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Wanneer u gaat verhuizen
Bij verhuizingen zijn er twee belangrijke gegevens, nl uw wens gaat in vervuling wat betreft een nieuwe
woonruimte en de kosten die het met zich mee brengt.
Uw wens gaat in vervulling, biedt veel voordelen, maar dan ....., wat voor oplossingen bedenkt u voor de
nieuwe inrichting, hoe gaat u dit doen, waar bent u aan gehecht? etc, etc.
Wij kunnen, gaan en willen u graag hierbij helpen. Soms gratis, soms betaald.
Wij geven u advies, maken tekeningen, verkopen u materialen, of geven u adressen waar u moet zijn
voor een bepaald produkt.
Durk Reinsma Binnenhuisadvies werkt met een groot aantal bedrijven en freelancers samen in een
geheel nieuw opgezet systeem. ( ik spreek dan ook van wij ) Hierbij speelt internet een centrale rol,
waarbij we onze kennis aanwenden om leveranciers en produkten voor u te vinden welke in prijs en
kwaliteit de besten zijn.
Een produkt hoeft niet altijd het duurste of het beste te zijn, als het de kwaliteit van uw wensen en eisen
maar kan waarborgen.
In deze kleine folder probeer ik u uit te leggen wat ik doe en wat u hiermee kan. Verder verwijs ik u naar
de internet side www.vloerinfo.nl voor nog meer informatie.

Wat voor vloer zoekt u?
Geheel eigentijdse vloeren,
creatief, volgens uw wensen
en eisen. Wij gebruiken vele
materialen in de vloeren. Geen
onrustig geheel, nee juist het
tegenovergestelde. De vloer
straalt rust en evenwicht uit,
dit geeft dat onze vloeren na
verloop van jaren nog mooi en
nog steeds gewaardeerd worden. De vraag van we moeten
iets nieuws over de vloer zal
dan ook niet snel weer gesteld
worden.

Onze vraag was, waarom moeten
onze vloeren steeds vervangen worden, omdat ze versleten zijn, de huidige kleuren niet meer de modekleur
is.
Onze overtuiging is, wanneer de
aandacht van de vloer vanaf het begin centraal gesteld word, er hele
andere normen beginnen te spelen
en de vloer plotseling wel jaren mee
kan.
Ook voor de volgende bewoner is
deze vloer nog steeds geld waard.

Vraag informatie aan over
vloer & interieurontwerp

Door de vloeren door te laten lopen in andere vertrekken wordt alles veel ruimer,
mooier en wordt er meer rust gecreeert. De ontwerpen worden u fotorealistisch
aangeboden, u ziet wat voor vloer er in uw woning komt.
Stelt u het zich voor, een Amerikaans vloerstaal gecombineerd met Italiaans
plavuis, afgewerkt in Griekse stijl. Dit alles via internet, voor uw nieuwe woning op
tekening gezet en omgezet naar een foto.
Dat is uniek, dat wilt u zien.
Scheepsdekvloer, met een hout uitstraling, maar van puur pvc. Deze amerikaanse
immitatie gaat zo ver dat hij bijna niet van echt is te onderscheiden. Deze vloer is
vanaf tekening omgezet naar een foto in 3D

Een vloer kan men op vele manieren bekleden, maar wij weten
dat de mogelijkheden tegenwoordig bijna onbeperkt zijn. De prijs
is hierin niet erg belangrijk, want steeds wanneer er weer een
nieuwe vloer ergens gelegd is, was de prijs steeds weer een
meevaller.
Een tapijt creatief gelegd veranderd niets aan de prijs van dit
tapijt, maar de levensduur wel. En zo kunnen we talloze
argumenten aandragen om deze manier van woninginrichten
eens nader te onderzoeken, dit is gratis en kunnen we u niet
overtuigen, dan heeft u dit een klein beetje tijd gekost niets meer of minder.
Creatief met materialen is meer dan alleen een bepaalde vormontwerpen, er is ook de kennis en
eigenschappen van de materialen voor nodig. Dit om een verantwoorde keuze te maken uit materialen, die
bij elkaar passen, elkaar versterken en elkaars eigenschappen niet afbreken.
Handgeknoopte vloerkleden en karpetten zijn bij ons te koop. We hebben voor Nederland speciale adressen
waar u via een introductie kaart naar toe kunt gaan. Dit zijn grote importeurs in ons land en van Europa.

