
�NBEGREPEN B�� D�T BAS�SPAKKET

Een �nsp�rerende bra�nstorm b�� �ou thu�s** van ongeveer 1,5 uur
Moodboard voorstel
2 �ndel�ngsvoorstellen �n 2D, op bas�s van aangeleverde plattegronden
Kleur- en mater�aaladv�es vloeren en wanden
�e ontvangt een d�g�tale presentat�e van het adv�es. W�� zorgen dat alle
punten en oploss�ngen d�e we besproken hebben, alsook de t�ps en
adv�ezen d�e �e hebt gehad, mee worden genomen �n de presentat�e.

� N T E R � E U R O N T W E R P
/ /  B A S � S
P E R  R U � M T E  €  5 4 9 *

�e hebt z�n om zelf aan de slag te gaan met een ru�mte �n �e hu�s, maar �e kan
voordat �e h�eraan gaat beg�nnen wel een dos�s �nsp�rat�e, �nz�cht en adv�es
gebru�ken.
( Of �e bent al begonnen, maar het pakt n�et u�t zoals �e �n gedachten had...
geen pan�ek, het komt goed! )

Met d�t pakket k�es �e voor een goede bas�s. Geïnsp�reerd en geadv�seerd ga �e
zelf verder aan de slag.

WANNEER K�ES �E VOOR D�T PAKKET?

EVENTUEEL AAN TE VULLEN MET 

Str�ppenkaart €90
Het kan f��n z��n om t��dens de u�tvoer�ng van �e pro�ect nog gebru�k
te kunnen maken van de expert�se van Mar�gold L�v�ng als �e tw��felt
of een vraag hebt. H�ervoor hebben w�� de 'vraag het aan Mar�gold'
str�ppenkaart, met 6 str�ppen.

 

**  B�nnen een straal van 20 km vanaf Landsmeer wordt geen re�svergoed�ng gerekend. Daarbu�ten
geldt een re�svergoed�ng van €0,32 ct per k�lometer.

*  Voor het ontwerp van woon- én eetkamer d�e één ru�mte vormen, geldt een kort�ng van 50%. De
pr��s voor de comb�nat�e �s dan € 823,50



GOED OM TE WETEN

Beslu�t �e om na d�t adv�es Mar�gold L�v�ng ook te vragen voor het verder
u�twerken en ontwerpen van de ru�mte, dan �s het geen probleem t��dens het
tra�ect over te stappen naar het u�tgebre�de pakket. De kosten voor het bas�s
pakket worden dan verrekend.

Voor elke volgende ru�mte �n �e hu�s waar �e ook voor het bas�spakket en
hetzelfde moodboard k�est, geldt een kort�ng van 25%.

VOORAF

aan welke woorden denk �k b�� m��n �deale �nter�eur?
welk gevoel w�l �k �n deze ru�mte ervaren?
hoe gebru�k �k deze ru�mte prakt�sch?
z��n er kleuren waar �k �u�st wel of n�et van houd?

Het �s hand�g om voor de bra�nstorm alvast na te denken over de volgende
vragen:

**  B�nnen een straal van 20 km vanaf Landsmeer wordt geen re�svergoed�ng gerekend. Daarbu�ten
geldt een re�svergoed�ng van €0,32 ct per k�lometer.

Samen shoppen per uur €75

Geuradv�es 

�k ga met �e mee op �acht naar de moo�ste �tems voor �n �e hu�s en help
�e keuzes te maken. Waar naar toe gaan bepalen we �n overleg**.

Geur �s een belangr��k element �n de belev�ng van een ru�mte en kan
extra verd�ep�ng toevoegen aan het �nter�eurontwerp. 
Mar�gold L�v�ng b�edt �n samenwerk�ng met Ol�ekab�net een
geuradv�es aan door een gecert�f�ceerde aromaconsulent. Samen met
haar bespreek �e de versch�llende mogel��kheden. Een voor �ou
persoonl��k samengesteld hu�sparfum? Of een geuradv�es passend b��
het moodboard van �e hu�s? Er �s van alles mogel��k! 
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