PRIJSLIJST
Optie 1 – online advies € 55,- per uur
Via Zoom spreken we een uur met elkaar over jullie wensen en gaan we samen online op
zoek naar de mogelijke invulling ervan.
Optie 2 – advies aan huis € 55,- per uur + reiskosten € 1,-/km
Bij deze optie kom ik bij jullie thuis. Ik neem dan vele stalen/boeken mee van verf,
vloerkleden, behang, gordijnen, etc. zodat jullie al direct een idee krijgen bij materialen, kleur
en print.
Optie 3 – grove uitwerking € 150,Het resultaat van optie 1 of 2 zet ik om in aantal grove schetsen met een moodboard om de
sfeer aan te geven welke ik voor jullie passend vind.
Optie 4 – specifieke uitwerking € 350,Na een kennismakingsgesprek maak ik bij deze optie een interieurplan door het tekenen van
een plattegrond op schaal. Meubels en/of accessoires en de indeling van de verdieping
worden op schaal ingetekend. In deze optie benoem ik ook de RAL-/NCS-kleuren en laat ik
met afbeeldingen van meubels en/of accessoires het totaalplaatje zien.
Optie 5 – het totaalpakket € 1.000,Deze optie is het totaalpakket. Het is optie 4 aangevuld met een gespecificeerd
aankoopadvies, staaltjes en eventueel de zorg voor de aanschaf en levering van de gekozen
producten (inclusief private shopping indien nodig/gewenst).
Wanneer jullie de zorg voor de aanschaf aan mij overlaten, ontvangen jullie op de bij mij
bestelde producten een mooie korting over verkoopprijs (uitgezonderd custom made
producten). In dat geval zorg ik ook voor de finishing touch van de ruimte door het
persoonlijk te stylen, waardoor het plan werkelijkheid wordt.
Optie 6 – 3D € 500,Als aanvulling op bovenstaande opties 4 en 5 is het maken van een (digitale) 3D-tekening
vanuit verschillende perspectieven mogelijk.
•
•

Bovenstaande prijzen zijn een indicatie. Neem contact met me op om jouw
persoonlijke wensen door te nemen, zodat ik een specifieke prijsopgave kan doen.
De algemene voorwaarden van iliStyle zijn van toepassing.
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