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Inpa Parket & Interieur werd in 1968 opgericht door 

Sjaak Roosenboom. Toen hij in 1994 overleed namen zijn 

dochter Ella en haar echtgenoot Arthur en zoon Paul en 

schoondochter Lucy het roer over. Onder hen groeide 

Inpa Parket & Interieur uit tot een wereldwijd bedrijf, 

met eigen bossen en productiefaciliteiten in Bolivia en 

Paraguay, een moderne lakfabriek in Tilburg en een 

ruime overzichtelijke showroom in Bergen op Zoom.  

“Inpa is uniek omdat wij alles zelf doen, van de  

staande boom in het bos tot de afgewerkte vloer.  

Niet iedereen kent de wereld die achter onze  

showroom aan de Buitenvest schuilgaat. Wij zijn 

vaklieden, geen marketeers. Wat we doen doen  

we graag, maar we blijven ook met onze beiden  

voeten op de vloer. Die vloer is dan wel van  

de beste kwaliteit!”
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BEIDE VOETEN  
OP DE INPA-VLOER

Stephan zijn vak is niet zozeer “verkopen”, 
maar eerder “meedenken”, “vertrouwen 
winnen” en vooral “voorstelbaar maken”.  
“Een vloer koop je niet van een klein staaltje”, 
vindt Stephan. Daarom zorgt hij ervoor dat 
Inpa’s mooiste vloeren altijd op een flink 
oppervlak te bewonderen zijn, zodat je kunt 
zien hoe de tafel of stoel van je dromen erop 
staat. “Brainstormen met klanten en elkaar 
zo tot nog betere ideeën brengen vind ik het 
mooiste dat er is”, zegt hij, “met mijn ideeën, 
ervaring en enthousiasme betaal ik onze 
klanten een stukje terug.”

Dat Inpa sterk is in maatwerk, snel schakelt, 
bijna al haar producten onbehandeld uit 
voorraad kan leveren, snel kan schakelen  
met de juiste afwerking en klaarstaat  
met het juiste advies over ondervloer of 
randafwerking weet Stephan feilloos over te 
brengen. Dat doet hij terwijl hij zijn klanten 
rondleidt door de 600 m2 grote showroom en 
langs de collectie met voordelige restpartijen. 
En hoewel hij het meeste verstand heeft van 
vloeren, zet hij ook graag heerlijke koffie.  
Ook voor jou!

Wie in de showroom van Inpa Parket & Interieur komt, kent Stephan van Son. 

Hij is getrouwd met Sandra, vader van Selina en hij houdt van zijn vak:  

“Hier kan ik mijn ei kwijt.”

Enthousiasme  
betaalt zich terug

Stephan van Son 
Shopmanager

3



Aan het einde van de smalle Pakhuisstraat staat al sinds 1850 een 

loods, met verweerde muren en hoge ramen. In de loop der jaren 

deed het pand vermoedelijk dienst als melkfabriek, kermisopslag  

en wellicht zelfs als brouwerij. Sinds kort is het een woning.  

Felix en Elaine Kools kochten het pand in een treurige staat.  

“Je moet een beetje gek zijn om daar doorheen te kunnen kijken”, 

lachen ze. Felix en Elaine deden het. Ze zagen iets heel moois, en 

architect Ad Kil zag het ook. Na twee jaar bloed, zweet en tranen 

werd een droom werkelijkheid. 

De oude muren, de stalen balken, de grote ramen en  

verschillende niveaus maken de loft van Felix en Elaine een 

droomhuis. Het bescheiden middelpunt is een stoere, zwart  

geoliede eiken canyon-vloer, met karaktervolle brede planken.  

“We hebben onze woning bewust duurzaam gemaakt, en  

hout is niet alleen duurzaam maar ook erg mooi. Bovendien  

kopen we graag bij plaatselijke ondernemers. Zo kwamen we  

vanzelf bij Inpa terecht, hun kennis en ervaring gaf ons meteen  

een vertrouwd gevoel. Dat vertrouwen werd alleen maar  

versterkt door het aanstekelijke enthousiasme van Stephan.  

