19 Supertoffe(l) Interieurtips
1. Als je de indeling voor een ruimte gaat bepalen, houd dan ook altijd
rekening met gebruiksruimte.
Dat is de ruimte die je nodig hebt om bv. aan je aanrecht te staan als je de afwas doet.

2. Bepaal eerst de functie van een ruimte voordat je de kleuren gaat kiezen.
Voor een kinderspeelkamer kies je waarschijnlijk andere kleuren dan voor de keuken.

3. Ben je vaak in de keuken te vinden en maak je er altijd een bende van als
je aan het koken bent? Kijk dan of je in je nieuwe keuken ruimte kunt
reserveren voor 2 vaatwassers.
Op het totaalbedrag van een keuken zal het weinig uitmaken, maar het gemak is des te
groter.

4. Als je niet per se een bad hoeft in de badkamer, laat hem dan weg en
ervaar wat dat betekent voor de ruimte die je overhoudt.
Een badkamer zonder bad, daar kun je gewoon in dansen!

5. Berg speelgoed zoveel mogelijk op in dichte kasten. Al dat kleurrijke spul
maakt een woonkamer heel onrustig.
Over het algemeen matcht speelgoed niet zo heel goed met meubels.

6. Een neutrale basis geeft eindeloze combinatiemogelijkheden.
Door neutrale kleuren toe te passen als basis, kun je in de aankleding steeds weer
variëren. Zo hoef je nooit grote (dure!) aanpassingen te doen en kun je toch vaak je
interieur veranderen.

7. Behang kan een super mooie eyecatcher zijn en heel veel sfeer geven. Er
zijn 1001 mogelijkheden op het gebied van behang.
Wist je dat je ook behang op maat kunt laten maken? Of met een ontwerp wat
speciaal voor jou gemaakt is?
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8. Bijzettafeltjes zijn klein, flexibel neer te zetten en eindeloos te
combineren.
Altijd makkelijk te pakken en net zo makkelijk weer weg te zetten.

9. Met vergrijsde tinten kun je toch veel kleur toepassen zonder dat het een
bonte kermis wordt.
Vergrijsde tinten zijn rustiger dan felle kleuren.

10.Wil je ergens een felle kleur toepassen, zoals bijvoorbeeld okergeel, maar
durf je het niet zo goed? Probeer het dan eerst uit in een ruimte waar je
niet constant bent, bijvoorbeeld in de werkkamer op zolder of in de hal.
Zo krijg je toch ineens die kleurboost, maar hoef je er niet constant naar te kijken.

11.Heb je een deur die je minder op wilt laten vallen? Schilder hem dan mee
in de kleur van de muur. (Niet met muurverf uiteraard..)
Als een deur wegvalt in de muur, geeft dat een veel rustigere uitstraling.

→
12.Laat kleuren op meerdere plekken terugkomen, bijvoorbeeld in
accessoires.
Zo creëer je rust en eenheid.

13.Wist je dat je ook kussentjes, behang en gordijnen kunt laten maken met
een eigen ontwerp? Dat maakt je huis extra persoonlijk.
Neem even contact met me op om de mogelijkheden te bespreken.
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14.Neem eerst (een deel van) je oude meubels mee naar je nieuwe huis.
Dan kun je ervaren wat je werkelijk nodig hebt, wat de meest logische looproute is en
wat de afmetingen van je nieuwe meubels zouden kunnen zijn.

Nieuwbouw
15.Leg bedraad internet aan door het hele huis, ook op zolder.
In een nieuwbouwhuis is de wifiverbinding vaak heel erg slecht.

16.Zorg voor voldoende stopcontacten.
Handig als je de hele kamer kunt stofzuigen zonder de stekker te hoeven verplaatsen.

17.Wees niet te zuinig met lichtpunten, je kunt er beter teveel hebben dan te
weinig.
Sluit wel op ieder lichtpunt een lamp aan, kapjes maken je plafond niet
echt mooier..

18.Denk ook aan verlichting in de tuin en een lichtschakelaar binnen.
Altijd handig om vanuit binnen de tuinverlichting te kunnen bedienen.

19.Heb je vloerverwarming als hoofdverwarming? Informeer dan of je de
ramen naast de openslaande deuren door kunt laten trekken tot aan de
vloer.
Zoals in het voorbeeld op de foto:
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Over Sharon Kuipers
Als creatieve, nieuwsgierige, snel denkende, betrokken
ondernemer, met oog voor detail, ga ik altijd net een stap
verder in mijn ontwerpen. Ik vind het belangrijk om de
woonwensen van mijn klant(en) centraal te stellen. Een
ontwerp moet passen bij wie er in het huis woont. Praktisch,
persoonlijkheid, samenhang en balans zijn de sleutelwoorden
die altijd terugkomen.
In aanvulling op mijn interieuradviezen heb ik Het Supertoffe(l)
Verhuiswerkboek geschreven, een handig hulpmiddel wat mensen helpt hun
verhuizing zo gestructureerd mogelijk te organiseren.

Mijn klanten
Met Toffel Interieuradvies richt ik me vooral op mensen die gaan verhuizen
naar een nieuw huis.
Ik weet uit ervaring dat het ontzettend moeilijk is om een nieuw huis (of een
huis wat van een ander is geweest) helemaal naar je zin te maken. Natuurlijk
ben je ook welkom als je je huidige woning gaat restylen.
Samen met mijn klant(en) bespreek ik wat belangrijk is in hun nieuwe
interieur en dat vertaal ik naar een praktisch plan. Uiteraard houd ik hierbij
altijd rekening met smaak, eisen en budget.
Mijn missie is dat iedereen een fijne woonplek heeft. Een plek, huis, interieur
waar je blij van wordt en die écht bij je past.
Als je je thuis fijn voelt, merk je dat namelijk ook op andere vlakken.

Interieuradvies: www.toffelinterieuradvies.nl
Het Supertoffe(l) Verhuiswerkboek: www.toffelverhuisadvies.nl
E-mailadres: info@toffelinterieuradvies.nl
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