
Online interieur advies 

Nu je veel thuis bent kom je er waarschijnlijk achter hoe belangrijk het is om een fijne sfeer in huis te 
hebben. Meestal probeer je zelf al wel het een en ander. Maar lukt het niet helemaal. Of misschien 
ben je wel bezig om een werkplek te creëren. Maar lukt het niet met de indeling. Ik kan je daarmee 
vast helpen.  

Omdat we nu zoveel mogelijk thuis moeten blijven heb ik een onlineadvies bedacht. Het onlineadvies 
bestaat uit: 

• Een moodboard/ sfeerbeeld 
• Een 2d plattegrond met indelingsvoorstel 
• Een kleurvoorstel (let op dit is slechts een voorstel, een exacte kleur bepalen kan alleen op 

de locatie zelf. i.v.m. lichtinval e.d.) 
• Suggesties voor meubels en woonaccessoires 

 

Dit onlineadvies kost €295,- incl. btw en is voor 1 ruimte 

 

 

Door onderstaande vragen te beantwoorden, zorg ik dat je een mooi en passend advies in je mailbox 
krijgt waar je zelf mee aan de slag kan. 

Vragenlijst online interieuradvies 

 

Voor welke ruimte wil je een advies? 

⌂ woonkamer 

⌂ slaapkamer 

⌂ keuken 

⌂ hal 

⌂ anders  

 

Welke woonstijl(en) past bij jou/ jullie? 

⌂ Industrieel 

⌂ Landelijk 

⌂ Modern 

⌂ Retro  

⌂ Scandinavisch 

⌂ Bohemian 



⌂ Modern klassiek 

⌂ Anders 

 

Welke kleur(en) spreken je aan? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Welke materialen spreken je aan 

⌂ Koper 

⌂ aluminium 

⌂ rvs  

⌂ staal 

⌂ steigerhout 

⌂ hout 

⌂ riet en rotan  

⌂ leer 

⌂ beton 

⌂ natuursteen 

⌂ graniet 

⌂ marmer 

⌂ keramiek  

⌂ kunststof 

⌂ glas 

 

Wat zijn je vragen en wensen? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Upload een plattegrond met exacte afmetingen van de ruimte 

 



Upload minimaal 4 foto’s van de ruimte 

 

Jouw gegevens: 

Naam: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adres: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Postcode: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Woonplaats: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Emailadres: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefoon: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Uiteraard kan ik ook een onlineadvies op maat voor je samenstellen. Stuur me dan een mailtje met 
daarin waar je graag advies over wil hebben. 