Familie Kools

 bij
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Ze kochten een vervallen pakhuis en zagen er een droomhuis in. Het droomhuis van Felix  
en Elaine Kools kwam tot leven door een geïnspireerde architect, de gouden handen van  
Felix en het enthousiasme van Inpa.

Elaine
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Ze kochten een vervallen pakhuis en zagen er een droomhuis in. Het droomhuis van Felix  
en Elaine Kools kwam tot leven door een geïnspireerde architect, de gouden handen van  
Felix en het enthousiasme van Inpa.

Hij gaf ons de vrijheid om stalen mee naar huis te nemen en ze daar  

tot leven te zien komen. Zo wordt de aanschaf van een vloer iets  

om naar uit te kijken!” 

Geïnspireerd door het enthousiasme van Inpa vonden Elaine en  

Felix ook de ultieme eyecatcher van hun woning: een dubbele houten 

deur, die na ongeveer een eeuw trouwe dienst in het Indiase Jodphur 

een nieuw leven kreeg in Bergen op Zoom. “We zagen die deur in de 

showroom van Inpa en wisten meteen dat hij in onze woning hoorde”, 

zegt Elaine, “Dit is veel meer dan een deur. Hij lééft!” 

Door de subtiliteit van de vloer komt de dubbele houten deur nog  

beter tot z’n recht. “Mede door de vloer is het elke dag weer  

fantastisch thuiskomen”, zegt Felix, “ik heb nog overwogen om  

een visgraatvloer te nemen, maar de oude muren zijn zo scheef dat   

de brede planken veel beter tot zijn recht komen..” 

Felix
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INPA GAF ONS DE 
VRIJHEID OM STALEN 

MEE NAAR HUIS TE 
NEMEN EN ZE DAAR TOT 
LEVEN TE ZIEN KOMEN. 

Elaine Kools

Eiken duo plank 
Canyon zwart geölied



Wij “kennen” onze vloeren al vanaf de boom. In Bolivia 

bezit Inpa een bos van maar liefst 30.000 hectare.  

Inpa Forest staat aan de basis van de vloeren die klanten 

in de showroom in Bergen op Zoom kunnen bewonderen. 

We zijn FSC en PEFC gecertificeerd en zijn ons volledig 

bewust van de grote verantwoordelijkheid die dit bos 

ons geeft. Ons bos is verdeeld in percelen, in elk perceel 

worden bomen selectief geoogst; dat wil zeggen dat 

ongeveer 5% van de grootste bomen wordt gekapt. 

Daarna wordt een perceel voor 25 jaar afgesloten zodat 

de natuur zich kan herstellen. Ook nemen we lokaal deel 

aan verschillende herbebossingsprojecten, en de lokale 

bevolking vergeten we niet. Toen we in Bolivia begonnen 

was ons bos moeilijk bereikbaar, maar we hebben de 

infrastructuur verbeterd. We houden van hout, en daarom 

werken we op deze bijzondere en duurzame manier.  

Zo zijn onze klanten niet alleen verzekerd van de mooiste 

vloeren van de hoogste kwaliteit, maar leveren  

ze ook een bijdrage aan de wereld en het milieu.”

...INPA 30.000 HECTARE 
BOS IN BOLIVIA BEZIT?

je dat...Wist 
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je dat...
In 9 stappen  
van bos naar vloer
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1.  Entree Inpa forest  

(30.000 hectare) in Bolivia 

2.  Bomen worden selectief  
gekapt voor productie

3.  Stammen gaan op transport  
naar parketfabriek

4.  De stammen worden  
verwerkt tot halffabrikaten

5.  Halffabrikaten worden  
voorbereid voor de droogkamers

6.  De gedroogde planken  
worden geprofileerd.

7.  Producten worden  
gelakt en afgewerkt

8.  Per zeevracht komen de vloer- 
planken aan in Bergen op Zoom

9.  Eindproduct Tajibo visgraat vloer  
is geplaatst bij de consument.

Directie Zuid Amerika

Tajibo visgraat vloer
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Paul 
Roosenboom



