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EXCELLENT 
Buitenleven 

Special

ONS LEVEN IS VOL EN DRUK GEWORDEN DOORDAT WE DAGELIJKS IN ONS WERK EN PRIVÉ STREVEN 
NAAR GROEI, ONTWIKKELING, VOORUITGANG EN VERBETERING. DE ONBEGRENSDE MOGELIJKHEDEN 
DIE BLIJVEN ONTSTAAN DOOR DE TECHNOLOGISCHE REVOLUTIE MAKEN DAT WE CONTINU ‘AAN’ STAAN 
EN ALTIJD BEREIKBAAR ZIJN. OORSPRONKELIJKE WAARDEN ALS RUST, ONTSPANNING, BALANS EN 
EEN GOEDE GEZONDHEID ZIJN SCHAARSE EN DAARMEE BEGEERLIJKE LUXES AAN HET WORDEN. HET 
GEHEIM VAN DEZE LUXES ZIT IN DE VERBONDENHEID MET ONZE OMGEVING EN ONZE NATUURLIJKE 
STAAT VAN ZIJN. BUITENLEVEN, BUITEN ZIJN EN ONS ONDERDOMPELEN IN DE ENERGIE DIE DE NATUUR 
ONS GEEFT, BOOST ONZE GELUKSHORMOONTJES EN BEVORDERT ONS WELZIJN. DE MEEST OPVALLENDE 
TENDENSEN VAN NU ZETTEN WE VOOR U UITEEN ZODAT U ZICH NAAR HARTENLUST EN OP EIGEN WIJZE 
KUNT LAVEN AAN WAT DE NATUUR ONS TE BIEDEN HEEFT. EXCELLENT BUITENLEVEN DOEN WE LIEFST 
SAMEN, IN STIJL, MET EEN HOOG COMFORTGEHALTE EN WELDADIGE LUXE. 

TEKST: NATHALIE SCHALKE FOTOGRAFIE: PATRICK MEIS
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Omdat buiten zijn bewezen goed is voor onze algehele welgesteldheid wil-

len we graag, ondanks onze wisselende weersomstandigheden, alle seizoenen 

kunnen genieten in en om de tuin. Een royale veranda, overdekt terras, tuin-

kamer of serre biedt de mogelijkheid tot yearround buitengenoegen. Sfeervolle 

(buiten)haarden geven warmte tijdens kille dagen en avonden. Ziet u zichzelf 

al genieten? Knus opgekruld in de lounge onder een zacht dekentje bij de 

openhaard, kopje thee of glaasje schnaps binnen handbereik… Als dat geen 

ontspannen en opladen is!

WINE & DINE
De dag doornemen, bijpraten en ervaring uitwisselen doen we grotendeels 

tijdens de gezamenlijke eetmomenten. Niets zo gezellig, ongedwongen, ont-

spannend en onderhoudend als buiten borrelen en eten met het gezin, vrien-

den en familie. BBQ-en in Greeneggs of andere high tech kooktoestellen blijft 

onverminderd populair maar kent zo zijn beperkingen in variatie en moge-

lijkheden. Om ook in de tuin met gemak culinaire hoogstandjes te kunnen 

bereiden en serveren is de goed uitgeruste buitenkeuken een ideale oplossing. 

Deze extra (mobiele) keuken geeft ruimte aan uw culinaire creativiteit terwijl u 

toch onder het gezelschap kunt zijn. Samen kokkerellen in de buitenlucht en 

nieuwe smaakcombinaties ontdekken verbindt en verbroedert.

HOME OFFICE
Het tuinkantoor wint sterk aan populariteit. Hoe heerlijk zou het zijn om alleen 

het tuinpad af te hoeven wandelen richting uw verderop gelegen kantoor. Niet 

aansluiten in de file, geen storende collega’s en oninspirerende werkkamers 

maar rustig werken in uw eigen vertrouwde groene omgeving. Uw eigen, effici-

ent ingerichte domein waar in alle rust strategische plannen worden gevormd, 

relaties en leveranciers kunnen worden ontvangen en productiviteit zegeviert. 

Doordat uw thuiskantoor apart gesitueerd is blijft uw privéomgeving privé en 

kunt u toch thuis zakelijk actief zijn. De ideale work-lifebalance.
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We willen alle 
seizoenen kunnen 
genieten in en om 

de tuin
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PRIVATE WELLNESS
Onze Hollandse zomers lijken tot grote vreugde van velen langer en warmer 

te worden. Daarmee zal buitenleven steeds meer worden geïntegreerd in ons 

dagelijks ritme. We gaan buiten sporten, ontspannen, leven, baden en dou-

chen. We starten de dag sportief en gezond met een sessie op de crosstrainer 

of de yogamat. Waterpartijen, natuurlijke zwemvijvers en plunge pools zorgen 

niet alleen voor variatie in het decorum maar ook voor de nodige verkoeling en 

ontspanning. Met royale buitendouches, een moderne Finse sauna, hottub of 

jacuzzi in de tuin creëren we ons eigen private wellness center.

PUUR NATUUR
Duurzaamheid en circulariteit vertalen zich in een tuin waarin de natuur haar 

beloop mag hebben. Er worden geen terrassen en straten aangelegd maar na-

tuurlijk meanderende paden en oases gevormd. Duurzame materialen als riet, 

bamboe en een grote variëteit aan bomen en planten voeren de boventoon. 

Terug naar de basis is het devies. Grillige, natuurlijke en organische vormen, 

een stukje betoverende, ongecontroleerde wildernis om in te dwalen. Landelijk 

meubilair of organische gevormde elementen van upcycled kunststof lounge-

sets blenden naadloos in het geheel. Deze tuin is ruig, puur en perfect zoals 

die is.
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STYLING EN DESIGN
Overeenkomsten creëren harmonie, contrast creëert een prettig spannings-

veld. In aankleding en styling voor de tuin kunt u hiermee experimenteren voor 

een gewenst effect. Gaat u voor harmonie in een puur natuur tuin, kies dan 

voor organisch gevormde accessoires en aankleding in natuurlijke materialen 

als wol, vilt, hout en riet. Wilt u liever een spannend effect sorteren, maak dan 

een statement met een hypermoderne strak vormgegeven loungeset en ma-

terialen als kunststof, metaal en hightech fibers. Overall wordt de tuin steeds 

meer een verlengde van de woning en ook als dusdanig ingericht, gedecoreerd 

en gestyled.

Overall wordt de 
tuin steeds meer 
een verlengde 
van de woning


