
 

Remake House of Styling heeft verschillende opties voor interieuradvies aan u. Hieronder vindt u een 

aantal voorbeelden met prijzen daarbij. Er kan ook vanaf geweken worden als blijkt dat bij u andere 

dingen spelen, meerdere ruimtes advies vragen, het een specialistisch gebouw is met andere eisen, 

enzovoort. Er wordt dan een op maat gesneden adviesofferte aan u uitgebracht. Na akkoord zullen 

we het zorgvuldig voor u uitvoeren volgens afspraak.  

 

1.  Kleuradvies van 2 ruimte :  vanaf € 150,00 ** 

- Kleurenplan  

- Optie behang/ muur decoratie 

- Stoffen/materialen (gordijnen / karpet / e.d.) 

- Presentatie op locatie (huis adres) 
Bij een minimale aankoop van € 250, -  ontvangt u een korting van 50,00, op de kleuradvies prijs voor  1 ruimte (Deze korting 

geld voor 2mnd. Na datum factuur adviesplan.) 

 

 

2.  3D tekening interieur van 1 ruimte : vanaf € 375- ** 

- Indeling  op schaal met meubels 

- Foto´s maken 

- Ideeën toevoegen 

- Eigen of nieuwe meubels invoegen 

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

- Presentatie van de opdracht (locatie woonwinkel) 
Bij een minimale aankoop van € 2.500, - in onze woonwinkel, ontvangt u een cadeaubon van €150, - voor uw volgende 

aankoop van minimaal €500,- 

 

3.  Interieur indeling op schaal (plattegrond 2D) van 1 ruimte : vanaf € 250,-  ** 

-    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 

 

4.  Bezoek stijlkamers (Eric Kusters/Nieuwegein/Culemborg) : vanaf € 275,- per dag ** 

- Begeleiding van onze interieur stylist 

- Minimaal 1 dag 



- Kilometervergoeding  vanaf locatie Remake  Zie onderaan!  
 

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

kilometervergoeding blijft gehandhaafd! 

N.B. Bezoek andere stijlkamers en locaties hebben een ander tarief. Dit gaat in overleg met u. 

 

5.  Begeleiding traject /project : vanaf € 75,- per uur **  

- Aan de hand van tekeningen van de architect: 

- Interieurdesign toevoegen en uitwerken in 3D 

- Remake House of Styling kan o.a. zorgen voor: 

- 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 afstylen van de eindfase 

- Nazorg 

- Afspraken over een vaste projectbegeleidingsprijs behoren tot de mogelijkheden.  

 

 
 

**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 

 

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

de presentatie van uw adviesplan op locatie van Remake House of Styling het beste in verband met 

allerlei materialen en kleuren die voor het presenteren van uw adviesplan nodig zijn. 

De  factuur van het adviesplan wordt u vooraf aan de presentatieafspraak toegezonden via de 

mail. Deze moet vóór de presentatie worden voldaan. 

Is de factuur voldaan dan krijgt u de presentatie map met daarin het besproken advies mee. 

 


