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in interieur

Wij zijn meer met interieur!
Bij Meer met interieur gaat interieuradvies over meer dan
alleen het ontwerpen van sfeervolle omgevingen. We
benaderen het ontwerpproces op een strategische wijze en
zoeken een balans tussen theoretische, praktische en
esthetische ontwerp- oplossingen. Dit resulteert in een
doordacht en onderbouwd advies, dat naadloos aansluit op
uw wensen en behoeften.
In dit document lichten we de verschillende fases van het
ontwerpproces toe en voorzien wij u van een prijsindicatie.
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Begeleiding en oplevering

Fase 0

OPDRACHT INVENTARISATIE
In fase 0 wordt er gestart met een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarin we het
ontwerpproces bespreken en kijken welk traject aansluit bij uw situatie. Op verzoek kan
vervolgens een offerte worden toegestuurd.
Na akkoord worden de voorbereidingen getroffen voor het ontwerpproces. De verkregen
bouwtekeningen worden digitaal verwerkt (in 2D en/of 3D model), de opdracht wordt
geanalyseerd en er vindt een verdiepingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek staan we stil
bij o.a. uw leefwijze, gewoontes, smaak, wensen en behoeften.
De verkregen informatie vormt de basis voor de vervolgfase; fase 1, Het schetsontwerp.

Fase 1

SCHETS ONTWERP
Het schetsontwerp bestaat uit de volgende vier elementen;
1.1
Het moodboard
1.2
Het indelingsadvies
1.3
3D lijnschetsen
1.4
Referentiebeelden
Bij oplevering van bovenstaande worden alle gemaakte keuzes toegelicht en onderbouwd.
Er wordt pas aan de volgende fase gestart, nadat fase 1 geheel is goedgekeurd.
Voorgenoemde vormt namelijk de basis voor alle volgende ontwerpkeuzes.
Als al deze elementen zijn goedgekeurd, kan het niet anders dan dat het 3D-ontwerp
aansluit bij uw smaak, wensen en behoeften!

Familie Conrads
1.1 | HET MOODBOARD
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Een verzameling van zorgvuldig geselecteerde beelden waarin kleuren, materialen en vormen samenkomen. Ofwel; MMI_210132_SO
de beoogde sfeer, gebaseerd op de
REFERENTIE

ONTWERP

PROJECT

VERSIE

De
beoogde
sfeer vooresthetische
het eindresultaat
en daarmee
het fundament
van hieraan
alle ontwerp
keuzes.
LOCATIE
Cicerolaan 17,
door
u doorgegeven
voorkeuren.
Ontwerpkeuzes
worden
getoetst,
zodat het eindresultaat
gegarandeerd
inVenlo
de smaak valt.

SCHAAL

Sanne Drissen
30-03-2022 _ p. 1 € 295,incl. btw
niet van toepassing_a3

Let op! Alle balken dezelfde
hoogte geven.
Neem een bank met
multifunctionele rug .
Bijv: De Sede DS-167.

Kast met deels open
vakken t.b.v. souvenirs
en sculpturen

Let op! Onderzijde raam +/960 cm. [hoogte werkblad]

wijnklim.
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warmh.
pl.
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3 zijdige haard, gas of
elektrisch, vanwege diepte
& lengteverhouding

servieskast

st.oven

vw

Salontafel met 2x poef
eronder.
lift

Zwevende
schuifdeurkast met
achterliggende tv.

wc

Bank met tafel als
tussenelement.

sidetable

garderobe

Let op! Deur verplaatsen

am. koelkast

vrieskast

Sidetable compenseert
afmeting raam.
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Familie Conrads
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potentie
ruimte
is onderzocht
en verwerkt
totwensen
een of enkele
plattegrond(en).
De De
potentie
vanvan
de de
ruimte
wordt
in relatie gesteld
tot uw
en behoeften.
Er wordt gekeken naar deLOCATIE
routing, vormen,
verhoudingen,
indelingenSCHAAL
en
Cicerolaan
17, Venlo

zichtlijnen. Mogelijke oplossingen worden onderzocht en verwerkt tot een of enkele plattegrond(en).

