
One cannot create happiness with beautifull objects, 
but one can spoil quite a lot of happiness with bad ones.



Een aantal referenties:

Heineken  
Doelen Rotterdam 
Kamer van Koophandel Breda  
Tichelaar Makkum 
Ploum Lodder Princen  Advocaten 

Boonk van Leeuwen Advocaten 
Gemeentehuis Vlissingen 
Vitol  
Janssen Vastgoed  
Kookpunt Rotterdam 
Ministerie van BiZa 
Diverse particulieren  

ontwerp productie vergadertafel raad van bestuur  
diverse balies brochure kasten en tafels
vergader opstelling
productie interieur showroom 
ontwerp projectleiding en productie kantoormeubilair 
en ontvangstbalie
ontwerp projectleiding en productie kantoormeubilair 
presentatie engineering raadzaal iov Kuiper Cie
ontwerp projectleiding productie volledig kantoor interieur 
ontwerp projectleiding productie volledig kantoor interieur 
ontwerp productie van diverse kasten en balies
ontwerp en productie meubilair voor werkkamers
ontwerp en productie van keukens, badkamers, kasten en tafels

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden productie projectleiding interieur vergaderzalen en entree

VMI productie projectleiding interieur kantoor
Teleservice Rotterdam ontwerp productie kantoor interieur
Steingoed  ontwerp, projectleiding en productie compleet kantoorinterieur



Werkwijze
     

Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarbij de opdrachtgever aangeeft wat de wensen en verwachtingen 
zijn maken wij een eerste ontwerpschets. 

Deze schets dient als praatstuk. De opdrachtgever krijgt de mogelijkheid aan te geven of de schets over-
eenkomt met zijn/haar wensenpakket. Is er een click dan gaan we de volgende fase in. Mocht er onverhoopt 
geen match zijn of zijn wij niet in staat een ontwerp te maken dat aansluit bij het gestelde budget stopt de 
opdracht hier. De kosten van de ontwerpschets zijn vooraf besproken.

In vrijwel alle gevallen is er na het bespreken van de schets een volgende ronde waarin we het ontwerp 
verfijnen, materiaal voorstellen bemonsteren en zo werken naar een definitief ontwerp. Steeds zijn de 
kosten die wij maken inzichtelijk gemaakt. 

Na de goedkeuring van het definitieve ontwerp zorgen wij voor aanbiedingen voor de uitvoering van het 
ontwerp.

De uitvoering wordt door ons volledig begeleidt als de opdrachtgever dat wenst. Zo houden wij een controle 
op de realisatie van ons ontwerp.
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