Prijslijst Interieurstyling



Mondeling advies aan huis

Een mondeling advies bestaat uit een 1,5 uur durend bezoek, waarbij wij u wensen en vragen
bespreken. U krijgt direct een mondeling interieuradvies. Met het besproken advies kunt u zelf
aan de slag.
Dit advies kost € 150,00 incl. BTW



Basis advies (per vertrek)

Voordat u een basis advies ontvangt, hebben wij eerst een intakegesprek van ongeveer één uur.
Hierin geeft u precies aan wat uw wensen en verwachtingen zijn. Vervolgens ga ik het advies
uitwerken.
In het advies zijn inbegrepen:




Moodboard
Plattegrond indeling
Doorspreken advies en moodboard bij jou thuis, hiermee kun je zelf direct aan de slag.
Dit advies kost € 295,00 incl. BTW



Uitgebreid advies (per vertrek)

Voordat u een uitgebreid interieurontwerp ontvangt, hebben wij eerst een intakegesprek van ongeveer
één uur. Hierin geeft u precies aan wat uw wensen en verwachtingen zijn, zodat het persoonlijk
interieurontwerp aansluit bij uw behoefte.
In het interieurontwerp zijn inbegrepen:






Moodboard
Kleur- en materiaal gebruik
Plattegrond indeling
3D tekening
Doorspreken advies, moodboard en materialen
Zodra het ontwerp gereed is, nemen wij dit door met elkaar. We bespreken het kleur- en
materiaalgebruik en het moodboard. Ook bekijken we de plattegrondindeling en de 3D tekening,
zodat duidelijk is welke sfeer we neer gaan zetten. Er ligt nu een duidelijk plan waar jullie zelf mee aan
de slag kunnen.
Dit advies kost € 495,00 incl. BTW
Het is mogelijk het plan verder uit te werken waarin ik u alles uit handen kan nemen.
Hierbij kunt u denken aan het uitzoeken van meubels, gordijnen, vloeren of accessoires.

Maar ook voor bouwkundige werkzaamheden en het aansturen van uitvoerende vakmensen kunt u bij
mij terecht.
Hiervoor ontvangt u een offerte op maat.

Verder kunt u bij Kekstyling ook terecht voor:


Kleuradvies



Personal shopping (dit kan samen met de klant of ik ga shoppen voor de juiste spullen)



Stylen van de woning of een ruimte
Hiervoor ontvangt u een offerte op maat.

Prijzen zijn inclusief BTW en inclusief reiskosten binnen een straal van 10 km rond Numansdorp.
Daarbuiten 0,30 p.km.

Betalingscondities: Het totale bedrag dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.