Sanne Drissen

7521
m² vanaf
30-03-2022+/-_ p.
1.50_a3

€ 875,-

incl. btw

Maatvoering in het werk te controleren
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Familie Conrads
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Sanne Drissen
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m² vanaf
30-03-2022+/-_ 75
p. 18

Het
indelingsadvies
wordt
aangevuldenmet
3D lijnschetsen.
Relevante
ontwerpkeuzes worden 3dimensionaal
gevisualiseerd
in de bestaande [of toekoms3-dimensionale
schets
ter impressie
verduidelijking
van het
indelingsadvies.
SCHAAL
LOCATIE
Cicerolaan 17, Venlo
tige] ruimtes. Deze lijntekeningen dienen ter toelichting en onderbouwing van de plattegrond.

€ 450,-

niet van toepassing_a3
incl. btw
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Familie Conrads
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Overige ontwerpoplossingen worden onderbouwd aan de hand van referentiebeelden. Deze beelden dienen ter ondersteuning bij het toelichten van
Impressie beelden ter verduidelijking van specifieke onderdelen uit het indelingsadvies.
SCHAAL
LOCATIE
Cicerolaan 17, Venlo
gemaakte ontwerpkeuzes en geven een beeldende indruk van de verdere uitwerking van de 2dimensionale plattegrond.

Sanne Drissen
+/- 75 m² vanaf
14-04-2022 _ p. 11

€ 400,-

incl. btw
niet van toepassing_a3

Fase 2

VOORLOPIG ONTWERP
De ontwerpkeuzes uit de eerste fase komen tot leven in een fotorealistische 3D impressie
van het eindresultaat. Deze bevat; passende producten, kleuren, afwerkingen,
verlichting en maatwerk. Het ontwerp wordt opgeleverd middels een 3D ontwerp video
of ‘3D walk through’. Met deze impressiebeelden kan de opdrachtgever in gesprek met
leveranciers en specialisten ten behoeve van de aanschaf of vervaardiging van
desbetreffende onderdelen.
Let op! Deze beelden bevatten geen specificaties ten aanzien van maatvoeringen,
materialen en productkeuzes. Het vervaardigen vraagt daardoor om eigen inzicht en
inzicht van derden. Indien gewenst kan het ontwerp in detail worden uitgewerkt in de 3e
fase; Het definitief ontwerp.

https://qrd.by/MMI-video

2.1 | 3D ONTWERP - 3D VIDEO

U ontvangt een ontwerpvideo of link waarmee u ‘door het ontwerp kunt wandelen’. Deze 3d visualisatie geeft een impressie van hoe kleuren, materialen,
vormen en verhoudingen samenkomen. Het schetsontwerp komt tot leven en er ontstaat een eerste indruk van het eindresultaat.

3d ontwerp vanaf

€ 1.900,-

incl. btw

https://qrd.by/MMI-walk
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Familie Nijskens

PROJECT

Een impressie van het op maat te maken element.
LOCATIE
Lindenstraat
Hunsel en
Het 3D ontwerp wordt veelal aangevuld met maatwerk ontwerpoplossingen. Zo kan het ontwerp volledig afgestemd
worden
op uw26,wensen
behoeften. De mogelijkheden binnen te ontwerpen ruimtes worden hiermee maximaal benut en beperkingen worden omzeild.

SCHAAL
ONTWERP
VERSIE

Sanne keuken
Drissenvanaf
maatwerk

€ 550,22-01-2022_P.12
incl. btw

Fase 3

DEFINITIEF ONTWERP
Het 3D ontwerp geeft een realistische impressie die in de 3e fase; Het definitief ontwerp,
verder uitgewerkt en geconcretiseerd kan worden.
Deze fase kan uit een of meerdere van de volgende elementen bestaan;
3.1
Een kleur en afwerkadvies met een kleur- & afwerklijst
3.2
Detailtekeningen van maatwerk
3.3
Een lichtplan met referentiebeelden of armaturenlijst
3.4
Elektrische installatietekening
3.5
Een productlijst met referentiebeelden
Deze gedetailleerde uitwerking leidt tot nieuwe inzichten die worden verwerkt in een
definitief 3D-model. Zo beschikken u en derden over alle informatie ten behoeve van de
realisatie en wordt voorkomen dat er afwijkingen ontstaan tussen het 3D ontwerp en het
uiteindelijke resultaat.

