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Bij het maken van een ontwerp is het de kunst om 
meubilair, verlichting, vloerbedekking en raambekleding 
zo te combineren dat er een inspirerend en persoonlijk 
interieur ontstaat. Daarom leren we jou als opdrachtgever 
graag kennen. 

Wij werken met aandacht, ieder detail telt en moet 
kloppen. We zijn eerlijk en staan voor wat we zeggen en 
doen wat we beloven. Wij stoppen veel tijd en energie in 
het werk dat we realiseren. Aandacht en vertrouwen zijn de 
basis van een goede relatie en daarom zullen we het nooit 
beschamen. 

We geloven niet in een wegwerpmaatschappij. En dus 
willen we dat alles wat we doen toekomstbestendig is. Dit 
is de enige aanpak die wij kennen. Wij zijn groot 
voorstander van het gebruik van duurzame materialen en 
tijdloze vormgeving.

The details are 
not the details, 
they make the 

design 
Charles Eames
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De bouwstenen voor een ontwerp 

Je bent van plan om te verhuizen of je huidige woning te veranderen. 
Een goed vooruitzicht! Er komen hiermee veel zaken op je af en er 
moeten veel keuzes gemaakt worden. Wij helpen je graag! Maar wat is 
het startpunt? Met ons stappenplan nemen wij je mee in verschillende 
fases van het ontwerp en inrichtingsvoorstel voor je woning. 

Stap 1 Oriënterend gesprek 
Stap 2 Concept ontwerp 
Stap 3 Voorlopig ontwerp 
Stap 4 Lichtplan 
Stap 5 Maatwerk 
Stap 6 3D Visualisaties 
Stap 7 Realisatie 

De stappen 1, 2 en 3 vormen de basis voor een goed ontwerp. Je kunt 
kiezen uit de verdere stappen waar jij behoefte aan hebt. Jij behoudt 
de regie! 
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Stap 1 | Oriënterend gesprek 

Voordat wij aan het ontwerp beginnen, starten we eerst met een kop 
koffie in onze studio. Voor ons is het belangrijk om jou goed te leren 
kennen en voor jou is het net zo belangrijk om ons goed te leren 
kennen. Zo kunnen we precies aanvoelen wat het beste bij je past. 
In dit gesprek gebruiken we de bouwtekeningen en foto’s van de 
ruimte. 

Dit oriënterende gesprek is vrijblijvend en geheel kosteloos. 
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Moodboard, stap 2
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Stap 2 | Concept ontwerp 

Ben je enthousiast, dan gaan we aan de slag! We maken op 
basis van jouw wensen en aangeleverde bouwkundige 
tekeningen een inspirerend en persoonlijk ontwerp.  

Dit ontwerp presenteren wij in onze studio samen met een 
moodboard dat de look en feel voor de ruimte goed 
weergeeft. Tarief € 1.840,— incl. BTW op basis van een ruimte 
van 50m2. Dit is exclusief de uitwerking van de keuken en 
badkamer. Waar nodig passen we het ontwerp na de 
presentatie één keer aan.  

Mochten er meerdere tekeningen en/ of wijzigingen nodig zijn 
dan wordt dit op nacalculatie doorberekend à € 115,— per uur. 
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Plattegrond op schaal, stap 2
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Koken

Zitten

Eten Sporten 

Looproute

Legenda

Functievelden & plattegrond op schaal, stap 2
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Materialenpland, stap 3
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Stap 3 | Voorlopig ontwerp 

Na het concept ontwerp, geven wij de ruimte verder vorm 
door middel van een keuze in meubelen, kleuren en 
materialen. Ook dit deel van het ontwerp presenteren wij 
bij ons in de studio met de echte materialen en kleuren 
ondersteund door een digitaal moodboard. Vervolgens 
zullen wij de gekozen meubelen budgetteren in een 
uitgebreide offerte. 

Dit ontwerp is helemaal afgestemd op de ruimte en jouw 
wensen. We kijken samen wat er nodig is om jouw project 
te realiseren. 

Tarief  € 1.150,— incl. BTW. 
*Aanvragen voor het ontwerp van keuken en/of badkamer 
offreren wij altijd op maat.   
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Jessica van Office Consign heeft ons 
geholpen in wat wíj willen en onze zoektocht 
versterkt. Omdat we eigenwijze mensen zijn, 

vraagt dat ook doorzetten en tegengas 
geven en dat heeft Jessica ons kunnen 

geven. 

Met elkaar lukt het ons om onze vage 
contouren over wat we wilden bereiken 

scherper te krijgen en nu vervolgens 
concreet in te vullen met kleuren, stoffen, 

planten en licht. Dat is het vakmanschap wat 
wij nodig hebben!”

Fam. Theil
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Detail uit een verlichtingsplan, stap 4
interieurs
met karakter



Stap 4 | Verlichtingsplan 

Een goed ontwerp valt of staat met de juiste verlichting. Met 
de juiste verlichting wordt de sfeer van de ruimte extra 
benadrukt. Met het ontwerp als uitgangspunt maken we een 
2D tekening en moodboard van het verlichtingsplan en de 
daarbij geadviseerde armaturen. We maken deze tekening 
geschikt voor de installateur zodat hij zijn hiermee aan de slag 
kan. 

