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WOONDROOM

Gigi
VALSTER

La dolce vita 
in heerlijke sferen

GV Concepts 
ontwerpt een 
oogstrelend 

totaalconcept

Bouwbedrijf van Leent is als hoofdaannemer verantwoordelijk voor de realisatie van deze stijlvolle droomwoning.
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Op een royale, prachtig in de natuur gelegen kavel 
ontwierp designer Gigi Valster een oogstrelende villa 
die luxe, comfort en perfectie ademt. De eigenaar van 
GV Concepts woont er en werkt in het hoogwaardige 
bijgebouw dat liefdevol Het Koetshuis wordt genoemd. 
Gigi paste exclusieve en natuurlijke materialen toe 
en creëerde met lichte en zachte tinten een heerlijk 
sfeerbeeld, dat wordt versterkt door het natuurlijke 
licht dat de woning binnenvalt. De raampartijen zorgen 
uiteraard ook voor een optimale connectie met de 
eveneens door Gigi ontworpen tuin en de natuurrijke 
omgeving. 
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De stijlvolle rietgedekte villa gaat door het natuurlijke materiaalgebruik 
prachtig op in het Nederlandse polderlandschap. Vanuit de hoofdwoning, 
de werkstudio/showroom van Gigi en vanaf het terras kijken de bewoners 
heerlijk uit over het zwembad, het aangrenzende water en de weilanden. 
De indeling van de villa is volledig afgestemd op de leefwijze van de be-
woners. Gigi: “Mijn moeder is Italiaanse en voor haar is de keuken de al-
lerbelangrijkste ruimte in de woning. Dat zie je ook terug in het ontwerp. 
In het verlengde van de door mij ontworpen en door Lodder Keukens 
geperfectioneerde keuken – gemaakt van gewalst staal – plaatsten we 
een eettafel van maar liefst vierenhalve meter. Ideaal als we met een groot 
gezelschap eten en drinken. Voor intiemere etentjes of ontbijt met het ge-
zin voorzagen we de leefkeuken van een comfortabele low-dininghoek.” 
In de living bepalen een royale bank en een stijlvolle haardpartij het luxe 
sfeerbeeld. 

PARADEPAARDJE 
Ook in het privédomein van de bewoners zorgen rijke materialen voor 
een luxe en uitnodigend karakter. Zo ademen de slaap- en badkamer ex-
clusiviteit en comfort. Het paradepaardje op de eerste verdieping is de 
op maat ontworpen inloopkast van KOLENIK CABINETS, het luxemerk van 
topdesigner Robert Kolenik en zijn compagnon Gigi Valster. Het design-
object verrijkt met luxe, schoonheid en gebruikersgemak het leven van 
de opdrachtgevers. 

Vakwerk van Bouwbedrijf van Leent.
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DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT:

GV Concepts 
Wilgenweg 72D
2641 NX Pijnacker
Tel: 06-46107695
gigi@gvconcepts
www.gvconcepts.nl

Van Hollandse Bodem
Newtonweg 18
4207 HK Gorinchem 
Tel: 0183-624 626
info@gietvloer-wand.nl
www.gietvloer-wand.nl

Wooning Keukens 
& Badkamers
Leeuwenhoekweg 2
2661 CZ Bergschenhoek
Tel: 010-5242300
www.wooning.nl

Uniek Wonen
Bergse Dorpsstraat 35a
3054 GA Rotterdam
Tel: 085-0609999
info@uniek-wonen.nl
www.uniek-wonen.nl

Bouwbedrijf van Leent
Koningin Julianaweg 146
2691 GH 's-Gravenzande
Tel: 0174 247417
info@vanleent-bouw.nl
www.vanleent-bouw.nl

Van der Veen Groenprojecten
Prisma 20
2495 AR Den Haag
Tel: 070-3201428
info@groenproject.nu
www.groenproject.nu

HET OPEN HUIS DESIGN CENTER GORINCHEM | GIETVLOER-WAND.NL 

Van Hollandse Bodem 

• Pu-gietvloeren
• Cementgebonden gietvloeren
• Natural stone
• Microcement

MAGISCH UITZICHT 
In Gigi zijn studio zien we een minimalistisch sfeerbeeld, waarin designklassie-
kers en prachtig maatwerk elkaar omarmen en versterken. De riante hoogte van 
het gebouw en de grote raampartijen zorgen voor een prachtig ruimtelijk effect. 
“De eyecatcher?”, herhaalt de bevlogen designer de vraag. “Het totaalbeeld van 
de woning. En natuurlijk het uitzicht. Dat heeft op elk moment van de dag iets 
magisch.”

Uniek Wonen
Een goede vloer vormt de basis van uw interieur. U 
kiest uw vloer met zorg uit en mag van Uniek Wonen 
verwachten dat wij uw vloer met dezelfde aandacht 
zullen verwerken in uw woning. Onze kennis en kunde 
die wij in meer dan 20 jaar hebben opgebouwd, 
resulteert in een perfect op maat gemaakte vloer.

Door het werken met de juiste personen en 
hoogwaardige materialen kunnen wij uw vloer laten 
voldoen aan de hoogste standaard. 

Wij nodigen u graag uit om één van onze locaties 
te bezoeken om samen een Uniek eindresultaat te 
creëren in uw woning. 

‘ Perfectly customized for your wishes’ 
Why go standard when you can experience the 

whole process of your own unique floor?

Bergse Dorpsstraat 35a, 
3054 GA, Rotterdam 
of
Bagijnhof 68
3311 KE , Dordrect
Tel: 085 060 9999
info@uniek-wonen.nl
www.uniek-wonen.nl In samenwerking met GV Concepts en Wood creations


