De 7 stappen
voor je gaat
verbouwen of nieuwbouwen

Inleiding
Ben je aan het verbouwen of ga je verhuizen en zie je door de bomen het bos
niet meer?
In dit e-boek neem ik je mee langs 7 basispunten voor het inrichten van
jouw huis.
Met simpele vragen en tips in een overzichtelijk stappenplan geef ik je een
handleiding hoe jij je huis sfeervol, praktisch en ook persoonlijk kan inrichten.

Even voorstellen
Mijn naam is Loraine van der Hulst en ik ben interieurstyliste. Vanuit mijn
bedrijf Door Loraine ontwerp ik interieurs en inrichtingen voor woningen,
bedrijven en horeca. Een creatief beroep dat ik met veel passie mag uitoefenen.
Toen mijn partner en ik in 2015 een bouwval kochten raakte ik geïntrigeerd
door het proces van verbouwen, ontwerpen en inrichten. Een leuke, leerzame ervaring die voor mij bevestigde dat ik toch wat met mijn papieren als
styliste wilde gaan doen. Dit eindigde in een succesvolle carrière switch.
In 2016 heb ik de deuren van mijn eigen bedrijf geopend en ben ik eigenaar
van Door Loraine.

Review
“Ik vind dat Loraine een enorme inzet heeft gehad, steeds
nieuwe ideeën had en goed voorbereid was. Ze heeft me in
ieder geval losgeschud en dat vind ik fijn. Ik ben anders naar
inrichting gaan kijken. Kortom, haar bijdrage is van belang
geweest voor mijn proces van herontdekken van wat ik mooi
vind.”

1 Indeling
Tijdens een nieuwbouwproject moet je al vrij vroeg aangeven waar de aansluitingen en stopcontacten moeten komen. Om dit te weten ga je eerst nadenken over de grote lijnen qua indeling van de ruimtes.
Stel je zelf een aantal vragen:
Willen we een open, half open of gesloten keuken?
Hoe vaak en met hoeveel mensen zitten we in de zithoek?
Hoe vaak en met hoeveel mensen zitten we aan tafel?
Willen we een aparte leeshoek?
Is er een aparte speelhoek voor de kinderen nodig?

2 Stijl
Dit is natuurlijk het leukste gedeelte van een nieuw huis. Je wilt er je thuis
van maken.
Als je met twee personen bent en je hebt verschillende stijlen, kan je wel
eens met de handen in het haar komen te zitten. Vertrouw op mij, komt
allemaal goed. Jullie zijn niet de eersten die dit overkomt en meerdere
stijlen zijn vaak juist heel goed te combineren. Voor je van alles gaat aanschaffen bepaal je eerst wat je van je oude vertrouwde spullen meeneemt.
Kijk goed of dit past in jullie nieuwe huis en hoe je dit kan combineren met
nieuwe meubels.

Tip
De oude kast van oma hoef je niet gelijk de deur uit te doen als
je er meer moderne of industriële spullen bij koopt. Veel stijlen
kun je mixen zolang je er maar voor zorgt dat kleuren en/of
materialen ergens weer terug komen.

3 basis
Een vaak onderschat onderdeel van je inrichting zijn de vloer, plafond, kozijnen, wanden en raambekleding. Het is dé basis van je interieur. Ga bij het
uitzoeken hiervoor zorgvuldig te werk. Inmiddels weet je al welke richting
je op wilt qua stijl, wijk hier niet van af. Een aantal vloeren en raambekledingen zullen direct afvallen om uit te kiezen. Hierdoor zal het steeds overzichtelijker voor je worden. Bijvoorbeeld vouwgordijnen, deze zie je vaak
terug in een landelijk interieur. Terwijl je een gietvloer weer vaker ziet bij
een moderne en eigentijdse inrichting. Hoe meer er wegvalt, hoe beter jij
straks kunt kiezen!
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4 kleur
Met kleur geef je sfeer aan de ruimte. Maar welke kleur past bij jou?
Je gekozen stijl zal je al in een bepaalde richting duwen. Het kan moeilijk
zijn om een kleur te kiezen, maar heb soms een tikkeltje lef. Als later de
hele ruimte ingericht is, zal je zien dat de kleur altijd minder heftig is dan
je eerst dacht.
Wanneer de wanden glad zijn, is het leuk om op één muur met behang te
werken. Ik merk dat mijn klanten het makkelijker vinden om een kleur te
kiezen op behang dan op een kleurstaal, omdat je dan gelijk een beter beeld
hebt van het resultaat.

Tip
Wit is niet altijd wit. Kijk goed welke soort wit bij jouw inrichting past. De standaard Ral 9010 kan door een andere lichtinval
geler lijken bij je buurvrouw dan bij jou. Ik zou adviseren om
een staal van Ral 9010, Ral 9016, en een spierwitte eens op je
muur naast elkaar te houden om het verschil te zien en dan
pas je keuze te maken.

5 meubels
De afmeting, stijl en kleur heb je inmiddels voor ogen. Op deze manier kun
je gericht gaan zoeken naar jouw meubels. Meestal heb je wel een bepaald
meubelstuk dat je persé wilt hebben - begin daar dan mee. Dan heb je een
uitgangspunt, en op die manier ga je verder bouwen. Of begin met de bank,
deze is bij de meeste interieurs vrij bepalend, omdat het een groot oppervlak vult. Denk goed na over de vorm, kleur en het materiaal. Elke bank
straalt een andere stijl uit. Wil je meer eenheid in je interieur? Let dan op
de kleine dingen, zoals de kleur of het materiaal van de poten en de armleuningen.

6 verlichting
Wanneer je bij stap 6 bent heb je inmiddels een goed beeld van hoe de ruimte er uit komt te zien en welke materialen en kleuren je gaat gebruiken in
de ruimte.
Deze kennis kun je meenemen bij het uitzoeken van jouw armaturen, een
leuk en sfeervol onderdeel van je inrichting.

Tip
Voor je een armatuur uitzoekt, bedenk goed wat de functie
moet zijn. Wil je basis, directe of indirecte verlichting. Als je dit
weet kun je gericht gaan zoeken op materiaal, kleur en soort
armatuur.

7 accessoires en groen
De laatste stap! Je woning is ingericht en alles staat op zijn plaats. Met accessoires en groen ga je de ruimte aankleden en kun je nog meer een sfeer
neerzetten. Accessoires zijn een goede manier om een kleur te versterken
en terug te laten komen, zo maak je nog meer eenheid in het interieur. Kijk
eerst wat je al in huis hebt en zet dat allemaal bij elkaar. Mix & match en
dan kom je er vaak achter dat je niet eens heel veel meer nodig hebt.

Geïnspireerd geraakt?
Wanneer je deze 7 stappen uitwerkt krijg je een duidelijk overzicht in de
keuzes die gemaakt moeten worden tijdens een nieuw- of verbouwproject.
Zo zie je maar dat je niet alles tegelijk hoeft te beslissen.
Na het lezen van dit stappenplan ontvang je van mij eens per twee weken
een mail met nog meer tips. Tijdens een verbouwproject komen er veel vragen op je af en ik wil je graag stap voor stap begeleiden en inspireren om
van jouw nieuwe huis een thuis te maken.

Loraine van der Hulst

Contact
Heb je nog vragen?
Neem dan gerust contact met mij op.
06-51146926 | interieur@doorloraine.nl | www.doorloraine.nl

Succes met de uitvoering!