Tarief  € 115,- per uur incl. BTW 
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4x cat6A 4x cat6Acat6A

cat6A
usb

cat6A

wandcontactdoos dubbelvoudig 
horizontaal gemonteerd CAT6A
wandcontactdoos drievoudig 
horizontaal gemonteerd CAT6A

lichtpunt, inbouwspot

enkelvoudige schakelaar

wandcontactdoos dubbelvoudig met
cat6A en usb in een venster

vloerpot met contactdoos dubbelvoudig en
4x cat6A

Wandcontactdoos hoogte (inbouw) 250+

Schakelaars (inbouw) 1050+
WCD vaatwasser (opbouw) 300+
WCD koelkast/vriezer (opbouw) 300+
WCD oven (opbouw) 300+
WCD inductie/keramisch koken 300+
Thermostaat 1500+
Alarminstallatie 1500+

Vloerpotten: 
Artikelnummer: OCS Rondo 2.0 dekstel met
tapijtrand RVS.

Schakelmateriaal
Type: Jung LS990
Kleur: zwart

LET OP alle wcd CAT6A.
Office consign levert alle armaturen aan.

Standaard hoogtes aansluitpunten
Symbolenlijst

Plafondaansluitingen + montage lichtlijn Drupl Modular.
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Plafondaansluitingen +
montage lichtlijn
Drupl Modular

Mechanische ventilatie
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horizontaal gemonteerd CAT6A

centraaldoos tbv. hanglamp

hotelschakelaar

4x cat6A
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Datum: 
18 juni 2019
Schaal: 
1:50
Getekend door: 
Jessica de Graaf

Zeeburgerkade 1188
Fase/versie: 
Plattegrond -electraplan

Auteursrechten voorbehouden. Maten controleren in het werk.
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Meest linker paneel leeg houden 
tbv. bediening Driesbox.
Raampositie met blindplaat + 
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Dimmer LED tbv. LEDstrips onder 2 planken.

Schakelaar tbv: = hotelschakelaar
- Drupl 

Schakelaar tbv: = hotelschakelaar
- spot in plafond voor de meterkast, 
- armatuur vergaderunit
- spot bij beeld
- spot bij printer
- lichtstrips in smalle nissen
- spots in plafond keuken

UTP aansluiting voorbereiden 
in eikenhouten blok.

UTP aansluiting
voorbereiden in
eikenhoutenblok.

3 fase rail met 5 spots op 
klok vanuit de meterkast

Schakelaar tbv: 
- Drupl (= hotelschakelaar) 

 24 Volt AC + DC aansluiting
tbv. Ducobox
Duodoos 2x 0,8 mm2 kabel + CAT5 
aansluiting

Montage bedieningspaneel
Ducobox in nis. (werkt op batterij)
Andre zorgt voor een zwart venster.

Montage buitenlamp
aangeleverd door 
Office Consign.
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4x 220 Volt aansluiting
tbv. Patchkast

Electra en verlichtingsplan, stap 4
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1780 mm

Schoonkantoor

Plaatsing electra en 
verlichtingsplan
Datum: 
07 mei 2021
Schaal: 
1:50
Getekend door: 
Damaris Vermeulen
Auteursrechten voorbehouden. 
Dit is een principe tekening,
maten controleren in het werk.
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Vloerpot, 2x 220 V + 4x DATA

Enkele spot richtbaar, K77 LED wit Modular lighting
Spots aangeleverd via Office Consign.

Enkele spot richtbaar, K77 LED wit Modular lighting
Spots aangeleverd via Office Consign.

Grid verdekt systeemplafond, 60x60 cm.
tbv. bevestiging spots achterhout plaatsen.

Let op! Electa + watervoorzieningen tbv. keuken
niet meegenomen. Zie keuken tekening.

Alle WCD plaatsen op 30 cm boven de vloer plaatsen.

01. Twiggy Wood - Foscarini 02. Spokes 2 - Foscarini 

03. Drupl up & down light 5 meter - Modular, 
montage aan bouwkundige plafond.

K77 richtbare spot enkel - Modular.
Inbouwspot, montage in plafondplaat, let op! Wel achterhout 
plaatsen (evt. na test)

K77 richtbare spot dubbel - Modular.
Inbouwspot, montage in plafondplaat, let op! Wel achterhout 
plaatsen (evt. na test)
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Stap 5 | Meer dan standaard 

Naast bestaande standaard oplossingen ontwerpen wij ook 
maatwerk meubels. Dankzij dit maatwerk benutten we iedere 

ruimte optimaal. Je kunt dan denken aan keukens en 
garderobekasten maar ook stalen deuren bijvoorbeeld. In 

verschillende fases werken wij het maatwerk ontwerp uit. 
Zodra iedereen enthousiast is over het ontwerp gaat de 

opdracht naar de meubelmaker. Ook tijdens dit proces blijven 
wij nauw betrokken en bespreken alle details met elkaar. Het 

delen van kennis is hierin een enorme meerwaarde en dit 
zetten wij dan ook graag in om bij ieder project tot het hoogst 

haalbare eindresultaat te komen. 

