INFOTORIAL

Zo maak je van je
HUIS een THUIS
EEN INTERIEURADVIES INWINNEN IS EEN GOEDE
INVESTERING IN JE HUIS EN JE WOONGENOT EN DUS
ZEKER GEEN WEGGEGOOID GELD, ZEGT CAROLINE
MOSTART VAN WOONWINKEL EN ONTWERPSTUDIO
LOFT76 IN ROERMOND. „DOOR JE VAKKUNDIG TE
LATEN ADVISEREN OVER DE INRICHTING DIE VAN JE
HUIS EEN THUIS MAAKT, KUN JE ZELFS GELD BESPAREN.”

De meeste mensen die hun woning
gaan (ver)bouwen maken volgens
de eigenaresse van Loft76 dezelfde
vergissing. Pas na de oplevering bekommeren zij zich over het interieur.
„Zonde, want hoe eerder je een interieurontwerper in de plannen betrekt,
hoe evenwichtiger het eindresultaat
wordt. Juist in een vroeg stadium van
een bouw- of verbouwproject kunnen wij veel voor de klant betekenen.
Vaak in samenspraak met de architect kunnen wij er voor zorgen dat
het exterieur en het interieur mooi
op elkaar worden afgestemd. Zo verbinden we de ‘harde’ architectonische
kant met de ‘zachte’ styling en denken
we al in de ontwerpfase mee over bijvoorbeeld de plaatsing van gordijnen
en inbouwspots. Hierbij is het handig
om al in een vroeg stadium te weten
hoe de indeling van de ruimte wordt
en welke sfeer de klant voor ogen
heeft. De ruimte waarin je woont,
werkt of recreëert is namelijk een
opstelsom van componenten. Locatie,
vorm, ruimte, licht, maar ook kleur,
meubilair en stoffen. Er ontstaat pas
magie wanneer deze onderdelen in de
juiste verhouding samenkomen. Wan-

Op de vraag of aan deze aanpak een
pittig prijskaartje hangt, antwoordt
Caroline: „Dat valt best mee. Voor
175 euro bezoeken we de klant thuis
OPTIMAAL RESULTAAT
Daarom is het volgens Caroline be- en maken we al een mooi sfeerplan.
langrijk om een interieuradvies zo Bovendien krijgt de klant de adviesvroeg mogelijk in te winnen en de kosten gedeeltelijk of helemaal terug
verschillende disciplines bij elkaar te als die het plan door ons laat uitvoebrengen. „Hoe vroeger je dat doet, ren. Dat hoeft trouwens niet in één
hoe optimaler het eindresultaat. Zo- keer. Je kunt stap voor stap naar je
dra je het eindplaatje duidelijk voor droominterieur toe werken. Zolang
ogen hebt, kun je tijdens de (ver) je het eindresultaat voor ogen houdt,
bouw al slimmere keuzes maken voor kun je dat langzaam maar zeker realibijvoorbeeld de hoeveelheid en de seren en kom je minder snel in de verplaats van de lichtpunten, de haard, leiding om dingen aan te schaffen die
de raambekleding. Dat inzicht kan je eigenlijk niet in het totaalconcept pasbehoeden voor verkeerde keuzes die sen. Beter leeg dan lelijk, zeg ik altijd.”
je uiteindelijk extra geld kunnen kosWOW-EFFECT
ten.”
Een dankbaar interieuronderdeel om
Het team van woonwinkel en ont- mee te beginnen, zijn volgens Carowerpstudio Loft76 bestaat uit interi- line de gordijnen. „De juiste tint op
euradviseurs, -ontwerpers en -stylis- de muur en de goede gordijnen geven
ten. Wat hen bindt is de liefde voor direct heel veel sfeer, nog voordat
een origineel ontwerp, mooie pro- de bank van je keuze er staat. Gorducten en voor kwaliteit. De gevari- dijnen kunnen echt voor een woweerde exclusieve collectie eigentijdse effect zorgen. Daarom vind ik het
meubels, verlichting, accessoires, ook zonde dat gordijnen voor veel
stofferingen, vloeren en muurverf mensen de sluitpost van het interieur
is samengebracht in een monumen- zijn. Als ik het voor het zeggen heb,
tale voormalige notariswoning aan de komen de gordijnen juist het eerst en
dan de rest. Maar voor welke sfeer je
Roermondse Godsweerdersingel.
ook kiest en welke volgorde je ook
Caroline: „Maar onze grootste kracht hanteert, het enige wat uiteindelijk
is het totaalconcept dat wij bieden. telt is dat de klant gelukkig is met het
Wij maken een compleet inrichtings-, eindresultaat. Bij elk project is het de
verlichtings- en kleurenplan voor één uitdaging om een ruimte zo te creruimte of voor een hele woning. De eren dat deze zo goed mogelijk aan
klant en diens wensen vormen de ba- de wensen van de opdrachtgever volsis van onze aanpak. Wil die bepaalde doet en zo te helpen een thuis van zijn
onderdelen van zijn interieur in de huis te maken.”
nieuwe situatie terug laten komen,
LOFT76
dan tekenen we die nauwkeurig na in
GODSWEERDERSINGEL 76
een 3D tekening van het eindresultaat,
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zodat de klant precies ziet waar we
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naar toe werken.”
WWW.LOFT76.NL
neer ze een spannend spel spelen en
tegelijk in balans zijn.”

