
WERKWIJZE



Moodboard: een overzichtelijke en visuele weergave van de stijl en sfeer van de ruimte. 
Indeling: één perfecte indeling is er niet. Op basis van je wensen werk ik meerdere opties uit. 
Materialen + kleuren: afhankelijk van jouw situaties stem ik de basis op elkaar af
2D aanzichten: Om je net een iets beter beeld te geven ontvang je een grof aanzicht in 2D van de
gemaakte keuzes, van de belangrijkste wanden. 
Persoonlijke Pinterestpagina: op een verborgen Pinterest pagina verzamel ik allerlei ideeën en
geef ik nog wat alternatieven voor de items die ik je in het document heb gegeven. 

Dit pakket is perfect om de juiste basis van je huis neer te zetten, zodat je het zelf vervolgens af
kunt maken en weet binnen welke kaders je verder keuzes kunt maken. Zie het als een grote

eliminatie van keuzes. 
 

Stap 1: 
We plannen een afspraak online of bij jou thuis in. Vooraf krijg je van mij een korte vragenlijst

toegestuurd, zodat ik alvast een goed beeld heb en het e.e.a. voorbereid. 
 

Stap 2
: Intake: in een gesprek van 1-1,5 uur nemen we je wensen en verwachtingen door, dat wat je heel erg

mooi vindt en zeker ook wat je juist niet zo mooi vindt. 
 

Stap 3: 
Samenvatting: na afloop ontvang je van mij per mail een korte samenvatting van ons gesprek, puur

een check of we op één lijn zitten. 
 

Stap 4:
 Uitwerking: op basis van de samenvatting werk ik de volgende onderdelen voor je uit::

 

 
Stap 5: 

Ik kom weer bij je terug (online of thuis), neem de documenten en stalen mee. We nemen alles door
en ik beantwoord vragen. 

 
Stap 6: 

Na afloop ontvang je van mij de factuur en alles wat we hebben besproken ontvang je ook digitaal.
Heb je nog een extra (revisie)ronde of advies nodig, geen probleem. Hier maken we nieuwe afspraken

over op basis van een uurtarief. 
 
 

NOTE - ik geef je zoveel mogelijk inzichten en opties, zodat je klaar bent om vervolgens zelf je definitieve
keuzes te maken. Zie het als een uitgangspunt en richting. Het kan voorkomen dat er bepaalde items toch

net niet helemaal in de smaak vallen of (tijdelijk) niet leverbaar zijn. Op je persoonlijke Pinterestpagina
staan gelukkig alternatieven. Kom je er dan nog niet helemaal uit, dan kunnen we altijd een nieuwe

afspraak maken. 
 

PAkket BASIS



Moodboard: een overzichtelijke en visuele weergave van de stijl en sfeer van de ruimte. 
Indeling: één perfecte indeling is er niet. Op basis van je wensen werk ik meerdere opties uit, waar
we een keuze uit maken voor de uitwerking.  
Materialen + kleuren: afhankelijk van jouw situaties stem ik de basis op elkaar af. Dat betekent
alle grote vlakken: vloer, wanden, raam, plafond, andere vaste items.
Persoonlijke Pinterestpagina: op een verborgen Pinterest pagina verzamel ik allerlei ideeën en
geef ik nog wat alternatieven voor de items die ik je in het document heb gegeven. 

 
Stap 1: 

We plannen een afspraak online of bij jou thuis in. Vooraf krijg je van mij een korte vragenlijst
toegestuurd, zodat ik alvast een goed beeld heb en het e.e.a. voorbereid. 

 
Stap 2: 

Intake: in een gesprek van 1-1,5 uur nemen we je wensen en verwachtingen door, dat wat je heel erg
mooi vindt en zeker ook wat je juist niet zo mooi vindt. 

 
Stap 3: 

Samenvatting: na afloop ontvang je van mij per mail een korte samenvatting van ons gesprek, puur
een check of we op één lijn zitten. 

 
Stap 4: 

Uitwerking: op basis van de samenvatting werk ik de volgende onderdelen conceptmatig voor je uit.
Dat betekent dat het in eerste instantie een grove uitwerking is waar ik je verschillende opties laat zien. 

 
Stap 5: 

Ik kom weer bij je terug (online of thuis), neem de documenten en stalen mee. We nemen alles door
en kijken ter plekke welke opties voor jou het meest geschikt zijn. Iets meer tijd nodig om het te laten

bezinken, geen probleem dan stemmen we het af, zodra jij er klaar voor bent. 
 

Stap 6: 
Na de eerste conceptbespreking ontvang je van mij de eerste factuur met de helft van het

totaalbedrag en ga ik aan de slag met de gezamenlijke uitgangspunten. Ik werk alles verder op detail
uit. 

 
 
 

PAkket COMpleet



Meubels: Ik laat je in een overzichtelijk document zien welke (nieuwe) meubels ik heb toegevoegd
en waar ze in de ruimte terugkomen.
Verlichting: In een plattegrond geef ik aan waar er lichtpunten komen, plus specificaties van de
lampen en doe ik armatuur voorstellen die passen binnen het geheel. 
3D tekening: In de 3D beelden geef ik aanzichten van je ruimte waarbij ik zo goed mogelijk het
resultaat in beeld breng. Zo heb je een behoorlijk idee hoe je thuis er uit komt te zien! 

Stap 7: 
Eindbespreking. In de eindbespreking nemen we het volledig uitgewerkte plan door met naast de

volledig uitgewerkte onderdelen tijdens de conceptbespreking ook de volgende onderdelen: 
 
 

Stap 8: 
Het advies is afgerond en je ontvangt alles digitaal. Tijdens de eindbespreking heb je een geprint

exemplaar ontvangen van de plannen. Na afloop ontvang je alles digitaal en stuur ik eventueel nog
alternatieven of andere zaken toe die naar voren kwamen in de bespreking. Binnen 3 werkdagen
ontvang je de factuur met het resterende bedrag. Vragen over de uitvoer van het ontwerp kun je

uiteraard altijd stellen. Ben je klaar met de uitvoer en aangekomen bij de styling, maar loop je daarin
nog vast of heb je tussendoor toch nog extra advies nodig? We kunnen altijd nog een sessie

inplannen (op basis van uurtarief).  
 
 

NOTE - ik geef je zoveel mogelijk inzichten en opties, zodat je klaar bent om vervolgens zelf je definitieve
keuzes te maken. Zie het als een uitgangspunt en richting. Het kan voorkomen dat er bepaalde items toch

net niet helemaal in de smaak vallen of (tijdelijk) niet leverbaar zijn. Op je persoonlijke Pinterestpagina
staan gelukkig alternatieven. Kom je er dan nog niet helemaal uit, dan kijk ik er nog een keer samen met je
naar! Daarnaast verzamel ik zoveel mogelijk kleur- en materiaalstalen, zodat je een realistisch beeld krijgt
van de combinatie. Helaas is er niet van ieder product een staal beschikbaar. Heb je iets besteld en twijfel

je of het wel echt de juiste combinatie is, laat het weten dan kijken we er samen naar!
 


