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PROJECT WERKHOVEN

PROJECT WERKHOVEN
Onze opdrachtgevers uit Werkhoven waren anderhalf jaar geleden toe aan een
nieuw interieur. Toen ze de trap en het toilet zelf naar tevredenheid vernieuwd
hadden, waren de woonkamer en keuken aan de beurt. Maar de restyling van

de woonkamer en de keuken vonden ze toch wat ingewikkelder. Lees hier hoe

wij vervolgens voor hen een nieuwe inrichting met maatwerk kast als eyecatcher
hebben gerealiseerd.

WAT WAS DE WOONVRAAG?

We willen graag een eenheid creëren met betrekking tot de hal, woonkamer
en keuken. De keuken willen we open laten breken, zodat de woonkamer en
keuken mooi in elkaar overlopen en we meer ruimte krijgen. Het huis moet

een warme deken worden waar we ons prettig in voelen. We zijn op zoek naar
eenheid, rust en opbergruimte. Jullie advies over kleur, indeling, inrichting en
verlichting is zeer welkom.

PETRA & MAARTEN
“Wij hebben een bijzonder prettige ‘Nicole & Fleur ervaring’ opgedaan!
Vanaf dag één voelde het goed en hadden wij alle vertrouwen in een

mooie remake van onze huiskamer/keuken en hal. Het enthousiasme,

de kennis en kunde, de persoonlijke bezoeken in ons huis en de verschillende ontwerpen hebben voor ons echt het verschil gemaakt. Daarnaast

werden alle afspraken goed nagekomen en was er altijd genoeg tijd voor
(extra) overleg en afstemming van onze woonwensen. Leuke reacties

hebben wij mogen ontvangen van familie, vrienden en bekenden toen zij
het eindresultaat onder ogen kwamen; vooral de op maat gemaakte kast
rondom de deur is een echte eyecatcher in onze woonkamer.

Binnenkomen in ons huis is voor ons beiden en onze kinderen nog elke
dag een enorm prettig moment!”

WAT HEBBEN WE GEDAAN?

We zijn begonnen met het maken van verschillende indelingsvoorstellen in 2D.
De bewoners waren verrast toen ze alle mogelijkheden zagen en kozen voor
de optie met de kast op maat om de deur, die extra veel opbergruimte zou
bieden. Vervolgens hebben we een lichtplan gemaakt. We konden werken

met de bestaande lichtpunten, waar we mooie armaturen bij hebben gezocht.
De volgende stap was ons stijladvies. Op een moodboard hebben we het

kleurenpalet, de ideale materialen en productsuggesties laten zien. Deze mix
van kleuren, materialen en producten gaf onze opdrachtgevers een goed

beeld van de stijl die we voor ogen hadden. Een frisse look, die past bij het

jonge gezin. Het interieurconcept hebben we daarna vertaald naar een con-

creet productvoorstel. We hebben de aankoop van de producten verzorgd en

een 3D tekening met maatvoering, kleur- en materiaaladvies voor de maatwerk
kast gemaakt. Deze ‘kast om deur’ is door Bij Moeders Mooiste vervaardigd.
Ten slotte zijn wij op zoek gegaan naar mooie accessoires en hebben we de
woonkamer en keuken compleet afgestyled.

PROJECT OMSCHRIJVING
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decoratieve bordjes aan de wand

plafondhoge kast rondom deur

met ruimte voor opbergen, pronken en tv
formaat L 380 x D 47 cm

twee bijzettafels

carpet L 300 x B 200 cm

ronde tafel Ø 120 cm

bank 160 cm

met lamp erboven

IXXI aan de wand

INDELING

XL plant in grote pot

bank 210 cm
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hanglamp
plafondspot opbouw
vloerlamp

LICHTPLAN
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MAATWERK KAST
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MOODBOARD
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NIEUWSGIERIG HOE HET WAS?
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