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Een nieuwe start geeft je energie in wat 
dan ook. Een nieuwe baan, een nieuw 
huis, een nieuw leven in het gezin, 
een nieuw interieur of zelfs enkel een 
nieuw outfit of coupe. En het mooie 
is, het hoeft niet budget gebonden 
te zijn. Ergens tijd in steken biedt al 
mogelijkheden. Met out of the box of 
creatief denken en doen. Zo kan ook een 
roulatie van je meubilair of accessoires 
in je gehele woning, jouw interieur en 
jezelf al een boost geven. Interieuritems 
verkopen of weggeven om ruimte te 
maken voor wat anders, voor jou wat 
nieuws. 

Ook het aangaan van een verbouwing 
kan de juiste knoop zijn die doorgehakt 
moet worden. Wij zien gebeuren dat in 
veel situaties die knoop blijft zitten, 
omdat het proces naar een verbouwing 
toe en tijdens vaak teveel energie lijkt 
te vreten. Dat hoeft niet! Wij nemen 
die last graag van je over door onze 
energie te steken in het nodige advies, 
een passende begeleiding en door 
het werk uit te voeren. Doordat wij u 
en ons vak verstaan, kunnen wij vaak 
het gehele proces voor je in één hand 
houden. Een geslaagde verbouwing van 
je huis, kantoor of winkel realiseren. 
Van ontwerp tot en met realisatie. Met 

of zonder inzet van jezelf of derden. 
Een op je wensen af te stemmen proces 
waarin ieder zijn expertise tot zijn recht 
laat komen. Zo kan eenieder zijn energie 
weer gebruiken voor wat hij/zij leuk 
vindt en goed in is.

Voor ons, Usance Interieurs, heeft de 
zakelijk wat stillere periode door Corona 
ons gemotiveerd om te bezinnen in waar 
wij in wilden vernieuwen. Zo komen 
wij vanaf eind deze zomer weer graag 
bij je voorrijden met een ruimere nette 
bus en brengen wij onze huisstijl in 
geheel nieuwe kleuren. Hierbij hebben 
wij dankbaar gebruik gemaakt van 
derden met hun expertises, zodat wij 
onze energie konden steken in waar wij 
goed in zijn. De vakantieweken rondom 
ons eigen huis zijn besteed aan nieuwe 
raamkozijnen en een nieuw terras. Deze 
veranderingen gaven óns een frisse 
boost om vol energie onze aandacht te 
geven aan de nieuwe ontwikkelingen in 
samenwerkingen en opdrachten.

Vanaf half maart dit jaar stond de wereld 
op z’n kop. Covid-19 verspreidde zich in 
een razend tempo. Emoties vliegen de 
pan uit. Waar in zakelijke zin voor de één 
big business uit te halen is, is het voor 
de ander een strop. Maar voor eenieder 

biedt het kansen. Waar het één stopt, 
kan iets anders groeien en bloeien. Wij 
hebben het geluk dat wij in een land 
leven met vele mogelijkheden en kansen.  
Je moet ze zien, grijpen en vasthouden!

Usance Interieurs
www.usanceinterieurs.nl

Een nieuwe start geeft energie
Soms moet je gewoon de knoop doorhakken en tegen jezelf zeggen: “Twijfel niet zo, ga 
ervoor!” Doe waar je goed in bent! Doe wat je leuk vindt! Alleen dan houd je het vol. Daar 
word je rijk van. Rijk in energie, zelfvertrouwen, moed en als het meezit in de portemonnee.
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