3.1 | KLEUR-& AFWERKADVIES
Familie van Diepe - Frankort
HetL
kleurbeeldencollage
geeft een indruk van het MMI_210092
kleurenpallet en de samenstelling
K
E &Uafwerkadvies
R - &bestaatAuitFeenW
E R Ken kleurenlijst.
A D VDeI beeldencollage
ES

incl. afwerklijst vanaf
Sanne Drissen
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ONTWERP

PROJECT
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13-03-2022 _ p. 1 incl. btw

SCHAAL

niet van toepassing_a3

van materialen
en structuren.pallet
Waaraan
mogelijk
wordt
dit aangevuld met bemonstering en winkelbezoeken.LOCATIE
Een
zorgvuldig samengesteld
kleuren
& materialen.

Nieuwbouwwoning Venlo

€ 995,-

Deze deur bij voorkeur
uitvoeren in NCS S
2502-Y

Creëer een lambrisering van
keramiek of betonstuc, met
daarboven een licht
uitgesproken behang.
Het plafond in het toilet bij
voorkeur donker (NCS S
6502-Y) uitvoeren.

BEGANE GROND

Wanden
NCS S 6502-Y

Wanden + deuren
NCS S 3502-Y

Wanden
NCS S 4502-Y

Wanden + plafond
NCS S 2502-Y

Let op!

VERDIEPINGSVLOER

Wanden toilet
Behang; Eijffinger

Wand trap
Behang; Arte

Wand bed
Behang; Arte

300602

Pavilion 20540

Focus 26532

Wanden toilet

Wanden nissen
Behang; Eijffinger
Reunited 372511

Wanden badkamer
Betonstuc exacte
kleur n.t.b.

Keramiek; Neolith
basalt black

Plinten in dezelfde kleur als de wanden uitvoeren.
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REFERENTIE

Familie van Diepe - Frankort

ONTWERP

PROJECT

MMI_210092

VERSIE

Middels een plattegrond en kleurenlijst wordt weergegeven waar welke afwerking wordt geadviseerd. Een kleurenlijst bestaat uit een visuele weergave
Een zorgvuldig samengesteld pallet aan kleuren & materialen.
SCHAAL
LOCATIE
Nieuwbouwwoning Venlo
van de geadviseerde afwerking en diens specificaties. Hierdoor kunnen offertes worden opgevraagd en specialisten worden aangestuurd.

Sanne Drissen
incl. beeldencollage vanaf
14-04-2022 _ p. 2

€ 995,-

incl. btw
niet van toepassing_a3

600

600

600

300

20

20

890

60

Alle deuren voorzien van een houten greep over de gehele
lengte. Dat versterkt en versmalt de hoogtewerking.
Houten greep +/- 2/3 cm breed & diep. Zijlat links & rechts
optisch dezelfde afwerking, d.w.z. 2/3 cm breed/diep.
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Familie Clabbers-Waeijen

SCHAAL

PROJECT

MMI_200053

ONTWERP

Maatwerk
keukens, deuren,
e.d. kunnen verder uitgewerkt worden in detail. Detailtekeningen bevatten o.a. aanzichten, maatvoeringen,
Maatvoering
in hetkasten,
werk tetrappen
controleren.
LOCATIE
Ophoven 29, Roggel
draairichtingen, functies en diverse overige ontwerpcriteria zodat derden deze kunnen vervaardigen.

VERSIE

770

koelkast

kast

900

600
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395
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1150

110
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Nep ‘freeslijn’.

1.50_a4
los verkrijgbaar vanaf
Sanne Drissen

€ 675,-

03-09-2020_13
incl. btw
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kast

Draaischuifdeur

1620

lade
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650
lade

770

lade

600

kast
Ledstrip onder plank over
gehele lengte.
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binnenlade

