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W I N D T  I N T e r I e u r

WINDT Interieur in Lisse bestaat dertig jaar, 

maar de familie Windt kent een veel langere tra-

ditie in de wooninrichting. Paul en Marjan Windt 

vertellen over de rijke geschiedenis van het familie-

bedrijf, de huidige stand van zaken en toekomst. 

Het begon allemaal in 1920 toen opa Windt in Haarlem een 
eigen wooninrichtingsbedrijf begon. Een van zijn zoons werkte 
mee als meubelmaker. Paul vertelt: “Mijn vader hielp ook al op 
jonge leeftijd mee, maar opende in 1949 een eigen zaak in Ben-
nebroek. Als kleine jongen hielp ik mijn vader al met het afstof-
fen van de meubelen. Uiteindelijk ben ik dus in zijn voetsporen 
getreden, want in 1983 begonnen mijn vrouw Marjan en ik voor 
onszelf in Lisse.” In 2004 werd op vijftig meter afstand van het 
oude pand, de huidige winkel geopend. De nieuwe zaak is een 
stuk groter waardoor het assortiment kon worden verbreed. Be-
halve tapijt, karpetten, gordijnen en raamsystemen biedt WINDT 
Interieur tevens een mooie collectie zitmeubelen. 

Het is vooral het advies aan de klanten dat WINDT Interieur uniek 
maakt in hun aanpak. Paul: “Als wooninrichter was je vroeger vooral 
een tapijt- en gordijnverkoper. Daar heb ik me al in een vroeg sta-
dium van los willen maken, mijn eigen draai aan willen geven. Als 
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klanten iets nodig hebben, kom ik altijd eerst kijken zodat ik een 
advies op maat kan geven. Soms neem ik zelfs spullen mee uit de 
winkel en zet ze precies zo neer zoals ik het voor me zie.” Marjan 
vult aan: “Het is zijn kracht dat hij het vermogen heeft om te kun-
nen zien hoe iets kan worden. Waar andere mensen moeite hebben 
met visualiseren, heeft Paul het allang op zijn netvlies staan.” Paul: 
“Als mensen iets bij ons kopen, krijgen ze mij erbij. Wij staan altijd 
voor onze klanten klaar, ook bij het leeghalen van de te stofferen 
ruimte. Het is belangrijk om je te profileren als specialist, dat maakt 
je uniek en zorgt ervoor dat we overeind kunnen blijven in deze 
toch lastige tijd. Je kunt overal een gordijntje halen, maar het is ons 
advies en service die de meerwaarde geeft. Zo ook de uitvoering 
van de werkzaamheden, die in handen is van onze vakbekwame 
medewerker Marco van der Steen.”

Grote trots van het bedrijf is de bank die afgelopen najaar onder 
eigen label is uitgebracht. Deelname aan een lokale jaarmarkt 

was de aanleiding. Paul: “Het leek me leuk om een in het oog-
springend meubelstuk te kunnen presenteren. Het werd een 
bank, van goede kwaliteiteit Nederlands fabricaat verkrijgbaar 
in meer dan honderd verschillende kleuren. In samenwerking 
met mijn leveranciers hebben we de bank kunnen realiseren voor 
een prijs van nog geen 2000 euro. In overleg met mijn kinderen, 
die direct enhousiast waren, hebben we de naam bedacht: SofA. 
De ‘SofA-familie’ heeft zelfs al een uitbreiding gekregen met 
een hoekbank, fauteuil en hocker.”

Sinds de opening van hun zaak werken Paul en Marjan samen. 
In eerste instantie was Marjan alleen verantwoordelijk voor de ad-
ministratie, maar sinds 2010 staat ze ook in de winkel. In dat jaar 
ging hun vaste verkoopster fimke na 22 jaar uit dienst. ook de 
vier zoons van het echtpaar zijn nauw betrokken bij het bedrijf van 
hun ouders. De oudste zoon is architect en hij helpt bij het uitte-
kenen van de verbouwing voor een klant. Daarnaast assisteert hij 
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Onze Merken:
Artelux - Casamance - Carlucci - Chivasso

Christian Lacroix - Designers Guild  

Desso- Cunera - ICE carpets - JB Style

Kendix - Louis de Poortere - Metropole by Baan 

Mottura - Nina Campbell - Lorca

osborne & Little - Nouwens Bogaers - Parade 

Romo - Sunway - Vano - Wind - Wood & Washi

Zinc - Jab - Ian Sanderson - William Yeoward
Paul eN MarjaN WINDT

met de marketing en heeft zijn broer de website gemaakt. Hoewel 
ze al bijna dertig jaar bezig zijn, willen Paul en Marjan nog niet 
van ophouden weten. Paul: “Ik vind het de laatste tien jaar alleen 
maar leuker geworden. Als de nieuwe stoffen en meubelen die 
we eerder op beurzen hebben uitgezocht, worden geleverd, wor-
den we daar helemaal vrolijk van. Vooraf weten we vaak precies 
welke lamp of stof zal passen in het interieur van onze klanten. De 
verbreding van ons assortiment heeft een verdieping gegeven aan 
de mogelijkheden in onze winkel en voor onze klanten.”

WONEN & INTERIEUR


