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brengt de zon op uw terras.
We geven het toe, de zon is in België niet altijd evenveel van de partij zoals op
je vakantiebestemming. Maar het juiste en stijlvolle buitenmeubilair dat exact bij je
woning past helpt alvast om dat vakantiegevoel in je eigen tuin te creëren. ‘t Huis van
Oordeghem is de outdoor meubelspecialist om je hierbij te helpen!
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In de 2000m2 grote showroom van ’t Huis van Oordeghem tref je
een zee van meubelen van de meest gereputeerde outdoormerken.
Tafels, ligbedden, buitensofa’s en zelfs de mooiste handgemaakte
potten staan elegant tentoongesteld verspreid over drie gebouwen
en een grote patio. Dit jaar werd ook een prachtig nieuw paviljoen
gebouwd. Iedere ruimte heeft zijn typische sfeer, die is tot in de
puntjes uitgewerkt. Schoonheid en evenwicht loopt als een rode
draad door de verschillende gebouwen. Saskia De Mits is samen
met haar man Guy Vermeirsch de drijvende kracht achter ’t Huis van
Oordeghem.
Outdoordesign
Saskia en Guy startten hun zaak in 1997. “In die tijd klasseerde
men terrasmeubels tussen grasmachines en potplanten. Je vond
ze enkel in tuincentra en doe-het-zelf-zaken. Outdoordesign? Dat
begrip bestond nog niet”, vertelt Saskia. Ondertussen is het gamma
buitenmerken exponentieel gegroeid. Het aanbod van ’t Huis van
Oordeghem groeide mee... Maar ook’t Huis van Oordghem hielp
de emancipatie van buitenmeubilair. Dankzij ons groeide de vraag
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Ik lieg niet als ik zeg dat
we uniek zijn in de wereld.
naar outdoor design. Anno 2013 kun je er zowel terecht voor een
welgevormde picknickbank als voor een totaalinrichting van je terras
of poolhouse. “Wij doen buiten, wat interieurarchitecten binnen
doen”, vat Saskia het samen. Exterieurarchitecten dus. Populaire
exterieurarchitecten met een palmares dat zich uitstrekt tot in het
buitenland. Schrik dus niet als je in Saint-Tropez, Grimaud, Geneve
of zelfs Marrakech op een realisatie uit Belgische hand botst. Saskia
lacht: “We zijn best wel fier, op onze site vind je alvast een mooi
overzicht.“
À la carte
“Een persoonlijke aanpak is ons kenmerk”, vertelt Saskia, “elke klant
krijgt van ons advies op maat. Je zal bij ons nooit een copy/paste
zien van een vorige klant. Als we een terras inrichten, beginnen we

van nul en trekken we al onze schuiven open. We luisteren naar onze
klanten en proberen aan te voelen hoe ze leven en wat belangrijk is
voor hen. Bij ons staat de mens absoluut centraal. Inlevingsvermogen
is de sleutel tot succes. We gaan ook vaak ter plaatse, zo kunnen
we de omgeving nog beter ervaren en de inrichting hierop beter
afstemmen.”

onder andere Scandinavië, Milaan, Parijs en New York zorgt ervoor
dat het HVO team zich continue specialiseert en profileert.
“Ons team heeft een nauwe band, we werken sinds jaren samen en
hebben maar een half woord nodig om elkaar te verstaan. We zijn
letterlijk en figuurlijk met elkaar groot geworden.”
Tijdloos

Teamwork
En of Saskia er iets van kent! Het is haar als het ware met de paplepel
ingegoten. Vorm, kleur, meubilair, architectuur, kunst,…lijken voor
haar geen geheimen te hebben en meermaals per jaar trekt ze er
samen met het team op uit. Het bijwonen van meubelbeurzen in

’t Huis van Oordeghem verdeelt meer dan veertig verschillende
merken en zo slagen Saskia en haar team erin om voor elke plaats
een perfect passende combinatie te vinden. De wisselwerking
met leveranciers en ontwerpers is erg belangrijk. Zo koppelen ze
regelmatig feedback terug: “Door onze ervaring met klanten kunnen
we suggesties geven om collecties bij te sturen of uit te breiden.”

Tuinmeubelen moeten niet
alleen leefbaar zijn maar ook
een plezier om naar te kijken !

De showroom wordt elk jaar vernieuwd maar klassiekers maken al
jarenlang deel uit van het assortiment: “Iets wat goed is, is goed en
blijft goed!”, beaamt Saskia, “50 % van het meubilair is ook wit…
prachtig en tijdloos. Maar meubilair moet ook leefbaar en handig
zijn en een plezier om naar te kijken. Zeker hier in België waar je
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Als je ergens komt moet je het gevoel hebben
alsof het meubilair er al altijd stond.

meer naar je tuinmeubilair kijkt dan er op zit.” Naast wit is er ook een
uitgebreid kleurenpallet, met veel zorg en smaak uitgekozen.
“Wit plaats je niet overal, bepaalde omgeving verdraagt geen wit,
daarom kiezen wij de kleuren en materialen die zowel de architectuur
van de woning als de omgeving ondersteunen. Bij ons moet je het
gevoel hebben alsof het er altijd gestaan heeft. Als je het wegneemt
een leemte nalaat en je het gaat missen.”
Grensoverschrijdend werk
Zeventien jaar in het vak, een passie die ze tot ver over onze
grenzen dragen. “Ons aandeel in het buitenland stijgt ieder jaar.
We begeleiden de klanten in hun keuze, maken een ontwerp. Alle
administratieve en douaneformaliteiten worden door ons geregeld,
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we laten niets aan het toeval over. Uiteindelijk verzorgen onze eigen
mensen de levering en de montage.”

Saskia De Mits

Ik streef naar perfectie, zonder voorspelbaar te worden. Als het plaatje klopt voor de klant ben ik een gelukkig mens en veel meer hoef ik
daar eigenlijk niet over te zeggen. De beelden spreken voor zich.”

Poolhouse
Luxe is geen onrecht
Eén van de meest uitgesproken realisaties van ’t Huis van Oordeghem
is het poolhouse van een privéwoning in Marke (West-Vlaanderen).
“Hier vormde voor mij vooral de moderne, minimalistische architectuur mijn inspiratiebron.” legt Saskia uit. “Ik wilde het sober houden
en gaf de fluweelgrijze muren een zuiders effect met het witte meubilair. Ik hou niet van voorgekauwde catalogussettings” klinkt Saskia overtuigend en rolt met haar ogen “Met weloverwogen stukken
design probeerde ik evenwicht en harmonie te brengen in het geheel.
De combinatie van het ruwe beton met het glanzende wit is prachtig.

“Zonder plat materialistisch of hebberig te zijn, hechten we veel
waarde aan mooie spullen. Jezelf omringen met schoonheid heeft
een positieve invloed op je denkwijze en je manier van leven. Het
maakt ons gelukkig. En dan hebben we het natuurlijk niet over gulzig
consumeren. De publieke opinie lijkt er tegenwoordig anders over
te denken, maar wij vinden luxe geen onrecht. Wie het zich kan
permitteren, moet kunnen genieten van iets duurs. Zónder zich daar
schuldig over te voelen.”

’t Huis van Oordeghem
Grote Steenweg 210 - 9340 Oordegem
+32 (0)9 365.46.60 - www.hvo.be
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