ONTWERPSTUDIO CARL VAN KUIJCK
HET ONTWERPPROCES

Woon-, leef en werkcomfort verbeteren, op een hoger plan brengen. Het
programma van eisen van de opdrachtgever vertalen tot een totaalconcept.
Verrassende en innovatieve vormgeving, kleuren en materialen. Een sterke
samenhang tussen in- en exterieur. Het ontwerp moet op alle fronten werken,
functioneel zowel als esthetisch zijn waarbij, als het er op aankomt, de functie
boven de vorm staat.
We gebruiken de meest geavanceerde CAD- programma’s om de ontwerpen
op elk gewenst moment en bij iedere variatie te visualiseren.
Ons devies is; snel en ontvankelijk, effectief en wendbaar in alle stadia, van
concept tot voltooiing.
Ons werk bestaat in het kort uit het ontwerpen, voorbereiden en het
begeleiden van een opdracht. De ontwerpfase bestaat uit twee delen: Het
visualiseren van de eisen van de klant in combinatie met onze ideeën door
middel van schetsmatige voorstellen.
Na goedkeuring van het eerste deel van de ontwerpfase wordt een definitief
ontwerp gemaakt.
Dit gebeurt middels plattegronden, schetsen en visualisatie (look-and-feel)
met de voorgestelde materialen in de voorgestelde kleuren.
Ook maken we gebruik van driedimensionale presentaties in CADVisual om
o.a. de visualisatie kracht bij te zetten. De voorbereidingsfase bestaat uit het
aanvragen van offertes,
het maken van diverse planningen etc. De laatste fase is het uitvoeren.
Hieronder valt het instrueren en begeleiden van alle betrokkenen tot het
moment van oplevering (turn-key).
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We bedenken vooral op maat en zullen het gehele proces begeleiden zover
voor u noodzakelijk is.
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Tip 1: Laat plannen tekenen over aan ons. Denk goed na over wat je wil,
maar je hoeft zelf geen plannen te maken.
Tip 2 : Neem de tijd voor alle stappen. Je kan en mag zelf lang nadenken.
Maar geef ook tijd aan ons om de plannen uit werken. En geef de aannemer
de tijd om de plannen uit te voeren.
Tip 3 : Laat je goed informeren. Maar neem niet klakkeloos aan wat je op
internet tegenkomt.
Tip 4 : Luister niet naar slechte raadgevers. Vraag niet de mening van al
je familieleden en vrienden.
Tip 5 : Houd je aan je masterplan. Is het definitieve plan klaar? Houd je er
aan. Elke wijziging kost tijd en/of geld.
Tip 6 : Wees realistisch. Relateer je wensen en eisen aan je budget.
Tip 7 : Shop met kostenraming. Neem de kostenraming mee als je
materialen en apparaten gaat kiezen. Beschouw dit niet als (therapeutisch)
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Tip 8 : Calculeer tegenvallers
in.595Er kunnen
rekening mee.
Tip 9 : Verwittig de buren. Stel je buren tijdig op de hoogte van je plannen.
Neem een flesje Wijn mee.
Tip 10 : Geniet van het resultaat. En vergeet het bouwproces.
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Ons voordeel is dat we na het maken van een Pakket Van Eisen snel de
AANZICHT
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haalbaarheid van wensen en budget kunnen
toetsen.
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Door ons uitgebreide netwerk kunnen we passende bedrijven bij het werk
kiezen.
Prijs en kwaliteit alsmede onderhandelingen zijn bij ons in goede handen.
Zie na alle tevredenheid ons werk op www.carlvankuijck.nl
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COMMERCIËLE RUIMTES

Een kantoor-, kantine- of werkindeling maken is een uitdagende klus. Er zijn
veel zaken om rekening mee te houden, zoals de aard van de werkzaamheden, de onderlinge communicatie, routing,
archiveringsbehoefte, ruimtelijkheid en sfeer.

Steeds vaker zien wij de tuin als extra woonruimte. In de zomermaanden
wordt er vooral buiten geleefd. Veel opdrachtgevers hebben een
buiteninrichting welke van alle gemakken is voorzien, een televisie aan de
muur, een veranda of pool house. Het lijkt geen vanzelfsprekendheid in het
huidige klimaat van ons kikkerlandje. Door de massaal gebouwde veranda’s,
serres of andere overkapte buitenkamers is het toch
goed mogelijk buiten een “kamer” in te richten.
De veranda’s zijn sinds een aantal jaren weer
terug van weggeweest. Decennia lang was
een serre de belangrijkste optie om je
leefruimte te vergroten. Van lieverlee is
het vanzelfsprekender om een veranda te
laten bouwen.

Ontwerpstudio Carl van Kuijck helpt u bij het maken
van een efficiënte indeling. Ook het optimaal
inrichten van werkplekken kunnen aan ons
worden overgelaten. Met onze brede
productkennis en ruime ervaring met het
inrichten van kantoor- en andere werkruimten, maken wij voor u als klant een
passend ontwerp binnen het beschikbare
budget.

Zwemvijvers zijn goed inpasbaar voor een
gevarieerde uitstraling in een leefgebied en
zijn milieuvriendelijk, gemakkelijk in onderhoud en geven het hele jaar door plezier.
De kunst/uitdaging is om de vijver als
onmisbaar in de ruimte te bedenken.

“Thuiskomen is een prettig gevoel, jouw huis, jouw thuis, jouw stijl.”
Ontwerpstudio Carl van Kuijck is een deskundig ontwerp- en
adviesbureau waar u terecht kunt voor al uw
ontwerpen. We vinden het een uitdaging om
een ontwerp neer te zetten dat precies aan de
verwachtingen van u als klant voldoet en wat
daarnaast ook vernieuwend en verrassend
is.
Heeft u een nieuwe woning gekocht of
bent u toe aan een renovatie? Moet u in
een korte tijd veel beslissen? Of heeft u
geen tijd om kleuren en materialen uit te
zoeken?
Onze interieurstyliste werkt uw wensen graag
voor u uit aangevuld met creatieve ideeën en
praktische oplossingen voor iedere ruimte.

Goede smaak is een bewijs van goed gastheerschap. Een inrichting laat zien
waar u voor staat. Wij kunnen daarbij helpen met vakkundig
interieurontwerp en met aanbevelingen voor een optimale routing.
Kwaliteit gaat immers verder dan verrassend design.
Kwaliteit betekent dat alles klopt, voor u en uw
gasten. De routing in een commercieel bedrijf
is van cruciaal belang voor de efficiëntie, de
logistiek en kan zelfs het gedrag van uw
gasten beïnvloeden.
Ontwerpstudio Carl van Kuijck werkt
vanuit een theoretische en praktische
reflectie op het ontwerp van uw
commerciële ruimte. Het doel is om het
ontwerp, de offerte, en het materiaal te
combineren.

