Op zoek naar
jouw ware thuis

Zou het niet fijn zijn...
…om samen te werken met één professionele partij die
aan jouw kant van de tafel zit? Met creatieve mensen die je
verrassen binnen je eigen smaak? En met technische mensen
die écht weten waar ze het over hebben?
…om van tevoren goed en eerlijk over je budget te kunnen
praten? Niet exclusief BTW en installatie, maar gewoon
inclusief alles. En dat je zeker weet dat je een goed en eerlijk
aankoopadvies hebt gekregen?
…dat je nieuwe interieur woonklaar wordt opgeleverd?
Opgeruimd en helemaal af zodat je direct kunt genieten?
…dat je huis vertelt wie jij bent en wat jij belangrijk vindt?

je woont. Het is onze passie dit samen
met jou te ontdekken en maken. Zodat
jij kunt genieten, iedere dag opnieuw.”

Ervaar het gemak
van professioneel
interieuradvies
Meer dan ooit hebben we behoefte aan een thuis. Een veilige, vertrouwde
plek waar de tijd even stilstaat, een oase van rust in een wereld vol hectiek.
Als toekomstige bewoner van De Ijzergieterij sta je voor een belangrijk
vraagstuk: hoe maak ik van mijn nieuwe huis een echt thuis?
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EEN DESIGN PLAN, ZO WERKT HET:
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IN T E R E S S E ?

Wil jij een uitgebreid advies en ontwerp voor jouw
nieuwe thuis? Laat dit dan weten aan jouw klantadviseur.
Vervolgens zullen wij contact met je opnemen voor het
maken van een afspraak voor jouw Design Date.

2

T E R VOOR B ER EID IN G

Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen, zijn wij

benieuwd naar wie jij bent en wat je belangrijk vindt
voor jouw nieuwe thuis. Voorafgaand aan de Design
Date ontvang je daarom een vragenlijst.

3

D ES IG N DAT E

De eerste ontmoeting met de interior designer vindt
plaats in de winkel, online of bij jou thuis. De interior
designer vertaalt jouw woonwensen, smaak en stijl
naar een persoonlijk advies op maat

Design Date is een exclusieve service die wordt aangeboden door Home Made By en Gebroeders
Blokland. Het Design Plan 2D is een uitgebreid interieurontwerp waarin iedere ruimte de volledige
aandacht krijgt. Het plan vormt een onderdeel van de pakketten waaruit jij kunt kiezen.
Dan maakt de interior designer een op maat gemaakt aankoopadvies met alle gekozen producten
uit de Home Made By-collectie, afgestemd op jouw pakketkeuze. Meer weten? Informeer bij de
klantadviseur van Gebroeders Blokland.

BARN, PARK & LOFT
Onze drie unieke collecties. Elk met een
eigen verhaal, afgestemd op verschillende woon- en leefstijlen binnen onze
typisch Nederlandse architectuur. De
collecties zijn gevuld met hoogwaardige, aantrekkelijk geprijsde materialen
die de basis vormen voor een warm en
persoonlijk thuis.

Van interieuradvies
tot realisatie
Direct genieten in je nieuwe huis? Met passie en plezier maken wij jouw huis
helemaal woonklaar. Je mag ons daaraan houden. Samen bepalen we de leuke
zaken, de rest regelen wij. Van het maken van een moodboard tot het ophangen van je gordijnen.
Ons professionele team van interior designers en vakspecialisten zorgt dat je op
de afgesproken datum kunt verhuizen, zonder dat je zelf nog hoeft schoon te
maken. Altijd met één aanspreekpunt en begeleiding op maat. Kies voor één van
onze interieurpakketten en wij gaan direct voor je aan de slag. Onze pakketten
zijn inclusief alles, zo blijf je binnen jouw budget. Bovendien kun je je deze
gedeeltelijk of volledig laten meefinancieren als meerwerk in je hypotheek*.
Ben je benieuwd hoe wij jouw ideeën kunnen vertalen? Boek dan snel een
Design Date, wij stellen ons graag aan je voor. Bij jou thuis, in onze winkel of het
inspiratiecentrum van de Gebroeders Blokland. Op een moment dat het jou
uitkomt.
PS. De Design Date krijg je van de Gebroeders Blokland & Home Made By
cadeau!

* Afhankelijk van de richtlijnen van je bank
© Home Made By Netherlands B.V.

SPECIAAL VOOR JOU
Onze professionele designers zijn voor jou aan de slag gegaan en hebben met
zorg drie prachtige interieurpakketten samengesteld uit onze Home Made By Barn,
Park & Loft collecties. De belangrijkste ingrediënten van deze pakketten zijn jouw
budget, smaak en voorkeur qua installatie & afwerkingsniveau: Essential, Comfort
& Luxury. Samen met jou en gebaseerd op jouw identiteit maken we de definitieve
keuzes en creëren we jouw persoonlijke Home Story. Uiteraard met een goede
uitvoering als eerste prioriteit.

ESSENTIALS PAKKET
Ben je op zoek naar een mooi interieur met een nette afwerking?
Dan is het aantrekkelijk geprijsde Essentials interieurpakket de
juiste keuze voor jou. Een kwalitatieve en zorgvuldig samengestelde selectie materialen, tijdloos in kleur en textuur. De perfecte
basis voor een persoonlijk & leefbaar thuis.

