


Exclusieve, op maat ontworpen interieurs 

verdienen een stijlvolle inrichting. Die moet 

een verfijnd en harmonieus geheel vormen 

met de rest van het interieur.

Om u te helpen bij het maken van de juiste 

keuzes en ervoor te zorgen dat u niets vergeet, 

heeft Bau Interieur deze handige checklist 

opgesteld. 

U vindt hier een beknopte oplijsting met 

praktische en technische aandachtspunten, 

weetjes en keuzemogelijkheden. 

De inrichting zelf is uiteraard staat of valt met 

de vaardigheden van uw interieurarchitect. 

Geraakt u er zelf niet uit? Misschien is Bau

Interieur wel de juiste partner voor u.





- Volgorde bij het kiezen

- Tips

- Functie

- Een vloerkleed leggen
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- Inkijk tegengaan?
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Gebruik vanaf het begin een moodboard om 

tot een samenhangend resultaat te komen. 

De grote indeling van de ruimte, technieken en 

vaste maatwerkkasten staan op punt?

Kies dan eerst de grote meubels (eettafel, 

sofa…)

Zoek daarna pas daarna kleine meubels, 

raamdecoratie en tapijten uit.

De muurverf of –bekleding kan u nu 

gemakkelijk aanpassen aan de gemaakte 

stof- en materiaalkeuzes.

Vervolgens kan u aankleden met sfeer- en 

decoratieobjecten…



o Houd rekening met de loopruimte om de 

meubels.

o Heeft u kinderen of huisdieren? Houd daarmee 

rekening bij het kiezen van materialen en 

bekleding.

o Ga voor de zekerheid altijd even na of de 

hoogte van de tafel en stoelen compatibel zijn. 

Dat is helaas niet altijd zo!

o Zorg voor een open gevoel.

o Zet geen te grote meubels in een kleine ruimte 

of omgekeerd. Size does matter.

o Beperkt de decoratie. Teveel kleine 

voorwerpen zorgen voor een rommelig effect. 

Kies liever voor enkele grotere blikvangers.

o Plaats uw meubels indien mogelijk enkele 

centimeters van de muren, dan lijkt het geheel 

veel ruimer en luchtiger.

o Vermijd een grote lege ruimte in het midden 

van de kamer.

o Kies voor enkele grotere kussens in plaats van 

heel veel kleine. Dat is stijlvoller. 

o Werk zichtbare snoeren weg door de juiste 

kabelmanagement-accessoires.





Er wordt vaak voor een tapijt gekozen om de 

ruimte een gezellig karakter te geven. Maar er 

zijn nog mogelijke functies:

o Zonering: Tapijten creëren zones in grote 

open ruimtes.

o Voorkomen van koude voeten.

o Dempen van geluid.

o Zachte ondergrond waar kinderen op 

kunnen spelen.

Houd hiermee zeker rekening bij de verdere 

keuze van het soort tapijt.



o Leg uw vloerkleed onder de meubels om de 

ruimte groter te doen lijken en een rijkelijk 

gevoel wil creëren.

o Een vloerkleed voor de zitmeubels doet de 

ruimte kleiner lijken, maar ook intiemer.

o Let erop dat wanneer u zit, uw voeten niet 

op de rand van het vloerkleed staan. Anders 

verschuift het vloerkleed voortdurend 

wanneer u zich afzet om te gaan zitten of 

staan.

o Onder een eettafel dient het vloerkleed 

bestand te zijn tegen kruimels en 

ongelukjes met voedsel, maar ook 

schuivende stoelpoten en schoenen.

o Kies voldoende groot om slijtage door de 

stoelpoten op de randen te vermijden. (min. 

60 cm voorbij de tafel)

o Een kader of geometrische tekening dwingt 

vaak tot een symmetrische opstelling van 

het meubilair. 

o Een dik en zwaar tapijt blijft goed op haar 

plaats liggen.

o Een te klein tapijt in een grote ruimte komt 

niet tot haar recht.

o Zit er antislip onder het kleed? Een 

vloerkleed dat alle kanten op schuift is 

natuurlijk niet handig.

o Wilt u het rechthoekige van een ruimte 

doorbreken? Kies dan voor een rond kleed. 

