
d e c o r a t i o n

Home designed for you

Ben je  net  verhuisd naar een nieuw huis  of 
appartement?

wil  je  je  inter ieur een opfrisBeurt  geven?

Jij wil
 ➜  van je home sweet home een fijne plek maken om te wonen?
 ➜  uw woning aantrekkelijk maken voor verhuur of verkoop?
 ➜  uw etablissement optimaliseren om uw klanten te verleiden en terug te laten komen?

t ijdel ijke  decorat ie  nodig voor een evenement?
heB je  geen insp irat ie  of weet  je  n iet  waar te  Beginnen?

opgeleid in interieurdecoratie en de inrichting van ruimtes, kan sdw decoratie u passende 
oplossingen bieden om uw ruimtes met of zonder werk in te richten.

  Binnen- en/of buitendecoratie
  home staging
  inrichting van professionele ruimtes
  evenement decoratie

DECORATIE 

AFDELING



Buitendecorat ie

Ook echte extra leefruimte, 
terrassen en buitenruimtes 
verdienen bijzondere aandacht.
het idee is om indeling en comfort te 
combineren door de juiste keuze te 
maken.
  meubilair
  kleuren
  stoffen
  accessoires
  tuinhuisjes en/of pergola’s
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inter ieur decorat ie

de inrichting van een huis is essentieel 
voor het welzijn van de bewoners.

Wij kunnen :
  heroverweeg uw interieur en richt de 
ruimte zo in dat deze het verfraait en 
aangenaam en functioneel maakt

  u helpen de gewenste stijl te 
definiëren (klassiek, modern, 
scandinavisch, bohemien, 
industrieel, enz.)

  u helpen bij het kiezen 
van materialen, wand- en 
vloerbedekkingen, kleuren, meubels, 
afwerkingen en andere decoratieve 
artikelen.



inr icht ing van 
profess ionele ruimtes

Hotels, bars, restaurants 
zijn plaatsen waar we tijd 
doorbrengen om te ontspannen.
het is daarom essentieel om ze zo te 
rangschikken en in te richten dat ze 
aangename plekken worden, zodat 
mensen willen blijven of terugkomen.

een doordachte en aangeklede 
inrichting is bepalend voor het succes 
van een vestiging en draagt   bij aan 
het verhogen van de omzet.
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evenement decorat ie

Je hebt decoratie nodig
  een verjaardag,
  een familiefeest, eten met vrienden
  een huwelijk
  een doop, een babyshower

We kunnen een plek voor 
een paar uur omtoveren om van 
uw evenement een onvergetelijke 
dag te maken.
  keuze van thema (klassiek, vintage, 
romantisch, rustiek, exotisch, etc.)
  kamerinrichting
  decor van tafels en stoelen
  Buiteninrichting
  verhuur van geluid en licht service



wat i s  home s taging?

home staging is een amerikaanse 
techniek om een   woning onder de 
aandacht te brengen om deze voor 
de beste prijs en zo snel mogelijk te 
verkopen/verhuren.

de doels te l l ingen van home 
staging

home staging heeft als doel een sfeer 
te creëren die bevorderlijk is voor de 
verkoop of verhuur van onroerend 
goed en om een   eerste bezoek om te 
zetten in een beslissende verliefdheid.

p r inc ipes  van home staging

home staging bestaat uit het 
herontwikkelen van ruimtes door 
bestaande decoratie te hergebruiken 
of lege ruimtes zo in te richten dat 
het pand op het eerste gezicht 
aantrekkelijker en aantrekkelijker 
wordt.
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home staging

Bent u van plan een 
woning te verkopen of te 
verhuren en heeft u het gevoel 
dat deze gemoderniseerd of 
opgeknapt moet worden?
met home staging kunt u uw huis 
optimaliseren om het sneller te 
verkopen of te verhuren.
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wij kunnen u ook de 
volgende diensten 

aanBieden:

  decoratie winkelsessie
  plattegrond in 3d-weergave
  zoek naar ambachtslieden
  zoeken naar dienstverleners

voor wie  is  home 
staging Bedoeld?

home s taging i s  voor :

  particulieren die hun eigendom snel 
willen verkopen
  verhuurders die sneller een huis of 
appartement willen verhuren
  vastgoedprofessionals voor de 
ontwikkeling van modelwoningen
  professionals om de inrichting van 
bedrijfspanden aangenamer te 
maken

voor  welk  type woning i s 
home staging bedoeld?

Home Staging is voor alle 
soorten eigendommen
  huizen, appartementen, 
bedrijfspanden
  groot of klein
  nieuw of gebruikt
  modern of klassiek
  te koop of te huur

waarom home staging 
gebru iken?

wist je dat een koper/huurder al vanaf 
de eerste 90 seconden een idee krijgt 
van de woning die hij bezoekt?

en dat 90% van de mensen zich niet 
kan projecteren in een interieur dat 
niet in een situatie is geplaatst?

het is daarom belangrijk om gunstige 
voorwaarden te scheppen zodat een 
koper/huurder zich kan profileren en 
zich goed voelt, om zo de kooplust op 
te wekken.
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