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DIE JE METEEN KUNT TOEPASSEN

1 0  T I P S

ONTDEK HOE

JE EEN
MISKOOP

VOORKOMT

B O N U S
T I P !

JE  INTERIEUR VERANDEREN? 
ZO DOE JE  DAT!  

handig stappenplan met
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 Tof dat je mijn e-book hebt gedownload.

Anne

.....Voordat je verder leest, nog even dit;

Bron: foto Pinterest

Er zijn redenen genoeg te bedenken waarom je met je interieur aan de slag wilt
gaan. Het belangrijkste is dat je een interieur creëert die uitstraalt wie de bewoners
zijn. Pas dan voel je je echt thuis.
Het gaat niet om designspullen of dat je woonkamer er uitziet alsof je een showroom
in loopt. Het gaat vooral om de combinatie van dingen die je dierbaar zijn of waar je
gewoon graag naar kijkt.
 
Het is dus eigenlijk een kwestie van combineren. Juist de spullen met een verhaal zijn
een extraatje in je interieur.. Écht..... een interieur hoeft niet helemaal te kloppen, het
wordt hierdoor juist spannend en eigen.
 
Loop je toch vast in het vertalen van de tips naar jouw eigen interieur en/of vind
je het fijn wanneer ik met je mee denk? Stuur dan een mailtje naar:
info@styledbyanne.nl óf doe een telefoontje; 06-27070693
We kunnen altijd een vrijblijvend gesprek inplannen om te kijken of ik iets voor je kan
betekenen.
 
 
Succes en veel leesplezier!

 
 

Mijn naam is Anne Tiems. Ik doe niets liever dan jou helpen een plek te creëren waar jij
je fijn voelt. Een plek waar het elke dag een feestje is om in thuis te komen.
 
Hoe ik dat doe?
 
Door te 'zien', te 'luisteren' en te 'voelen'  krijg ik snel een beeld van de knelpunten. 
Ik zie al snel de 'Big Picture' en weet dit te vertalen naar een passend interieur. 
Ik vind het te gek om dit traject samen te doorlopen.
 
Ook ben ik als interieuradviseur verbonden aan Karwei Emmeloord waar ik iedere 1ste
zaterdag van de maand aanwezig ben voor gratis interieur- en kleuradvies.
 
 
Hartelijke groet,
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Noteer wat je graag zou willen veranderen en/of vervangen:

Bron: foto canva



Nu je jouw woonwensen (Wishlist) in kaart hebt gebracht is het belangrijk om actie te
ondernemen.
 
Eigenlijk zou je alles een keer uit je woonkamer kunnen halen (je kunt de meubels die je
graag wilt houden prima laten staan ;-)).
 
Zet vervolgens alleen de dingen terug waar je écht blij van wordt. Op die manier heb je
direct een beeld van wat er ontbreekt.
Óf je beseft misschien wel dat het gewoon goed is, maar dat je te veel had neergezet. 
 
Bijna iedereen heeft de neiging om aan te vullen maar niets weg te halen waardoor het
in de loop van de tijd te vol en rommelig wordt.
 
Wat je nu overhoudt vormt een mooie basis.
 

" DURF, DOE
TREK JE STOUTE SCHOENEN AAN

SOMS MOET JE NIET BLIJVEN DENKEN
SOMS MOET JE GEWOON DOEN "

 
 

JIP.

Bron: tekst
Pinterest2. AKTIE

 



 

 
Nu je weet wat de basis gaat worden kun je het beste een plattegrond maken. Dit is het
handigst om op schaal te tekenen. Ik hanteer meestal schaal 1:50 (dit houdt in dat elke cm op
de plattegrond in het echt 50cm is). 
Misschien heb je al een plattegrond, anders kun je de woning zelf inmeten (afronden op hele
cm is voldoende.)
Houd bij het inmeten en uittekenen van de plattegrond rekening met deuren, ramen,
radiatoren en andere obstakels.
 