Wilt u dat net benadrukken, kies dan voor 

een rechthoekig kleed. 



o Hoogpolig

Een hoogpolig vloerkleed is zacht zorgt voor 

een nonchalant, maar ook chique 

uitstraling. In een strak interieur geeft dit 

een warme uitstraling aan de ruimte.  

Perfect voor een knusse zithoek.

o Laagpolig

Een laagpolig vloerkleed is aangewezen in 

de eetruimte. Stoelen glijden er 

gemakkelijker over heen en  ze zijn veel 

gemakkelijker in onderhoud. Ze zijn 

verkrijgbaar in uitvoeringen met een gladde 

tot een grove structuur.

o Natuurlijke materialen

Katoen, kokos, dierlijke haren, bamboe, 

sisal, wol…
Vloerkleden van natuurlijke materialen 

zorgen vaak voor een luxueuze en 

kwalitatieve  uitstraling. 

Katoen wordt echter snel vuil, kokos en 

sisal zijn niet zacht. Wol bevat echter 

wolvet, waardoor het vuil- en 

bacteriewerend is.

o Synthetische materialen

Polyamide en polyester zijn zeer kleurvast 

en gemakkelijk in onderhoud. Ideaal voor 

onder de eettafel ende speelkamer (of zelfs 

voor buiten!).



Tapijt is intensiever in onderhoud dan veel 

andere ondergronden. Daar krijg je natuurlijk 

wel een luxe uitstraling voor terug.

o Regelmatig stofzuigen is essentieel. Maar 

zo verwijdert u slechts een gedeelte van alle 

stof en vuil.

o Om een tapijt grondig te reinigen, huurt u 

best een stoomapparaat of doet u beroep 

op een gespecialiseerde service. 

o Stofzuig het tapijt grondig alvorens het 

stomen. Gebruik een goede tapijtreiniger en 

stoom het tapijt in rechte banen. 

o Ook vieze geuren door huisdieren, vocht of 

sigarettenrook krijgt u zo weg.

o Tapijtreiniger moet een tijdje intrekken. Zorg 

ervoor dat niemand op het tapijt loopt tot 

het tapijt weer droog is.





Nieuwsgierige overburen? Glasgordijnen de 

bieden u de nodige privacy. 

Ze lijken van binnen uit transparant maar zijn 

heel effectief in het beperken van de inkijk van 

buitenaf. U kan dus wel naar buiten kijken, 

maar voorbijgangers niet naar binnen. 

In welke mate ze privacy creëren, hangt af van 

de dikte van de stof. 

Dit geldt uiteraard enkel overdag. Wanneer het 

buiten donker is en binnen licht, werkt het 

andersom. Combineer daarom met 

overgordijnen of vouwgordijnen om ook ‘s 
avonds uw privacy te waarborgen.

Inbetween gordijnen, ook wel inbetweens

genoemd, zijn ook lichtdoorlatende gordijnen. 

Hun stofdikte zit tussen gewone gordijnen en 

glasgordijnen in. 

Door de dikkere weving en draad is de stof 

voller, maar toch (semi-)transparant. 

Ze geven uw interieur een strak en 

hedendaags  aanvoelen. 

Waar vroeger enkel lichte kleuren gebruikt 

werden, werk ik nu ook graag met donkerdere 

tinten.

Een andere optie zijn horizontale lamellen. 

Deze kan u zo richten dat er wel daglicht 

binnenvalt, maar geen inkijk is. Bovendien ook 

erg strak.
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Lichtdoorlatende stoffen houden veel licht 

tegen, maar niet alles. Wanneer het buiten 

licht is, wordt de kamer dus niet helemaal 

donker. Ze kunnen wel voldoende privacy 

bieden als je er niet doorheen kan kijken. 

(zie ook volgende pagina)

In principe wordt enkel voor verduisterend 

gekozen in slaapkamers en andere ruimtes 

waar het overdag helemaal donker moet zijn.

De meeste lichtdoorlatende stoffen kunnen 

ook gevoerd worden om een verduisterend 

geheel te verkrijgen.



Last van galm, lawaai of storende geluiden? 

Een slechte akoestiek veroorzaakt 

verminderde concentratie, slechte 

verstaanbaarheid, matige geluidskwaliteit en 

irritatie door omgevingsgeluiden.

De geschikte raamdecoratie kan een 

oplossing zijn. Meer info nodig voor uw 

woning? Leg uw probleem even uit en ik kom 

er op terug.
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