
Praktische informatie ‘Adviesrapport’ 

 

Het adviesrapport  

Inhoud:  

• Profiel bewoners + advies   

• Stij l- en kleurenblueprint  

• De rode draad (welke topics vallen er op?) + advies  

• Adviezen woning algemeen  

• Adviezen per ruimte  

Het adviesrapport bestaat uit ongeveer drie à vier getypte A -

4tjes.  

 

Stij l- en kleurenblueprint   

De stij l- en kleurenblueprint is een leidraad om kleuren - en 

stij lkeuzes te maken. Het wordt samengesteld door te kijken 

naar jul l ie persoonlijke voorkeuren in het leven. Dit wordt 

gekoppeld aan een sfeer die je het meeste aantrekt. De 

seizoenen vormen hierbi j de inspiratiebron.  

 

Happy home methode  

De 'happy home' methode is een methode die bestaat uit drie 

stappen: 1. Opruimen 2. Reinigen 3. Inrichten. Deze stappen 

dienen ten al le t ijde gevolgd te worden om een woning op 

optimale wijze tot een echte happy home om te toveren.   

 

 



Werkgebied  

Mijn werkgebied beslaat o.a. Breda, Oosterhout, Ti lburg,  

Roosendaal, Den Bosch, Bergen op Zoom en Den Bosch. 

Maximaal tot 30 km. van Raamsdonkveer (NB). Vanaf 20 km. 

van Raamsdonksveer wordt een ki lometervergoeding gerekend  

van €0,39 per km. Woon je verder dan 30 km. van 

Raamsdonksveer? Vraag via info@pamelalucianointerieur.nl  naar 

de mogelijkheden.  

 

Bestaande interieurs  

Ik werk in bestaande interieurs.   

 

Privacy  

Er wordt zorgvuldig omgegaan met jul l ie gegevens.  Niets wordt 

zonder toestemming gepubliceerd. Jul l ie privacy staat hoog in 

het vaandel. Ook tijdens het bezoek aan huis. Ik werk op een 

professionele wijze en ben ten al le t ijde discreet.  

 

Afspraken  

Alle afspraken plannen we in in overleg.   

 

Resultaten  

De resultaten hangen samen met jouw / jul l ie inzet. Ik zal met 

100% toewijding jul l ie helpen, maar de verantwoordelijkheid 

van het eindresultaat l igt in jul l ie handen.   

 



Betaling  

Als we besluiten samen te gaan werken ontvang je een 

factuur. De boeking is pas definit ief als de betal ing is voldaan. 

Hierna worden de vragenlijsten gestuurd en afspraken 

ingepland. Na de betal ing is geen refund mogelijk. De prijzen 

zijn BTW vrij.  

 

Leuke actie  

Als je binnen een half jaar besluit om het opruimtraject: 'Maak 

ruimte voor positieve energie' te boeken of gebruik te maken 

van het interieuradvies 'Interieurontwerp om jul l ie levens 

posit ief te beïnvloeden', wordt het bedrag van het adviesrapport 

als korting verrekend. 

 

Addit ionele diensten  

Meer begeleiding nodig? Je kunt per uur bijboeken à €75,00.  Of 

neem een strippenkaart:  Strippenkaart van 5 uur, zelf door jou 

in te zetten à €299,00 . Interesse? 

info@pamelalucianointerieur.nl 