Wie zijn droomhuis koopt, wil het beste. De beste vloer vind je bij Inpa, ook als je niet 
verwacht bij de doelgroep te horen en denkt dat een houten vloer niet is opgewassen 
tegen de knoeikunsten van je driekoppige kroost. De familie Bogers-Mourits viel bij 
Inpa van de ene verbazing in de andere, en leerde dat je je hart moet volgen.
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Over de  
Familie Bogers - Mourits

vloer bij

Noud
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vloer bij

Noud

“We hebben twee katten, drie kleine kinderen en vloerver warming.  

In ons hart wilden we misschien wel een houten vloer, maar we 

durfden niet, dus zochten we naar pvc”, zegt Yvonne Mourits.  

Eind vorig jaar betrok zij met haar vriend Stefan Bogers hun  

zoons Jens (8) en Noud (2) en dochter Lieke (5) hun nieuwe woning  

in de Bergse wijk de Markiezaten. “Hutspotvlekken op een houten 

vloer, ik moest er niet aan denken”, zegt Yvonne.

De overtuigingskracht, het enthousiasme en het vakmanschap  

van Inpa deden wonderen. Yvonne en Stefan twijfelden niet langer:  

de vloer in hun nieuwe huis moest een houten Inpa-vloer worden. 

“Inpa weet waar ze mee bezig is”, zeggen Stefan en Yvonne,  

“na één gesprek waren we niet bang meer voor vlekken of 

vloerverwarming en wisten we zeker dat ons huis pas echt een 

droomhuis zou zijn met een houten vloer.” 

Heel even leek die droom alsnog in duigen te vallen. De geleverde 

vloer bleek niet correct te zijn en kon daarom niet op de juiste wijze 

worden gelegd. Inpa liet zien wat “service” – een term die veel 

ondernemers van de daken schreeuwen – nou eigenlijk betekent. 

“Inpa loste het probleem op, door binnen no-time alsnog een goede 

vloer te leveren, zonder dat onze strakke planning in de knel kwam”, 

vertelt Yvonne, “als een bedrijf zo voor je in de bres springt, dan  

weet je als klant dat je de juiste keuze hebt gemaakt.”

Ondertussen zijn Stefan en Yvonne nog elke dag blij met hun 

karaktervolle visgraatvloer: “We hebben ons hart gevolgd, en hebben 

nog geen seconde spijt gehad.” De vloer blijkt bovendien niet alleen 

“kinderproof”, de kinderen vinden ‘m óók prachtig. Jens omdat hij 

“lekker warm” is, Lieke omdat je er heel goed de split op kunt doen. 

Dat doet ze graag even voor.

Stefan

Lieke

Jens

Yvonne

ALS EEN BEDRIJF  
ZO VOOR JE IN DE BRES  

SPRINGT, DAN WEET JE ALS  
KLANT DAT JE DE JUISTE  
KEUZE HEBT GEMAAKT.”

Yvonne Mourits 
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Onlangs reisde Stephan af naar Jodhpur in het westen 

van India. “Jodhpur is een houtstad bij uitstek”, 

zegt Stephan, “ik voelde me er als een kind in een 

snoepwinkel, zo veel moois was er te zien. Hoe langer 

je kijkt, hoe mee je ziet. 

Stoere oude meubelen, sobere houten ornamenten, 

grote deuren, alles wat je maar kunt bedenken.  

We hebben enorm veel moois gekocht, dat nu allemaal 

te zien is in Bergen op Zoom. Een oude, houten 

baksteenvorm is enorm decoratief, maar hoeveel 

huizen zijn er in India mee gebouwd? 

