KLEURADV ES
PER RU MTE € 99*
WANNEER K ES E VOOR EEN KLEURADV ES?
Als e een n euwbouwwon ng hebt gekocht, gaat verhu zen of verbouwen, als
de muren opn euw gestuukt worden, als e gewoon een keer ets anders w l
maar e komt er n et helemaal u t... E genl k s een kleuradv es alt d een
goed dee.
Een kleuradv es zorgt dat de bas s van een ru mte klopt.
De u ste kleuren kunnen zorgen voor een bepaalde sfeer, ru mtes b elkaar
brengen of u st sche den, ergens een accent op leggen of zorgen dat ets
m nder opvalt.

HOE Z ET EEN KLEURADV ES ERU T?
k kom b

e langs op locat e** met een ru me select e kleur- en

behangstalen. Samen lopen we de hele ru mte na om te k ken welke kleuren
en mater alen het best gaan werken voor ou en n de ru mte. De afspraak
duurt ongeveer een uur.
Na het kleuradv es heb e helder welke kleuren en mater alen e n de ru mte
w l gebru ken en kun e aan de slag.

VOORAF
Voor k b

e langskom ontvang k graag een paar du del ke foto's en/of

f lmp es van de ru mte ter voorbere d ng. Als e zelf voorkeuren of deeën
hebt kun e dat aangeven.

* Voor het kleuradv es 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 € 148,50
** 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.

KLEURADV ES
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.
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!

GOED OM TE WETEN
Beslu t e om na het kleuradv es Mar gold L v ng ook te vragen voor het
verder u twerken en/of ontwerpen van de ru mte, dan s het geen probleem
over te stappen naar het bas s of u tgebre de pakket. De kosten van het
kleuradv es worden dan verrekend.

