STYL NG OP LOCAT E
PER UUR € 75

WANNEER K ES E VOOR STYL NG OP LOCAT E?
Als e een ru mte écht af w l maken.
Het z n de toevoeg ngen van accesso res d e het moodboard van een ru mte
tot leven laten komen en de sfeer mede kunnen bepalen.
De aankled ng of styl ng s de laatste stap n het afleveren van een compleet
nter eurontwerp.
Het hoeft natuurl k n et te gaan om een hele ru mte. Het stylen van
b voorbeeld een kastenwand of eettafel s ook mogel k.

HOE Z ET STYL NG OP LOCAT E ERU T?
Voorafgaand aan de afspraak op locat e hebben we u teraard contact over de
ru mte, e wensen en het budget. D t doen we met een onl ne afspraak of k
kom langs op locat e* als dat e voorkeur heeft.
Als e het prett g v ndt kun e vooraf langskomen n de w nkel n Landsmeer
om alvast aan te geven welk tems k zeker mee moet nemen. Deze select e
wordt aangevuld met tems d e k spec aal voor ouw styl ngopdracht ga
shoppen. We kunnen ook samen op pad (z e: eventueel aan te vullen met...).
Op afspraak kom k langs met een ru me select e tems en ga k aan de slag.
Natuurl k s het e ndresultaat n overleg, zodat e helemaal tevreden bent.

* 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.

STYL NG OP LOCAT E
EVENTUEEL AAN TE VULLEN MET
Samen shoppen per uur €75
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*.
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.

