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al die advertenties en artikels in interieur- boeken en tijdschriften zijn

vaak prachtig maar een woning is een plek waar je woont en tot rust

komt. Het draait om jouw eigenheid. 

Laat dus zeker wat ruimte voor persoonlijke imperfectie. 

 

Durf te tonen wie je bent en volg niet altijd de trends.

Een leuk meubel, accessoire of foto moet ook iets doen met je

emoties.

bvb een leuke fotowand met strakke kaders

een meubelerfstuk dat je als eyecatcher plaatst

een tablet waar je persoonlijke accessoires op plaatst
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V E R L I C H T I N G



02

dit is een heel belangrijk onderdeel 

wat veel mensen uit het oog verliezen bij hun interieur. 

 

het is goed om na te denken waar je functioneel licht nodig hebt. 

De plek waar je eet, leest, eten klaarmaakt, werkt,.... 

Dit zijn plekken waar je goed licht nodig hebt. 

 

Maar je moet ook nadenken over sfeerverlichting. 

Het is niet altijd nodig om veel licht te hebben. 

Deze sfeerverlichting bekom je vaak door indirecte verlichting te

gebruiken. 

 

Hierdoor zorg je dat je op de juiste plek

 kan eten, lezen, ontspannen of werken.
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T E X T I E L
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textiel waaronder gordijnen, kussen en dekentjes

 zorgen voor een goede akoestiek

 

Met textiel creëer je de sfeer in je interieur. Daarom is het zo

belangrijk.

En ideaal om de kleuren van je interieur, op een budgetvriendelijke

manier, aan te passen  naargelang de seizoenen. 

 

Hierbij kan je ook de  trendkleuren volgen zonder de verfborstels te

moeten gebruiken.  Heb je een mooi kleurenpalet in gedachten? Kies

dan een of twee kleuren – een secundaire kleur en accenttinten – en

gebruik verschillende soorten textiel in je interieur.

 

Mix vooral verschillende patronen met elkaar. 

Zorg wel dat de patroontjes hetzelfde kleurenpalet hebben. 

Zo staat het lekker speels, maar wordt het niet chaotisch.
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A S Y M M E T R I E
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asymmetrie is vaak mooier als symmetrie.

 

de tip is om je decoratie op tafel niet eens in het midden te zetten, 

maar trek hem eens meer naar de zijkant voor een mooier resultaat.

 

En neem ook altijd een oneven aantal van kaarsjes, vazen en

kussens.

 

Maar niet alleen in de accessoires geldt dit.

 Ook bij het plaatsen van bijvoorbeeld verlichting. 

Het lichtpunt hoeft niet altijd centraal van de ruimte te hangen. 
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A N T I E K
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huh? antiek?

hoor ik je al denken...

het idee bestaat dat dit vaak niet samengaat met 

een modern interieur. Maar niets is minder waar!

 

Door oude en nieuwe elementen et elkaar te combineren zorg je

voor spanning, die extra klasse. 

Het is dus heus niet nodig om die oude deuren eruit te gooien.

Probeer ze eens te schilderen.

Of zet net die oude leuke fauteuille als eye cather in je leefruimte.
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we hopen dat dit e-book je geïnspireerd heeft om anders naar je

interieur te kijken. 

Nu is het aan jou om deze tips in de praktijk te brengen. 

Want eerlijk is eerlijk: alleen toegepaste kennis heeft waarde!

Zonder actie geen resultaten.

 

Maar we weten ook dat iedereen anders is en een andere aanpak

nodig heeft. Heb jij nog vragen of kun je wel een stok achter de deur

gebruiken om daadwerkelijk iets met deze tips te gaan doen?

 

We helpen je graag verder!

Ontdek onze pakketten op de volgende pagina's

...
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verkennend gesprek
 

drie voorontwerpen 2D - plan
 

indeling en inrichting
 

moodboard
 

bespreking voorontwerpen
 
 

€ 349 
P E R  R U I M T E  -  F U N C T I E
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verkennend gesprek

 

drie voorontwerpen 2D - plan

 

indeling en inrichting

 

moodboard

 

bespreking voorontwerpen

 

3D gekozen ontwerp

€ 699 
P E R  R U I M T E  -  F U N C T I E

meest

gekozen
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verkennend gesprek

 

drie voorontwerpen 2D - plan

 

indeling en inrichting

 

moodboard

 

kleuradvies

 

meubeladvies

 

materiaaladvies

 

bespreking voorontwerpen

 

3D gekozen ontwerp

 

uitvoeringsplan (grondplan en zichten)

 

technieken plan

€ 1499 
P E R  R U I M T E  -  F U N C T I E
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nog vragen? neem gerust contact op!

 

persoonlijk: 

Sauvegardestraat 45 2870 Puurs - Sint Amands

 

online:

www.rebuild4you.com

info@rebuild4you.com

 

 

telefoon:

0486 256743

0475 412021

 


