
WIE SCHUILT ER ACHTER COSY ME

Interieurarchitecte en renovatiecoach, Martine Pieters (1975)

Sinds mijn jongste jaren kroop ik op de vensterbank van mijn ouderlijk huis, een rijhuisje in Brussel, en tekende ik de huizen van de 
overburen en beeldde me in hoe het er van binnen allemaal uit zag. Mijn inspiratie haalde ik ook van mijn vader die nooit zonder zijn 
schetsboek op reis ging.

In 1993 was het niet zo vanzelfsprekend om te kiezen voor de opleiding interieurarchitectuur. Het was toen nog niet zo een “sexy” beroep 
en van interieurprogramma’s op tv was er zeker nog geen sprake. Toch volgde ik mijn buikgevoel en ging ik er volop voor. Ik heb er geen 
minuut spijt van gehad. In de tijd dat interieurarchitectuur meer en meer gekend werd bij het groot publiek en dat de drempel kleiner 
werd, heb ik mijn ervaring opgedaan door vragen te stellen aan vakmensen, proactief te denken, te luisteren naar de klanten en vooral 
door heel nieuwschierig te blijven naar de nieuwe technieken en materialen. Ik volg ook regelmatig online interieurworkshops in het 
binnen- en buitenland en vraag aan mijn leveranciers om me op de hoogte te houden van de laatste trends.

In 2006 heb ik de stap gezet om zelfstandig mijn projecten te beheren. Toen ontstond Cosy Me Interiors.  
Ik ondervond dat de vraag naar interieurrenovaties groter en groter werd. De mensen hadden nood aan een sterk concept maar evenzeer 
aan een betrouwbare partner die met hen de weg bewandelde van ontwerp tot uitvoering. Er zijn zoveel factoren die een invloed kunnen 
hebben en zoveel stappen die je moet respecteren om tot een goed resultaat te komen. De mensen gaven aan dat ze het bos niet meer 
door de bomen zagen.

15 jaren en 280 renovatieprojecten later heb ik besloten om Cosy Me Academy op te starten. Met deze Academy help ik mensen wegwijs 
te brengen in de wereld van de verbouwing. Je leert hoe je zelfstandig vanuit een geslaagd ontwerp, de werken tot een goed einde kan 
brengen. Ik leg je uit hoe je de valkuilen kan vermijden, op welke details je moet letten, hoe je een offerte moet analyseren, wat je 
mag en moet vragen van je aannemer, hoe je geld kan besparen en nog zoveel meer. Ook geef ik raad hoe je specifieke ruimtes moet 
aanpakken en welke materialen je kan gebruiken. Ik geef je ook tips hoe je tot een rustig en harmonieus huis kan komen en uiteindelijk 
krijg je toegang tot een netwerk van betrouwbare bouwpartners. Dankzij deze trainingen zal je voorbereid en met vertrouwen je 
renovatiewerken tegemoet kunnen gaan.
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Door het aantal kleuren en materialen te beperken zal je een rustgevend interieur verkrijgen.

PROJECT 
HOEILAART
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Door het aantal kleuren en materialen te beperken zal je een rustgevend interieur verkrijgen.
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PROJECT  
MARBELLA

Maak van je interieur één open ruimte met verschillende cosy hoekjes waar iedereen zich kan terugtrekken. 
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Maak van je interieur één open ruimte met verschillende cosy hoekjes waar iedereen zich kan terugtrekken. 
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PROJECT  
OVERIJSE

Evolutionair gezien voelt de mens zich meer thuis in de natuur dan in betonnen woonblokken. Hang afbeeldingen van de natuur aan de wand. 
Een foto of schilderij van planten blijkt net zo rustgevend als echte planten. 
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Evolutionair gezien voelt de mens zich meer thuis in de natuur dan in betonnen woonblokken. Hang afbeeldingen van de natuur aan de wand. 
Een foto of schilderij van planten blijkt net zo rustgevend als echte planten. 
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Als interieurarchitect help ik je letterlijk uit je “interieur burn-out”. 
Ik luister naar je verwachtingen, je energievreters en energieboosters en zorg voor een nieuw, samenhangend en rustgevend interieur.

PROJECT 
ALSEMBERG
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Als interieurarchitect help ik je letterlijk uit je “interieur burn-out”. 
Ik luister naar je verwachtingen, je energievreters en energieboosters en zorg voor een nieuw, samenhangend en rustgevend interieur.
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Speel met textuur en materialen in éénzelfde kleur.

PROJECT 
LAGNEAU
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Speel met textuur en materialen in éénzelfde kleur.
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Alle details zijn belangrijk in je interieur, gaande van de plinten, het type stopcontacten, deurgrepen, 
het gepaste licht en ja ook muziek kan hier een belangrijke rol spelen.

PROJECT 
LANDEN
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Alle details zijn belangrijk in je interieur, gaande van de plinten, het type stopcontacten, deurgrepen, 
het gepaste licht en ja ook muziek kan hier een belangrijke rol spelen.
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Durf risico’s te nemen en een nieuwe wereld gaat voor je open.

PROJECT 
LEUVEN
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Durf risico’s te nemen en een nieuwe wereld gaat voor je open.
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De auteurs-architecten oefenen hun beroep 
in volle onafhankelijkheid uit en benadruk-
ken dat zij deze onafhankelijkheid ook 
bewaren ten aanzien van de adverteer- 
ders die in dit boek vermeld worden.

Heb ik je benieuwd gemaakt en heb je interesse in één of meerdere trainingen, 
ga gerust een kijkje nemen op mijn website voor meer informatie. 

Cosy Me — INTERIOR ACADEMY

Wil je iets doen aan je interieur-burnout? Wacht niet langer en schrijf je nu in.

• Help, ik wil mijn interieur laten renoveren maar hoe begin ik hieraan?

• Hoe maak ik van mijn badkamer een echte “zen”ruimte?

• Je interieur detoxen met positieve energie.

• Hoe geef ik een nieuw leven aan mijn zolderruimte?

• Voor elk interieurprobleem kan je bij mij terecht tijdens een spreekuur.

• Waarom geen teambuilding organiseren rond één van deze thema’s?

Cosy Me — JE RENOVATIEPROJECT

Heb  je ronovatieplannen of wil je een nieuwe thuis zonder te verhuizen? Neem 
gerust een kijkje op mijn website voor een vrijblijvende kennismakingsgesprek.

Let’s Meet !

Cosy Me – Martine Pieters

Bosstraat 12 
1640 Sint-Genesius-Rode 

0485 71 80 79 
info@cosymeinteriors.com

www.cosymeinteriors.com
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