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IN HET WOONINSPIRATIE
CENTRUM HELPEN WIJ
MENSEN KEUZES TE
MAKEN, OP WEG NAAR
EEN MOOI HUIS

‘Wij zijn er niet alleen voor de mensen
met een groot bouw- of verbouwbudget,’
zegt Bertram Terpstra van Designa
Architectuur. ‘In ons Wooninspiratie
Centrum in Laren komen dagelijks cliënten
voor een brainstormsessie ten bate van
een interieur- of exterieurontwerp, voor

de voormalige kolenloods vormt een fantastisch decor voor

advies op het gebied van materialen of een

de meubelcollecties van exclusieve merken als Meridiani,

lichtplan. Designa is laagdrempeliger dan

Arco, Linteloo, Meridiani, Piet Boon, Giorgetti, Flexform,
Molteni & C en vele andere. Bertram: ‘Maar je bent bij Pauline

mensen wellicht denken.’

ook aan het juiste adres voor een kleuren-, meubilerings- en
stofferingsadvies, decoratie, mooie accessoires en styling.
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Dankzij haar kennis en uitstekende kleurgevoel kan zij een
interieur exact de sfeer geven die mensen zoeken.’
Inspireren en adviseren
Bij het Wooninspiratie Centrum ‘Van Woonvilla naar Droomvilla’ in Laren, een naam die verwijst naar het succesvolle
televisieprogramma van Bertram en Pauline bij RTL4, iedere
zondagmiddag om 17.00 uur, vinden cliënten alles onder
één dak waarmee je van een gewoon huis een droomhuis
maakt. Hier komen vele fabrikanten, disciplines en getoonde

e moet je realiseren dat een verbouwbudget van

materialen samen en kunnen mensen zich onder meer door

allemaal onder één dak. Dit is het hart van het bedrijf. Bij

€ 100.000,- in feite niet meer is dan circa € 82.600,-,

moodboards laten inspireren en adviseren. Het is laag-

Designa Architectuur wordt gewerkt aan projecten waarbij

de rest is BTW. Mensen vergeten dat weleens en dan

drempeliger dan een architectenbureau. Bertram: ‘In het

het honorarium van een architect meer in verhouding staat

blijkt dat er ineens een flink bedrag minder beschikbaar is,

Wooninspiratie Centrum willen wij mensen helpen om keuzes

tot de omvang van het project en de uiteindelijke kosten.

waardoor de plannen bijgesteld moeten worden. Het is nog

te maken, op weg naar een mooi huis. Zij worden bij binnen-

‘Wij ontwerpen nieuwe woningen en doen grote verbou-

steeds veel geld, maar als je een serre wilt realiseren, een

komst verwelkomt door een wooncoach, die het oerwoud

wingen, ’legt Bertram uit. ‘Daarbij staat de klant centraal. Wij

nieuwe keuken, sanitair, een mooie vloer, meubelmaatwerk

van

maakt.

ontwerpen geen Designa-huis, maar een huis dat naadloos

en nieuwe stoffering en meubelen wilt, dan blijft er al gauw

Vaak zien mensen door de bomen het bos niet meer,

aansluit bij de wensen, eisen en de smaak van de klant. Een

onvoldoende budget over om ook nog een architect in te huren.

maar hier gaat een wereld voor hen open. Als zij foto’s en

huis om in te leven en om van te genieten.’

Gelukkig kun je voor professioneel advies en goede ideeën

plattegronden van hun woning meenemen, dan kunnen zij

altijd terecht in het Wooninspiratie Centrum Van Woonvilla

in het Wooninspiratie Centrum terecht voor een brainstorm-

naar Droomvilla in Laren.’ Designa is in de vijfentwintig jaar

sessie verzorgd door een (interieur-) architect ten bate van

Designa Architectuur BNA

van haar bestaan uitgegroeid tot een full-service bedrijf op

een interieur- of exterieurontwerp en/of lichtplan. Het wordt

Torenlaan 2, Laren | 035 303 37 33 | www.designa.nl

het gebied van nieuw- en verbouw en sfeervol wonen.

dan ook gauw duidelijk wat je kunt realiseren met het

Designa Interieur

Designa Interieur, waar de interieurs worden ontworpen, is

beschikbare budget.’

Oude Doelen 8A, Hilversum | 035 621 98 97

gevestigd in Hilversum. De exclusieve showroom (600 m²!)

Designa Architectuur heeft haar onderkomen aan de Toren-

www.designainterieur.nl

in het hart van de stad, vlak achter de Kerkstraat, is echt een

laan in Laren – hier is de ontwerpstudio gevestigd en worden

Wooninspiratie Centrum ‘Van Woonvilla naar Droomvilla’

walhalla voor liefhebbers van mooie stoffen, wandbekleding,

de grotere projecten uitgevoerd. Architecten en interieurar-

Nieuweweg 6A, Laren | 035 303 37 77

designmeubelen en accessoires. De industriële ambiance van

chitecten, bouwmanagement, bouwbegeleiding – het zit hier

www.vanwoonvillanaardroomvilla.nl

mogelijkheden

toegankelijk

en

inzichtelijk
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