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Kennismaking
Hierbij kom ik graag meer te weten over jou! Wat zijn jouw woonwensen? 
En over welke ruimte(s) gaat het? Samen hebben we het over die 
leefkeuken, woonkamer of badkamer van jouw dromen! Daarnaast kun jij 
mij alles vragen over het vervolgproces en kijken we of het klikt! In een 
eerste kennismakingsgesprek bespreken we jouw wensen en op basis 
hiervan maak ik een offerte. Binnen één week ontvang je een offerte en 
een plan van aanpak en is het aan jou!

Indelingsvoorstel
De eerste stap in het verbouwingsproces is het in 
kaart brengen van jouw eisen in een plan van eisen. 
Zie dat als jou wensenlijstje waarin jij aangeeft wat je 
graag in het ontwerp terug wil zien. Het PvE
bespreken we samen, ik meet de ruimte in en maak 
ik beeldmateriaal van de ruimte(s). 
Met het plan van eisen werk ik twee verschillende 
indelingen uit in een 2D plattegrond op schaal en 
vervolgens mag jij een keuze maken. Uiteindelijk 
verwerk ik jouw feedback op de indelingen in één 
definitieve plattegrond op schaal. 

Wil je een grove kosteninschatting van de 
verbouwing op basis van jouw ideale indeling? Je 
ontvangt dan een gespecificeerd rapportage over de 
kosten van de verbouwing en de inrichting. 



Moodboard & materialen brainstorm
Tijdens een workshop brengen we jouw woonstijl in kaart. Dat doen we 
aan de hand een fotocollage die we tijdens de workshop gaan maken. 
Alle benodigdheden hiervoor neem ik mee en daarmee kun je aan de slag! 
Aan de hand van deze fotocollages, stel ik een moodboard samen. Daarin 
visualiseer ik hoe het eindresultaat van de verbouwing eruit komt de zien. 
Zo geeft het moodboard aan welke materialen en kleuren er in de 
verbouwing worden toegepast. 

Als ik het moodboard kom presenteren, neem ik allerlei materialen en 
brainstormen we samen over de materialen. Dat is voor mij van belang om 
een nog beter gevoel te krijgen voor wat je mooi vindt en wat niet. 
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Lichtplan
Op basis van de gekozen indeling maak ik een lichtplan. Het lichtplan 
bestaat uit technische verlichting (spots, opbouw- en wandverlichting) die 
nodig zijn voor een goede verlichting van de ruimte en decoratieve 
verlichting (hanglampen, vloerlampen, tafellampen). Ik adviseer welk type 
lichtbronnen nodig zijn geef een advies welke armaturen het beste in de 
stijl van het nieuwe interieur passen.
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Kleur- & materiaalplan
Een ontwerp bestaat uit een keuze in verschillende materialen, zoals de 
vloer, wanden, behang, raambekleding en het gebruik van kleur in de 
woning. Ik zorg ervoor dat alle materialen en kleuren mooi op elkaar zijn 
afgestemd. De kleur- en materiaalstalen neem ik zoveel mogelijk mee 
naar de presentatie momenten.
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Maatwerk (optioneel)
Vaak biedt maatwerk mooie mogelijkheden om de ruimte(s) optimaal te 
benutten. Bijvoorbeeld een keuken, inbouwkasten, en-suite kasten met 
schuifdeuren of een erkerbank. Ik maak hiervoor het ontwerp en kies de 
materialen uit. Deze informatie kun jij gebruiken als inbreng voor de 
uitvoerende partijen zoals meubelmakers of keukenspecialisten of je laat 
mij de uitvoering hiervan verzorgen.
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Meubelplan
Vervolgens selecteer ik meubels en 
accessoires die passen bij jouw nieuwe 
interieur (en budget). Heb je meubels 
waarmee ik rekening moet houden in het 
interieur, dan is dat geen probleem. Misschien 
is er een meubelstuk dat opnieuw gestoffeerd 
dient te worden, neem ik dat mee in het plan.
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Presentatie
Natuurlijk wil ik jou goed betrekken bij de 
totstandkoming van het ontwerp. Tijdens de 
presentatie zie je het ontwerp in 3D en kun je 
aangeven wat jou wel en niet aanspreekt. 
Na deze presentatie maak ik het ontwerp 
helemaal af.

Is het ontwerp helemaal af? Dan ontvang je 
een ontwerpboek incl. materiaal samples 
(waar mogelijk) en voeg ik een shoplist toe 
met prijzen en leveranciers. Dan je weet waar 
je de producten kunt bestellen. 
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Benieuwd naar een project in uitvoering? Scan 

dan de QR code met de camera van je telefoon

Zie ik je snel?
Heb je alles doorgelezen? 
Past dit helemaal bij jou en jouw verbouwing? 

Plan dan een vrijblijvende kennismaking met 
mij in en dan gaan we van start! 

Met vriendelijke groet,

Robin Geurts | Studio Robin

Emmikkerboslaan 48 | 3454 NV De Meern
T: +31 (0)6-4220 4339 | www.studio-robin.nl


