. En de banken en stoelen ontwerpt en produceert ze ook
nog eens zelf.
Interieurdesigner Cindy Philips
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Na haar middelbare school koos Cindy voor een heel andere richting dan de richting die
ze uiteindelijk is gegaan. Ze studeerde Media & Communicatie aan de Erasmus Universiteit
en ging werken bij een financiële dienstverlener. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan
kan en Cindy merkte dat ze haar creativiteit niet kwijt kon in haar werk. Ze besloot om
het roer om te gooien.
Als dochter van een vader met een passie voor de bouw en mooie producten, groeide
Cindy op met woonprojecten en –materialen. Het virus sprong van vader over op dochter
en zo ontstond er een mooie samenwerking. “Mijn vader komt uit de aannemerswereld
en heeft zich gespecialiseerd in het ontwerpen en begeleiden van de uitvoering van luxe
badkamers. Dit is altijd zijn passie geweest. In ons ouderlijk huis werd iedere kinderkamer
door hem omgetoverd tot ware prinsessenkamer. Zelfs de bedden maakte hij zelf. Ik ben
er dus mee opgegroeid”, vertelt Cindy.
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Toffe plek
Drie jaar geleden richtte Cindy haar eigen bedrijf op: Cindy Philips
Interior Design. Daarvoor volgde ze verschillende cursussen, zoals 3D
tekenen en Google SketchUp, maar het belangrijkste gereedschap dat
ze heeft is haar talent. “Ik denk dat je dit werk kunt of niet. Je moet er
op zijn minst gevoel voor hebben. Het is een proces dat je samen met
de klant doorloopt.”
In eerste instantie werkte ze vanuit haar eigen woning in Rotterdam,
die ze uiteraard ook helemaal zelf stylde. Haar woning is dus tegelijkertijd
haar showroom. Het van huis uit werken heeft voordelen, maar ook
nadelen, vertelt ze. “De Markthal, waar ik woon, is een toffe plek.
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Het Edel tapijt maakt van de zithoek een gezellig eiland.

De metalen deuren van De Rooy Metaaldesign geven toegang tot de stijlvolle hal met
bollenlampen van Metal Lux.

Mensen vinden het leuk om hier te komen. Mensen bij mij thuis
uitnodigen is heel easy going en zo moet het ook zijn. Maar voor mijzelf
is het toch prettiger om een plek buiten huis te hebben. Dit om klanten
nog meer te kunnen inspireren middels de showroom en daarnaast om
mijn gezinsleven toch iets meer gescheiden te houden.”
Eigen showroom
Daarom opent ze eind mei haar eigen showroom aan de Van Oldenbarneveltstraat in Rotterdam. Dat is een exclusieve winkelstraat met trendy
winkels, boetiekjes en restaurants. Cindy Philips Interior Design past
daar dus perfect tussen. Cindy: “Het wordt een showroom van 80 m2.
Het concept is een luxe interieur boutique in het centrum van Rotterdam
waar klanten stalen kunnen uitkiezen voor exclusieve meubels en
stoffering. Ze kunnen kiezen uit meer dan 1.000 verschillende soorten

De volledige villa werd voorzien van eikenhouten vloeren. Op de begane grond ligt een eikenhouten Hongaarse punt van 14 x 70 cm.
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De tafel van Vanouds bestaat uit 150 jaar oud notenhout uit de Belgische Ardennen. Het blad is gegoten uit meerdere lagen epoxy hars.