Meet je meubels op (lxbxh), teken deze ook op schaal (op los a4-tje), knip ze uit zodat je ze
kunt verschuiven in je plattegrond.
Ben je tevreden over de indeling? Mocht je het lastig vinden om je er een voorstelling van te
maken dan zou je de indeling met kranten (of schilderstape) kunnen uitleggen op de vloer
zodat je in 2D kunt zien of je overal goed langs kunt lopen.
 
Denk ook hieraan:
 
( ) Begin bij het bepalen van de belangrijkste looproutes in de ruimte. Bijvoorbeeld tussen
woonkamer en keuken of van de hal naar de woonkamer. Probeer geen obstakels op deze
looproute te plaatsen.
 
( ) Let er op dat je zo weinig mogelijk uitzicht naar buiten blokkeert met meubels. Het is fijn
wanneer je naar buiten kunt kijken als je op de bank zit of aan de keukentafel.
 
( ) Heb je weinig ruimte? Denk dan na over wat prioriteit heeft. Liever een grote zitbank of
toch liever een ruime eethoek?
 
( ) Durf een bank of tafel los in de ruimte te zetten, dit zorgt voor een ruimtelijker effect.
 
 
 
 
 
 
 
 

3. PLATTEGROND
Eigen foto



4. MOODBOARD
 

Nu je weet wat de basis wordt en je een goede indeling hebt gemaakt, zou je een moodboard
kunnen maken. Een moodboard is een verzameling van inspirerende beelden die een bepaalde
stijl/sfeer uitdrukken. Zo'n moodboard kan heel handig zijn om een ruimte opnieuw in te
richten, ook kun je het meenemen wanneer je gaat woonshoppen en je thuis wil komen met
de juiste accessoires.
 
Met onderstaande tips kun je lekker aan de slag:
 
( ) Online of op papier? ........Wat je zelf het prettigst vindt. Ik raad aan om er 1 te maken op A3
formaat papier (of stevig karton). Omdat je dan ook kunt werken met kleur- en textielstalen. 
Zo ontstaat er een echte look & feel.
 
( ) Verzamel woontijdschriften om lekker in te bladeren en te knippen. Ook kun je (gratis)
kleurstalen ophalen van verfkleuren die je aanspreken. Hetzelfde geldt voor behang en
vloerstalen. Ook kun je online afbeeldingen printen.
 
( ) Knip alles uit wat je aanspreekt, denk aan quotes, meubelstukken, sfeerbeelden of kleuren.
Wees nog niet te kritisch, je gaat later bepalen wat je het mooist vindt.
 
( ) Maak nu keuzes. Kies b.v. uit 3 banken en vloerkleden de beste combinatie. Past het gekozen
behang ook bij het vloerkleed? En combineert dit met de vloer?
 
( ) Wanneer je alles verzameld hebt, kun je gaan plakken. Voordat je dit gaat doen is het
belangrijk om eerst een compositie te maken. Tevreden? Dan kun je gaan plakken. 
Ook zou je het op tafel kunnen legen en er van bovenaf een foto van kunnen maken. 
Zo hoef je dat grote vel niet te bewaren en heb je jouw moodboard altijd bij de hand. 
Heel handig wanneer je gaat shoppen ;-)

Eigen foto



5. ACCENTKLEUR
Wanneer je met weinig moeite een andere sfeer wil dan kan een andere kleur of mooi
behang al een heel groot effect hebben op de uitstraling van je woonkamer. 
 
