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Alle genoemde prijzen in dit document zijn incl. 21% BTW 

 

YOI-interieuradvies wensenlijst 
 

Dus jij gaat jouw interieur aanpakken? Wat leuk! Wij helpen 
je hier graag bij met een persoonlijk interieuradvies. Voel jij 
vrij om onderstaand formulier in te vullen en zoveel mogelijk 
foto’s van jouw huidige interieur en inspiratie foto’s of 
Pinterest borden naar ons te mailen voor een vrijblijvende 
offerte en wie weet zit jij over een paar weken in jouw 
gloednieuwe woonkamer of keuken!  

 

Welk interieuradvies pakket spreekt jou het meest aan? 
In welk advies ben jij geïnteresseerd? Zo weten wij waar jij naar op zoek bent en kunnen 
we vrijblijvend een offerte voor je maken! Weet je het nog niet zeker? Vul de vragenlijst dan 
verder in zodat wij je kunnen adviseren welk advies het beste bij jouw wensen past. 

 Online interieuradvies €125 
 Basic interieuradvies €239 
 Extra interieuradvies €479 
 Compleet interieuradvies & ontwerp - €725 
 Ik weet nog niet welk pakket het beste bij ons past, graag ontvangen wij een advies 

en offerte. 

 

Betreft ruimte:  

Welke ruimte is er aan de beurt voor een YOI-volle make-over? Al onze interieuradviezen, 
pakketten en tarieven zijn gebaseerd op één ruimte – een open woonkamer met keuken 
geldt als één ruimte. De eetkamer is dan een tweede ruimte. Bij meerdere ruimtes geldt 
een meerprijs naar rato. 

 Woonkamer  Slaapkamer 

 Eetkamer  Werkkamer 

 Keuken  Tv-kamer / speelkamer 

 Hal  Anders:  

 
 

Omschrijving ruimte: 
Graag ontvangen wij een omschrijving van de ruimte. Voeg hier lekker veel afbeeldingen 
en plattegronden aan toe wanneer mogelijk. 
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Een uitgebreider interieuradvies nodig? 
Deze opties zijn er om je interieuradvies nóg persoonlijker te maken. In welke ben je 
geïnteresseerd en wil je graag vrijblijvend een prijs van opvragen: 

 Advies voor extra (buiten)ruimtes, 
verdiepingen of totale woning. 

 

 Personal shoptrip 

 Moodboard voor online 
interieuradvies  

 

 Lichtplan 
 

 Moodboard voor online 
interieuradvies  

 

 Meerwerk advies bij nieuwbouw 
 

 Shoplist + offerte meubels bij online 
interieuradvies  

 

 Verbouwbegeleiding 
 

 2D-indelingsadvies  
 

 Budgetbeheer en planning 
 

 Styling uitvoering per ruimte 
 

 Ik wil graag een totaalproject door 
YOI laten ontwerpen en uitvoeren. 

 3D – ontwerp  
 

 

 

Waarom / waarover heb jij interieuradvies nodig?  
Vul hier al jouw wensen in, dan bereiden wij een plan van aanpak! 

 

Specifieke vragen / oplossing m.b.t. interieuradvies:. 
Tegen welke specifieke vraagstukken loop je aan en ontvang je in ieder geval graag een 
interieuradvies voor? 

 

Wij houden wel van: 
Nu het leukste onderdeel: waar houd je van? Wat wil je absoluut terugzien in jouw nieuwe 
interieur? Wat is jouw interieurdroom? Laat ons weten waar je WEL van houdt, dit mogen 
kleuren zijn, stijlen, afwerkingen, materialen, sfeer, aankleding etc. Voel je vrij dit aan te 
vullen met inspiratie beelden / Pinterest borden. 

 

Wij houden niet van: 
Ook heel belangrijk. Houd jij bijvoorbeeld niet van een industriële stijl, haat je paars en ben 
je vegan, dan kunnen wij daar rekening mee houden in ons advies en ontwerp! 
Laat ons weten waar je NIET van houdt, dit mogen kleuren zijn, stijlen, afwerkingen, 
materialen, sfeer, aankleding etc. 
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Ik ben wel/niet geïnteresseerd in nieuw meubilair 
Via onze partners kunnen wij je prachtig meubilair en aankleding leveren tegen 10% 
korting, neem een kijkje op onze website voor een voorproefje. Je bent vrij om een dagje 
shoppen te plannen in de Showroom in Barneveld of je kunt een personal shopping trip 
inplannen. Deze laatste krijg je gratis bij besteding van €1500 aan meubels in deze 
showroom! 

