PRIJZEN LOSSE MODULES INTERIEURONTWERP
Je hebt het vast weleens op televisie gezien. Hoe de grondige aanpak van een interieurontwerper kan leiden tot een
compleet nieuwe thuis ervaring. Alsof je ‘verhuisd’ bent naar je nieuwe eigen woning! Studio NINA GEIJP is expert in
het vertalen van jouw woon en werkwensen in tijdloze duurzame oplossingen. Voor INTERIEURADVIES ON-LINE
lopen we samen door jouw inspiratie heen. Als er goede foto’s en plattegronden van de ruimte aanwezig zijn kan ik
me een heel goed beeld vormen van de ruimte en de stappen die nodig zijn om binnen jouw budget een WOW
EFFECT te bereiken. Kies uit onderstaande modules, dan zorgt STUDIO NINA GEIJP oor een mooi doordacht interieurplan, waarmee je zelf aan de slag kan. Waar heb jij behoefte aan? Kleuradvies, een moodboard, materiaaladvies, een
goede plattegrtond, een product of lichtplan?
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MOODBOARD
Aan de hand van sfeerbeelden, kleuren en
materialen bepalen we een
de stijl die past bij jouw
woonwens. Zodat je aan de
hand daarvan aan de slag
kan met jouw persoonlijke
interieur. In een uitgebreid
adviesgesprek help ik je op
weg inclusief kleuradvies.

MATERIAAL ADVIES
Ik maak een persoonlijke
materialenkoffer waarin op
elkaar afgestemde samples
van te gebruiken materialen
zitten voor
- vloeren,
- muren
- raambekleding
Dit kan je als leidraad
gebruiken voor het shoppen.
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Om je een voorstelling te
kunnen maken van een
nieuw interieur, is een
visualisatie onontbeerlijk.
Je krijgt 3 schetsontwerpen
in 2D. Jouw favoriet wordt
uitgewerkt in een
basisaanzicht
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PRODUCTPLAN
Het kan lastig te zijn tussen
de bomen het bos te vinden
in interieurland. Ik ben op de
hoogte van de laatse trends,
maar ook juist de pre-loved
pareltjes die je interieur
eigen maken. Ik stuur je een
voorstel met aan te schaffen
meubels + accessoires en een
persoonlijke shoppingguide.

LICHTPLAN
Ik help je een lichtplan te
maken voor jouw ruimte.
Daag me uit creatief te zijn
met vaste electrapunten in
bestaande bouw, of een
compleet advies te geven
voor een nieuwbouw project.
Ik zoek de mooiste armaturen
voor je uit en stuur je een
uitgebreide shoppinglist.

PROJECTMANAGEMENT
Geef de verbouwing /
restyling van je interieur
volledig uit handen. STUDIO
NINA GEIJP zorgt voor de
coördinatie van het project,
het aanschaffen van de
meubels en accessoires
en het aansturen van externe
partijen. Kers op de taart =
het afslijlen van de ruimte
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VANAF € 750,-

Persoonlijke kleurenkaart +
€
375,10%
korting op verf

STUDIO NINA GEIJP
AARTSHERTOGENLAAN 189
5212 CE ‘S-HERTOGENBOSCH
WWW.STUDIONINAGEIJP.COM

Tevreden over het ontwerp, dan kan het shoppen beginnen. We kunnen
een on-line shoppinglist voor je samenstellen. We hebben alvast de beste
prijzen voor je uitgezocht. Met een klik op de link van het product in de
shoppinglijst kan jij zelf aan de slag. Of laat ons al het werk uit handen
nemen, wij onderhandelen over de beste prijs, begeleiden de aankoop en
laten de meubels bij u thuis afleveren. KIES WELKE ONTWERPMODULES
JIJ NODIG HEBT EN MAAK VAN JE WOONKAMER, SLAAPKAMER, KEUKEN
OF THUIS- KANTOOR EEN PLEK MET WOW-EFFECT!
NOW IS THE TIME!

TEL
+316 29092755
E-MAIL
INFO@STUDIONINAGEIJP.COM

ALGEMENE OPMERKINGEN M.B.T. INTERIEURONTWERP
Op al onze leveringen zijn de algemene voorwaarden van STUDIO NINA GEIJP van toepassing
Onderstaande tarieven zijn gebaseerd op een ‘vanaf’ prijs
De definitieve geoffreerde prijs is afhankelijk van het aantal ruimtes en de grootte hiervan
Exclusief reiskosten, kilometervergoeding (à €0,19 per km) en eventuele bijkomende parkeerkosten
Voor aanvullende werkzaamheden hanteer ik een tarief van €65,- incl. btw per uur

