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More Viventes voor een
totaaladvies
Heeft u een woning of bedrijfspand wat uw wilt inrichten
of waarvan u het interieur of indeling wilt aanpassen of
totaal wilt veranderen?
more viventes geeft u een origineel interieuradvies of
ontwerp op maat. Dit kan voor een enkele ruimte tot
een compleet project. Wist u dat u met ons een geheel
vrijblijvende afspraak kunt maken voor een intake?
Tijdens dit gesprek leggen wij graag uit wat wij voor u
kunnen betekenen en horen graag uw wensen aan.
Op deze manier kunnen wij perfect maatwerk leveren.
Ervaar onze service en ervaring.

Binnenhuisarchitectuur en
interieurstyling
In de ruimte waar u woont of werkt wordt meestal veel
tijd doorgebracht. Een goede functionele werk- of
leefomgeving met de juiste sfeer is dan ook van
essentieel belang. Wilt u het interieur van uw omgeving
inrichten of restylen? Dit verzorgen wij graag voor u.
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Er wordt eerst met u afgestemd wat de behoefte, stijl,
woon- of werkwensen zijn. Vervolgens wordt ook naar
de functionaliteit en mogelijkheden van de ruimte
gekeken om uiteindelijk het gewenste resultaat te
bereiken.
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt
u dan contact met ons op voor een vrijblijvend
intakegesprek. Hieronder een voorbeeld vaneen recent
afgerond project. De meubels zijn exclusief voor dit
project ontworpen en op maat gemaakt!

Verkoopstyling
Wat is verkoopstyling?
Verkoopstyling is een woning die in de verkoop gaat of
staat zo aantrekkelijk mogelijk maken voor een zo’n
breed mogelijk plubliek.

Waarom verkoopstyling?
U heeft uw woning vast ingericht naar uw persoonlijke smaak. Hierdoor is een woning meestal wel
gezellig, maar wel uw huis!
Potentiële kopers vinden het vaak moeilijk om hier
door heen te kijken. Daarom is het van belang om uw
woning zo goed mogelijk te presenteren en optimaal
gebruik te maken van de ruimtes en functionaliteiten.
Hierdoor zullen de kopers zich goed kunnen voorstellen hoe de meubels in de woning staan!
Immers, de koper beslist al binnen één minuut, alleen
al op basis van gevoel of ze wel of niet de woning
willen kopen!
Bij het verkoopklaar maken wordt uw woning geneutraliseerd, gedepersonaliseerd en gestyld. Ook worden
er focus punten en zichtlijnen creëert. Hierdoor zal de
woning aantrekkelijk worden voor een breder plubliek
en voor een relatief klein bedrag wat zich zeker terug
verdiend!
Hieraan vooraf gaat natuurlijk een intake gesprek,
waarin de mogelijkheden met u worden besproken. Dit
intake gesprek is volledig vrijblijvend en kosteloos!
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Contact
more viventes
Contactpersoon: J. Seegers
Postadres: Van der Hoopstraat 53
2523 HE Den Haag
telefoonnummer: 06-15062834
e-mail info@moreviventes.nl
Ingeschreven in de Kamer van Koophandel
onder nummer 54481759

Kwaliteitsgarantie
Door House of Kiki gecertiﬁceerd.

www.moreviventes.nl
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Aangesloten bij CNVV (Centraal Netwerk voor
Verkoopstylisten).
Werk met de ‘Hands – On aanpak; Geen dure rapporten maar gelijk aan de slag!
Hierdoor direct resultaat!
Gestylde woning door more viventes loont!

