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D&D Interieur staat al jaar en dag in het collectief Eekloos geheugen gegrift. Een warme interieurzaak 
met een voedingsbodem aan unieke zetels, groeide uit tot een bedrijf met visie, professionaliteit en 
kwaliteit. Wij zijn trots op ons werk, zien elke combinatie als verrijking van het interieur en benaderen 
klanten op een persoonlijke manier.  

Door aan de slag te gaan met de mogelijkheden van ruimte, tijd en budget, creëren we een warm 
gevoel in de woonkamer, professionaliteit op kantoor en rust en luxe in de slaapkamer. Neem een 
kijkje op onze website www.dd-interieur.be en laat je inspireren.  

D&D INTERIEUR | Delphine en Didier  

Een sterk interieursduo in een warm familiebedrijf 
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Waar D&D vroeger bekend stond voor kwalitatieve zetels op maat, gaan we nu 
veel verder. Iedereen is welkom om gewoon eens binnen te wandelen en een kijkje 
te nemen in onze toonzaal. Ontdek er unieke zetelcombinaties, mooie meubels, 
decoratie, kasten, verlichting en inspiratie voor je interieur.  

Voor klanten die kiezen voor een totaalproject of een zetel op maat, maken we 
graag een afspraak. Het opmeten van de ruimte en het plannen en het uittekenen 
van het project gebeurt vanuit een gezamenlijk gesprek waarin we adviseren en 
begeleiden. Nieuwbouwwoningen, kantoorruimte, renovatieproject of de inrichting 
van je tweede verblijf. Elke keer gaan we uit van een persoonlijk traject dat we   
afleggen met jou als klant en dat zie je in het eindresultaat.  

D&D Interieur Eeklo  

Zoveel meer dan zetels alleen  
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Met D&D Interieur kijken we anders naar de zaken. We geloven niet in het volledig strippen van 
een huis waar het niet nodig is. Dit vraagt om extra aandacht. Een warm gesprek, waar we luisteren 
naar jouw vragen, bezorgdheden en wensen. Brengt afstand nemen van grootmoeders kast jou 
geen geluk? Neemt de open haard veel ruimte in, loopt je interieur mis op de indeling of is de  
versleten stoel van een onschatbare emotionele waarde? Wij herstellen, renoveren, zoeken de  
opening voor vernieuwing en bouwen aan je interieur vanuit de beschikbare mogelijkheden,    
wensen en noden.  

Doordat we samenwerken met sterke partners voor onze kwaliteitsvolle materialen, ingenieuze 
technieken en een verfijnde afwerking, kies je als klant voor een duurzaam interieur. We maken tijd 
en ruimte voor een rustig gesprek en zoeken de mogelijkheden binnen je bestaande woning of 
kantoorruimte.  

Is de zetel te groot of te klein voor de ruimte? Zoek je een sofa die aanpasbaar is naargelang de gelegenheid? 
Wens je een bepaalde kleur, stijl of materiaal bij het (her)inrichten van je interieur? Zijn er elementen die je graag 
behoudt of net vernieuwt? Of het nu om een renovatie gaat of een nieuwbouwproject, we kijken wat herbruikbaar 
is en richten de kamer in, aangepast aan jouw wensen.  

Door het gebruik van verschillende materialen, kleuren en stijlen creëren we een mooie, stijlvolle en evenwichtige 
ruimte op maat. Unieke decoratiestukken, warme tapijten, bijpassende raamdecoratie, kwaliteitsvolle tafels, stoelen 
en kastwerk tot en met de openhaard. Zelfs de slaapkamer voorzien we van de juiste inrichting met bedden van 
Belgische makelij en een ingenieus kastensysteem.   

Sfeerdagen 11 / 12 / 13 maart  
Laat je inspireren tijdens ons interieurweekend  

Voel je al de nood aan inspiratie? Hou je van warme momenten en prachtige interieurstijlen? 
Wij alvast wel! In het weekend van 11, 12 en 13 maart 2022 geniet je van ggrraattiiss  iinntteerriieeuurrttiippss  en 
pure gezelligheid ten top. Delphine en Didier staan klaar om te adviseren en begeleiden je 
door de mooie meubels, ingenieuze systemen en sfeervolle decoratie. Kom het ervaren, bele-
ven en de sfeer opsnuiven en ga terug naar huis met een hoofd vol inspiratie.  

Zoek je unieke zetels, warme tapijten, kwaliteitsvolle tafels, stoelen en kasten tot een op maat 
gemaakt haardmeubel? Ontdek dit en meer interieurtips, ideeën en mooie concepten op onze      
Facebook en Instagrampagina of via de website. 

Anders dan anders  

Totaalprojecten vanuit een unieke blik  

Op maat in het kwadraat.  

Professionele inbreng met een persoonlijke toets  
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