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Droom jij ook van...
Droom jij ook van een woonkamer waarin je je helemaal thuis voelt en
die aan al je wensen voldoet?
Dan heb je de eerste stap gezet door het downloaden van dit eBook.
Dat is namelijk HET stappenplan voor jouw ideale woonkamer.

Herken jij je in…
• je wilt je woonkamer veranderen, maar je weet niet waar je moet
beginnen
• je hebt al je meubels al 3x verschoven en nog is het niet ideaal
• je hebt al enkele ideeën voor je woonkamer, maar hoe krijg je nu een
mooi geheel
• je ergert je aan de huidige indeling van je woonkamer en je kunt hulp
gebruiken om tot een betere indeling te komen
• je wilt meer rust en eenheid in het interieur
• je hebt dringend behoefte aan opbergruimte
• je gezinssamenstelling is veranderd en daarom wil je de woonkamer
aanpakken.
Dan is dit eBook perfect voor jou!

2

Ga je aan de slag met dit eBook, dan zal je:
• stap voor stap de ideale indeling bereiken
• je wensen realiseren
• geen tijd verspillen met besluiteloos woonboulevards af te struinen
• geen tijd verspillen door urenlang websites te bekijken
• geen miskopen doen voor je interieur
• binnen no time in je nieuwe interieur zitten.

Ik wens je heel veel plezier
en creativiteit toe!
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Wie is Tamara
... en waarom kan juist zij helpen?
Door mijn ervaring als projectleider in de bouw, verbaasde het me hoe
weinig rekening er wordt gehouden met de woonwensen van de klant
en de indeling van de woning. Dat is toch raar, aangezien de
woonwensen voor iedereen verschillend zijn.
Aan de buitenkant van de woning wordt veel tijd besteed, maar van
binnen worden er nog steeds veel standaard bematingen en lay-outs
gebruikt. Ook komt het voor dat de woning niet praktisch is ingedeeld.

Ik bied bewoners diverse indelingsmogelijkheden voor hun woning
gebaseerd op hun woonwensen en ik weet wat voor opties er zijn voor
welk budget.
Een to do lijst met planning zorgt ervoor dat de indeling ook snel
gerealiseerd kan worden. Bouwkundige zaken en leidingwerk neem ik
ook mee in mijn ontwerpen en adviezen.
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Vanaf mijn twaalfde ontwerp en maak ik al meubels en interieurs op
maat en hou ik me bezig met het indelen van woningen, ook doordat
ik vaak ben verhuisd.
Die persoonlijke interesse en ervaring in combinatie met mijn
interieur opleiding en technische achtergrond heb ik allemaal
omgezet in een handig 3-stappenplan.
Met dit plan kan iedereen de ideale indeling realiseren.
En wie ben ik nog meer…. Ik ben getrouwd met een schat van een
Italiaan, een groot muziekliefhebber en... enthousiast ;o)

Meer informatie vind je op:
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Stap 1:
Start met de huidige situatie
Laten we snel starten met jouw woning, zodat jij er binnen een mum
van tijd heerlijk bij zit.
De meeste mensen beginnen met het uitkiezen van kleuren en
materialen en het bekijken van websites en tijdschriften om inspiratie
op te doen.
Belangrijk, maar je kunt veel beter beginnen met het verkrijgen of
maken van een plattegrond.

Hoe kom je aan een plattegrond?
Hieronder veel toegepaste methoden:
• Heb je nog een plattegrond van je koop- of huurcontract?
Kopieer deze en controleer of alle maten erop staan. Missen er maten,
meet die dan op met een rolmaat en zet ze in de tekening. Vergeet
niet de hoogte van de ruimte te noteren.
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Plattegrond met aanvullende maten
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• Heb je geen plattegrond, maar wel buren met eenzelfde woning?
Vraag dan of zij een plattegrond hebben.
• Kun je niets vinden, dan kun je in de meeste gevallen tekeningen
opvragen via de website van jouw gemeente. Ga op die site op zoek
naar "Inzage Bouwarchief".
Sommige gemeenten vragen een klein geldbedrag voor tekeningen en
plattegronden.
• Je kunt ook zelf een plattegrond maken. Meet je woonkamer op en
maak daarmee een plattegrond. Ruitjespapier en een beetje hulp bij
het meten, maken het een stuk makkelijker!
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Stap 2:
Jouw unieke wensen
Zelfs als je je wensen al duidelijk voor ogen hebt, helpen onderstaande
aandachtspunten je om de perfecte wensenlijst te maken.
A. De gewenste functies
Vaak voelt een woonkamer niet meer goed, omdat de gewenste functies
missen. Wat zijn de gewenste functies voor je woonkamer?
Laat iedereen die in huis woont een wensenlijstje maken.
Zijn er overeenkomsten? En wat zijn de verschillen?
Noteer deze punten en neem ze mee in de volgende stap: de indeling.
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B. Een update
Is alles gewoonweg versleten en aan een update toe?

Als er geen functies missen, ga dan verder met het verzamelen van de
plaatjes en kleuren en materialen die je mooi vindt en leef je uit in de
woonwinkel. De indeling is wellicht nog prima.
Heb je je wensen duidelijk?
Met jouw unieke wensenlijst ben jij klaar voor stap 3.
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Stap 3:
Direct aan de slag met de
nieuwe indeling
Heb je de plattegrond gereed en de wensen duidelijk?
Dan kan je nu creatief aan de slag. Ja, de bedoeling is dat je nu out of
the box gaat denken… en start met het indelen.

De indeling kan je op verschillende manieren aanpakken:
A. The classic way
Je kopieert de lege plattegrond minimaal 5x en schetst indelingen in
je plattegrond, waarbij jouw wensen aan bod komen. Probeer zoveel
mogelijk verschillende indelingen uit.
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The classic way
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B. The digital way
Er zijn diverse gratis tekenprogramma's waarmee je aan de slag kunt
en je plattegrond kan tekenen. Video tutorials vind je op youtube.

C. The rough way
Je ruimt de hele woonkamer leeg en plakt met afplaktape op de vloer
waar je jouw meubels wilt hebben. Zo heb je fysiek meteen een goede
beleving van de nieuwe indeling.
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Voorkom dat alle meubels tegen de wanden staan.
Vaak wordt de televisie te ver weg geplaatst.
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En nu...
Je hebt de 3 stappen doorlopen: je indeling is nu klaar!
Maar is deze nu ideaal of zijn er meer mogelijkheden?
De indeling is de fundering van jouw interieur. Wankelt de indeling, dan
zal het interieur niet naar jouw zin zijn.
Lukt het niet om je ideale indeling te maken? Twijfel je over jouw plan?
Kun je nog wel wat extra steun en feedback gebruiken?
Ik scan jouw indeling op de benodigde aspecten: jouw woonwensen,
looplijnen, zichtlijnen, bouwkundige opties, lichtinval,
installatietechnische zaken, budget en planning.
Ik help je graag! Klik hier:

loading..

Na de indeling ben jij klaar voor de volgende stappen:
- Indeling van de overige ruimten in de woning
- Lichtplan
- Plaatsing elektrapunten
- Tekeningen leidingwerk elektra en water en eventueel nog gas
- Vloer- en wandkeuze
- Neerzetten van jouw ideale sfeer
- De totaalplanning
- De totale lijst van inkoop die je voor een woning nodig hebt
- De begroting van materiaal en manuren
- Eventueel bestek voor aannemer
Een kant en klaar pakket vind je hier:

loading..
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