
 

Toelichting: 

Slaapkamer  

mysterieus en luxueus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Profiel van de bewoners:  

Dit stel wil  dat hun persoonlijkheden in hun interieur worden 

samengevoegd. Enerzijds sprankelend en sexy, anderzijds 

down to earth en spir itueel. Zowel stoer, vastberaden als 

zacht en vrouwelijk. Ze zijn graag samen, maar trekken zich 

ook graag terug.  

 

Wensen van de bewoners:  

Warm en uitnodigend  

Intiem 

Een fijne plek om je terug te trekken samen en alleen.  

 

Toelichting: 

De slaapkamer is een intieme ruimte geworden met een 

luxueuze sfeer. De sprankelende karakter van de eigenaresse 

en 'down to earth' persoonlijkheid van de eigenaar zijn in 

deze ruimte samengevoegd. Gouden detai ls, ronde vormen en 

een zacht terracotta t int zorgen voor een vrouwelijke 

uitstraling.  

Dit gecombineerd met een stevige petrol -achtige tint, diep en 

warm om de kamer stoer en intiem te maken. Het heeft een 

rijke uitstral ing en is één en al abundance.  

 

 

 



 

Kleuren: 

De warme terra cotta t int brengt de diepe petrolt int in balans 

en zorgt voor spicyness en pit in de ruimte. Blauw / groen is 

een uitstekende kleur voor de slaapkamer en de zachte warme 

tint zorgt voor een vrolijke noot bij het ontwaken. Door de 

bruine ondertoon is de kleur naast speels zeker ook aards. 

Het meegeschilderde plafond zorgt voor nog meer intimiteit.   

 

Indeling: 

Het bed is op dezelfde plaats gebleven. De beste plaats in de 

ruimte. Geborgen en veil ig tegen de wand uitkijkend op de 

deur en raam.  

In plaats van nachtkastjes is gekozen voor plankjes tegen de 

wand om ruimte te besparen.  

Voorheen stonden kasten tegenover het bed. Dit is niet 

ideaal. Het oogt rommelig en is niet fi jn wakker worden. Ik 

ben gegaan voor een laag kastje (dat dicht kan) met een 

rustgevend kunstwerk en stij lvolle accessoires. Ik zie het zo 

voor me dat de eigenaren hun eigen selectie hier in zul len 

maken van spul len die voor hen een betekenis hebben. Voor 

zulke ambitieuze mensen mag goud niet ontbreken. Goud 

symboliseert rijkdom en volgens Feng Shui trek je daarmee 

ook rijkdom aan.  

Om extra opbergruimte te creëren is hier ‘om het hoekje’  een 

open kast geplaatst. Bij gebrek aan opbergruimte is het 

handig om iedere plaats goed te benutten, maar zeker ook te 

kijken naar de energetische gevolgen. In een slaapkamer is 

rust en ontspanning belangrijk. Het voelt niet goed om wakker 

te worden met rommel of een kastenwand (blokkade) als 

uitzicht.  



 

Er is hier ook ruimte gemaakt om bij het raam te zitten. Je 

even terug te kunnen trekken op een comfortabel fauteui l . 

Een terugtrekplekje om lekker te zitten, naar buiten te kijken 

of te mediteren. 

 

Sfeermakers:  

De eigenaren hebben zwarte lamellen hebben als 

raambekleding. Een goede basis, maar kan wat hard ogen. Ik 

heb daarom gordijnen in een warme tint geplaatst. De 

gordijnen zijn breder geplaatst  om de ruimte en het raam 

groter te doen li jken. Past prachtig in de hotel chique stij l. 

Het ziet er rijk en ‘vol’ uit . 

Ik heb een zacht vloerkleed toegevoegd. Vloerkleden geven 

meteen een warme uitstraling en zijn goed om de ruimte te 

definiëren. 

Voor een ‘dramatisch’ effect is een grote opvallende lamp 

geplaatst met mooi warm licht (ik zou alti jd voor een dimmer 

gaan in de slaapkamer). Je kunt in een kleine ruimte best 

voor een opvallend item gaan om een ‘wauw effect’ te 

creëren. Om te kunnen lezen is een ‘treklamp’ aan de wand 

geplaatst als extra verlichting.  


