Interior Design Studio
Fase 1, kennismakingsgesprek
Er vindt een gesprek plaats om grof in te kunnen schatten wat uw wensen zijn, vooral om goed naar u te luisteren en om
u te vertellen wat ik voor u kan betekenen. Na dit gesprek of in de dagen erop volgend, geeft u aan of u samen met mij
uw interieur wilt ontwerpen en/of stylen.
Tarief € geen (incl BTW)
Fase 2, intakegesprek
Er vindt een gesprek plaats bij u thuis waar ik kom inventariseren wat uw woon wensen zijn. Uw woonwijze is hierbij ook
van belang. Residence Revised is het uitgangspunt kwa gevoel en styling.
Tarief € 250 (incl BTW)
Fase 3, Indeling
Aan de hand van uw wensen, inspiraties en voorkeuren teken ik voor u een bovenaanzicht met de basisindeling
gebaseerd op de functie van de ruimte(s).
Tarief € 750 (incl BTW) 50-100m2
Tarief € 1,000 (incl BTW) 100-200m2
Tarief € 1,250 (incl BTW) 200-300m2
Tarief in overleg <300m2
Fase 4, meubelen & decoratieve verlichting
Waarschijnlijk bent u al enthousiast over het Revised DNA en daarop gebaseerd zal ik in deze fase een advies
voorbereiden om op basis van de indeling de meubelen waar wij voor staan in te tekenen. Met Revised en bevriende
merken van Revised. Uiteraard kan de inrichting in combinatie met uw huidige meubels of een selectie daarvan worden
gecombineerd. Ik neem dat uiteraard mee in het plan.
Tarief € 500 (incl BTW)
Fase 5, kleuren, stoffering, raamdecoratie en accesoires
Kleur, stoffering, raamdecoratie en accesoires zijn essentieel om het totaal plan de juiste harmonie te geven. Het kan
verrassende mogelijkheden opleveren. Ik maak voor u een voorstel op basis van de voorgaande gesprekken en mijn
eigen creaties zoals u die in Residence Revised heeft mogen beleven.
Tarief € 500 (incl BTW)
Fase 6, technische verlichting
Technische verlichting kan essentieel zijn voor uw interieur.
De combinatie van directe en indirecte verlichting geeft dynamiek aan uw interieur.
Een uitgebreid lichtplan kan eventueel worden verzorgd in samenwerking met een licht architect. Mocht u dit wensen
dan maken wij hier voor een offerte.
Algemeen
A. Voordat we fase 4,5 en/of 6 in gaan stelt u mij een budget waar ik mij aan zal houden om onhaalbare verrassingen
en frustraties te voorkomen.
B. Alle advieskosten vervallen als er in fase 4, 5 en/of 6 voor een bedrag groter dan Euro 15000 wordt aangekocht
binnen ons totaal assortiment.
U betaald 50% van de advieskosten als u tussen de Euro 10.000 en Euro 15.000 bij ons aankoopt. U betaald 100% van
de advieskosten als u onder de Euro 10.000 bij ons aankoopt.
C. U kunt ervoor kiezen om fases over te slaan, deze worden dan uiteraard niet aan u berekend.
D. Mocht u naast de 6 fases mijn expertise ook voor andere interieur gerelateerde adviezen nodig hebben, dan geldt er
een uurtarief van Euro 85,- per uur incl. BTW
E. Na elke fase wordt er een factuur aan u gestuurd waarbij de desbetreffende fase wordt belast, deze wordt gecrediteerd
als u overgaat tot aanschaf van de meubelen,
verlichting en/of accesoires op basis van bovenstaande tabel onder punt B.
F. Wij zijn naast Revised tevens dealer van een aantal door ons geselecteerde vooraanstaande meubel-, verlichting-,
accesoire- en raamdecoratie- merken.
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