Wanneer u meer wilt weten over deze verkoop
neem dan contact op
Handgeknoopte tapijten
links uit Pakistan
rechts uit India

Vloerontwerp is het maken van vloeren met alle voorkomende materialen
Het lijkt duur, maar hoeft dit beslist niet te zijn
U vindt de drempel nog te hoog om informatie op te vragen?
De drempel is er niet
Wij zijn er voor jong en oud, arm of rijk
kleine of grote opdrachten

Een kompleet interieur ontwerp, met een eiken tapis vloer in 3 plank
breedtes, afgewerkt met een marmoleum omranding
Hier is advies gegeven over kleuren,
meubels, waar ze komen te staan
Tekening links is het basisontwerp in
perspectief.

Zit, eet en werkhoek.

Scheidingswand kamer, keuken,
waarin de tv en radio in verwerkt
zijn. Aan de achterkant is nog
een eetgelegenheid

Detail van de vloer, welke in de
vrij kleine ruimte, toch ruimte
creëert.

De kamer straalt rust en ruimte uit. De ruime open kamer die
ontstaan is, heeft een aantal privé hoekjes om rustig te lezen
of met iets anders bezig te gaan. Vanuit de keuken blijft contact met de kamer, niet hinderlijk maar men heeft ook niet het
gevoel alleen in de keuken te zijn

Het is niet onze stijl om met allerlei foto’s en materialen bij u langs te komen. Voorbeelden van ontwerpen vertroebelen het beeld en leiden af van dat gene wat u werkelijk wilt. Ideeën staan wel in allerlei tijdschriften, maar
uw situatie is altijd weer anders. Dit is de reden dat we kiezen voor een blanco kennismaking en vandaar uit te
gaan werken. Dit schept een ander verwachtingspatroon en werkt en voor u en voor ons beter. En het resultaat…….. is veel mooier.
Bij interieurontwerp werken we met een module systeem. Dit systeem houdt in dat we u op voorhand exact
vertellen wat e.e.a. kost. De module is duidelijk omschreven en hieraan kan men een volgende module hangen. Zo bestaat een totale inrichting uit een aantal modules, waarvan we u de totaalprijs geven met hieraan
gekoppeld de prijs per module. Dit werkt duidelijk en is overzichtelijk.
Wilt u zelf met uw interieur bezig, een nieuwe vloer of een eigen kast ontwerpen maar u wilt toch wel een
steuntje, iemand op wie u terug kunt vallen, neem dan contact met ons op en wij vertellen u hoe wij u kunnen
ondersteunen.
Ook voor de doe het zelver is er bij ons een directe verkoop van goederen, zoals bijvoorbeeld laminaat
vloeren, plavuis, parket, marmoleum, vloerbedekkingen en zonweringen. We kunnen u hierbij passende gereedschappen lenen, zoals schuurmachines, lasapparatuur, stofzuiger e.d. Hierbij krijgt u van
ons alle technische ondersteuning die u wenst en mogelijk is. En ook wij kunnen uw stofferingen verzorgen.

De mogelijkheden die er zijn om een unieke inrichting
in uw woning aan te brengen zijn via het internet ongekend
Maak er gebruik van

Bij de entree van een woning wordt men dikwijls geconfronteerd met een trap. De
trap is eigenlijk een meubelstuk van de woning, geef de trap meer aandacht, dit
wordt stevig beloond. Stap eens af van de huis, tuin en keuken stoffering. Stel hem
eens centraal, wat doen we met de trap, en de hal, en de overloop, de kamer, de
slaapkamers etc, etc. De inrichting zal nu een totaal andere wending krijgen,
plotseling komen er allerlei ideeën bij u op.
Voor wat betreft traproede zijn er erg veel mogelijkheden.
Import en export van de roede, verbreed de zeer smalle
collectie die in Nederland te koop is.
Hierbij bieden wij u nog een uitgebreide collecties aan
traplopers, met heel veel mogelijkheden voor uw trap.

Wanneer we u nieuwsgierig hebben gemaakt, voor het aankleden van uw hal of trappenhuis, schroom dan niet
om eens contact met ons op te nemen. De aankleding geld voor alle trappens, hout of natuursteen, glas of staal.
Wij bieden u interessante ontwerpen en aanbiedingen aan.

Opgeruimde ruimte
De kast is een onmisbaar voorwerp in uw woning. Ruimte optimaal benutten is bij de meeste kasten niet het
sterkste punt. Wanneer wij voor u deze ruimte ontwerpen, benut u de ruimte tot in het kleinste hoekje en levert u
een beperkte ruimte in. De kasten worden op een logische en economische wijze ingedeeld.

Kastenwand van binnen gezien, met ladekastjes, tv
kast legplanken en hanggedeelte, gesitueerd onder
een schuin dak