1200

Uittrekbare apothekerskast

AANZICHT C - C
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300

265 265

2980

40

1680
1770

40

150

TYPE VERLICHTING:
a. 8x inbouwspot - Wever & Ducre - Strange 1.0 - zwart - 2700
K - 600 lm.
b. 6x inbouwspot mini - Wever & Ducre - Strange Petite 1.0 zwart - 2700 K - 500 lm.
c. Wand aansluitpunt, dimbaar [t.b.v. een ledstrip in traptreden, in
de hoedenplank hal, bovenkastjes bijkeuken, bovenkastjes keuken
en wijnkast onder trap].
d. 2x wandarmatuur - Wever & Ducre - Taio Round 1.0 - zwart 3000 K
e. Wand aansluitpunt t.b.v. een wandspiegel met led-verlichting.
f. 2x wandarmatuur - Vibia - Sticks - 1x 150 cm + 1x 200 cm 3000 K - 3260 lm. Let op! Met surface canopy, exacte locatie
aansluitpunt op locatie bekijken.
g. 4x wandlamp, Wever & Ducre - Ray wall mini 2.0 - zwart 2700 K.
h. 1x plafonniere, Lodes - Bugia Mega - wit - 2700 K - 3735 lm.
i. Meubelspot in open vakken kast. Exacte model in overleg.
j. 6x hanglamp - Lodes - Kelly - zwart - 2700 K - 920 lm.
k. 1x leeslamp - Artemide - Demetra - zwart - 3000 L - 960 lm.
l. 6x richtbare opbouwspot met inbouwroset - wever & ducre cent 1.0 - zwart - 3000 K - 450 lm.
m. 2x hanglamp - Foscarini - Le soleil - wit -2700 K - 4460 lm.
n. 2x ingespannen wandlamp - Belux - Hello - 2 strings met in
totaal 3x ﬂood & 2x spot 40º - 2700 K - zwart.
o. hanglamp cluster - Lodes - A tube nano - wit - 2x small, 3x
medium, 2x large, 2700 K, 450 lm.
p. 4x opbouw richtspot - Flos - Kirk - zwart - 3000 K
r. 6x vloerspot - Kreon - Up - zwart - 2700 K - 458 lm.
s. 3x vloerlamp - Foscarini - Gregg terra XL [1x] & Grande [2x]
t. 1x booglamp - Foscarini - Twiggy Grid - Greige - 2700 K 2010 lm.
u. 1x vloerlamp - Foscarini - Anisha Grande - 3000 K - 400 lm.
v. 3x inbouwspot - Wever & Ducre - Bliek Round petit 1.0 - zwart
470 lm - 3000 K.
w. 1x leeslamp - Lodes - Cima - Zwart - 3000 K.
x. 1x hanglamp - Vibia - Sticks - 150 cm - 3000 K - 3260 lm.
Let op! built-in canopy

Algemene verlichting Functioneel en egaal licht.

Taak verlichting Functioneel en gericht licht.

Accent verlichting Decoratief/sfeervol licht.

Multifunctionele verlichting Functioneel & Decoratief licht.
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Preventief aansluitpunt Indien de indeling wijzigt.

Natuurlijk licht Lichtkoepel/lichttube.

REFERENTIE

Fam. Martens

ONTWERP

PROJECT

MMI_210078_VO

VERSIE

Op basis van uw leefwijze worden verschillende lichttypes en diens locaties geanalyseerd. Er wordt een opdeling gemaakt tussen verschillende licht
Vlekmatige lichtverdeling bij het gebruik van de decoratieve en/of functionele verlichting.
SCHAAL
LOCATIE
Brouwerstraat 18, Beugen
functies. Deze worden samengevoegd in een decoratieve en functionele lichtscene en uitgewerkt in een 2D plattegrond.

Sanne Drissen
+/- 75 m² vanaf
21-03-2022 _ p. 1
1.75_a3

€ 650,-

incl. btw

Maatvoering in het werk te controleren

200

A 300 A

Let op! Ingewikkeld armatuur; vibia sticks.
Exacte locatie aansluitpunt in overleg.
Let op! Speciaal ingespannen systeem.

OPMERKINGEN:
- Wandcontactdozen +300 v.a. vloer tenzij anders aangegeven.
- Wandlichtpunten +1800 v.a. vloer tenzij anders aangegeven.
- Exacte locatie aansluitpunten c, i & n in overleg met
interieurbouwer en keukenleverancier.
340 340

t.b.v. ledstrip onder hoedenplank

150

B

D
1500

D

1x uplighter op bovenkastjes
1x downlighter onder bovenkastjes.

