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Anja van Beekhuizen

Anja van Beekhuizen, internationaal interieur- & verkoopstyliste,
is founder van Checkpoint. Haar jarenlange ervaring als woonconsulente
en verhuurmakelaar maakt dat Anja als geen ander weet wat er speelt
binnen de markt. Zij kan perfect de vertaling maken naar zowel particuliere
interieurs als naar ondernemers binnen het hogere segment.

Passie op niveau
Fotografie: Michael van Oosten

Hoe zorg ik ervoor dat mijn huis stijlvol, warm
en trendy is ingericht? Hoe creëer ik een sfeer in
mijn huis waar ik mij in thuis voel? Slechts twee
voorbeelden van vragen die ik regelmatig krijg.
Je huis inrichten en stijlen is wat mij betreft vooral
een feestje, een manier om jouw persoonlijkheid
tot uiting te laten komen, daar waar je écht
thuiskomt. Dat veel mensen dat lastig en soms
zelfs stressvol vinden, begrijp ik als geen ander.
Daarom heb ik van mijn passie ‘wonen & interieur’
mijn werk gemaakt.
Als nieuwe columnist van Werelds Wonen
inspireer ik jou vanaf nu op deze plek graag met
de laatste woontrends uit binnen- én buitenland.
Ik neem je mee door mijn projecten en leg je uit
hoe je rust, balans en functionaliteit in je woning
creëert.

de Amsterdamse binnenstad. De opdracht was
het een zo luxe mogelijke sfeer mee te geven.
Met de keuze voor strakke, Italiaanse meubels
van Minotti kreeg het appartement direct een
prachtige, chique uitstraling. Door deze stijl in alle
ruimtes door te vertalen ademt alles bovendien
rust en balans uit. Alle wanden zijn transparant
en voorzien van op maat gesneden glaswerk,
waardoor de eenheid en ruimtelijkheid extra
wordt benadrukt. Om een interieur vervolgens een
eigen karakter te geven, is kunst echt een must:
kunst is sfeerbepalend. In dit Amsterdamse high
end appartement heb ik gekozen voor werk van
de Nederlandse kunstenaar Jack Liemburg. Zijn
kunstwerken zijn een combinatie van fotografie
en schildertechnieken. Krachtige, passievolle
werken die perfect tot hun recht komen in dit
verder Italiaanse interieur.

Een van mijn laatste projecten was het volledig
inrichten van een appartement aan de rand van

Maak ook jouw interieur persoonlijk met items
die vertellen wie jij bent.
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