Interieur-advies:
Wellicht heeft u bij het inrichten van uw huis of werkplek al eens eerder een miskoop gehad zoals een veel te grote of te
kleine bank, meubelen die totaal anders uitvielen dan wat u voor ogen had, een kleur die bij nader inzien toch best tegenviel
in het geheel, eigenlijk kiest u voor de zekerheid dan toch maar witte muren maar mist daardoor weer sfeer, kortom het lukt
telkens maar niet om de gewenste stijl en sfeer te krijgen die u echt voor ogen had.
Of misschien gaat u wel verhuizen naar een nieuwe plek, alles lekker nieuw met wellicht nog dierbare spullen die meegaan
en geïntegreerd moeten worden. En dan,… waar begin je, u krijgt een advies bij de keukenzaak, bij de vloerenzaak, bij een
meubelzaak, enz., enz., maar u krijgt nooit het totale plaatje.
Er zijn een aantal zaken waar rekening mee gehouden moet worden, bijvoorbeeld hoe is de lichtinval, hoe is het gezin
opgebouwd, wát wilt u creëren, zoekt u een warm interieur met klassieke elementen of juist lekker licht met strakke
elementen, misschien wilt u wel een landelijke uitstraling met een modern tintje, of twijfelt u en zou graag van alles een
beetje willen combineren, tja…..wij gaan ervan uit dat bijna alles kan maar dan wel goed doordacht en met een deskundige
kijk op de zaak.
Wij helpen u graag juist die plek te creëren die u zo graag wilt, het huis is uiteindelijk vaak de enige plek die men zelf creëert,
waar men rust moet kunnen vinden of juist levendigheid, waar je met de familie of met vrienden heerlijk kunt genieten van
gezellig eten, een fijn gesprek en een goed glas wijn, waar je jezelf kunt zijn met een mooi boek en een kopje thee, etc.
En voor de werkplek geldt uiteindelijk hetzelfde er moet rust en soms juist levendigheid zijn voor u en uw medewerkers,
waar men zich prettig en ‘thuis’ voelt zal men ook tot veel betere resultaten komen….
Interieuradvies wordt vaak gezien als pure luxe, maar als u datgene wilt creëren wat u voor ogen heeft en daarin de goede
balans ervaart door deskundige tips te krijgen zoals bijvoorbeeld een andere opstelling of een andere kleur, dan voorkomt u
wellicht verkeerde aankopen en opnieuw een teleurstelling.
Werkwijze interieuradvies:
Tijdens een eerste oriënterend gesprek bij ons in de studio, maken we een analyse van uw wensen, en kijken we of er een
‘klik’ is om eventueel een vervolg van onze samenwerking aan uw woon / werkwens te geven, het is namelijk best persoonlijk
om hulp aan een vreemde te vragen met het helpen inrichten van uw huis of werkplek. Overigens kunt u tijdens dit gesprek
in onze studio meteen in onze stijlkamers zien wie wij zijn, welke merken wij vertegenwoordigen en welke sferen er o.a.
gecreëerd kunnen worden.
Vervolgens rekenen wij voor een bezoek met interieuradvies bij u thuis of op uw bedrijf € 50,-, per uur excl. reiskosten buiten
de regio Dordrecht ( € 0,50 per kilometer ). Dit bedrag wordt bij het eerste advies afgerekend. Ik vraag u om sfeerbeelden en
beelden van diverse meubelen, lampen etc. te verzamelen zodat er een duidelijker beeld gevormd wordt van wat uw wens is.
Ik geef u graag advies over bijvoorbeeld de indeling en de kleuren, gordijnen, vloeren, wandafwerking, meubelen, verlichting,
etc.
Besluit u dat wij uw interieur geheel of gedeeltelijk in gaan richten dan verrekenen wij de advieskosten evenredig met het
bedrag aan goederen dat u bij ons investeert ( per € 1000,- aan goederen wordt er één uur advies a.d. € 50,- verrekend )
reiskosten worden niet verrekend. Mocht u vervolgens met ons, voor een zeer uitgebreide oriëntatie naar één van de
meubelbeurzen willen gaan dan kunnen wij een vergoeding berekenen, afhankelijk van het project en verdere afspraken.
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