B

600

+1600

300

1200

C

C
2700

t.b.v. ledstrip onder bovenkastjes.

1x +2700
1x +2200

Tredes
- 800

Meubelspot

1400

600

+2700

Nok
+ 6300

+2700

+1600

G

985

E

1400

300

985

E

200

G

850

850

1400

t.b.v. verlichting onder
trap(in kast)

1000

150

600

Richtbare opbouwspots met inbouwroset.
Zo dicht mogelijk tegen de stalen balk.

D

D

E

+1600

E

F

F
340 340

Richtbare opbouwspots op kozijn.

200

Fam. Martens
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locatie van aansluitpunten ten behoeve van de verlichting wordt verwerkt in een plattegrond met maatvoering.
Hierbij wordt er rekening
REFERENTIE

ONTWERP

PROJECT

VERSIE

Vlekmatige
bij het gebruikinvan
decoratieve
en/of functionele
verlichting.
Brouwerstraat
18, Beugen
gehouden lichtverdeling
met logische verhoudingen
de de
wand& het plafondaanzicht.
Hierdoor
kunnen derden het LOCATIE
lichtplan conform
ontwerp
realiseren.

SCHAAL

Sanne Drissen
+/- 75 m² vanaf
21-03-2022 _ p. 8 € 350,incl. btw
1.50_a3
Maatvoering in het werk te controleren

m. Hanglamp - Foscarini - Le soleil - eetkamertafel

n. Hanglamp - Belux - Hallo - Keuken

x. Hanglamp - Vibia - Sticks - Boven bureau.
l. richtspot - Wever & Ducre - Ceno 1.0

u. Vloerlamp - Foscarini - Anisha - kantoor.

n. Hanglamp - Belux - Hallo - Keuken

w. Leeslamp - Lodes - Cima - Kantoor.

o. Hanglampen - Lodes - A tube nano - cluster bar.
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v. Richtbare inbouwspot - Wever & Ducre - Bliek Round petit 1.0

REFERENTIE

Fam. Martens

ONTWERP

Sanne Drissen
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21-03-2022 +/_ p.75
6 m² vanaf

Het lichtadvies
wordt
aangevuld metvan
referentiebeelden.
Indienvoor
gewenst
kan er een armaturenlijst worden
opgesteldBrouwerstraat
waarbij er rekening
met
Impressie
beelden
ter verduidelijking
passende armaturen
het lichtadvies.
SCHAAL
LOCATIE
18, Beugen is gehouden
specificaties zoals; lichtopbrengst, lichttemperatuur, lichtspreiding, kleurweergaveindex en IP-classificatie.

€ 350,-

niet van toepassing_a3
incl. btw

3.4 | INSTALL ATIE TEKENING

De installatie tekening bevat de locatie van o.a. lichtpunten, schakelaars, contactdozen en overige aansluitpunten, zodat deze zowel praktisch als
esthetisch onderbouwd zijn. Tevens zijn hoogtematen, maatvoeringen en schakelschema’s verwerkt.

+/- 75 m² vanaf

€ 525,-

incl. btw

Type: booglamp
Naam: Twiggy - Foscarini
Uitvoering: Zwart, XL, hoog
Prijs: € 1.403,- euro.
Type: 3 zits bank
Naam: Ipanema - Ligne Roset
Uitvoering: Bolster, Beige 45, 2320 x 910 mm
Prijs: € 1.095,20 euro
[ingrid - beau home gaat op zoek naar
alternatieven.]

Sentimo radiatorbekleding
Uitvoering: vlak, overschilderbaar in dezelfde
kleur als de achterliggende wand.
Kast, eetbank &
Exacte afmetingen na te meten.
fotoplank, zie
maatwerk tekenwerk.
Type: Tafellamp
Naam: Balloon - Boris
Prijs: € 1.554,- euro.

