
 

Profiel  eigenaresse 

Een zelfstandige krachtige dame met een sprankelende 

persoonli jkheid. Ambitieus en vastberaden, zachtaardig en 

warm. Ze houdt van gezell igheid, maar vindt het ook heerl i jk om 

alleen te zijn. Ze houdt van contrasten, warm / koud, natuurl i jk 

/ bl ing. Als luchtteken verzot op de kleur blauw. Haar 

sterrenbeeld waterman staat voor innovatie, verandering en ‘out 

of the box ’  denken. De perfecte klant om nét even dat stapje 

verder te gaan.  

 

Doel  

Deze opdracht kreeg ik omdat de klant het lastig vond om 

eenheid en gezell igheid in de huiskamer te creëren. Haar 

hulpvraag kon beantwoord worden door het naar voren brengen 

van haar persoonlijkheid in haar interieur.  Het voelde voor haar 

niet uitnodigend, omdat haar huiskamer niet in al ignement was 

met wie ze is. Deze dame mag meer van zichzelf durven te laten 

zien, ook in haar interieur. Kracht, zelfstandigheid en zachte 

vrouwelijkheid wisselen elkaar af.  

 

Keuzes 

Om meer eenheid te creëren in de ruimte i s met een 

kleurenpalet gewerkt die door de hele kamer terug te zien is. 

Het donkerblauw waar de klant gek op is en het zwart / wit zijn 

naar elkaar toegetrokken door een pitt ige peachy tint. Op deze 

manier is er contrast, zonder dat het te hard wordt. De zachte 

oranje t int werkt verkwikkend en door de combinatie met het 

donkerblauw ook rustgevend. Een perfecte combinatie in een 

huiskamer. Net dat extra beetje pit en persoonlijkheid, zonder 

dat het te overweldigend wordt. Warme en koude tinten wisselen 

zich af. Precies de contrasten waar de bewoonster van houdt. 

Ook in materialen en vormen is volop contrast te vinden.  

Contrast zorgt voor levendigheid in het interieur.  



Eenheid is ook gecreëerd door de huiskamer in zones te 

verdelen. Zitruimte / relax, onder de trap ruimte voor opberg en 

mooie spullen tentoon te stel len en achterin de eetkamer. Grote 

kleden (tip: koop nooit te kleine kleden) bakenen de eerste twee 

ruimtes af. Statement lampen zorgen ook voor de afbakening 

van de huiskamer en eetkamer. De bewoonster vond de ruimte 

onder de trap een lastige ruimte om aan te pakken. De stoel die 

er stond werd nauwelijks gebruikt, dus hier de keus  gemaakt om 

er een andere functie aan te geven. Ruimte om mooie spullen op 

een niet rommelige wijze uit te stal len was hoognodig, dus hier 

zijn twee open vakkenkasten toegevoegd. Voor de minder mooie 

spullen een laag dressoirtje .  

Warmte en gezell igheid is gecreëerd door de toevoeging van 

textiel, prints, verl ichting en niet te vergeten kunst.  

Een beetje bl ing en luxe uitstral ing met de zachtheid van de 

juiste kleuren en vormen.  