Het is niet al te veel werk; een wandje is zo geschilderd. Ga je voor een bijzonder behang,
dan kies je behalve de kleur ook de stijl. 
Je zou ook een lambrisering of juist je plafond kunnen schilderen.
Een aantal accessoires toevoegen in dezelfde kleur zorgt voor eenheid.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: woontrendz.nl

Bron:foto's pinterest



Aan de hand van je wishlist en nieuwe indeling kan het zijn dat je nieuwe meubels wilt
aanschaffen. Doordat je een plattegrond hebt gemaakt weet je de afmetingen waar je naar
op zoek kunt gaan. Ook weet je door je moodboard welke sfeer je voor ogen hebt. Met deze
gegevens kun je prima naar de woonboulevard ;-)!  
 
Genoeg van die ene kast? Maar past hij nog wel bij de indeling, prima van formaat en
praktisch? Geef de kast een andere kleur, je zult je verbazen wat voor verschil dit maakt! 
Wanneer je voor een opvallende kleur gaat, houd dan de muur rustig qua kleur. 
Wanneer je een aantal accessoires in de kleur van de kast toevoegt zorg je voor eenheid en
een échte eye-catcher!
 
Natuurlijk kun je ook je oude tafel verven of je bed of...... ga zo maar door ;-)!
 
PS Ik heb zelf ooit de lampenkapjes mee geverfd met latex in dezelfde kleur als de wand,
ging prima ;-). Zo konden ze toch nog een ronde mee.
 
 

6. MEUBELS

Eigenfoto



7. VERLICHTING
 Nu je een nieuwe indeling hebt gemaakt kan het zijn dat je lichtplan niet meer klopt. 

Wil je er zeker van zijn dat je de juiste verlichting gebruikt in je huis? Dan is nu een goed
moment om een lichtplan te maken.
 
In het kort kun je verlichting onder verdelen in 3 soorten;
 
1.  Algemene verlichting  
2. Functionele verlichting
3. Sfeerverlichting
 
Het is handig om een kopie van de nieuwe indeling te gebruiken voor je lichtplan.
 
( ) Start met het aangeven van de algemene verlichting (plafondlampen en algemene
spots). Zorg dat de lichtbundels elkaar deels overlappen, dit zorgt voor gelijkmatig licht.
 
( ) Geef vervolgens aan waar je functioneel licht nodig hebt. Bijv. een leeslamp naast 
de bank, verlichting bij een boekenkast of gericht op een mooi schilderij of foto.
 
( ) Als laatste geef je aan waar je sfeerverlichting wilt plaatsen. Speel hierbij met
verschillende hoogtes, bijv. een lamp aan de wand of een lamp op de kast bij de eettafel.
Decoratieve verlichting zoals kerstverlichting of een lichtsnoer geven niet genoeg licht om
daadwerkelijk je huis mee te verlichten maar zijn wel onderdeel van je sfeerverlichting.
 
Door verschillende kleuren te gebruiken bij het aangeven op de plattegrond kun je
eenvoudig in kaart brengen welke verlichting je nog wilt aanschaffen. 
Er zijn veel verschillende armaturen(draagconstructie) en lampen(lichtbronnen), laat je
goed informeren in de winkel.
 
 
 

Bron: foto Pinterest



Voeg groen toe aan je interieur. Je zult zien dat je meteen veel meer sfeer krijgt. 
Ga voor een mooi groot exemplaar of groepeer juist meerdere kleine planten bij elkaar. 
Ook bloemen zijn een extra sfeer maker.
 
TIP: Laat je goed informeren bij een tuincentrum welke planten geschikt zijn voor binnen.
Verder is het belangrijk om te vragen of ze nou juist veel of weinig zonlicht nodig hebben.
Hiermee kun je de plek van de plant in je interieur het beste bepalen.
 
 

8. GO GREEN!

Bron: foto's eigen foto en

Pinterest



 
Je kunt beter een aantal grote items kiezen dan alleen kleine meubels en accessoires. 
Ook wanneer je een kleine ruimte hebt is dit beter (kleine meubels en accessoires
kunnen de ruimte erg rommelig doen ogen).
Een goede balans is dus een must!
 
( ) Ga voor dat grote foto behang of dat grote schilderij/ die foto. 
 