 

 

Een oude citruspers staat prachtig op een mooie 

houten vloer, maar hoeveel heerlijke dranken of 

gerechten zijn er mee gemaakt? Een oude kappersstoel 

is een sfeervol meubel, maar wie heeft erin gezeten  

en welke verhalen zijn erin verteld? 

En wie zijn er allemaal door die oude, houten deuren 

gelopen? Dat bedoel ik met meubelstukken met een 

verhaal. Ik heb mijn ogen uitgekeken in India.” 

 

Wat vooral indruk op Stephan maakte was de 

creativiteit van de Indiërs.  “Die mensen zijn 

kunstenaars”, zegt hij, “het mooie is dat er in al  

deze meubelen geen nieuw stukje hout te vinden 

is. Indiërs zijn meesters in het recyclen van hout. 

De levensstandaard in India is minder dan die in 

Nederland, maar dat leidt ertoe dat de Indiërs  

enorm creatief worden en de mooiste dingen maken.  

Voor de Indiërs was ik met mijn lengte van twee  

meter een bezienswaardigheid, maar voor mij  

zijn zij een herinnering waar ik nog heel lang  

met plezier aan terugdenk. Zeker omdat ze onze 

klanten zoveel moois brengen.” 

In India vindt Inpa Parket & Interieur de unieke, stoer-sobere meubelstukken  
die het verschil maken in elk interieur in Bergen op Zoom en omstreken.  
“Onze klanten zoeken eyecatchers”, zegt Stephan van Son, “en die vinden we 
via onze contacten in India. Daar kopen we meubelstukken met een verhaal,  
die je nergens anders vindt.” 
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MEUBELSTUKKEN MET EEN 
VERHAAL, DIE JE NERGENS 
ANDERS VINDT. 

Inpa en India zijn  
twee handen op één buik
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IMPRESSIE  
MEUBELEN UIT  
INDIA

Kom de collectie bekijken  
in onze showroom of kijk op  
www.inpawoonwinkel.nl.



  Finesse, intuïtie en 
Fingerspitzengefühl  

Parketteur Maurice Vos is het visitekaartje van Inpa Parket 

& Interieur. Pas als Maurice klaar is met zijn werk komen de 

kwaliteit en het vakmanschap van Inpa volledig tot bloei. 

“In mijn vak maak ik mensen blij”, zegt hij, “als wij een vloer leggen 

zien ze iets moois ontstaan. Dan wordt hun huis een echt thuis. Een 

vloer geeft een woning karakter.” Het werk van een ambachtsman als 

Maurice draait vooral om finesse, intuïtie en “Fingerspitzengefühl”. 

“Het leggen van een visgraatvloer is ingewikkeld dus je moet zeker 

handig zijn, maar je moet vooral oog hebben voor detail.  

Voor passtukjes, zaagsnedes en plintjes. Zo herken je het verschil  

tussen een doe-het-zelver en een vakman, en die kleine details  

doen enorm veel voor het eindresultaat. Het moet keurig zijn,  

het moet netjes zijn en je moet de kwaliteit in één oogopslag  

kunnen zien. Dat begint allemaal met een mooie vloer, en daar  

zorgt Inpa voor. Zo versterken we elkaar. 

Maurice

Vloer schuren of renoveren? www.vosparket.nl

Buitenvest 52
4614 AD,  Bergen op Zoom

T: 0164 21 41 00 
E: showroom@inpa.nl
I: www.inpawoonwinkel.nl

We zien u graag  
   in onze showroom

OPENINGSTIJDEN
Maandag:  gesloten 

Dinsdag:  09.00 - 17.00

Woensdag:  09.00 - 17.00

Donderdag:  09.00 - 17.00

Vrijdag:  09.00 - 17.00

Zaterdag:  10.00 - 16.00

COLOFON

Art direction Yvonne Mourits / Byzonder

Vormgeving Marthy Mourits / Uniek in ontwerp

Fotografie Gijs Proost / Gijs Proost Fotografie

Redactie / fotografie Dennis van Loenhout / DevL

 


