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For everything what’s beautiful in your home! 
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Ongeveer vijf jaar geleden werd 
met een complete verbou-
wing het droomhuis van Petra 
Veldhuizen gerealiseerd. Het 
vernieuwde interieur laat zich 
het beste typeren als landelijk 
en is gestyled met allerhande 
brocante. ‘Ik heb het geluk 
dat ik met mijn gezin in een 
mooi vrijstaand huis woon en 
het bovendien geheel naar 
mijn smaak en wensen heb 
mogen inrichten. Tijdens de 
zoektocht naar mijn zo gekoes-
terde brocante spulletjes om 
ons huis een ultieme finishing 
touch te geven, bemerkte ik 
dat deze soms slecht te krijgen 
zijn. Tevens zijn dergelijke ac-
cessoires vaak peperduur. Ik 
rustte echter niet voordat ik 
mijn gedroomde badhanddoe-
ken, kussensloopjes en andere 
accessoires had gevonden. 
Ik heb zelfs de tegeltjes voor 
onze badkamer uit China laten 
komen’, vertelt ze enthousiast. 
Deze zoektocht wakkerde haar 
droom en haar drive aan om 
een eigen webshop te starten 
boordevol met mooie acces-
soires in brocante stijl die ook 

nog eens betaalbaar zijn. ‘Ik 
werkte al jaren in het bedrijf van 
mijn echtgenoot en had het 
voornemen om met een geheel 
eigen project aan de gang te 
gaan wanneer ons jongste kind 
oud genoeg zou zijn. Toen dat 
moment aanbrak, ben ik op 
zoek gegaan naar leveranciers. 
Onlangs heeft www.mrsbeauti-
ful.nl haar virtuele deuren voor 
het eerst geopend.’ 

Everything what’s beauti-
ful in your home 
En met succes! Vele klanten die 
de stijl van Mrs Beautiful weten 
te waarderen, hebben zichzelf 
inmiddels getrakteerd op iets 
moois. ‘Voordat ik de webshop 
opende, verkocht ik mijn spul-
len al geruime tijd via Face-

book. Daarom weet ik goed 
welke merken en spullen men 
mooi vindt. Ik zeg weleens: Mrs 
Beautiful has got everything 
what’s beautiful in your home! 
Van mooie badhanddoeken 
tot beddengoed, van Engelse 
quilts tot bad- en bodypro-
ducten. Ik verkoop wat ik echt 
zelf mooi vind en let daarbij 
goed op de kwaliteit. Ik vind 
het namelijk zeer belangrijk dat 
de mensen heel lang van hun 
spulletjes kunnen genieten’, 
licht Petra toe. En dan toont 
ze ons een aantal prachtige 
spullen uit haar collectie, waar-
onder het beddengoed van 
Town and Country. De fleurige 
overtrekken voor zowel een- als 
tweepersoons bedden zijn er in 
stoere, romantische en streep-
jes varianten. ‘Voor dit bedlin-
nen wordt alleen het zeer fijne 
“percal” katoen gebruikt, waar-
door de dekbedsets heerlijk 
aanvoelen en lang mee gaan. 
Daarnaast is er gekozen voor 
de yarn dyed kwaliteit. Door 
deze garen geverfde techniek 
behouden de stoffen zeer lang 
hun kleur en uitstraling.’ Tevens 

vindt u prachtige dekbedover-
trekken van het Franse label 
Bellora Collection. 

Beautiful bathrooms
Ook zijn de vele accessoires 
welke u bij Mrs Beautiful voor 
het stijlen van de badkamer 
vindt verrassend mooi! Zo kunt 
u er vele badhanddoeken in 
een romantische stijl bestellen. 
Er zijn varianten verkrijgbaar 
van bekende merken, maar 
ook van de door Petra zelf 
ontworpen huislijn “Mrs Beau-
tiful”. Petra: ‘Het is natuurlijk 
helemaal geweldig om mijn 
eigen ontwerpen op die manier 
tot leven te zien komen! Er zijn 
ook al veel bestellingen binnen 
gekomen. Ik heb goed op de 
kwaliteit gelet; met name op 
de kleur en de afwerking van 
de stiksels.’ Dan valt ons oog 
op de prachtig vormgegeven 
producten van het Duitse bad- 
en bodymerk Zartgefühl. 

‘De biologische en parabenen-
vrije artikelen van deze ontzet-
tend fijne lijn mag ik exclusief 
in Nederland verkopen. De 
verpakkingen zijn een lust voor 
het oog en staan prachtig in de 
badkamer en op de kaptafel. 
Deze worden gekenmerkt door 
het karakteristieke roze met wit 
gestreepte motief en de roman-
tische plaatjes. 

De producten variëren van 
body butter tot zeepjes en 
van badthee tot bodylotion en 
worden louter vervaardigd van 
veganistische grondstoffen. De 
spulletjes van Zartgefühl lenen 
zich tevens bij uitstek om ca-
deau te geven. Wij maken er in 
combinatie met ons badlinnen 
bovendien mooie cadeau- en 
kerstpakketten van, welke wij 
uiteraard “beautiful” verpakken!’ 

Ook de Facebookpagina van Mrs. Beautiful is zeer inspirerend!

Onlangs is de fonkelnieuwe webshop Mrs Beautiful live gegaan. Deze online winkel is een waar  

eldorado voor de liefhebster van de mooiste accessoires in een romantische brocantestijl.  

U vindt er onder meer shabby chic beddengoed, prachtige badhanddoeken, cadeautjes en  

zelfs verzorgingsproducten! Met ieder artikel van Mrs Beautiful geeft u uw interieur een  

ultieme romantische touch!


