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INTERIEURADVIES  

 
Tijdens een dergelijk consult, in de regel eerst een dagdeel, 
wijzen wij u op de ruimtelijke consequenties en uitvoerbaarheid 
van uw bouwplannen. 
 
ADVIES 

 verkoop of aankoop van uw woonhuis of appartement  

 huidige woning opnieuw wilt gaan inrichten; denk dan aan 
begeleiding bij het bezichtigen van woningen en/of het beter 
verkoopbaar maken van uw huidige woning. 
 

ENKELE ADVIESOPTIES 

 
1.  Beknopt interieur advies 

 Kies een ruimte in uw huis die u wilt veranderen en neem 
hiervan een (bouw)tekening, plattegrond op maat mee 
(1:100 of 1:50) evt. foto’s & maten van meubels die blijven 
staan. 

 De architect begint met de basis van het inrichten.  

 Natuurlijk houden we rekening met uw 
gezinssamenstelling, hobby’s en uw wensen.  

 U ontvangt een interieur schets, waar u thuis snel mee aan 
de slag kan gaan…  

PRIJS: € 129.-  Duur: ca 2 uur  
 

2.  Eenvoudig interieuradvies 

 Aan de hand van inspirerende voorbeelden, laat de architect 
zien hoe u op een relatief eenvoudige manier een andere sfeer 
in de ruimte kan creëren met kleur en styling!  

 Door anders in te delen, anders te stijlen, gebruik van andere 
kleuren die bij uw stijl passen, krijg je een heel persoonlijke 
sfeer die u het juiste gevoel geeft!  

 Neem foto’s en een bouwtekening / plattegrond op maat mee 
(1:100 of 1:50)  

 U ontvangt een A3 schetsontwerp boek!  
PRIJS: € 199.-  Duur: ca 3 uur  
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3. Advies bij aankoop of verkoop woning 

 De architect gaat met u mee op bezichtiging en wijst op u 
op de ruimtelijke consequenties van uw plannen en 
verwachtingen van uw eventuele nieuwe woning 

 De architect helpt u uw huidige woonhuis beter 
verkoopbaar maken voor potentiële kopers. 

PRIJS: € 299.-   Duur: een dagdeel 
 
4. Uitgebreider interieuradvies 

 Eerst houden we een intake gesprek bij u thuis, waarin we uw 
wensen en verwachtingen bespreken.  

 We bekijken uitgebreid de ruimte, letten op de lichtinval en 
de afmetingen van de ruimte en werken later alles uit.  

 U ontvangt een gedetailleerd interieur advies op papier incl. 
een interieur tekening en moodboard met daarop een sfeer 
impressie, verlichting & kleurstalen!  

 Dit geheel zal een leidraad worden voor de inrichting zoals 
het bij u past! 
PRIJS: € 399.-  Duur: een dagdeel.  
(Alle prijzen zijn excl. btw!)  

 
Bij de vertaling van uw woonwensen naar het interieurplan 
houdt The Architecture Yard uiteraard rekening met de 
gezinssamenstelling, hobby ‘s, lichtinval v/d woning enz.   
Er is natuurlijk meer mogelijk dan de hierboven beschreven 
opties. 
 
Wij zijn dagelijks bezig met interieur en vormgeving, signaleren 
nieuwe trends en interieurontwikkelingen. Het creëren en 
realiseren van een interieur is onze passie en dat doen we 
uiteraard samen met u. 
The Architecture Yard kan u op veel manieren helpen uw 
interieur te veranderen! 
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