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Welkom bij Wolbert keukens & Interieur
Geachte consument/klant

Hierbij onze tarieven voor het interieuradvies
Tarieven interieuradvies
U kunt ons inschakelen voor een interieuradvies, indeling van uw keuken, badkamer,
woonkamer, kantoor, etc. etc. zonder bij ons te kopen.
Kennismaking/intake gesprek is vrijblijvend en kosteloos.
Ontwerp/indeling/advies:
Eerste ontwerp € 750,00 incl. btw per ruimte incl. een 3d impressie
Verdere detaillering en uitwerking € 1000,00 incl. btw
Detaillering en uitwerking is gebaseerd op de indeling, de kleuren, de verlichting en
de materialen.
Een verlichtingsadvies en/of kleuradvies op basis van bestaande meubelen en vloeren, een
feedback of een klankbord over zelf gemaakte plannen, kleuren etc. is ook mogelijk, hiervoor
geldt het uurtarief.
Een advies op locatie heeft hetzelfde uurtarief aangevuld met een km vergoeding.
á € 0.20 incl. btw
Het standaard uurtarief is € 75,00 incl. btw
Betaling per onderdeel van de ontwerp/adviesfase, waarbij het schetsplan vooraf.
Als wij u de materialen en/of montage mogen leveren (bijv. t.b.v. keuken, verlichting,
kasten, badkamer) dan zal een deel of alles (m.b.t. de advieskosten) verrekend worden.
Voor een kennismaking/intake gesprek is het noodzakelijk dat u een afspraak maakt.

Met vriendelijke groet / best regards
Wolbert Keukens & Interieur
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Vleerweg 6
7665 RE Albergen
Tel. 0546-443064
Fax. 0546-443285
Btw nr. NL 1042.37.508 B01
K.v.K. Enschede nr. 06077314
IBAN Reknr, NL81RABO 0156828391 EUR

Felix Wolbert & Anette Wolbert-Latka
Felix en Anette, oprichters en eigenaar van Wolbert keukens & Interieur, hebben samen ruim
50 jaar ervaring in keukens, interieurontwerp en –advies, waarbij hun passie voor keukens en
interieur hen gebracht heeft waar het nu is.
Al op jonge leeftijd wisten zij een beroep te willen dat ruimte biedt voor onze creativiteit.
Actief in verschillende functies binnen de woonbranche krijgt zij de kans te laten zien wat zij
waard zijn en houden zich bezig met totaalontwerpen –inclusief de productadvisering– voor
particulieren en bedrijven.
Met de afronding van het Hout- en Meubileringscollege legden Felix en Anette een solide basis
voor Wolbert Keukens & Interieur.
Binnen Wolbert Keukens & Interieur profileren zij zich met een geheel eigen visie op het
ontwerpen.
Door vaktechnische kennis te combineren met sensitiviteit en creativiteit zijn zij succesvol in
de benadering en komen daarmee tot ontwerpen waar klanten stil van worden.
,,Een rustig interieur vraagt geen aandacht en geeft de mens de ruimte om kleurrijk te zijn.''
Hun doel is het creëren van een balans en vanuit een minimalistische basis werken zij zich
toe naar warmte, vriendelijkheid, ingetogen luxe met oog voor kwaliteit, functionaliteit en
praktisch gebruik.
,,Een interieur, dus ook de keuken, de badkamer (eigenlijk iedere ruimte) moet voelen als
een warme deken, een plek waar je jezelf kunt zijn.
En ja dit is ook voor een bedrijf van toepassing, de uitstraling het interieur moet passen bij
het karakter van het bedrijf en haar gasten.''

Met vriendelijke groet / best regards
Wolbert Keukens & Interieur
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