
L I Z Z I E  L A N G E R A K

START JOUW INTERIEUR
PROJECT GUIDE

Interiorbyliz



IN
H

O
U

D 01 Maak een plan

02 Wat wil ik bereiken

03 Budget tips 

04 Interieuradvies / ontwerp 

INTERIORBYLIZ



MAAK EEN
PLAN 

01

INTERIORBYLIZ

Starten met een plan is erg belangr�k. Door
een plan om te stellen houd je overzicht en

verminder je enige verwarring en stress. Een
plan kun je opstellen op verschillende

manieren dus kies een manier dat voor jou
handig is zoals digitaal of juist op papier. In

het plan wil je eigenl�k alles van het begin tot
het eind in zetten. Dus de datums, alle extra
informatie, bestellingen die moeten worden
geplaatst, vakmanschap etc. Geef jezelf ook

een deadline. Dus wanneer wil je gaan
beginnen met het hele interieur project en

wanneer moet het af z�n. Pas het ook aan aan
de andere dagel�kse taken die je al hebt zoals
werk. Stel ook eerl�ke eisen van jezelf want je

wilt natuurl�k die deadline behalen.



WAT WIL IK
BEREIKEN
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Hier z�n wat vragen die je aan jezelf kunt stellen
zodat j� zeker weet wat voor gewenst resultaat je
wilt behalen en alles wat daar b� komt k�ken.  

Wat voor st�l wordt de ruimte ?
- In welke st�l wil je dat de ruimte wordt
ingericht en hoe wil je dat de ruimte
uiteindel�k aanvoelt als je binnen loopt.

Schakel ik hulp in of niet ?
- Ga je alles zelf regelen? Of schakel je
hulp in van een interieuradviseur-
ontwerper. Heb je verdere hulp nodig van
vakmanschappen of vrienden / familie.

Wat wordt de nieuwe indeling ?
- Wat wordt de indeling van de ruimte?
Bepaal een indeling die voor jou werkt en
wat natuurl�k ook een mooi geheel geeft
aan de ruimte.

Wat is m�n budget?
- Wat kan ik uitgeven en waar gaan de
meeste uitgaves naartoe. Waar kan ik
juist op besparen?

Wat z�n m�n wensen ?
- Wat wil ik uiteindel�k met deze ruimte
doen en wat weet ik zeker wat in de
ruimte moet komen. 



01 Iets waar je heel erg kunt op besparen is
vakmanschap. Wat je zelf kunt doen aan klusjes is
zeker mooi meegenomen. Vraag ook aan familie en
vrienden of zei mee kunnen helpen of mensen
kennen die jullie kunnen helpen. Door alleen de hoog
noodzakel�ke klussen te laten doen en de rest zelf
zoals het schilderen bespaar je al heel wat extra
geld.  

Doe dingen
zelf

Op decoratie kun je echt goed besparen. Ik zie vaak
dat mensen erg veel geld uitgeven aan decoratie
terw�l dit niet nodig is. Er z�n de laatste t�d zoveel
leuke winkels en webshops die voor ieder interieur
mooie b�passende en budget proef decoratie
verkoopt. Door hier op te besparen kun je meer
uitgeven aan een bepaald meubel die ook meteen
opvallend is in een ruimte.

Door de investering te maken om hulp in te
schakelen kun je ook besparen op je budget. Want
als je aan het einde van jouw project je nog steeds
niet bl� ben met het eind resultaat. Heb je dus veel
uitgaves gemaakt terw�l je alsnog het gewenste
resultaat niet hebt behaald. Met een
interieuradviseur-ontwerper heb je dat risico niet.
Die luistert naar jouw wensen en zet dit om in een
ontwerp totdat je hier tevreden mee bent.

BUDGET
TIPS
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04 Ook een handige budget tip is door oude meubels en
decoratie een nieuwe leven te geven. Door deze
oude spullen te DIYEN en dus een nieuwe sfeer te
geven die meer b� jouw interieur past. Heb je
b�voorbeeld een oude vaas maar past deze niet
meer b� jouw nieuwe st�l? Transformeer de vaas
door hem b�voorbeeld een likje verf te geven.

DIY  

Wandafwerking is erg belangr�k om van de ruimte
een geheel te maken. Met verf kun je verschillende
dingen doen en is vaak veel goedkoper dan behang.  

BUDGET
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Wil j� verdere hulp b� het ontwerpen en
inrichten van jouw interieur project ? Tw�fel
dan niet langer en zet de eerste stap. B�
interiorbyliz kun je terecht met al jouw
interieur problemen. Ik bied verschillende
advies en ontwerp pakketten aan
afhankel�k van uw wensen en budget.

ADVIES &
ONTWERP 
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LET'S GET IN TOUCH

interiorbyliz@hotmail.com
0639186556

WWW.INTERIORBYLIZ.COM
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