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PROJECT HARDERWIJK
Onze opdrachtgevers uit Harderwijk hebben ons benaderd toen zijn net de 
koop van de woning rond hadden. Ze verruilden hun appartement voor een 
ruime vrijstaande woning. Om het huis helemaal eigen te maken hebben zij 
onze hulp ingeschakeld. 

WAT WAS DE WOONVRAAG?
De opdrachtgevers gaan verhuizen van een appartement naar een grote 
nieuwe woning. Ze zijn uitgekeken op de meubels uit huidige woning en 
zoeken naar een volledige nieuwe inrichting. Aan ons de vraag om te komen 
tot de optimale indeling, die de basis zal vormen voor de aan te kopen nieuwe 
meubelen. Ook is hulp bij het uitzoeken van de juiste meubels, verlichting en 
accessoires gewenst.

WAT HEBBEN WE GEDAAN?
Wij zijn gestart met het maken van verschillende indelingsontwerpen in 2D. 
We hadden de opdracht gekregen om te werken met de huidige indeling van 
de woning. Echter tijdens het ontwerp proces zagen wij al snel dat de opti-
male indeling behaald kon worden door een muurtje en woonkamerdeur te 
verplaatsen. We hebben de opdrachtgever verschillende ontwerpen gepre-
senteerd met de bestaande indeling, maar ook hebben we laten zien wat er 
met de woning mogelijk was met een kleine verbouwing. De opdrachtgever 
was snel overtuigd van de meerwaarde van deze verbouwing en dit ontwerp is 
gerealiseerd. We hebben de opdrachtgever geholpen met het maken van de 
definitieve productkeuze. Zij zijn zelf naar woonwinkels gegaan om te oriënte-
ren. De producten die zij mooi vonden, hebben ze gefotografeerd en vervol-
gens hebben we samen in onze interieurstudio de ideale productmix gemaakt. 
De aankopen hebben zij zelf gedaan. Ook de afstyling van de woning mochten 
wij realiseren. We hebben mooie accessoires geselecteerd en aangekocht. Ten 
slotte hebben we de puntjes op de i gezet, door de woning met de nieuwe 
producten te stylen. Met een kleine verbouwing en een complete restyling van 
de woning hebben we voor hen van een huis een thuis gemaakt.

LISANNE & MARK

“Samen met Nicole & Fleur zijn we aan de slag gegaan voor het interieur 
van ons nieuwe huis. Het klikte direct goed en zij voelden onze stijl goed 
aan. Wij zijn een iets afwijkende samenwerking aangegaan dan normaal, 
maar Nicole & Fleur hebben hier flexibel op ingespeeld en zijn met veel 
(aanstekelijk) enthousiasme aan de slag gegaan. Daarnaast kwamen 
zij met verrassende ideeën en vernieuwende producten waardoor het 
uiteindelijke resultaat nog mooier is geworden dan wij hadden verwacht. 
De flexibele instelling van Nicole & Fleur, het daadwerkelijk luisteren naar 
onze wensen, het enthousiasme en het geven van passend advies heb-
ben ervoor gezorgd dat ons huis een echt thuis is geworden!”



INDELING ID

tafel met maatwerk bankje

hoekbank

maatwerk meubel rondom haard met aan 
linkerzijde opbergruimte onder tv en aan de 

rechterzijde een bankje

hoge kast

vloerkleed

sidetable achter bank

lage open kast



LICHTPLAN ID

hanglamp

vloerlamp

plafondspot inbouw

plafondspot opbouw

tafellamp



MAATWERK MEUBEL ID



MOODBOARD ID



PRODUCTVOORSTEL ID
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