Type: eettafel
Naam: Dirk Jisk - Pilat & Pilat
Uitvoering: verfijnd eiken deep black met facetrand,
2600 x 1200 x 760 mm, onderstel zwart poedercoat
Prijs: € 2.823,10 euro.
Type: Hanglamp
Naam: Orb - Bolia
Uitvoering: zwart glas met messing
Prijs: € 772,- euro

Type: Eetkamerstoel 5x
Naam: Softshell - Vitra
Uitvoering: met armleuning, velours velvet
06 forest, onderstel stervoet zwart.
Prijs: € 709,- euro per stuk

Type: Hoekbank, 45 º en open eind.
Naam: Axel - Montis
Uitvoering: in stof west - beige.
+/- 4110 mm x 2460 mm
Prijs: € 10.329,- euro.
Excl. € 300,- vlekgarantie.

Type: vloerkleed
Naam: briljant - Beau Home
Uitvoering: 2500 x 3500 mm
Prijs: € 1.682,- euro .
Excl. € 60,- vlakgarantie.

Type: Vloerkleed
Naam: 2609 - Van Besouw
Uitvoering: linen grey ø 2500 mm
Prijs: € 890,- euro.
Excl. € 60,- euro vlakgarantie.
Type: Salontafel met hocker
Naam: Arendal - Goossens
Uitvoering: Monolith 38 met honing
raat stiksel ø 900 mm.
Prijs: € 518,- euro.

Type: Salontafel
Naam: Vida - beau home
Uitvoering: marmer look, 1x ø 600
mm & 1x ø. 800 mm.
Prijs: € 223,- & € 209,- euro.

h = 2570

h = 2370

Type: Leeslamp
Naam: Flo - Lumina
Uitvoering: 02. zwart, lounge
Prijs: € 489,- euro.

Bestaand tv-meubel.

Type: Fauteuil 2x
Naam: RB 485 - Rolf Benz
Uitvoering: de Ploeg - Canvas groen
Prijs: € 1.154,- euro per stuk.
Type: vloerlamp set
Naam: Oda Medium & Large - Pulpo
Uitvoering: zwart met rookglas
Prijs: € 802,- & 1.483,- euro.

Type: Draaifauteuil
Naam: Puk M - Montis
Uitvoering: Leer Rancho cognac met
zwart onderstel.
Prijs: € 2.560,-

Oplegblad, radiatorbekleding en elektrische haard
zie maatwerk tekenwerk.

Type: bijzettafel 2x [tuinkamer & woonkamer]
Naam: Clarion - Artifort
Uitvoering: zwart ø 280 x 590 mm.
Prijs: € 756,00 euro per stuk.

Glazen schuifdeuren met alleen voor de trap een greep.
Deuren in dezelfde look als de naastliggende draaideur.
Kamerhoog x +/- 1820 mm breed.
Let op! Grepen door laten lopen vanuit horizontale
glaslatten.

Glazen deur met zwart frame (staal-look),
kamerhoog. +/- 90 cm breed.
Let op! Kozijn verwijderen en randen afwerken
met stucwerk.

Familie Nijskens
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SCHAAL

PROJECT

ONTWERP

Maatvoering in het werk te controleren.
LOCATIE
Lindenstraat
26, Hunsel
materialen- en kleurcodes. Deze lijst wordt aangevuld met referentiebeelden, waar mogelijk bemonsteringen
en/of
eventuele
winkelbezoeken. VERSIE

+/- 75 m² vanaf
Sanne Drissen
15-04-2022_P.4

€ 1.125,-

incl. btw

Fase 4

BEGELEIDING EN OPLEVERING
Door regelmatig op locatie aanwezig te zijn, verkleinen we de kans op
misverstanden. Als ontwerper merken wij inconsitenties op, die door
specialisten niet worden opgemerkt. Zo waarborgen wij de kwaliteit en voorkomen wij
faalkosten en herstelkosten.
We nemen de communicatie met uitvoerende partijen voor onze rekening en
zorgen ervoor dat het ontwerp wordt uitgevoerd zoals bedacht.
Indien gewenst nemen we de totale styling voor onze
rekening, zodat we het project tot in de puntjes kunnen opleveren.

KENNISMAKEN?
De koffie staat klaar!
Neem gerust contact met ons op voor een
vrijblijvend gesprek waarin we de
mogelijkheden bespreken.

Projectmanager Dave;

§

Liefs,
Sanne, Dionne & Dave
team MEER MET INTERIEUR

Designer Dionne;
Eigenaresse Sanne;

077-781 0008
info@meermetinterieur.nl

