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Exclusieve collectie by
Rupert & Rupert in fraaie villa

H

Het is een exclusieve omgeving. De klasse straalt
er vanaf. Bij Rupert & Rupert is sprake van een uiterst aangename atmosfeer. Dat begint al bij binnenkomst, de ontvangst is allerhartelijkst. Hier wordt je nog echt
welkom geheten. De setting in huiselijke sfeer maakt het bedrijf in
woninginrichting uniek. Wonen en werken lopen door elkaar
heen. Je doet er volop inspiratie op.

Het juiste gevoel
De showroom is geen steriele ruimte waar sec meubels staan, nee
het is de plek waar het echtpaar Rupert daadwerkelijk woont en
leeft. Ze runnen samen met dochter Britt van Donselaar-Rupert de
business in exclusieve meubels, complete interieurs en advies. “De
combinatie is ons op het lijf geschreven”, vertelt Ria Rupert. “We
hebben er echt plezier in. Het doet geen inbreuk op onze privacy.
Klanten zien we als gasten. Daar ontstaan zelfs hele leuke contacten uit.” Haar man knikt bevestigend. “We ontvangen op afspraak.
Ze vinden het prettig om in een huiselijke omgeving de meubels
en accessoires te kunnen zien.” Dochter Britt vult aan: “Deze ambiance is niet na te bootsen. Dat schept een heel ander beeld. Het
geeft ze het juiste gevoel. Dat biedt beslist meerwaarde.”

Voor
een luxe,
comfortabel,
sfeervol en
origineel interieur
Villa Klein Duimpje in De Steeg ligt prachtig verscholen aan de rand van natuurgebied De
Posbank. Het stijlvolle landschapshuis op een idyllische plek in het groen wordt bewoond door
Wens en Ria Rupert. Het is tevens hun werkomgeving, want de sfeervolle showroom van
Rupert & Rupert bevindt zich eveneens in de klassieke villa. Hier kun je uitstekend terecht
voor een luxe, comfortabel en origineel interieur, zo wordt al snel duidelijk.
Tekst Richard Stegers Fotografie Annelies Ribbink
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De familie Rupert doet al lang in woninginrichting. De
grootvader van Wens was al meubelhandelaar. “Het zit in
ons bloed, de liefde voor het vak gaat ver. Het is onze
grote passie. In 1995 verhuisde het echtpaar naar De
Steeg. Ze vonden daar hun droomplek. “We waren gelijk
verliefd op de villa en de omgeving. De locatie is zeer
geschikt om te wonen én te werken. Daar waren we ook
naar op zoek. Het bevalt ons uitstekend.” De woning
heeft zowel buiten als binnen allure en zorgt voor een
unieke beleving. Het Luxury Living Feeling krijgt er op
fraaie wijze gestalte.

Meubels kijken
bij mensen thuis
Trots op
Rupert & Rupert is vooral actief in business to business.
Het vormt de ideale partner voor woonwinkels, interieurontwerpers, decorateurs en architecten. Met een eigen
collectie, by Rupert & Rupert en als dealer van het gerenommeerde merk Fendi timmert het aan de weg. Met
succes, want de complete interieurs en exclusieve meubelstukken worden in binnen- en buitenland aan de man
gebracht. “We werken met onze klanten mee aan projecten in Nederland, maar ook met onze agenten in Duitsland, België en Zwitserland”, verduidelijkt Britt. “Zo staan
onder andere in de nieuwe suites van de Hotels van
Oranjes mooie banken uit onze eigen collectie ingericht.
Daar zijn we best trots op.” Het eigen label biedt het bedrijf tal van mogelijkheden. “Het zelf ontwerpen van
mooie dingen is ontzettend leuk om te doen. Je kunt
creatief bezig zijn en maatwerk leveren. De uitdaging zit
in het combineren van verschillende elementen. Je moet
een balans zien te vinden tussen comfort, luxe, functionaliteit én emotie. Dat is de kunst. Het maakt het vak erg
boeiend.”

Bijzondere combinatie
wonen en werken
Rupert & Rupert richt zich op het hogere, luxe segment.
Zitbanken, eettafels, salontafels, stoelen, verlichting en
accessoires zijn volop aanwezig en kunnen uitstekend

op elkaar worden afgestemd. Kwaliteit, gastvrijheid en service staan er
met hoofdletters geschreven. Het bedrijf levert een totaalpakket, maar je
kunt er ook terecht voor één meubelstuk. Veel klanten kiezen voor een
compleet interieur, meestal in samenspraak met hun winkel, decorateur
of architect.
Speciale wensen zijn niet aan dovemansoren gericht. Maatwerk is juist
een sterk punt van Rupert & Rupert. “Er kan hier heel veel. Dat komt omdat
we ons eigen label hebben en rechtstreeks fabrikanten aansturen.” De familie Rupert regelt de afstemming en zorgt dat alles tot in de puntjes
wordt verzorgd. “Het samenspel met klanten en fabrikanten luistert heel
nauw. Met een prima begeleiding komen klanten niet voor vervelende
verrassingen te staan. We weten ook precies wat er mogelijk is.”

elkaar overlopen en goed te combineren zijn. Daar spelen we op in. Ook
met de nieuwste trends.” Met bijzondere accessoires en een luxe verlichting krijgt een interieur charme en karakter, zo weet de familie Rupert als
geen ander. Alles draait om genieten. Duurzaamheid zien we terug in
veelal handgemaakte producten. “Het is mooi afgewerkt en het blijft
mooi. Kortom, het gaat lang mee”, constateert de vrouw des huizes. Dat
geldt voor de hele collectie. Want Rupert & Rupert heeft een naam hoog
te houden. “Meubelstukken en een interieur laten zien wie je zelf bent”,
maakt Britt duidelijk. “Dat is natuurlijk heel persoonlijk. Je smaak en voorkeuren geven een interpretatie van gezelligheid, comfort en luxe. Daar
mag je best tijd en energie in steken. Daarbij reiken wij graag de helpende
hand. Dat doen we met oprechtheid, enthousiasme en liefde voor het
vak.”

Duurzaamheid
In de showroom komen de meubels volledig tot hun recht. Er zijn verschillende ruimtes in de villa op smaakvolle wijze ingericht. Opvallend is
dat er niet echt één stijl herkenbaar is. “Je zou het internationaal tijdloos
kunnen noemen”, merkt Britt op. “Het wordt ook wel omschreven als
Luxery Living. “Je ziet tegenwoordig steeds vaker dat stijlen en sferen in
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De collectie van by Rupert & Rupert wordt gedistribueerd via een
selectief dealernetwerk
van woonwinkels en decorateurs in Nederland en België.
Voor meer informatie: www.rupert.nl
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