Interieur-, styling- en of kleuradvies door Wulf stylisten
Voor een interieuradvies kunt u bij Wulf ook terecht. Onze adviseurs, verkopers/sters
zijn er ook voor, om met u mee te denken, uw vragen en tips te geven. Aangevuld
met originele ideeën en boordevol inspiratie. Het gesprek in de winkel is uiteraard
helemaal GRATIS.
Hoe moet de inrichting van uw huis worden aangepakt? Welke kleuren, welke
stoffen, welke materialen en wat voor soort meubelen? En wat te doen met de
verlichting? Allemaal vragen die aan de orde komen als u uw woning wilt (her-)
inrichten. Onze ervaren stylistes geven u graag een op maat gesneden advies. Wij
helpen u graag om een verantwoorde en heel persoonlijke keuze te maken. Neemt
u, als u bij ons in onze winkel komt voor een advies, zoveel mogelijk informatie mee
over uw interieur zoals een plattegrond, stalen, foto's en uitgescheurde plaatjes uit
magazines en tijdschriften.

Voorbereiding
Voor een effectief en gericht adviesgesprek is het van belang dat u zich goed
voorbereid. Neem daarom zoveel mogelijk foto's, tekeningen, plattegronden,
maatvoeringen, kleurstalen en voorbeelden van materialen en uitgescheurde
plaatjes uit magazines en tijdschriften mee.

Advies in winkel
Een (uur) advies in onze winkel waarin wij zoveel mogelijk tips geven en oplossingen
bieden is gratis. Wij denken nl graag met u mee. Wij hopen dat u daarover tevreden
bent en er voor kiest bij ons uw meubelen te kopen. Service staat bij ons hoog in het
vaandel en begeleiden u graag bij het hele proces om de beste keuzes te maken
voor uw interieur.

Advies bij u thuis
Het is ook mogelijk dat onze styliste bij u thuis komt. Aan de hand van uw
woonwensen inventariseert hij/zij bij u thuis uw situatie. Daarna bespreekt ze op een
later moment met u in onze winkel het kleur-, indelings-, styling- en/of
meubelvoorstel. De keus is daarna aan u of u ons advies gedeeltelijk of helemaal wilt
uitvoeren.
Tarief is € 150,- per advies (mits in Amsterdam). Indien u naar aanleiding van dit
advies een aankoop doet wordt dit bedrag uiteraard verrekend met de gekochte
meubels.

Informatie of afspraak
Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak belt of mailt u met de
winkel en vraagt u naar één van onze stylistes Nathalie Tusveld, Robin Wulf
natalie@wulfwonen.nl of info@wulfwonen.nl Telefoonnumer: 020 6265011