Bouwproces van begin tot eind
Die persoonlijke stijl paste ze ook toe in een woning in Rijnsburg. Daar
laat Cindy Philips zien dat ze veel meer in haar mars heeft dan enkel het
inrichten van woningen. Ze neemt hele verbouwingen en nieuwbouwprojecten onder handen. Wanneer dat gewenst is, verzorgt ze het
bouw- of verbouwproject van begin tot eind, van ontwerp tot oplevering. De gehele planning, organisatie en begeleiding wordt de klant uit
handen genomen en die heeft slechts één aanspreekpunt. Dit doet ze
in samenwerking met haar vader, die haar assisteert op bouwkundig
gebied.
De villa in Rijnsburg werd ontworpen door architectenbureau Piet
Onderwater & Partners en gerealiseerd door Bouwbedrijf de Lange Van der Plas. Cindy hielp de eigenaars met alles op het gebied van

De domotica in het hele huis, geïnstalleerd door Duivenvoorden Elektrotechniek, is aan te sturen via de tablet.

stoffen en kleuren. Boven komt een showroom met maatwerkmeubelen die ik zelf maak.
Het wordt ook een plek waar mensen woonaccessoires kunnen kopen zoals kaarsen, koffietafelboeken en natuurlijke decoraties zoals schelpen. Van alles om je huis aan te kleden.” Ze
merkt dat naar dat laatste veel vraag is. “Mensen willen deze stijl, maar kunnen deze zelf
moeilijk vinden of hebben er de tijd niet voor. Ik kan ze daarbij helpen. Daarnaast kan ik
werken met ieder budget. Zo kunnen we iedere klant die waarde hecht aan een fijn interieur zijn wensen helpen realiseren.” Het wordt dus een winkel en showroom ineen, waar
mensen ook terecht kunnen voor advies.
Luxe hotelsfeer met veel huiselijkheid erin
De stijl waar Cindy het over heeft vat ze zelf samen als een luxe hotelsfeer met veel huiselijkheid erin. Wanneer je binnenkomt hangt er een eigen sfeer, die past bij de bewoners. “Ik
heb een duidelijke handtekening in mijn werk, maar ik drijf niet mijn zin door. Ik kijk
naar de samenstelling van het gezin: hebben ze jonge of oudere kinderen, hoe leven ze en
wat past bij hen. Zo wordt het écht het huis van de opdrachtgever.”
De bijzonder opvallende wand is afkomstig van Creative Minds International. Het overige
stucwerk is het vakwerk van Bevo stukadoors.
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Timmerfabriek den Hollander maakte de plafondhoge kastdeuren, net als de kozijnen,
binnendeuren en vouwwanden.

Alle meubelen, poefjes en het hoofdbord van het bed ontwierp en fabriceerde Cindy Philips zelf.

interieur. Daar was ze een jaar lang mee bezig, waarna het project
afgelopen zomer werd opgeleverd. Cindy: “We werden benaderd door
de vrouwelijke eigenaar, die ons gevonden had via Instagram. Alle
plekken van de woning hebben we stapsgewijs samen doorlopen en zo
hebben we steeds gekeken wat er het beste paste. We waren al vanaf het
begin van de bouw bij het project betrokken.”

Al het gebruikte materiaal zocht Cindy uit samen met de bewoners. Zo ligt er parket van
verouderd eiken op de vloer en er is veel gebruik gemaakt van natuursteen. Er kwamen
twee plekken waar de bewoners kunnen eten: gezellig in de eethoek in de keuken met het
gezin of aan de lange epoxy eettafel wanneer er gasten zijn. De zithoek ontwierp Cindy
Philips zelf, net als de stoelen, banken, barkrukken en het hoofdbord van het bed, met
daarachter de walk in closet. De designmeubelen die ze ontwerpt, worden volledig naar
wens gemaakt in samenwerking met verschillende partners. Zo kan iedere klant zelf
kiezen tussen verschillende modellen, stoffen, kleuren, zitvullingen en afwerkingen. Cindy
werkt veel met de stoffen velours en skai voor een exclusieve uitstraling. Ook bij deze
woning zocht de bewoonster zelf de stoffen uit. “Ze hebben twee kleine kinderen, dus ze
vonden het belangrijk dat de meubelen makkelijk afneembaar zijn”, aldus Cindy.

