INTERIEURADVIES

-

Vind je het door de nieuwe uitbouw lastig om de juiste indeling te maken?
Wil je weten waar de aansluitpunten moeten komen voor de bouw van je woning start?
Zie je geen mogelijkheid voor een aparte thuiswerkplek?
Hoe kan je een eigen plek voor de kinderen creëren?
Komen de stijlen van jou en je partner niet overeen?
Vind je het van een plattegrond moeilijk voor te stellen hoe je woning eruit komt te zien?
Ben je al tijden met je interieur bezig maar er is nog steeds geen rust en eenheid?
Zie je door de bomen het bos niet meer omdat er zo veel te vinden is in winkels en op internet?
Vind je het lastig om kleur te gebruiken?
Twijfel je om te gaan verhuizen of verbouwen?

Vertel het me, ik help je graag! Of het nu gaat om deelname aan één van de interieurworkshops, een
mondeling advies aan huis of om een uitgebreider advies met moodboards, plattegronden en 3D
tekeningen; we maken er samen iets moois van!
Bij het indelen van een ruimte komt nogal wat kijken. Of het nu een nieuwe of bestaande woning is. Vaak
ben ik er al vroeg bij, nog voordat de (ver)bouw start. Zo kan ik je door het hele proces begeleiden. Van
een eerste idee, naar 2D en/of 3D tekeningen, naar lichtplan voor de installateur tot aan de aankleding
van de ruimte.
Ik ben Linda van Geel-Wolkers en ik kom graag bij je thuis om ook jou te helpen met al jouw
interieurvragen. Als vormgever en eigenaar van ATLJ Vormgeving geef ik al 17 jaar onafhankelijk,
persoonlijk en origineel advies. Ik luister naar jouw wensen en vertaal deze naar een mooi plan. Ik denk
met je mee. Ik denk vérder! Want er is vaak meer mogelijk dan je denkt!
Hieronder vind je alle mogelijkheden van interieuradvies met uitgebreide informatie en bijbehorende
prijzen.
-

Heb je nog vragen?
Twijfel je over welke vorm van advies het beste bij jou past?
Wil je me eerst nog beter leren kennen?
Of wil je dat ik even bij jou thuis kom kijken?

Aarzel dan niet om mij te mailen of te bellen op 072 572 75 22

STAPPEN

Door middel van de onderstaande stappen kan je zelf kiezen op welk gebied je advies wenst.
STAP 1
STAP 2
STAP 3
STAP 4
STAP 5
STAP 6
STAP 7
STAP 8

Vrijblijvend kennismakingsgesprek
Indeling 2D handgetekend
Indeling 3D
Moodboard & materiaal
Lichtplan
Meubelen op maat
Produktvoorstel
Styling accessoires

