
Styling aan huis

Pieters



Wij brengen de winkel naar 
jou! Hoe gaat dit in zijn werk? 
Dat lees je hier!



Styling advies 
op maat
Je bent tevreden met de basis van je interieur, maar nog 
steeds ontbreekt de sfeer die je zo graag zou willen. Dan 
is het tijd voor de juiste afstyling / finishing touch! 

Zodra je online een afspraak hebt ingepland voor het 
stylingadvies pakket, nemen we telefonisch contact met 
je op. In dit gesprek, bespreken we in het kort welke 
ruimtes je graag wilt stylen.

Vervolgens vragen we je om foto’s van de huidige situatie 
en inrichting te mailen. Graag weten we vooraf je budget, 
zodat beide partijen niet voor verassingen komen te 
staan.

We plannen een datum in voor de afstyling bij jou thuis.





Musthaves voor 
jouw interieur

Onze Pieters stylisten gaan alle woon-

accessoires, kleinmeubelen en leuke musthaves 

voor je verzamelen die bij jou woonwensen 

passen.

Op de afgesproken datum komt onze stylist bij 

jou thuis met alle fantastische items. Na de uitleg 

van de werkwijze gaat zij aan de slag.

De ruimte wordt gestyled met kussens, plaids, 

vazen,zijdenbloemen /planten, wanddecoratie 

etc.

Wanneer je (meer) dan tevreden bent, en je je 

helemaal kan vinden in de nieuwe sfeer, zijn wij 

dat ook. Omdat het vaak best even wennen is, 

krijg je een bedenktijd van 2/3 dagen. Van alle 

items die je wilt behouden wordt een order ge-

maakt en verzonden per mail. Alle items blijven 

direct bij je thuis, zodat je dezelfde dag nog kan 

genieten.

Voordat onze stylist weer vertrekt zal ze het to-

taalbedrag met je doornemen.



Styling 
paketten
Wat is een realistisch budget voor de styling 

die ik in gedachte heb?

Op de volgende pagina’s staan er drie verschil-

lende voorbeelden uitgewerkt, van verschil-

lende groottes / budgetten, om je een goede 

indruk te geven wat je voor welk budget kan 

verwachten.

Wil je het wat minder groots aanpakken? Ook 

dat kan uiteraard! Plan een afspraak bij ons 

in de showroom, en neem de foto’s mee. Dan 

kunnen we samen accessoires uitzoeken, die 

je zelf thuis kan stylen.





Styling 
pakket ca. €1.500

1

Kussens in de bank

Decoratie op de eetkamertafel

Vaas met zijdenbloemen

Decoratie op de salontafel

Zijdenplant





Styling 
pakket ca. €2.500

2

Kussens in de bank

Decoratie op de eetkamertafel

Vaas met zijdenbloemen

Decoratie op de salontafel

Grote zijdenplant incl. pot

Vloerlampen

Kleinmeubelen (bijv. poefje)

Wanddecoratie (spiegel)





Styling 
pakket ca. €3.500

3

Kussens in de bank

Decoratie op de eetkamertafel

Vaas met zijdenbloemen

Decoratie op de salontafel

Grote zijdenplant incl. pot

Verlichting, incl. grote vloerlamp

Kleinmeubelen (bijv. poefje + wandtafel)

Wanddecoratie (spiegel)







Alle voordelen 
op een rijtje

1 Je hoeft zelf niet de deur uit, winkels af te 

struinen op zoek naar passende accessoires.

2 Je weet zeker dat je geen miskopen doet, 

doordat je alles bij elkaar in jouw huis ziet.

3 Met onze kennis en expertise verrassen we je 

door je uit je veilige comfort zone te halen.

4 Jouw woonkamer krijgt binnen no-time een 

real life make over, zodat je direct kan geniet-

en van het eindresultaat!



Plan je 
styling!

De stylingen worden uitgevoerd vanaf een 

afname van €1.500,- .

Er worden dan geen extra kosten in rekening 

gebracht. Indien het orderbedrag lager is dan 

€1.500,-, worden de arbeidsuren die er aan 

besteed zijn doorberekend met een tarief van 

€75,- per uur.

Ben je op zoek naar mooie accessoires, en is een 

styling een te grootseaanpak? 

Dan ben je uiteraard meer dan welkom in onze 

showroom. Onze stylisten kijken met je mee/ ad-

viseren aan de hand van foto’s die je zelf mee 

neemt.

Heb je nog vragen over de afstyling aan huis? 

Neem gerust contcact met ons op! 

Tel.nr: 0168-327652

E-mail: styling@pieterszevenbergen.nl



Wat de ruimte ook is, 
onze stylisten maken  
hem weer speciaal!



Pieters Sfeer & Interieur
Blokweg 7
4761RA Zevenbergen  
Nederland

info@pieterszevenbergen.nl
www.pieterszevenbergen.nl  
+31 168 327 652  


