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Dit boek laat u kennismaken met imore.  Een bureau dat zorgt voor het 

ontwerpen en realiseren van het interieur en de architectuur van uw 

woning, kantoor, handelspand, ...  De visie en werkwijze van het bureau 

komt hier aan bod en de interieurarchitecten tonen u graag doorheen 

dit boek enkele van hun projecten die door de jaren heen gerealiseerd 

werden. 

IMORE ; INTERIEUR
ARCHITECTUUR
PROJECTMANAGEMENT
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imore .

imore is een bureau dat zich specialiseert in het ontwerpen en realiseren van unieke ruim-

tes van zowel renovatie– als nieuwbouwprojecten. Het bureau bestaat uit een team van 

interieurarchitecten dat zich niet laat beperken tot enkel het vormgeven van het interieur. 

Het is voor hen een absolute logica dat het interieur steeds in harmonie moet zijn met de 

architectuur die het omvat. Graag worden ze dan ook vroegtijdig in een project betrokken 

en nemen zij met plezier het ontwerp van het totaalplaatje voor hun rekening. In hun pro-

jecten maken ze graag gebruik van kwalitatieve, warme en eerlijke materialen die zorgen 

voor een zekere puurheid en ingetogen luxe. Inspirerende zichtassen en natuurlijke lichtinval 

zijn tevens belangrijke elementen die bepalend zijn en steeds bijdragen tot een rustgevend 
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geheel.  De interieurarchitecten van imore proberen zich bij ieder project sterk in te leven 

in de visie en leefwereld van de opdrachtgever. De ruimtes die ze ontwerpen moeten als 

het ware een verlengde vormen van de mensen die erin zullen vertoeven. Een persoonlijke 

relatie met de klant is essentieel om ieder ontwerp echt op maat te kunnen uitwerken en 

alle verwachtingen van de opdrachtgever in te vullen. Dit geldt zowel voor de ruimtes van 

een woning als voor een kantoor, winkel of restaurant. 

Naast het gevoel dat een ontwerp teweeg kan brengen zijn ook de functionaliteit, kostprijs 

en de realiseerbaarheid belangrijke aandachtspunten. Vandaar dat de interieurarchitecten van 

imore proberen te ontwerpen met een nuchtere creativiteit om alle mooie plaatjes ook om 

te kunnen zetten in haalbare realisaties. Het is aan hen om op een rationele manier de juiste 

materialen en detaillering te kiezen in functie van prijs, esthetiek en functionaliteit. 

Voor deze realisaties neemt imore graag het volledige project in handen om alle bouw- en 

keuzestress bij de opdrachtgever zoveel mogelijk weg te nemen. De opdrachtgever kan erop 

vertrouwen dat hij op de juiste momenten wordt betrokken bij het doorhakken van knopen, 

dat de vooropgestelde planning wordt nagestreefd en dat de werken worden uitgevoerd 

door zorgvuldig uitgekozen vakmensen.
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ANALYSE   Na een eerste kennismaking start het project met 

een grondige analyse. Dit is een uitgebreid gesprek met de op-

drachtgever, waar de interieurarchitecten dan ook graag genoeg 

tijd voor vrijmaken. Tijdens dit gesprek worden alle wensen, 

gewoontes en behoeftes van de opdrachtgever overlopen en 

worden vaak spontaan al enkele ontwerpideeën afgetoetst. De 

interieurarchitecten proberen de persoonlijkheid van de op-

drachtgever zo goed mogelijk te achterhalen om deze later in 

een ontwerp te vertalen. In deze fase wordt ook de huidige toe-

stand van het gebouw of bouwperceel in kaart gebracht, worden 

de bouwvoorschriften grondig bestudeerd en zullen er indien 

nodig gesprekken gevoerd worden met de gemeente.

ONTWERP   Na de analyse wordt alle vergaarde info omgezet naar 

een voorontwerp. Dit ontwerp wordt aan de opdrachtgever getoond 

a.d.h.v. inspiratiebeelden, grondplannen en 3D-schetsbeelden. In het 

voorontwerp wordt er al een eerste suggestie gedaan van sferen en ma-

terialen, maar zijn voornamelijk de architecturale aspecten van belang.  

Wanneer het voorontwerp goed zit wordt er een eerste kostenraming 

gemaakt om ook het bouwbudget van bij het begin in de hand te kunnen 

houden. Na deze kostenbespreking komt er een definitief ontwerp op 

de tafel. Dit definitief ontwerp wordt voorgesteld met gedetailleerde 

plannen en fotorealistische 3D-beelden die samen met de nodige stalen 

erbij een zeer goed totaalbeeld geven aan de opdrachtgever van hoe het 

er straks in werkelijkheid uit zal zien.

VAN ANALYSE
TOT ONTWERP
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AANBESTEDING   Wanneer het ontwerp helemaal op punt staat start imore met de uitwerking 

van het project. Er worden gedetailleerde plannen gemaakt die samenhangen met een beschrijvende 

meetstaat. Hierin worden alle fases van afbraak tot decoratie beschreven om de nodige offertes op te 

kunnen vragen bij de door imore zorgvuldig uitgekozen uitvoerders. Tijdens deze fase neemt imore de 

opdrachtgever ook graag mee op stap om de nodige materialen en meubelstukken te gaan bezichtigen 

en definitief te bepalen. 

REALISATIE   Wanneer het bouwteam is samengesteld en de vooropgestelde planning met de uit-

voerders afgestemd werd kan de realisatie starten. De projectcoördinator van imore neemt vanaf dit 

moment de uitvoering helemaal in handen en stuurt alle uitvoerders aan. Hij zorgt ervoor dat er geen 

details verloren gaan en dat alle plannen zoals besproken uitgevoerd worden. Op deze manier wordt 

alle bouwstress van de opdrachtgever ontnomen en kan hij uitkijken naar de oplevering van het project.

VAN ONTWERP
TOT REALISATIE

11



P
R

O
JE

C
T

 P
L

M
12





14





C
O

N
T

A
C

T

LIERSELEI 13 BUS 2

2390 OOSTMALLE

03 501 34 37

INFO@IMORE.BE

www.imore.be

imore .

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

Foto’s: Cafeïne
Uitvoering projecten:  Elbeko

Interieurontwerp projecten:   imore
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