gratis
625,00
1125,00
425,00
325,00
325,00
375,00
375,00

STAP 1:
VRIJBLIJVEND KENNISMAKINGSGESPREK
We beginnen met een vrijblijvend oriëntatiegesprek bij je thuis. Met behulp van een vooraf gemailde
vragen/wensenlijst bespreken we wat je wilt aanpakken en wat je woonwensen zijn.
Wellicht heb je zelf al afbeeldingen verzameld? Zo niet, geen probleem! Aan de hand van stijlkaartjes komen we vrij
snel achter jouw woonstijl.
De ruimte en/of aanwezige meubelen worden gefotografeerd, alle benodigde afmetingen worden genomen,
eventuele bijzonderheden worden genoteerd en ik krijg van jou de bouwtekening van de nieuwe of bestaande
woning.
STAP 2:
INDELING 2D HANDGETEKEND
Alle informatie uit het kennismakingsgesprek neem ik mee naar de ATLJ studio, waar ik verschillende
schetsontwerpen maak voor de indeling van de ruimte. Uit de schetsen worden 2 à 3 indelingen in de
plattegrondtekeningen verder met de hand op schaal uitgewerkt.
STAP 3:
INDELING 3D
Alle informatie uit het kennismakingsgesprek neem ik mee naar de ATLJ studio, waar ik verschillende
schetsontwerpen maak voor de indeling van de ruimte. Uit de schetsen worden 2 à 3 indelingen in de
plattegrondtekeningen verder met de hand op schaal uitgewerkt.
Deze plattegrondtekeningen worden aan je gepresenteerd tijdens een tussenpresentatie. Hieruit wordt een optie (of
combi) gekozen waarmee ik verder aan de slag ga op de computer.
Omdat het op een plattegrondtekening soms toch nog moeilijk voor te stellen is hoe de indeling er uiteindelijk uit
komt te zien maak ik van de gekozen optie ook 3D tekeningen.
STAP 4:
MOODBOARD & MATERIAALSAMPLES
Door middel van een moodboard, kleurstalen en materiaalsamples worden de kleuren, de stijl en de sfeer van verf,
vloer-, raam- en wandbekleding bepaald. Dit wordt aangegeven op de plattegrondtekeningen en eventuele 3D
tekeningen worden ingekleurd.
STAP 5:
LICHTPLAN
Verlichting bepaalt voor een groot gedeelte de sfeer in een ruimte. Als de plattegrondtekening gekozen is kan het
lichtplan hierop worden ingetekend. Gekeken wordt naar het daglicht in de ruimte, de ligging van het huis, de
aanwezige huidige lichtpunten, maar ook waar extra lichtpunten moeten komen. Het lichtplan geeft de positie en het
type verlichting weer.
STAP 6:
MEUBELEN OP MAAT
Graag teken ik meubelen op maat. Met meubelen op maat kan het optimale uit jouw woning worden gehaald. In
deze stap wordt het meubel op maat uit de plattegrondtekening van stap 1 of 2 verder uitgewerkt met
aanzichttekeningen op schaal en kleur- en materiaaladvies. Tevens krijg je een vrijblijvende offerte van onze
meubelmaker. Maar ook jouw eigen meubelmaker kan hiermee aan de slag.
STAP 7:
PRODUKTVOORSTEL
In deze stap ga ik op zoek naar meubelen en verlichtingsarmaturen die passen bij de gepresenteerde stijl uit stap 4. Je
ontvangt beeldmateriaal, beschrijvingen van de produkten en winkelsuggesties. Aan de hand van deze lijst kan je zelf
gaan shoppen.
STAP 8:
STYLING ACCESSOIRES
In deze stap geef ik suggesties voor accessoires die passen bij de gepresenteerde stijl uit stap 4. Je ontvangt
beeldmateriaal en tips over het toepassen van accessoires in jouw interieur, bijvoorbeeld door middel van een schets
op schaal voor de ideale compositie. Hierbij neem ik uiteraard ook jouw reeds aanwezige accessoires mee.

PRESENTATIE
Zodra het advies klaar is neem ik contact met je op om het aan je te presenteren. Je ontvangt het advies tijdens de
presentatie in de vorm van een presentatiemap met alle ingrediënten voor jouw nieuwe interieur, die als
uitgangspunt dient voor jezelf, jouw aannemer, meubelmaker of installateur. Tevens wordt het digitaal naar je
gemaild.

PAKKETTEN

Om het gemakkelijker te maken kan je ook kiezen tussen de onderstaande pakketten waarin al een aantal
(meest genomen) stappen zijn samengevoegd tot een mooie combi:

ADVIES AAN HUIS
€ 350,Zit je met een interieurprobleem, maar het hoeft niet zo uitgebreid? Dan kom ik naar je toe voor een 2 uur durend
advies aan huis.
Van tevoren mail ik je een vragen/wensenlijstje zodat we beiden goed voorbereid aan het advies beginnen. Ter
plekke kun je al je woonvragen aan mij stellen en geef ik advies. Ruwe schetsen worden gemaakt, indien nodig wordt
er geschoven met meubels. Stijlkaarten en kleurstalen worden bekeken. Binnen één week ontvang je een
samenvatting met plattegrondschets en eventuele verfstalen per post en per e-mail.
• Ook te kiezen als verkoopbevorderend advies.

CADEAUBON
Op zoek naar een origineel en persoonlijk cadeau? Denk eens aan een ATLJ Interieuradvies Cadeaubon!
De cadeaubon is via het aanvraagformulier op de website te verkrijgen vanaf €10,00.

• Bovenstaande prijzen zijn op basis van één ruimte
• Het uurtarief is €65,00
• Vanaf 15km buiten Heerhugowaard rekenen wij reiskosten à €0,30 per kilometer
Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW en geldig t/m 31 december 2022
Algemene voorwaarden gedeponeerd bij KvK Noordwest-Holland onder 3711.5266

