
Praktische informatie ‘Opruimadvies’ 

 

Het adviesrapport   

Inhoud:  

• Profiel bewoners + advies  

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

• Adviezen woning algemeen  

• Adviezen per ruimte  

• Inventarisatie werkzaamheden.  

Het adviesrapport bestaat uit ongeveer drie à vier getypte A -

4tjes.  

 

Happy home methode  

De 'happy home' methode is een methode die bestaat uit d rie 

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. Hierin 

zit al les wat je wilt weten om je woning om te toveren tot een 

opgeruimde oase.  

 

Adviserende rol  

Ik heb een adviserende en begeleidende rol. Het opruimen, 

ordenen etc. is aan jul l ie. Juist door het zelf te doen, ga je je 

eigen weg leren vinden in het proces. Door de opgedane kennis 

en het zelf verrichten van het werk, zul je het makkelijker bij 

kunnen houden. Meer begeleiding nodig? Kijk hieronder bij 

addit ionele diensten.   

 



Hoeveelheid werk  

Het hoeveelheid werk dat verricht kan worden l igt aan de 

grootte van de woning / ruimtes en hoeveel t i jd jul l ie 

beschikbaar hebben. Jul l ie dienen samen, onder mi jn 

begeleiding, een realist ische planning te maken en prioriteiten 

te stel len. Je leert ontzettend veel t i jdens het proces, zodat je 

het werk zelf voor kunt zetten na het traject. Toch nog extra 

hulp nodig? Kijk hieronder voor addit ionele diensten.   

 

Aanschaf opbergmaterialen  

Hou er rekening mee dat er eventueel opbergmaterialen 

aangeschaft moeten worden voor een optimaal resultaat. Deze 

zijn voor eigen rekening.   

 

Afstylen ruimte  

Ik kan na het opruimen langskomen om de ruimte(s) net dat 

extra beetje te geven, zodat het helemaal 'af ' voelt. Om een 

ruimte af te stylen wordt een bezoek aan huis van ongeveer één 

à twee uur gerekend. Ik style de ruimte af met de aanwezige 

spullen.  

Hou hierbij rekening met mijn werkgebied. Kijk hieronder voor 

meer informatie.  

 

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.  

mailto:info@pamelalucianointerieur.nl


Afspraken  

Alle afspraken plannen we in in overleg.  

 

Privacy  

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

zonder toestemming gepubliceerd. Jul l ie privacy staat hoog in 

het vaandel. Ik werk op een professionele wijze en ben ten al le 

t ijde discreet.  

 

Betaling  

Als we besluiten samen te gaan werken ontvang je een 

factuur. De boeking is pas definit ief als de (eerste) 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 .  

 

Het resultaat  

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.   

 

Leuke actie  

Heb je ook interesse in een ' interieurontwerp om jul l i e levens 

posit ief te beïnvloeden'? Tegelijkertijd te boeken tegen een 

combinatietarief. Vraag via info@pamelalucianointerieur.nl  naar 

de mogelijkheden.  
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Addit ionele diensten  

•  Meerprijs afstylen ruimte (per ruimte): €149,00  

•  Extra 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.  

Hou hierbij rekening met mijn werkgebied, kijk hierboven bij 

'Werkgebied'.   

Interesse? info@pamelalucianointerieur.nl  

 


