


 Interieurvormgever Guido Decoussemaecker huldigt het principe 
‘Less is more’. Hij kiest voor eenvoudige belijning in tijdloze interieurs. In de basis 
zijn al zijn ontwerpen minimalistisch en strak. Tegelijkertijd creeërt hij een rijke, 
luxueuze uitstraling. Deze verfijnde combinatie van comfort en luxe draagt de naam 
Decoussemaecker. De op maat gemaakte ontwerpen zijn individueel en orgineel. 

Guido Decoussemaecker zet zijn zoektocht naar eenvoud en eigentijdse stijl door tot 
in zijn interieurs, die gekenmerkt worden door open structuren en hoge plafonds. 
Met een trefzeker oog voor details en opvallende veelzijdigheid heeft Guido 
Decoussemaecker een bijzonder gevoel ontwikkeld voor evenwichtige verhoudingen. 
Hij maakt graag gebruik van bijzondere materialen, texturen en verassende details. 

De toepassing van open haarden is een graag gezien element. Decoussemaecker kan 
terugkijken op bijna 10 jaar interieurervaring. Hij is de drijvende kracht achter 
Decoussemaecker Interieurs. Zijn uitzonderlijke kennis van materialen en techniek 
maakt dat u op een ontspannen manier van droom naar realiteit wordt begeleid.
 Hij voert alle opdrachten in eigen beheer uit. En juist dat biedt garantie voor een 
strakke bouwtiming, een hoogwaardig eindproduct en tevreden klanten. 
Zijn belangrijkste doel blijft dat zowel zakelijke als persoonlijke opdrachtgevers zich 
volledig thuis voelen in het uiteindelijke resultaat.













Bij het denken over een nieuwe inrichting van uw huis, kan het leuk maar ook lastig zijn een goede keuze 
te maken tussen al uw wensen en de overvloed aan nieuwe mogelijkheden. Technische vragen duiken op, 
uw materiaalkennis is niet meer up to date. Wie kan u ondersteunen met gedegen kennis van alle moderne 
technische en artistieke mogelijkheden. Hoe komt u aan frisse en werkelijk vernieuwende ideeën voor een 
comfortabel en origineel interieur. 
En nog belangrijker... wie kan uw dromen realiseren.

Guido Decoussemaecker geeft richting aan al uw ideeën. Grote lijnen worden zichtbaar, brengen rust en 
laten verrassende effecten toe. In efficiënte en vakkundige realisatie van het ontwerp ligt zijn grote kracht.

Private | 8 



Private | 9 





Private | 11 



Private | 12



Private | 13



Private | 14



Private | 15



Private | 16



Private | 17



Private | 18



Private | 19 



Private | 20



Private | 21 





Private | 23 







Het interieur van een bedrijf moet aan veel voorwaarden voldoen: slimme ruimteverdeling, technisch 
hoogwaardige materialen en apparatuur, praktische en opzienbarende verlichting. En ... een prettige 
sfeer, waarin zowel uw medewerkers als uw klanten zich goed voelen.

Guido Decoussemaecker is een origineel en vakkundig interieurontwerper. In overleg met u, verenigt hij 
alle mogelijkheden in een vooruitstrevend ontwerp. Het meest verrassend is zijn vermogen om bij de 
realisatie een strak werkschema te handhaven in soepele coördinatie met zijn medewerkers en toeleve-
ranciers, waardoor u kunt vertrouwen op de gemaakte afspraken. 
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Ontspanning en plezier is belangrijk. Het maakt dat mensen fit en enthousiast blijven. Binnen lopen in 
een gezellige bar, een restaurant of een sportcentrum. Nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe mogelijk-
heden ontdekken. Dat maakt het leven boeiend.

Guido Decoussemaecker ontwerpt en realiseert interieurs voor restaurants, bars, bowlingbanen en 
andere evenementen. Hij zorgt voor sprankelende verlichting en royale mogelijkheden voor plezier en 
ontspanning. En dat is zowel voor bezoekers als voor ondernemers heel aantrekkelijk!
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Met dank aan:

Fotografie:

Marjo van Rooyen – Amsterdam – NL
Jan Schot Fotografie – Amsterdam – NL
Hans Hogervorst – Koog aan de Zaan – NL
Jan Wouters Studio – Brussel - Belgium
Pascale Prodhomme – Nice – France
Jeroen Nieuwhuis – Denekamp – NL
Hagemeier Fotografie – Eindhoven – NL

Tekst en redactie:

Hanne Cannegieter – Veeningen – NL

Personeel en organisatie:

Team DECOUSSEMAECKER Interieurs

DECOUSSEMAECKER Interieurs is een uitgave van CUSoon B.V.
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