 

 

Ik ben wel/ niet geïnteresseerd in uitvoering van het project door YOI. 
Wij voeren het project graag voor je uit! De kosten hiervoor zijn afhankelijk van externe 
uitvoerende partijen en jouw interieurwensen. Na goed overleg maken we hier vrijblijvend 
een offerte van op voor je. Woon je verder dan 40km, contact dan eerst met ons voor de 
mogelijkheden. 

 

 

Budget: 
Iedere wens komt met zijn eigen budget, klein of groot. Graag vernemen wij van je wat je 
ongeveer bereid bent uit te geven zodat wij je een passend advies kunnen geven en 
rekening houden met de kosten!  

 

 

Blijvende items: 
De kast van oma, die designlamp waar jullie voor spaarde of de zelfgemaakt speelgoedkist 
van de kids? Welke items uit jouw interieur mogen echt niet missen in het nieuwe 
interieuradvies? Graag ontvangen we foto’s in daglicht van deze items en afmetingen 
wanneer het om grote items gaat. 

 

 

Sfeerfoto’s die ons aanspreken: 
Stuur in je mail zoveel mogelijk inspiratie  mee (WE-transfers – Pinterestborden, alles mag! 
We zijn gek op veel foto’s van de huidige situatie en inspiratie om zo echt een advies op 
maat voor jou te kunnen maken en al je interieurdromen werkelijkheid te laten worden dus 
leef je uit!  

 

 

 

 

mailto:INFO@YOUNGOFFICEINTERIORS.NL


Vul jouw ingevulde YOI-INTERIEURADVIES WENSENLIJST naar 
INFO@YOUNGOFFICEINTERIORS.NL voor een vrijblijvende offerte. 

Alle genoemde prijzen in dit document zijn incl. 21% BTW 

 

Info 
 

Interieuradvies pakketten  
 

Maatwerk opties  
 
Grote lettertjes  
 

Hoe werkt een interieuradvies. 
 
We beginnen altijd met digitale intake (het invullen en opsturen van deze wensenlijst is 
daar onderdeel van) waarin we bespreken welk pakket en uitbreidingen het beste bij jouw 
interieurwens past. De pakketten dienen als basis om het vooral zo simpel mogelijk te 
houden voor jou. Door alleen de opties toe te voegen die van toepassing zijn op jouw 
droominterieur ontvang je een écht persoonlijk interieuradvies op maat. Na het bereken 
van jou ingevulde formulier ontvang je een vrijblijvende offerte en na ontvangst van de 
aanbetaling plannen we jouw interieuradvies in op een moment welke voor jou uitkomt. 
 
De interieurontwerper of stylist bereidt zich voor en neemt kleur- en materiaalstalen mee 
naar de afspraak. Je krijgt ter plekke advies en aanbevelingen voor jouw droominterieur en 
ontvangt naderhand een pakket digitale informatie zoals afgesproken. 
 
Je kunt nu zelf aan de slag of jouw project door YOI uit laten voeren!  

 

Voordelen uitvoeren met hulp van YOI 

- Van advies, ontwerp, tot realisatie: je hebt 1 aanspreekpunt 
- Een op maat gemaakt plan voor één of meerdere ruimtes in jouw (nieuwe) woning 
- Kleur- en materiaaladvies, schetsen, indelingen en moodboards: alles van te voren 

bij elkaar zien zodat je zeker weet dat dit jouw droominterieur is! 
- 10% korting op meubels uit de showroom van inkooppartners in Barneveld – gratis 

personal shoptrip t.w.v. €375 (o.b.v. 3u + shoplist & offerte) bij €1500 incl. BTW aan 
meubels. 

- Werkzaamheden afstemmen: doe je het liefst zoveel mogelijk zelf omdat je handig 
bent en geld wilt besparen, of wil je juist volledig ontzorgt worden zodat jij alleen 
maar thuis hoeft te komen? 

- Er wordt een planning en plan van aanpak gemaakt, coördinatie werkzaamheden, 
offertes besproken en het traject wordt begeleid door jouw interieuradviseur. 
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Interieuradvies pakketten 
 
Online  interieuradvies- €125 incl. BTW  

- Digitale intake en voorbereiding 
- Circa 1 uur online videobellen 
- Je krijgt de besproken adviezen en ideeën digitaal nagestuurd.  
- Uit te breiden met maatwerk opties. 

 

Wil jij een langer online interieuradvies omdat je liever geen fysieke afspraak maakt? Geen 
probleem, we berekenen jouw prijs dan o.b.v. het uurtarief.  