( ) Ga voor die grote bank.
 
( ) Ga voor dat gave kunstobject.
 
( ) Ga voor die grote bloempot met grote plant.
 
( ) Ga dus voor enkele opvallende items die de show stelen in de ruimte.

9. MAAK STATEMENTS
Bron: Eigen foto



 
Nu de basis van je interieur vast staat is het eindelijk tijd om accessoires toe te
voegen en de puntjes op de 'i' te zetten.
 
( ) Groepeer je spullen, daarmee maak je het een stuk rustiger. Wanneer je dat doet
kun je ook meer accessoires combineren zonder last te hebben van verschillende
stijlen.
 
( ) Werk met één kleur of met één materiaalsoort waardoor het toch mooi bij elkaar
past, ook al mix je diverse stijlen.
 
( ) Kader dingen in. Denk aan bijv. alle kleine lijstjes met foto's die
je als een groot vlak bij elkaar op de muur hangt.
 
( ) Combineer oud met nieuw, modern en klassiek etc. Zo versterkt het één het
ander.
 
( ) Kussens op de bank zorgen voor afwisseling. Ga voor één kleurgroep waardoor
het rustig oogt (bijv. verschillende kleuren groen). Door niet één kleur maar
verschillende tinten (liefst ook dessins) te kiezen, heb je al snel een combinatie
gemaakt die leeft. Contrast is ook fijn: pastelkleurige kussens (bijv. ton-sur-ton in
verschillende materialen) maken een antraciete bank zowel lief als stoer.
 
( ) Beter is om niet alles in één winkel te kopen, maar juist zelf verschillende dingen
bij elkaar te zoeken. Door zelf te combineren zorg je voor jouw persoonlijke inbreng.
 
( ) Een groot kleed doet wonderen in je interieur. Ze zijn er in allerlei maten, stijlen,
kleuren en dessins. Een kleed in jouw stijl zorgt voor een mooi accent
in je woonkamer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ACCESSOIRES

Bron: Foto Pinterest



Dit was het alweer. Hebben mijn tips jou geholpen?
Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren.
 
Toch is er nog iets wat ik je mee wil geven, iets wat ik eigenlijk standaard doe wanneer ik op
pad ga om b.v. accessoires, een vloer of raambekleding uit te zoeken. 
Ik vertel graag wat ik namelijk altijd in mijn tas stop ;-) wanneer ik ga shoppen en wat ik jou
ook adviseer om mee te nemen:
 
( ) Een rolmaatje.
 
( ) Je moodboard en nieuwe indeling.
 
( ) Gooi gebruikte  verfstokjes niet weg, stop ze in je 
tas, die kleur heb je nodig wanneer je accessoires
gaat uitzoeken. Het stokje weegt niets, ik zou 'm 
lekker in de tas laten. Handig voor die momenten 
dat je onverwachts leuke spulletjes ziet en je twijfelt 
of de kleur er bij past ;-). Geldt ook voor behang.
 
( ) Leg je een nieuwe vloer, bewaar dan een stuk,
(wat in je tas past ;-)). 
 
( ) Ik probeer ook altijd, wanneer mogelijk, een kussen (hoes) v.d. bank mee te nemen. 
Zo kun je kijken of de kleuren van nieuwe kussens er bij passen.
 
( ) Probeer dus zoveel mogelijk kleine stukjes van de gebruikte materialen te verzamelen
zodat je een soort van moodboard/materialenbord krijgt waardoor het maken van keuzes
makkelijker wordt. Hiermee voorkom je dus miskopen!
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Ruimte voor notities:

Lets connect!
 

Hebben mijn tips geholpen? 
Vind je het leuk om op de hoogte te blijven?

Volg mij dan op FB, INSTA en Pinterest.
 

PS je doet mij een groot plezier als je jouw
enthousiasme wilt delen via social media.

06 - 27070693
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