Voor een offerte is het belangrijk dat u in ieder geval aangeeft welk advies u wilt en voor welke
ruimtes. De andere vragen mag u ook invullen na een eventueel akkoord op de offerte.
-

Voor hoeveel ruimtes heeft u advies nodig? …...............................................................
Wat voor advies heeft u nodig? Geef bij uw gekozen advies aan welke ruimte(s)

Dit gaat om 1 functionele ruimte als; woonkamer, keuken, slaapkamer, badkamer etc.
2D ontwerp
Moodboard met kleurimpressie, 2-D plattegrond met 3 verschillende indelingen inclusief
aanpassingen.
Ruimte(s):…...................................................................................................................................
3D ontwerp
Moodboard met kleurimpressie, 2-D plattegrond met 3 verschillende indelingen, 3D plattegrond van
de gekozen opstelling, visualisaties in 3D, inclusief aanpassingen.
Ruimte(s):….................................................................................................................................
Lichtadvies
Plattegrond in 2D met persoonlijk maatwerk lichtplan, overzicht voorgestelde armaturen inclusief
aanpassingen.
Ruimte(s):…...............................................................................................................................
-

BIj welke sfeer voelt u zich prettig?

Denk aan; scandinavisch – luxury – bohemian – industrieel – hotelchique
…..........................................................................................................................................
-

Welke kleuren, materialen en vormen staan u aan?

…..........................................................................................................................................
-

Welke kleuren, materialen en vormen vindt u een absolute no go?

…..........................................................................................................................................
-

Hoe ziet uw huishouden eruit?

Denk aan; partner, kinderen, huisdieren etc.
…...........................................................................................................................................

-

Kunt u iets meer persoonlijke informatie geven?

Denk aan; werk, hobby's... Wordt er bijvoorbeeld veel gelezen? Of wordt er thuis gewerkt?
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
-

Hoeveel zitplaatsen zijn er nodig? …......................................................................
Wat vindt u belangrijk en prettig in een interieur?

Denk aan; leeshoek, lichtinval, naar buiten kunnen kijken etc.
….........................................................................................................................................
….........................................................................................................................................
-

Welke raambekleding zal u zelf nooit uitkiezen?

….........................................................................................................................................
Ergonomische vragen
-

Heeft u liever een softe of een stevige zit in een zitmeubel?

….........................................................................................................................................
-

Heeft u liever een actieve of passieve houding bij het zitten?

….........................................................................................................................................
-

Wat is de lengte van u (en uw partner)?

….........................................................................................................................................
Wilt u deze vragenlijst ingevuld terugsturen naar info@vanlosserinterieur.nl of via de post naar:
Eversdijk 16, 7468 PV ENTER. Met deze ontvangen gegevens kan ik voor u een offerte opstellen.
Deze informatie wordt enkel gebruikt om het te ontwerpen interieur aan te laten sluiten op uw
persoonlijke wensen en zal niet worden verstrekt aan derden. Indien u vragen heeft over deze lijst
kunt u altijd contact met mij op nemen. Dit kan via de mail: info@vanlosserinterieur.nl of telefonisch
0655971222.

