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Het Interieuradvies

Het Kabinet Wonen 32

Ben je verhuisd, ga je verbouwen of wil je je interieur eens 
grondig aanpakken, maar weet je niet goed waarmee 
te beginnen? Een stylist kan je hiermee goed helpen, 
om jouw eigen stijl te vinden en deze toe te passen in 
je interieur. In dit magazine leggen we je uit hoe zo’n 
interieuradvies werkt en wat er allemaal bij komt kijken. 
We willen je ook graag vertellen wat onze eigen stijlen 
zijn, stijlen die onze collectie meubels en accessoires 
vertegenwoordigen in alle presentaties in onze 
woonwinkel en online op onze website. We laten onze 
stylisten ook aan het woord, zij geven praktijkvoorbeelden 
en praten met veel passie over hun eigen favoriete 
meubels en woonstijlen.

Wonen in jouw stijl

Melissa
interieurstylist

Esmee
interieurstylist

Roos
interieurstylist

Suzanne
interieurstylist

Ons team interieurstylisten

Cover: foto i.s.m. Eijffinger
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Stylist aan het woord
De waarde van een interieuradvies volgens Roos

Roos
Onze interieurstylist Roos vertelt hoe ze te werk 
gaat en wat de toegevoegde waarde is van 
interieuradvies.
 
Roos is interieurstylist bij Het Kabinet en kan echt 
genieten van het geven van totaaladviezen, maar 
kan net zo enthousiast worden om een oplossing 
te vinden voor kleine woonproblemen. Met bijna 30 
jaar ervaring op zak is een basis creëren waarbij de 
gelaagdheid van verschillende materialen en textu-
ren is verwerkt, volgens haarzelf haar specialiteit. 
Hierdoor, zegt Roos, ontstaat er een basis waarbij 
de rest van het interieur perfect in balans blijft. 
Zelf heeft Roos een voorkeur voor lichte en warme 
kleuren en materialen, en streeft altijd naar eenheid, 
rust en warmte.

Een interieuradvies, hoe werkt dat 
eigenlijk precies?

Tijdens een interieuradvies is het volgens Roos 
belangrijk dat je je verdiept in de leefomgeving en si-
tuatie van de bewoners, ontdekt wat hun stijl is en de 
wensen zijn; waar hebben ze misschien nog niet aan 
gedacht? Door de bewoners beter te leren kennen, 
kun je je als stylist goed verplaatsen in hun situatie, 
een beetje alsof je je eigen woning gaat inrichten. 

Heb je nog een gouden tip?

Begin met een goede basis en denk groter! Ik 
bedoel daarmee dat je met veel kleine meubels 
meestal geen eenheid of balans kan creëren, het 
drijft van elkaar af als het ware. Neem een grote 
bank die de ruimte vult en bouw daaromheen. En 
misschien de echte tip is: ervaar hoe fijn het is om 
een stylist als rechterhand te hebben, die met je 
meedenkt en jouw droomplaatje kan realiseren!

Maak een afspraak

“Als ik een interieur inricht, zoek ik altijd naar 
gelaagdheid in materialen en texturen.”  Meer lezen over onze stylist? Lees verder op onze website
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https://hetkabinet.nl/interieuradvies/#form
https://hetkabinet.nl/inspiratie/interview-interieurstylist-roos/
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Stijl | Urban

Wone

Japandi 

Een oosters tintje in huis met strakke 
lijnen, warme materialen. Alles draait 
om pure harmonie.

Soft Industrial

Open vakkenkasten met een industrieel 
karakter, vol met alles wat je hebt 
verzameld, gecombineerd met een
ton-sur-ton kleurenpalet

Warm minimal

Scandinavisch wonen met zachte,
natuurlijke vormen en materialen. 
Meubels met een tijdloos karakter en
een hoog design-gehalte.

Wonen in een warme, minimalistische stijl, met licht 
industriële elementen en een tijdloos karakter. 
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Tafel Levi  - eetkamerstoel Hidde

Links: bank Japandi
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Eettafel Ace - Vitrinekast Dai

Vakkenkast Indi

Eettafel Stella - eetkamerstoel Billy

Fauteuil Frida

Bank Kick

Dressoir Samuel
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Maak een afspraak

https://hetkabinet.nl/interieuradvies/#form
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Classic chic

Luxe materialen en klassieke eenvoud in 
een serene omgeving. Ronde vormen,
ranke lijnen en stijlvolle combinaties.

Nostalgic

Een klassieke vitrinekast met al je 
serviesgoed; een lange eettafel waar
Bourgondisch gedineerd wordt.

Ibiza natural

De zomer in huis met lichte en zachte 
kleuren. De materialen zijn natuurlijk 
en het kleurenpalet bestaat uit 
neutrale tinten.
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Stijl | Classic

Wonen in een eigentijds-klassieke stijl, met 
authentieke elementen en een vleugje nostalgie.
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Hanglamp Horn   -   Fauteuil Parker

Links: bank Brooke

 Salontafel Solo    -   Hanglamp Horn   -   Bijzettafel Dober
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Bank Gloss - rechts: bank River
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Organic 

Grootse, ronde vormen die je omarmen. 
De meubels zijn bijna sculpturen en 
vormen het middelpunt van het interieur.

Kubistisch chic

Een vleugje Art deco door de kubistiche 
vormen en het monumentale karakter. 
Maak van je interieur een statement.

Hot & spicy

Pittige kleuren en verrassende patronen. 
Een interieur hoeft helemaal niet saai te 
zijn. Combineer uitersten en laat je 
persoonlijkheid spreken.
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Stijl | Now

Wonen in een speels en trendy interieur, 
metorganische vormen en verrassende combinaties.
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Maak een afspraak
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Vitrinekast Jordan

Fauteuil Titus - rechts: bank Summer
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Fauteuil JuliusBijzettafel Glaze
Foto: i.s.m. met Eijffinger

Links: Zitbank Organic
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Maak een afspraak

Eettafel Spot - eetkamerstoel Jon - rechts: bank Coos

https://hetkabinet.nl/interieuradvies/#form
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Een team interieurstylisten staat voor je klaar om je te adviseren en helpen om jouw droominterieur te 
realiseren. Vanaf de telefonische intake, het interieuradvies in onze woonwinkel t/m het bestellen van de 
meubels werk je samen met je eigen stylist. Dit maakt het advies wat je bij ons krijgt heel persoonlijk.

Wil je ook een nieuwe look voor je interieur? Maak dan nu een afspraak met één van onze interieurstylisten.

Laat je inspireren door onze stylisten

Melissa
interieurstylist

Esmee
interieurstylist

Roos
interieurstylist

Suzanne
interieurstylist

Ons team interieurstylisten
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