Tarief  € 115,- per uur incl. BTW  
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Materialisatie

Fronten: 18 mm MDF gefineerd met shinnoki Frozen walnut Kopse kanten afgeband 
met 1 mm bijpassend fineerband.
 
Rompen: 18mm gemelamincerd spaanplaat Finsa 98Q Espiga Sal Textil zichtzijde 
kopse kanten afgeband met 1mm fineerband Mineral triba.

Plint: in het werk bepalen. Hoogte bestaande plint is maatgevend. 

Grepen: Greeploos / push to open
Deuren en laden: allen voorzien van een softclose systeem.
Schappen op rijboring.
Fineerrichting verticaal.

Indien mogelijk in nis een leestrip plaatsen welke apart schakelbaar is. 
In het vooraanzicht van de kast zijn geen kopse kanten zichtbaar. 
Rondom een terugliggende schaduwlat van ca. 18mm

Bovenaanzicht

Vooraanzicht Zijaanzicht 
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Dicht paneel Dicht paneel Dicht paneel

Tekening: 
Halkast 

Datum: 
16.09.2021

Schaal: 
1:20 / A3

Comm. Leeflang

Auteursrechten voorbehouden.
Dit is een principe tekening, alle maten 
in het werk controleren.

Maatwerk tekening, stap 6
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Fase/versie: 
Keukenontwerp Cruq. 1.3
Datum: 
13 april 2021
Schaal: 
1:20
Getekend door: 
Jessica de Graaf

Comm. Horlings-Dam

Auteursrechten voorbehouden.
Dit is een principe tekening, alle maten 
in het werk controleren.

Bovenaanzicht

Vooraanzicht

Terug liggend zijpaneel, hierdoor ontstaand er plek
voor een RVS stang tbv. handdoek/theedoek

In deze ruimte een dubbele wcd inbouwen, zoveel mogelijk uit het zicht.
Definitieve plaats in overleg met Office Consign. 

Wasbak, gemonteerd onder 
het aanrechtblad. 
Quooker gemonteerd op het blad.

Inductiekookplaat, type ntb.

Visual

Inbouw vaatwasser, type ntb. 

Indeling lades ntb. in overleg
met opdrachtgever.
Alle lades en deuren soft close systeem

Gehele keuken vervaardigen uit:

Blad: Composiet Fresh Concrete satin, 40 mm dik. (optisch 
opdikken)
Fronten: 18 mm MDF V313 gefineerd met Querkus eiken 
adagio B1 geborsteld 0,6mm, eiken kwartiers, mixmatch 
gevoegd, gebeitst en mat afgelakt ( staal ter goedkeuring ) 
kopse kanten afgeband met 1mm bijpassend fineerband. 
Randen geseald tegen vocht.
Rompen: 18mm V100 gemelamincerd spaanplaat in grijs n.t.b. 
zichtzijde kopse kanten afgeband met 1mm fineerband idem 
als keukenfronten.
Plint: 18mm V100 spaanplaat 2-zijdig voorzien van HPL, Zwart, 
RAL9005.
Grepen: Greeploos, zie afbeelding *
Deuren en laden: allen voorzien van een softclose systeem.

Maatwerk tekening, stap 6
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Stap 6 | Tekeningen in 3D 

In eerdere stappen hebben wij het interieurontwerp uitgewerkt 
in een passende sfeer met bijhorende materialen. Om een 

goed beeld te krijgen van het ontwerp werken wij twee 
realistische 3D visualisaties uit.  De visualisaties geven een 
waarheidsgetrouw en fotorealistisch beeld. Zo krijg jij een  

goed beeld van het beoogde resultaat.  

Tarief  € 1.150,- incl. BTW per ruimte, op basis van twee visuals. 6 interieurs
met karakter
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Stap 7 | Realisatie 

Aan de slag! Wij bestellen de producten en kunnen je helpen 
met het inschakelen van aannemers, meubelmakers en 

elektriciens etc. Alles om jouw project zo goed mogelijk op te 
leveren binnen het gestelde budget en de planning! Wij zijn 

het gehele proces betrokken, want uiteindelijk maken de 
kleinste details het tot jouw interieur. 

Tarief projectmanager € 115,— 
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Ontwerpkosten terugverdienen 

Wij hopen dat je de uitvoering van het ontwerp in samenwerking met 
ons wilt doen. Zo bewaken wij het proces en kloppen uiteindelijk alle 
details. 

Als je de meubelen en/of verlichting bij ons besteld, dan wordt een 
deel het totaalbedrag van de ontwerpkosten in mindering gebracht op 
de totaalrekening. Dit geldt niet voor speciaal werk zoals badkamers, 
keukens en maatwerk dat speciaal worden vervaardigd door een 
meubelmaker. 
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