
Veronique Schoorl is al zeventien jaar 
eigenaar van de charmante winkel 
in Wassenaar. Vanaf haar negen
tiende ‘zit ze in de lingerie’ en gaat 

ze vol enthousiasme voor perfectie. “Het moet 
perfect zijn, anders verkopen we het niet. Als je 
een mooie bh draagt, met een goede pasvorm 
en goede ondersteuning, eentje van kwaliteit, 
dan krijg je een mooi silhouet, komt je figuur be
ter uit en is je uitstraling zo veel krachtiger. Je 
voelt je gewoon lekkerder met een goede set 
aan. En een goede set is er voor iedereen, in 
alle denkbare maten, van functioneel tot sexy, 
met of zonder kant en in alle kleuren.”

Ambassadeur van lingeriebranche
Twee keer per jaar hangt er een nieuwe collec
tie in de winkel, samengesteld door Veronique, 
die zich ambassadeur van de lingeriebranche in 
Nederland mag noemen. Als enige. Ze bezoekt 
internationale beurzen in Parijs en Antwerpen 

en kiest uit een min of meer vast merkenpak
ket de beste items. “Dat doe ik aan de hand van 
een gedetailleerd inkoopplan, op gevoel en met 
mijn klanten in gedachten. Tegenwoordig zet ik 
foto’s op Instagram en Facebook en kijk ik welke 
de meeste reacties krijgen. Pas als ik alles uit
voerig heb bekeken en vergeleken, ga ik orders 
schrijven. Een flinke klus, maar erg leuk om te 
doen en het levert een bijzondere unieke col
lectie op. Dit najaar staat in het teken van kant. 
Kant is weer terug en zorgt voor een vrouwe
lijke, luxe touch. Diepe kleuren als kersenrood, 
groen en donkere blauwtinten zijn volop ver
tegenwoordigd, soms in combinatie met een 
dierenprint.” 

Op je gemak
Niet alleen de collectie lingerie, badmode, shape
wear, panty’s en sportbh’s is opmerkelijk maar 
ook de prettige gastvrije sfeer. Veronique en 
haar collega Sandra besteden veel aandacht 

Als je eenmaal bij Chaussette Lingerie en 
Badmode hebt kennis gemaakt met de 

prachtige collectie en de oprechte 
persoonlijke service wil je nooit meer anders.

wonderen

Mooielingerie
doet

aan hun klanten. “Het kan best confronterend 
zijn om bloot voor de spiegel te staan. Veel vrou
wen zijn onzeker over hun lichaam. Kan ik nog 
wel een bikini aan? Wij maken duidelijk dat 
maat 38 niet beter is dan maat 44 en geven aan 
hoe je er in een bepaald model en met andere 
accenten en accessoires prachtig uit kunt zien. 
We gaan samen op reis. Je moet je op elk  
moment op je gemak voelen in je lingerie of 
badkleding. Daarom hebben we ook geen web
winkel, we willen laten ervaren dat je door dat 
bandje te verstellen of een ander merk te pro
beren vanzelf het perfecte stuk vindt. Met onze 
kennis en ervaring lukt het altijd om de beste 
en mooiste versie van jezelf naar boven te halen.”

Resultaat gegarandeerd
Klanten komen overal vandaan, zelfs uit het bui
tenland en hoeven hun maat niet eens te noe
men. Veronique ziet het in een oogopslag en is 
bovendien een kei in het onthouden ervan. 

CHAUSSETTE LINGERIE EN BADMODE

“ WE HALEN DE BESTE EN MOOISTE VERSIE 
VAN JEZELF NAAR BOVEN”

“Soms kan ik niet op een naam komen, maar 
weet ik wel meteen de maat. Dat zit er gewoon 
in. We voelen ons verbonden met onze klanten 
en dat is kennelijk wederzijds want we worden 
regelmatig bedankt voor onze gezellige en pro
fessionele service.” 

Chaussette Lingerie en Badmode
Johan de Wittstraat 6b, Wassenaar
T 070 517 63 83
www.chaussette.nl

Openingstijden: maandag 13.00  17.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag 9.30  17.30 uur
Zaterdag 9.30  17.00 uur

Eigenaresse Veronique Schoorl (rechts) 
met collega Sandra

Dot Flowers van Maison Lejaby

Wish van Simone Pérèle Foret Lumière van Lise Charmel

TEKST LIZZY DE WILDE 
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