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Droomt u van een interieur waarin u kan thuiskomen?
Sfeerontwerp realiseert uw droom en richt uw woning sfeervol en harmonieus in.
Hiertoe stem ik uw stijl en het materiaal-, kleur- en lichtgebruik af op de functie
van de ruimtes.
Mijn enige focus: U!
Het begint dan ook allemaal met een heel simpel gegeven: luisteren.
Naar wie u bent, hoe u leeft, wat u nodig heeft, uw wensen en uw budget.
Alleen zo kan ik u correct adviseren.
Sfeerontwerp verzorgt uw interieurstyling van A tot Z.
Van ontwerp over planning tot uitvoering.
Van vloeren en tapijten over behangpapier, verfkleuren, gordijnen en verlichting
tot meubels en decoratie.
Ontdek op de volgende pagina’s hoe ik u kan helpen. Overtuigd? Contacteer mij
dan snel!
Welkom bij Anja Van Cappellen, sfeerontwerper.

Sfeerontwerp’s missie:
interieurstyling met respect voor úw stijl en persoonlijkheid

Inrichting viersterren bed & breakfast kamer white now!

Interieurstyling?
Definitie: “de interieurstylist geeft advies over de inrichting van ruimtes. De
klant heeft vaak wel een idee van wat hij of zij met de ruimte wil. Met deze
wensen gaat de interieuradviseur aan de slag en geeft een passend advies over
de inrichting. Verwante termen: interieurontwerper, interieurdesigner,
interieurinrichter.”
Bron: Nationale Beroepengids.

Rustieke fermette wordt strak modern

Inrichting viersterren bed & breakfast kamer Cosmopolitan

persoonlijk interieuradvies
Met mijn persoonlijk advies (bege)leid ik u naar een interieur waarin u zich
thuisvoelt.
U kan op mij rekenen voor stijladvies, advies over materiaalgebruik, kleuradvies
en verlichtingsadvies.
Waar nodig geven schetsen, moodboards, stalen, ... een look & feel van uw
toekomstige thuis.

kleuradvies
“Kleur is bepalend voor de sfeer die een ruimte uitstraalt. Rekening
houdend met alle belangrijke elementen in uw interieur en uw
voorkeur, kiezen wij verfkleuren en behangpapier voor die gezellige
leefruimte, rustige slaapkamer en frisse keuken.”

verlichtingsadvies

“Een goede verlichting is niet alleen praktisch, maar zorgt ook voor
sfeer in uw interieur. In een ruimte zijn dan ook vaak verschillende
verlichtingsarmaturen met verschillende functies noodzakelijk.
Een uitgebalanceerde verlichting, bestaande uit een perfecte
combinatie van algemene, functionele, accent- en sfeerverlichting,
draagt bij tot uw welzijn en zet de troeven van uw interieur in de
schijnwerpers.”

Inrichting viersterren bed & breakfast kamer Art Deco 2.0

Ik ga met u op pad om een keuken, een badkamer,
vloeren, verlichtingsarmaturen, behangpapier,
gordijnen, tapijten, meubels, accessoires, ... te
kiezen.
Of ik maak een persoonlijke selectie voor uw
interieur.
U heeft dus een personal shopper voor uw
interieuraankopen ter beschikking.

“Een personal
shopper bespaart u
tijd en “ontzorgt” u.
Immers, uw
twijfels worden
weggenomen en u
loopt geen risico op
foute aankopen.”

Inrichting viersterren bed & breakfast kamer NatGeo

3D-ontwerpen & maatwerk
U heeft een nieuwe woning gekocht of wil uw huidige woning opnieuw inrichten
en wenst een duidelijk beeld van hoe alles zal ogen?
U wenst een maatkast, een haardmantel met geïntegreerd TV-meubel, een
thuiskantoor, een bibliotheek, …?
Sfeerontwerp bereidt een 3D-ontwerp voor en realiseert uw maatwerk.

3D render viersterren bed & breakfast kamer AngeLine

“Een 3D-ontwerp geeft u een realistisch beeld van uw nieuwe interieur,
een beter zicht op de ruimtelijke indeling en een goede indruk van de
sfeer die uw interieur zal uitstralen.
U ziet mogelijkheden die u niet kende en ontdekt potentieel dat u niet
vermoedde.”

3D render viersterren bed & breakfast kamer white now!

3D render thuiskantoor residentiële woning

“Maatwerk is afgestemd op uw behoeften en optimaliseert uw
beschikbare ruimte.
Door onze diepgaande gesprekken vooraf, bent u verzekerd van een
eindresultaat waarover u ook op lange termijn tevreden zal zijn.”

3D render thuiskantoor advocate

Interieurstyling klassiek landelijke leefruimte

Interieuradvies voor de
doe-het-zelver

“U krijgt alle
elementen in handen
om zelf uw
droominterieur te
realiseren. U weet
wat u moet doen, wat
de logische volgorde
is van de werken en
wat de te respecteren
wachttijden zijn voor
werken en aankopen.”

U weet niet goed hoe u verschillende stijlen kan
combineren?
U vindt zovele dingen mooi en kan niet kiezen?
Kortom, u wenst concreet, hands-on advies zodat
u zelf uw thuis kan realiseren?
Dan levert mijn interieuradvies voor de doe-hetzelver u de gepaste oplossing. Ook online
interieuradvies behoort tot de mogelijkheden.

Interieurstyling salon in pastoriestijl

geschenkbon
“Verras uw partner, vriend of familie met een origineel geschenk.
Daartoe kiest u één van mijn dienstverleningen en het aantal uren. Ik
zorg dan voor een mooie geschenkbon.
Wilt u er graag eentje bestellen? Mail me dan op
anja@sfeerontwerp.be of bel me op 0499/33.65.49.”
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