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De aannemer van je
eigen interieur
Sluit je ogen en stel je voor dat je je droomhuis laat bouwen.
Je begint met niks en langzaam laat je al je woonwensen tot
leven komen. Hoe wil je wonen en leven?
Mensen denken vaak bij nieuwbouw
wel aan alles rondom het bouwen van
het huis, maar vergeten het interieur
en het wonen zelf. Ik kom tegen dat
mensen concessies moeten doen in
hun woonwensen, omdat bij de keuze
van een woningtype geen rekening
gehouden wordt met persoonlijke
invulling. Dan moet je dus om je eigen
wens heen bouwen. Het is verstandig
om in een vroeg stadium na te denken
over hoe je wilt leven en je wensen
aan te geven voordat de bouwplannen
bij aannemer of projectontwikkelaar
definitief zijn. Aanpassingen achteraf
kosten vaak veel tijd, geld en energie.
Mijn advies is om vooraf een totaalplan
te maken, waarbij je bouwplan en
interieurplan over elkaar heen legt. Waar
komt je zithoek en apparatuur? Waar
plaats je stopcontacten? Bereik je de
gewenste lichtinval met de standaard
raampartijen? Wat voor loop- en
leefruimte past bij jou en je gezin? Als
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je een passend plan maakt van tevoren,
dan kun je precies zien wat er wanneer
moet gebeuren en beheers je ook je
budget. Rust in je plan is rust in je hoofd.
Waar de aannemer bij de bouw alle
vakmensen moet aansturen, vervul jij
eigenlijk die rol bij je interieur. Je laat je
niet meevoeren door het project. Jij hebt
de regie over de uitvoering van je eigen
droom. Afstemming en communicatie
tussen de diverse vakmensen is hierbij
cruciaal.
Mensen weten qua interieur wel wat
ze willen, maar niet hoe ze er moeten
komen. Dat komt omdat er zoveel
keuzemogelijkheden zijn bij het bouwen
en inrichten van een nieuwbouwwoning.
Ik stem regelmatig mijn ontwerpen
en ideeën af met de aannemer en kan
je als gids leiden naar de woning van
je wensen. Bij het advies sta jij als
gebruiker centraal. De stijl, de kleuren en
materialen volgen dan vanzelf.
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Usance Interieurs denkt met je mee en
zal voor het interieur van uw woning,
bedrijf, winkel of product altijd het nut
als uitgangspunt nemen. Wij werken niet
in 1 eigen stijl, maar wel op eigen wijze.
Want naast interieurbouwer/allround
uitvoerder en interieur-/winkelstyliste
zijn wij ook natuurlijk gewoon Dennis en
Mariska.
Usance Interieurs
www.usanceinterieurs.nl
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