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Wonen is emotie. Je huis is de spiegel van
wie je bent. Het is enorm inspirerend voor
mij hoe je in ieder huis weer een heel eigen
sfeer kunt creëren, een sfeer die past bij de
persoonlijkheid van de bewoners. Iedere
keer zie ik het opnieuw als een uitdaging om
woonwensen uit te laten komen en te zorgen
dat het interieur een reﬂectie wordt van de
bewoners.
Een andere kwestie, die vaak emoties oproept, is de vraag die we
regelmatig van klanten krijgen. “Wat zijn de woontrends van dit
moment?” Natuurlijk weten we die wel, maar we willen liever niets
opdringen. Uiteindelijk wil je toch vooral een leefbaar, comfortabel
huis dat bij je past. Mijn advies is dan ook altijd: blijf dicht bij jezelf.
Kies voor kleur als je hart hier sneller van gaat kloppen. Want, dan
word je dit ook niet snel moe. Kies voor wit als je liever een neutrale
basis ziet. Dit is én blijft altijd mooi en zorgt voor een helder frisse
sfeer. Wit staat alom bekend als een rijke, volle kleur. Het hoort bij
opnieuw beginnen. Je kunt het overal mee combineren en het prikkelt je fantasie.

prachtige kleurencollectie

Zelf houd ik erg van wit. Het liefst in verschillende nuances, maar wel
in combinatie met een accentkleur. Ik kon mijn geluk dan ook niet op
toen ik deze week de prachtige nieuwe kleurencollectie zag die werd
gepresenteerd op de IMM Cologne beurs in Keulen.
Oké één tipje van de sluier... Pastelkleuren, zoals zeegroen, oudroze
en vintagegrijs, brengen een lichte en wolkige sfeer in 2015. Alle
kleuren lijken te zijn aangelengd met melk. Ze worden lichter en lichter. We dus zien veel natuurlijke witten. Elegante vormen en kostbare
materialen als goud en koper (nog steeds) tekenen voor een warm
chique accent. We zien dit ook wel gecombineerd met donkerdere
kleuren, maar het blijft vrolijk en warm door de toevoeging van de
prachtige pastellen.
Uiteindelijk is het belangrijk een plek te creëren waar bewoners blij
van worden, steeds weer nieuwe energie kunnen opdoen en kunnen
ontspannen. Alleen dan is het geluksmoment compleet en hebben
wij als professionals ons doel bereikt.

