
In september 2015 zijn 
Louis en Sija van Driel 
aan de Tunnelweg 14 
in Geldermalsen hun 
eigen bedrijf begonnen: 
Betuwse Woonideeën, 
interieuradvies en –
inrichting voor woningen 
én bedrijven. De familie 
Van Driel woont al twintig 
jaar in Geldermalsen. 
Eerder werkte Louis 
jarenlang met zijn vader 
in de woninginrichting. 
Na een leerzame 
loopbaan bij diverse 
bedrijven is hij nu samen 
met zijn vrouw terug in 
de interieurbranche. Want 
daar ligt toch hun hart. 

GELDERMALSEN - In de 
bedrijfsruimte en showroom 
achter hun huis vertelt 
Louis hoe hij weer terug 
is gekomen bij zijn ‘oude’ 
vak. “Ik had altijd al de 
wens om iets voor mezelf 

te beginnen. Ruim een jaar 
geleden kwam het moment 
dat we die beslissing 
moesten nemen. Ik was 
44, als ik een eigen bedrijf 
wilde opzetten, dan was dit 
het moment. Mijn vrouw 
Sija en ik hebben samen 
alles uitvoerig besproken. 
De kinderen zijn groot en 
staan op eigen benen, dus 
wat dat betreft kon het ook. 
Toen hebben we de knoop 
doorgehakt: we starten 
Betuwse Woonideeën. 
Het is echt óns bedrijf. Ik 
vind het heel belangrijk 
dat Sija erachter staat. 
Het is een passie voor ons 

allebei. Dat is echt nodig 
om succesvol een nieuw 
bedrijf op te zetten. Sija 
houdt de administratie bij, 
maakt afspraken en regelt 
telefonisch veel zaken, en 
is veelzijdig. Als er klanten 
zonder afspraak bij ons 
langskomen, adviseert 
en helpt Sija. We runnen 
Betuwse Woonideeën dus 
echt samen.”

‘Klanten moeten tevreden 
zijn’
“We zijn er voor mensen 
die ‘gewoon’ op zoek zijn 
naar nieuwe gordijnen 
of vloerbedekking. 
Maar ook voor mensen 
die het interieur van 
hun hele huis willen 
vernieuwen en opfrissen 
of hun nieuwe huis willen 
laten stofferen. En voor 
bedrijven of organisaties 
die interieuradvies en 
–oplossingen willen 
voor hun kantoor- of 
bedrijfsruimte. Omdat we 
van ons vak houden, doen 
we alle opdrachten met 
hart en ziel, of het nu een 
kleine opdracht is of een 

heel project. Alle klanten 
moeten volledig tevreden 
zijn, dat is onze missie.”

Persoonlijke aanpak
“Klanten kunnen in 
onze eigen – kleine – 
showroom alle materialen 
en mogelijkheden zien”, 
vertelt Louis. “Onze slogan 
is ‘Betuwse Woonideeën 
- Gewoon bijzonder’. Het 
draait bij ons om kwaliteit 
en service. We werken 
alleen met materialen 
van topleveranciers en 
zorgen dat we die perfect 
verwerken, zodat mensen 
jarenlang plezier hebben 

van hun vernieuwde 
inrichting. Service leveren 
we door deskundig advies 
te geven. Mensen willen 
hun ideeën over inrichting 
realiseren. Maar er zijn 
zoveel mogelijkheden, 
materialen en manieren. 
Daar adviseer ik mensen 
graag over, zodat ze zelf met 
kennis hun keuze kunnen 
maken. Verder vind ik een 
persoonlijke benadering 
heel belangrijk. Daarom 
kom ik graag bij de mensen 
thuis om hun ideeën te 
horen en te vragen wat ze 
willen. Denk bijvoorbeeld 
aan vloerbedekking of 
gordijnen met railroedes. 
Je wilt natuurlijk graag 
dat die bij het bankstel en 
de rest van de inrichting 
past. Er zijn tenslotte wel 
honderd soorten blauw, om 
maar eens een voorbeeld 
te noemen. Dat stem ik 
graag goed af, zodat mensen 
honderd procent tevreden 
zijn.”

Verrassend interieuradvies
“Verder verras ik graag 
mensen met interieuradvies. 
Je kunt voor gordijnen gaan, 

maar misschien passen 
bijvoorbeeld jaloezieën 
eigenlijk veel meer bij je 

interieur. Dat geldt ook 
voor vloerbedekking, 
daarin is tegenwoordig 
ook heel veel keus. Naast 
een stoffen vloerbedekking 
zijn er nu ook prachtige 
pvc-vloeren of schitterend 
laminaat. Door goed advies 
over materiaalkeuze en 

uitvoering verras je mensen 
en geef je echt advies op 
maat. Het belangrijkste is 
dat mensen hun ideeën of 
dromen voor de inrichting 
van hun huis kunnen 
waarmaken. En als wij 

daarbij kunnen helpen, 
vinden we dat alleen maar 
prachtig. Want we gaan 

altijd door tot de klant 
volledig tevreden is.”

Succesfactoren
Louis: “Deskundig advies 
en kwaliteitsmaterialen 
vragen om vakmanschap. 
Gelukkig heb ik al jarenlang 
ervaring in dit vak. 

Daarom kunnen we ervoor 
zorgen dat het inmeten en 
verwerken perfect gebeurt. 
Soms kost dat meer tijd dan 
je zou willen en maken we 
daardoor lange dagen. Maar 
dat hoort erbij. Belangrijk 

is dat de klant het gewenste 
eindresultaat krijgt en dat 
we de afspraken nakomen 

die we samen hebben 
gemaakt. We doen wat we 
zeggen en zeggen wat we 
doen! De kwaliteit en de 
persoonlijke benadering 
zijn volgens ons de 
grootste succesfactoren 
in onze groei. Inmiddels 
werken we in het hele 
Rivierengebied, van 
Opheusden tot Gorinchem 
en van Zaltbommel tot 
Vianen. Blijkbaar werkt 
onze aanpak. Daar zijn we 
natuurlijk erg blij om.”

Betuwse Woonideeën in
Geldermalsen - ‘Gewoon bijzonder’

Hallo, dit is voorbeeldtxt!
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‘Deskundig advies en
topmaterialen

vragen om vakmanschap’.

Belangrijk is dat de klant 
kwaliteit krijgt en dat wij 

de gemaakte afspraken 
nakomen. 


