
 

 

 

  
 

 

Luistert naar je wensen en vertaalt dit in een inrichting waar u zich thuis zal voelen. 

Is kleur- en lichtexpert. 

Onderzoekt de stijl, kleuren en materialen die bij u inrichting past. 

Bezit productkennis op gebied van meubels, vloeren, wanden en accessoires. 

Vindt de juiste spannende en praktische indeling. 

Is op de hoogte van de laatste trends. 

Ë

Heeft creatieve en pakkende ideeën. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



1. Mondeling interieuradvies aan huis. 

 

Mondeling advies van ca.1 uur bij u thuis € 115,00 (** kilometer vergoeding). 

Dit interieuradvies is laagdrempelig. Een mooie optie wanneer u slechts een aantal woonvragen heeft 

en even een klankbord nodig heeft om interieurbeslissingen te nemen. 

Een laagdrempelig advies met een groot en vaak verrassend resultaat! 

 

U kunt uw advies laten uitwerken in een interieurplan waarmee u verder aan uw interieur kunt 

bouwen. Zie de volgende mogelijkheden: 

 

Aan een *kleuradvies gaat eerst een kennismakingsgesprek vooraf. De ruimte(s) worden 

bekeken en uw wensen besproken. Vervolgens wordt het kleuradvies vormgegeven. U 

ontvangt een moodboard met daarop kleuren, sfeerbeelden en producten die bij uw 

kleuradvies horen.  

 

2. Kleurenplan wanden op locatie van benedenverdieping: € 175,00 **   

3. Kleurenplan wanden op locatie van een extra verdieping: € 125,00 ** 

Bij 3 en 4 hoort ook kleurenplan kozijnen, deuren. 

4. *Kleur- en adviesplan van de begane grond € 275,00 ** 

5. *Kleur- en adviesplan van een extra verdieping 175,00 **  

 Bij 4 en 5 horen de volgende mogelijke punten: 

- Kleurenplan wanden, behang/ muur decoratie/ specialist stucwerk   

- Stoffen/materialen/ Raamdecoratie/ karpet, meubelen etc.  

- Presentatie  

 
                 Bij een minimale aankoop van € 450, - in onze woonwinkel, ontvangt u een korting van €50,00  

                 (Deze korting geldt tot maximaal 2mnd. na presentatie van het kleuren en adviesplan.) 

 

3D tekening interieur van 1 ruimte: vanaf € 395,- **   

- Indeling op schaal met plaatsing diverse meubelen   

- Foto´s maken   

- Ideeën toevoegen   

- Eigen of nieuwe meubels invoegen   

- Inmeten (als plattegrond ontbreekt wordt €45,- extra berekend)   

- Presentatie van de opdracht (locatie woonwinkel) 

- Film 3D  

Bij een minimale aankoop van € 3000, - in onze woonwinkel, ontvangt u een cadeaubon van €150, - voor uw 

volgende aankoop minimaal €500,- .  

 



 

6. Licht adviesplan van een nieuwbouwwoning € 300,00 ** 

 

Het maken van een lichtplan in 2D 

Een lichtplan geeft duidelijkheid welke lichtpunten je nodig hebt in een bepaalde ruimte met de             

bijbehorende aansluitpunten, we gebruiken hiervoor de plattegrond. 

 

-Functie:                                       we bepalen de functie van de verschillende gebieden in de ruimte. 

-Lichtbehoefte:                           die functie bepalen we naar lichtbehoefte. 

-De basisverlichting:                  voldoende verlichting. 

-De functionele verlichting:      lampen met een functie. 

-Sfeerverlichting:                        lampen die sfeer brengen, bijvoorbeeld een schemerlamp. 

 

In de 2D plattegrond worden de lichtpunten en wcd’s ingetekend.

 
Bij een minimale aankoop van armaturen en lichtbronnen vanaf € 1500,00 ontvangt u een korting van € 100,00 op het factuurbedrag 

 

 

       

7. Interieur indeling op schaal (plattegrond 2D) van 1 ruimte: vanaf € 275,- **   

- Inmeten (als plattegrond ontbreekt wordt €45,00 extra berekend)   

- Eigen of nieuwe meubels intekenen op schaal en ideeën toevoegen 

- Presentatie van de opdracht (locatie woonwinkel)   

Bij een minimale aankoop van € 1.500, - in onze woonwinkel, ontvangt u een cadeaubon van €75, - voor uw 

volgende aankoop van minimaal €500,00. 

 

 

 

 

 

 



8.    Bezoek stijlkamers (Eric Kusters/Nieuwegein/Culemborg/ Aalsmeer): € 295,- per dag**  

       Bezoek stijlkamers in buitenland 1 dag 395,00 per dag** 

- Begeleiding van onze interieur stylist 

- Voorwerk en uitzoeken van materialen.   

- Lunch 

- Minimaal 1 dag   

Bij een minimale aankoop van €3.000,- is het begeleidingstarief van onze interieurdesigner (1 dag gratis) 

De kilometervergoeding blijft gehandhaafd **   

 

 

9.     Begeleiding traject /project: vanaf € 79,- per uur **                                               

                Remake House of Styling kan o.a. aan de hand van tekeningen van de architect 

  zorgen voor: 

               -     Interieurdesign toevoegen en uitwerken in 3D. 

-      Verlichtingsplan, kleurenplan, keuken- en badkamerplan. 

- Maatwerk kasten en andere meubelen 

- Coördineren (ver)bouwproces interieur t.b.v. het interieurdesign   

- Budgetbewaking interieur, afspraken en aansturen derden   

- Uitvoeren opdracht en af stijlen van de eindfase   

- Nazorg                                                                                                                              

             Afspraken over een vaste project-begeleidingsprijs behoren tot de mogelijkheden.    

 

  

 

 

 

 

Werkwijze: 

Vervolgens wordt met u een afspraak gemaakt om het adviesplan aan u te presenteren. Meestal is het beter de presentatie 

van uw adviesplan op locatie van Remake House of Styling te hebben in verband met allerlei materialen en kleuren die voor 

het presenteren van uw adviesplan nodig zijn of erbij gepakt kunnen worden.   

    
**Binnen een straal van 5 kilometer is er sprake van geen kilometervergoeding bovenop de bovenvermelde prijzen. Buiten   

een straal van 5 kilometer geldt een tarief van € 0,50 per kilometer (dit is inclusief reistijd) gerekend vanaf de locatie 

Remake House of Styling.   

* Prijswijzigingen voorbehouden   

 Bij akkoord van u offerte wordt vooraf aan u gefactureerd.  Deze factuur versturen wij per mail. 

 

 
Remake House of Styling/bocht oosterdiep 45/9641 JJ Veendam /0654317206 /KVK 02071557/BTW125934476BO1         

Bank NL14RABO0319020096 /info@remake-houseofstyling.com/www.reamke-houseofstyling.com/ Levering voorwaarden: 

gedeponeerd bij KVK en op onze website /CBW erkend./ 2020.   

  