Gouden muur
Wat het eerst opvalt bij binnenkomst in de woning, zijn de bijzondere
wanden in de hal en de living. Dit is speciaal stucwerk dat werd
gerealiseerd door Creative Minds International. Cindy: “De eigenaars
van de woning wilden iets unieks. Iets dat anders is dan anders en het
mocht opvallen. Dus hebben we voor een gouden wand gekozen.” Het
is speciaal stucwerk dat met de hand wordt aangebracht. Er zijn vele
mogelijkheden. Zo is in de living dezelfde techniek toegepast, maar
het effect is heel anders. Hier is de muur grof geworden, waardoor het
rotsachtig lijkt. Er is gebruik gemaakt van zwarte kleuren met een beetje
brons, om dat effect nog meer te versterken.

Het Italiaanse marmer in de badkamer werd geleverd door Maximiliano’s.
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Dit project werd mede gerealiseerd door:
Interieurdesign
Cindy Philips Interior Design, Rotterdam
Tel.: 06 - 10 28 92 77
www.cindyphilips.com
Architect
Architectenbureau Piet Onderwater & Partners, Rijnsburg
Tel.: +31 (0)71 - 4026111
www.onderwater-partners.nl
Aannemer
Bouwbedrijf de Lange-Van der Plas, Katwijk
Tel.: +31 (0)71 – 4024417
www.delangevanderplas.nl
Rieten dak
Rietdekkers De Bruin & Zn., Zoeterwoude
Tel.: +31 (0)6 – 53177265
www.rietdekkersdebruin.nl
Wandafwerking
Creative Minds International, Volendam
Tel.: +31 (0)6 – 13652303
www.cmnt.nl

Overgaauw zorgde voor bijzondere effecten in de bioscoop met onder meer boxen van Bowers & Wilkins en een
JVC beamer.

Lef
Dat Cindy lef heeft, blijkt opnieuw wanneer je de bioscoop binnenloopt. Paarse meubelen,
een gouden verhoging in het plafond en zwarte muren maken van de ruimte een warme
zaal met een luxueuze uitstraling. Voor dit doel is de vloer hier ook donkerder geolied dan
in de andere delen van het huis.
Nog zo’n bezienswaardigheid is de badkamer waar veelvuldig gebruik werd gemaakt van
marmer en mozaïek. De deuren zijn plafondhoog gemaakt, om deze luxe nog meer te
benadrukken. Cindy: “De plafonds zijn overal bijna drie meter hoog. Een leuk detail in
de badkamer is het wasluik. Wat je daarin gooit komt uit in het washok in de kelder.”
Tekst: Desiree Pennings
Fotografie: Peter Baas & Photomass

Overig stucwerk binnen en buiten
Bevo stukadoors, Katwijk
Tel.: +31 (0)71 – 4032290
www.bevostukadoors.nl
Houten vloeren en epoxy tafelblad
Vanouds, Amsterdam
Tel.: +31 (0)6 - 41 87 30 42
www.vanoudsamsterdam.com
Metalen deuren
De Rooy Metaaldesign, Ederveen
Tel.: +31 (0)318 – 573231
www.derooymetaaldesign.nl
Kozijnen, binnendeuren en vouwwanden
Timmerfabriek den Hollander, Noordwijk
Tel.: +31 (0)71 – 3610063
www.denhollander-noordwijk.nl
Marmer badkamer
Maximiliano’s, Den Haag
Tel.: +31 (0)70 – 3226976
www.maximilianos.com
Domotica
Duivenvoorden Elektrotechniek, Noordwijk
Tel.: +31 (0)71 – 4025921
www.duivenvoordeneta.nl
Audiovisuele apparatuur bioscoop
Overgaauw, Leiden
Tel.: +31 (0)71 – 5126862
www.overgaauw.com

Het rieten dak werd gerealiseerd door Rietdekker De Bruin & Zn.

NL2_EST_Cindy Philips_6/1.indd 7

Kokendwaterkraan
Quooker, Ridderkerk
Tel.: +31 (0)180 – 420488
www.quooker.nl
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