
Interieuradvies 
Of u nu gaat verbouwen, verhuizen of uw interieur gewoon eens wilt herinrichten, u wilt er waarschijnlijk weer
jarenlang van kunnen genieten. Met een interieuradvies op maat van Sfeervol Wonen bent u zeker dat de
woonstijl, sfeer en uitstraling volledig op elkaar aansluiten en ook helemaal voldoen aan uw eigen smaak en
wensen. Er komt misschien ook veel meer kijken bij het stijlvol inrichten van uw interieur dan u in eerste instantie
denkt. Wat is uw gezinssituatie en verandert die de komende jaren? Dit kan al bepalend zijn voor heel wat

materiaalkeuzes zoals vloeren, kleden, meubels, wanddecoratie en overige woonaccessoires.
Geeft u de voorkeur aan producten met een landelijke of industriële look? Echt leder of vintage stof?Geeft u de voorkeur aan producten met een landelijke of industriële look? Echt leder of vintage stof?

Eikenhout, teakhout of gecoat metaal? Kortom, met ons interieuradvies wordt niets overgeslagen en bent u
zeker van de perfecte match van uw volledige interieur.

Bekijk alvast de moodboards van verschillende woonstijlen in dit document.
Achterin kunt u de verschillende pakketten vinden die wij aanbieden.

Wilt u graag een interieur advies op maat of wilt u meer informatie? Twijfel dan niet om contact op te nemen!
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Het Sfeervol Wonen pakket
Wij komen bij u thuis en brengen samen met u de struikelblokken in kaart. Daarna gaan wij op zoek naar een
passende oplossing. U krijgt kleuradvies, materiaal en product advies. Ook kan er advies gegeven worden wat
betreft de verlichting.
U ontvangt binnen 7 dagen een moodboard waarin het interieur advies samen komt, zodat u en beter beeld
heeft bij de potentie van uw interieur. Dit advies is gebaseerd op de woonkamer/keuken.

Wanneer u uw nieuwe interieur bij ons afneemt en boven een aankoopbedrag van € 3500,- euro uitkomt, krijgtWanneer u uw nieuwe interieur bij ons afneemt en boven een aankoopbedrag van € 3500,- euro uitkomt, krijgt
u het advies van ons als korting verrekend op uw totaalprijs.

Het Sfeervol Wonen pakket met een gouden randje
Wij komen bij u thuis en brengen samen met u de struikelblokken in kaart. Daarna gaan wij op zoek naar een
passende oplossing. U krijgt kleuradvies, materiaal en product advies. Ook kan er advies gegeven worden wat
betreft de verlichting.
U ontvangt binnen 7 dagen een moodboard waarin het interieur advies samen komt, zodat u en beter beeld
heeft bij de potentie van uw interieur. Bij dit advies bekijken we ale ruimtes naar wens. Van woonkamer enheeft bij de potentie van uw interieur. Bij dit advies bekijken we ale ruimtes naar wens. Van woonkamer en
badkamer tot slaapkamer.

Wanneer u uw nieuwe interieur bij ons afneemt en boven een aankoopbedrag van € 5000,- euro uitkomt, krijgt
u het advies van ons als korting verrekend op uw totaalprijs.

De verschillende interieur pakketten
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