NTER EURONTWERP
// U TGEBRE D
PER RU MTE € 1049*
WANNEER K ES E VOOR D T PAKKET?
Een grote verander ng! e gaat verbouwen of verhu zen of een ru mte n e
hu s van boven tot beneden aanpakken en w l h ervoor een totaalontwerp
laten maken door emand met expert se en ervar ng.
Met d t pakket k es e voor een totaal nter eurontwerp. Alle keuzes z n n
overleg gemaakt. Mar gold L v ng levert een persoonl k en compleet ontwerp
dat alleen nog u tgevoerd hoeft worden.

NBEGREPEN B
ntakegesprek b

D T U TGEBRE DE PAKKET

ou thu s**. T dens de ntake gaan we ouw wensen en

de mogel kheden van de ru mte n kaart brengen.
Moodboard voorstel
2 ndel ngsvoorstellen n 2D, op bas s van aangeleverde plattegronden
Presentat e n de stud o
Feedbackmomenten tussent ds
L cht- en elektraplan
Kleur- en mater aaladv es vloeren en wanden
Product select e. Denk aan meub la r, verl cht ng, raambekled ng,
accesso res en planten
e ontvangt een persoonl ke stalenbox nclus ef gepr nt adv es

* 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 € 1573,50
** 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.

NTER EURONTWERP
// U TGEBRE D
EVENTUEEL AAN TE VULLEN MET
3D presentat e van de ru mte €300
Om het ontwerp tot leven te z en komen.
Een kort ng van 25% op een 3D v sual sat e geldt voor elke volgende
ru mte waarb

e ervoor k est het u tgebre de pakket aan te vullen

met een 3D v sual sat e.
Shopp ngl st €95
e ontvangt een overz cht van geselecteerde producten en mater alen
nclus ef verkoopadressen.
Aankoopontzorg ng
We nemen e het aankoopproces volled g u t handen. Denk h erb aan
het opvragen en goedkeuren van offertes, plaatsen van bestell ngen,
regelen van de lever ngen, contact met leveranc ers b problemen.
We brengen h ervoor 7% van de totale productselect e n reken ng.
Styl ng op locat e** €75 per uur
k kom nog een keer langs als alles zover af s dat alleen nog de
punt es op de gezet moeten worden. Met de tems d e e al n hu s
hebt, eventueel aangevuld met n euwe tems maak k de ru mte
helemaal af. Natuurl k s het e ndresultaat n overleg, zodat e
helemaal tevreden bent.
Geuradv es
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!

** 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.
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VOORAF
Het s hand g om voor het ntakegesprek alvast na te denken over:
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?

GOED OM TE WETEN
Voor elke volgende ru mte n e hu s waar e ook voor he t u tgebre de pakket
en hetzelfde moodboard k est, geldt een kort ng van 25%.