 

Basic interieuradvies - €239 incl. BTW* 

- Digitale intake en voorbereiding 
- Circa 2u persoonlijke interieuradvies bij jou thuis  
- Incl. kleur- en materiaalstalen en advies 
- Indelingstips 
- Accessoire en groenstylingtips 
- Woonstijl en meubeladvies 
- Toegang showroom groothandelaren meubels en accessoires incl. 10% korting.  
- Uit te breiden met maatwerk opties. 

 
 

Extra interieuradvies -  €479 incl. BTW 

- Digitale intake en voorbereiding 
- Circa 3 u persoonlijke interieuradvies bij jou thuis  
- Incl. kleur- en materiaalstalen en advies 
- Indelingstips 
- Woonstijl en meubeladvies 
- Accessoire, wand en groenstylingtips 
- Toegang showroom groothandelaren meubels en accessoires 
- Digitaal verslag + shoplist en offerte meubels met korting. 
- Uit te breiden met maatwerk opties. 

Je ontvangt naderhand digitaal:  

- Persoonlijk moodboard 
- Besproken kleuren en materialen. 
- Woonstijl en meubeltips 
- Accessoire, wand en groenstylingtips 
- Digitale shoplist en offerte meubels en accessoires aanbevelingen. 
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Compleet interieuradvies & ontwerp - €725 incl. BTW 

- Digitale intake en voorbereiding 

Eerste adviesgesprek aan huis: 

- Kennismaking 
- Bespreken woonwensen en visie 
- Inmeten van de ruimte 
- Toegang showroom groothandelaren meubels en accessoires –  

uitzoeken key-pieces. 

Presentatie plan en interieuradvies aan huis: 

- Kleuradvies 
- Materiaaladvies 
- Indelingstips en opties 
- Woonstijl advies 
- Meubeladvies 
- Wand- en accessoire stylingtips 
- Groenstylingtips 
- Coördinatie werkzaamheden 
- Uit te breiden met maatwerk opties. 

 

Je ontvangt naderhand digitaal:  

- Persoonlijk moodboard 
- Kleur- en materiaalplan 
- Stofferingsadvies 
- Schets en plattegrond 
- 2D indelingsontwerp voor jouw ruimte – incl. eventuele (ver)bouwtechnische 

aanpassingen 
- Digitale shoplist en offerte meubels en accessoires zoals opgenomen in ontwerp 
- Wand- en accessoire stylingtips 
- Groenstylingtips 
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Maatwerk opties om jouw pakket mee uit te breiden: 

Advies voor extra (buiten)ruimtes, verdiepingen of totale woning. 

Moodboard voor online interieuradvies  

Shoplist + offerte meubels bij online interieuradvies  

2D-indelingsadvies  

Styling uitvoering per  

3D – ontwerp  

Personal shoptrip 

Lichtplan 

Realisatie door YOI 

Meerwerk advies bij nieuwbouw 

Verbouwbegeleiding 

Budgetbeheer en planning 

 

De grote lettertjes 
Goed om te weten 

Nieuwe woning gekocht? Jouw interieuradvies en aanpassingen aan de woning kunnen 
dan vaak uit een bouwdepot betaald worden, neem hiervoor contact op met jouw 
hypotheekverstrekker.  

De genoemde prijzen hierboven zijn per ruimte. Een open woonkamer met keuken óf 
keuken met eetkamer wordt als één ruimte gerekend. Iedere extra ruimte wordt naar rato 
berekend. 

De prijzen van onze standaard interieurpakketten zijn gebaseerd op uurtarief en de 
gemiddelde berekende uren van voorbereiding, bezoek en nawerk.  

Het kan voorkomen dat jouw woonwens groter is dan de gemiddeld berekende uren in 
onze standaard pakketten. We zullen je tijdens de intake – of zodra dit bekend wordt- dan 
direct inlichten over de geschatte uren meerwerk en het gereduceerd uurtarief voor een 
nacalculatiefactuur.  

Houdt er rekening mee dat interieuradvies, ontwerp en planning al weken voor uitvoering 
begint. Dit heeft te maken met benodigde voorbereidingen, levertijden van meubels, 
offertes, beschikbaarheid uitvoerende partijen etc. Neem dus op tijd vrijblijvend contact op 
voor jouw offerte.  

Binnen een straal van 40km van Uithoorn zijn prijzen inclusief reiskosten. Daarbuiten 
rekenen we €0,30 cent per km 
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