VDKL TARIEVEN PARTICULIEREN
Kun je een uurtje meedenken?
• Je wilt je woonkamer gezelliger, maar hoe?
• Je wilt wel eens een andere kleur op de muur, maar je weet niet wat. Of je kunt het
samen niet eens worden.
• Je twijfelt tussen twee kasten/banken/tafels en wil een frisse blik van iemand die er
verstand van heeft.
• Je hoeft geen uitgebreid interieurplan, maar gewoon iemand met verstand
van zaken die een uurtje met je meedenkt.

€75,-

sessie van 1 uur

Ja
• Ik kom bij je langs.
• We bespreken je probleem en kijken samen naar een oplossing.
• Je krijgt tips, voor een nieuwe kleur, hoe je de kamer gezelliger krijgt, een objectief
advies over de kast/bank/ tafel waar je over twijfelt.
• Ik bekijk ter plaatse de mogelijkheden en bespreek de mogelijke oplossingen.

Help! Ik moet naar de IKEA.
• Je werkt (soms) thuis, maar de keukentafel voldoet niet meer als werkplek.
• Leuk hoor, kinderen, maar waar laat je al die spullen.
• Je bent verhuisd, maar de kasten die je hebt voldoen niet meer.
• Je wilt een snelle, voordelige oplossing alleen zie je in IKEA door de bomen het bos
niet meer.

€145,sessie van
uur
sessie
van1,5
2 uur

Geen paniek
• Ik kom bij je langs.
• We bekijken samen het probleem waar jij een oplossing voor wilt.
• Ik bekijk ter plaatse de mogelijkheden en bespreek met mogelijke oplossingen.
• We bespreken de stijl die jij wilt en gaan dan online.
• Ik laat jou een aantal opties zien die jouw probleem oplossen.
• Aan het eind heb je een boodschappenlijstje voor alle spullen die je bij IKEA kunt
kopen.
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€295,-

Interieurscan basic

interieurscan
basic

• Je wilt graag een andere stijl, maar weet niet hoe.
• Je interieur is in de loop van de jaren gegroeid en je wilt graag wat meer eenheid.
• Je wilt verhuizen, maar dat zit er voorlopig niet in en wil weten of je jouw woonwensen in je huidige huis kunt realiseren
• Wat nou woonwensen, mijn interieur is niet naar mijn zin, maar ik heb geen idee wat mijn
woonwensen zijn.

Hoe werkt dat?
• Ik kom twee uur bij je langs. Dat kan ’s ochtends, ’s middags of ’s avonds zijn.
• We bekijken samen het probleem waar jij een oplossing voor wilt.
• Ik bespreek met jou je wensen.
• Ik bekijk ter plaatse de mogelijkheden en bespreek met de mogelijke oplossingen.
• We bespreken de stijl die jou aanspreekt.
• Op kantoor werk ik jouw wensenlijst en de besproken oplossing van het probleem uit.

Wat heb je aan het eind?
• Inzicht in wat je graag wilt met je interieur, jouw heldere ‘wensenlijst’
• Afhankelijk van jouw vraag krijg je via de mail:
- een collage (wat is jouw stijl), zodat je daarmee kunt shoppen óf
- een plattegrond (van één ruimte) met een nieuw inrichtingsvoorstel óf
- een visualisatie in Photoshop (van één ruimte) van de bestaande ruimte met
daarin een schetsmatig een voorstel van kleur & materiaal van de nieuwe situatie.

€495,-

Interieurscan plus

interieurscan
plus

Naast alle onderdelen van de interieurscan basic krijg je extra:
• Keuze uit een tweede onderdeel van een collage, een plattegrond of een visualisatie
• Een tweede bezoek op locatie waar je feedback geeft op de collage, de plattegrond of visualisatie
• De feedback werk ik op kantoor uit op je collage, plattegrond of visualisatie
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€795,-

Interieurscan premium
Naast alle onderdelen van de interieurscan plus krijg je extra:
• Inzicht in wat je graag wilt met je interieur, jouw heldere ‘wensenlijst’
• Een collage (wat is jouw stijl), zodat je daarmee kunt shoppen
• Een plattegrond (van één ruimte) met een nieuw inrichtingsvoorstel
• Een visualisatie in Photoshop (van één ruimte) van de bestaande ruimte met
daarin een schetsmatig een voorstel van kleur & materiaal van de nieuwe situatie.
• Een extra kleurenplan.

Hoe werkt dat?
Maatwerk interieurontwerp

interieurscan
premium

€75,-

p/u

• Je wilt meer ruimte op hetzelfde oppervlakte.
• Je wilt een interieur dat wél naar je zin is.
• Je wilt meer sfeer in huis, bijvoorbeeld door een open haard.
• Je wilt graag groter door een aan- of opbouw aan je huis.

interieurontwerp
maatwerk

Wat krijg je?
• Het maatwerk interieurontwerp start met een interieurscan plus.
• Met deze interieurscan breng ik in kaart wat jouw wensen zijn.
• Jouw ultieme woonwens is uitgangspunt in de eerste fase.
• Hiermee ga ik een eerste schetsontwerp maken.
• Is de interieurscan afgerond, dan weet jij welke mogelijkheden er zijn.
• Daarna maak ik voor jou een overzicht op welke manier ik jou bij de vervolgstappen kan adviseren.
Deze stappen zijn: voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bouwvoorbereiding, aanbesteding- en
gunning en bouwbegeleiding en welke advieskosten hieraan verbonden zijn.
• Jij kiest dan of je verder wilt, of dat je zelf aan de slag gaat met de resultaten van de interieurscan.

NB de eerste 30 minuten reistijd worden niet gerekend, daarna geldt een tarief van €37,50 p/u
Interesse? Leuk! Je kunt me bereiken via: 06-1852377 of mail@vdkl.nl
Daphne van der Knijff-Looman, interieurarchitect
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www.vdkl.nl

