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De liefde voor design dateert terug tot in mijn kindertijd. Met beide ouders 
actief in de wereld van het interieurontwerp, lag een masteropleiding in 
interieurarchitectuur dan ook voor de hand. Na jarenlang ervaring te hebben 
opgedaan bij enkele gerenommeerde interieurbedrijven en ontwerpbureaus, 
volgde in 2015 de beslissing om onder eigen naam de toekomst uit te bouwen. 
Dit biedt mij de vrijheid om te werken volgens een persoonlijke aanpak met 

sterke focus op mijn visie: 

 

 

Als interieurarchitect is het mijn doel om een doordacht ontwerp te 

creëren op maat van de klant. Dit komt tot stand door een samenspel van 

 VISIE  /  Droom
 KENNIS  /  Creativiteit
 IDENTITEIT  /  Leefwijze
 FUNCTIE  /  vorm

Als interieurarchitecte zie ik mogelijkheden die klanten vaak niet zien.  

De uitdaging bestaat erin om ideeën tot leven te brengen.

 

Zowel particulier als professional kunnen bij mij terecht voor ontwerp en 
realisatie van hun droomproject. Of het nu gaat om een woning, kantoor, 
showroom, horecaconcept of winkelruimte, bij ieder project wordt uitgegaan 
van een intensieve interactie tussen klant en interieurarchitect waarbij de 
wensen van de klant worden omgevormd tot een uniek eindresultaat. 
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Mijn ontwerpen starten altijd vanuit het standpunt 
van de klant: Wat vindt mijn klant belangrijk? Welke 
levensstijl hebben zij? Hoe willen ze wonen? 

Het interieur van een privéwoning moet een baken van 
rust zijn, een plaats waar je je thuis voelt. Het is mijn 
taak om de persoonlijkheid van de klant te vertalen 
naar het interieur. 

Elke situatie is anders, ieder project is verschillend. Dat 
vraagt telkens om een andere benadering. Ik ontwerp 
dan ook volledig op maat van de klant en zorg ervoor 
dat het hele plaatje klopt.

Zowel bij nieuwbouw (afwerking) als renovatie staat 
flexibiliteit centraal in de realisatie van harmonieuze 
interieurs waarin gewoond, geleefd en gewerkt kan 

worden. Als interieurarchitect zie ik mogelijkheden 
die klanten vaak niet zien. Met doordachte ingrepen 
aan de bestaande structuur van een woning creëer ik 
ook bij renovatieprojecten de mogelijkheid om mee te 
groeien in toekomstige noden terwijl de identiteit en 
ziel van de woonst bewaard kan blijven.

WONEN
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privéwoning

project d-a 
heusden - zolder

Fotografie Kurt Vandeweerdt
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privéwoning

project j-k 
langdorp
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privéwoning

project S 
Lommel
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WERKEN

Het interieur laat een blijvende indruk achter. 
Jarenlange ervaring heeft mij geleerd dat het voor 
professionele klanten uitermate belangrijk is om 
met meerdere factoren rekening te houden.

Zo moet de inrichting van showrooms en 
winkelruimten aansluiten bij hun product en hun 
doelgroep, terwijl bij horecaconcepten ook de 
sfeer doorslaggevend zal zijn. Bij kantoren kunnen 
praktische aspecten en functionele benutting van 
de ruimte dan weer de hoogste prioriteit krijgen.

Het is steeds zoeken naar een evenwicht tussen 
functionaliteit en esthetiek, gecombineerd met 
sfeer en flexibiliteit. Maar ook voor de inrichting 
van het interieur blijft het belangrijkste aspect 
voor professionele klanten: Ken je cliënteel, ken 
je product!

10 In opdracht van Vandebroek Interieur 

Fotografie Kurt Vandeweerdt



kapsalon

Project De Cliént  
HASSELT
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kantoor

project Flexorius 
Lummen

In opdracht van Vandebroek Interieur
Fotografie Untold Productions
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Tijdens mijn carrière heb ik mij gespecialiseerd in 
realistische 3D-beelden. Ze stellen mij in staat om de 
sfeer van een ruimte in beeld te brengen. Ze laten de 
klant toe om een ruimte vooraf te beleven en zijn een 

ideale tool om samen met de klant te zoeken naar een 
totaaloplossing die rekening houdt met het evenwicht 
tussen enerzijds wensen en stijl en anderzijds het 
beschikbare budget. Vooraleer je duizenden euro’s 

investeert in een interieur, wil je natuurlijk weten 
hoe het eindresultaat eruit zal zien. De realistische 
3D-renders geven je dus vanaf het begin van het 
project iets concreet om naar uit te kijken.

SPECIALISATIE
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Start met vrijblijvend gesprek 
Connectie tussen klant en interieurarchitect is zeer belangrijk om de 
persoonlijke aanpak ten volle tot zijn recht te laten komen.

Ontwerpadvies 

Doordacht ontwerp op maat weergegeven door een overzichtelijk 
grondplan en realistische 3D-visualisatie, waarbij de klant zelf de realisatie 
op zich neemt.

Totaalprojecten
Realiseren van het project vanaf het eerste contact tot de uiteindelijke 
oplevering. Naast een doordacht ontwerp op maat, sta ik in voor de 
volledige coördinatie van het project en de technische uitwerking van het 
maatwerkmeubilair waarbij een nauwe samenwerking met de aannemers 
cruciaal is.

WERKWIJZE

De auteurs-architecten oefenen hun beroep in volle onafhankelijkheid uit en benadrukken dat zij deze 
onafhankelijkheid ook bewaren ten aanzien van de adverteerders die in dit boek vermeld worden.
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