
“ Wat is jouw verhaal? 
           Dit vormt de basis van onze samenwerking“

— Nicky Vanden Bossche 
gediplomeerd interieurarchitecte
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Onze denkwereld...

Het is onze taak om jouw dromen, wensen, behoeften 

en noden om te zetten naar een interieur ontwerp dat 

bijgevolg volledig is afgestemd op jouw persoonlijke 

levensstijl. Dit resultaat is mogelijk dankzij een goede 

wisselwerking en open communicatie. Doorheen het 

ontwerpproces komen uw dromen tot werkelijkheid. 

Gedurende het volledige traject staan wij jou bij met 

raad en daad. Als interieurarchitect overzien wij het 

hele project van begin tot einde zodat jij je op geen 

enkel moment zorgen hoeft te maken. Wij leiden 

alles in goede banen en houden jou nauwgezet 

op de hoogte van de vorderingen, dit zowel bij 

totaalrenovaties als individuele ruimtes.
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Uw nieuwbouwwoning, een 

renovatie of  een herinrichting?  

Een totaalproject of  één  

bepaalde ruimte? Of  een 

appartement aangekocht  

via een projectontwikkelaar?

Concept’n kan jou helpen!
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Particulier maar ook retail,  
office design, horeca …
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Onze meerwaarde

1. We bekijken het totaalplaatje in functie van het budget

2. We stemmen alles op elkaar af: materialen, verlichting …

3. Door het maken van de juiste keuzes levert het je  

een besparing op in plaats van een extra kost

4. We zorgen voor veel meer dan enkel kleur

5. We zorgen voor doordachte oplossingen

6. We ontzorgen je gedurende het ganse traject
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De combinatie van 
duurzaamheid, 
detaillering en 
functionaliteit maakt 
een sterk ontwerp.
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De auteurs-architecten beoefenen hun beroep in volle onafhankelijkheid uit en bena-
drukken dat zij deze onafhankelijkheid ook bewaren ten aanzien van de adverteerders 
die in dit boek vermeld worden.

Interieurarchitecte Nicky Vanden Bossche 

Viergemeet 74, 9120 Beveren

0476 42 24 14 - info@concept-n.be

www.concept-n.be

Aarzel niet  en zet de eerste stappen naar 

een nieuw interieur.
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