COMFORT PAKKET
Voor een meer persoonlijke touch kun je bij het Comfort interieurpakket kiezen uit een bijzonder gevarieerde selectie van
materialen. Deze materialen zijn niet alleen veelzijdig in kleuren,
vormen en texturen, ze bieden je duurzame kwaliteit met allerlei
finesses. Naast het hoge wooncomfort beschikken de materialen
in dit pakket over verschillende technische en functionele
mogelijkheden, afgestemd op de situatie in jouw nieuwe thuis.

LUXURY PAKKET
Als je hoge eisen stelt aan vormgeving & design en je oog hebt
voor subtiele details, dan is het Luxury interieur pakket de juiste
keuze voor jou. Dit is interior design puur sang met een
geraffineerde keuze voor exclusieve, hoogwaardige materialen.
De bijzondere patronen en texturen creëren een verrassend en
verfijnd thuis, vanzelfsprekend van alle moderne technische
gemakken voorzien. Laat de luxe van het leven je omarmen!

ESSENTIALS PAKKET

Binnen het Essentials interieurpakket
kun je kiezen uit:
VLOEREN
 Voor je vloer heb je binnen het
Essentials pakket een ruime keuze. Ga je voor stoer
vinyl met een betonlook of voor praktisch laminaat? Of ga je voor dé vloer van dit moment, PVC?
De perfecte combinatie met vloer- verwarming.
Waar je ook voor kiest, betreffende kleur en dessin,
samen vinden wij ongetwijfeld iets wat aansluit bij
jouw wensen.
WANDBEKLEDING


De wanden van jouw nieuwe woning worden
behang klaar opgeleverd. Dat betekent dat ze
uitsluitend geschikt zijn gemaakt voor het afwerken
met behang. Kies je voor ingetogen of juist meer
sprekende wand? In het Essentials pakket vind je
een prachtige selectie.

RAAMDECORATIE


Raamdecoratie uit het Essentials pakket biedt jou
sfeervolle & functionele licht- regulering door
middel van handbediende maatwerk rolgordijnen of
aluminium jaloezieën. Uiteraard is er ruim
voldoende keuze in kleuren en (verduisterende)
stoffen.

CO MFORT PAKKET

Binnen het Comfort interieurpakket
kun je kiezen uit:
VLOEREN
 Binnen het Comfort pakket beschik je over een nog
bredere keuze uit materiaal, dessin, kleur en
textuur. Zo zijn de hout of betonlook PVC vloeren
voorzien van een dikkere toplaag waardoor ze
langer meegaan. Ook zijn de tapijten superzacht en
daardoor extra comfortabel. Ongeacht welke vloer
je kiest, wij installeren altijd onze luxe en geluidsisolerende plinten in de gehele woning.

WANDBEKLEDING

Buiten het ruime aanbod aan behang waar je uit
kunt kiezen, bestaat er ook de mogelijkheid tot het
plaatsen van renovlies. Dit materiaal heeft een
gestucte uitstraling in een kleur naar keuze uit de
Home Made By kleurcollectie.

RAAMDECORATIE


Naast aluminium jaloezieën en rolgordijnen kun je
binnen het Comfort pakket kiezen voor sfeervolle,
handbediende houten jaloezieën en plissé of dupli/duette gordijnen. Een verrijking voor je interieur zijn
ook de rol- of vouwgordijnen uit geweven hout. Voor
extra comfort kun je elektrische bediening toepassen,
daarvoor geldt bij sommige producten binnen dit
pakket een meerprijs.

GORDIJNEN
 In aanvulling op alle keuzes in het Essentials pakket
kun je binnen Comfort kiezen voor uitgebreidere
plooimogelijkheden, zoals de eigentijdse wave plooi,
of voor een nog bredere keuze uit kamerhoge
transparante of inbetween gordijnen maar ook
(eventueel verduisterende) overgordijnen. Alle
gordijnen worden uiteraard op maat gemaakt.

LUXURY PAKKET

Binnen het Luxury interieurpakket
kun je kiezen uit:
VLOEREN
 In het Luxury pakket vind je een rijke selectie van
hoogwaardige & duurzame vloeren. Zo kun je
kiezen voor prachtig, authentiek natuurtapijt of een
tijdloze pvc-vloer in een visgraatpatroon. Of ga je
écht voor dat beetje meer en kies je voor een vloer
in een Hongaarse punt patroon? Binnen dit pakket
vind je ongetwijfeld jouw droomvloer.

RAAMDECORATIE

WANDBEKLEDING

GORDIJNEN



Een ultiem gevoel van luxe creëer je met deze
selectie verfijnde wandbekleding. Superieur in
kwaliteit en vernieuwend in de manier waarop het
ontwikkeld wordt. Het Luxury pakket stelt je in staat
om jouw wanden te laten transformeren. Van kleur
tot textuur, de ruime keuze vormt het ontbrekende
puzzelstukje om jouw interieur te verbinden tot
een echt persoonlijk thuis.





Voeg met het Luxury pakket extra comfort toe
doordat alle raamdecoratie elektrisch bedienbaar is
(smart home). Of kies je voor stijlvolle en tijdloze
shutters, gemaakt van massief hout? Een prachtige
en duurzame investering in je huis. De Smart Home
opties zijn enkel niet van toepassing op shutters &
geweven hout.

Het Luxury pakket bestaat uit veelal voelbare
stoffen met zachte oppervlakken. De gordijnen
reflecteren de tijdsgeest maar zijn veelzijdig genoeg
om tijdloos te zijn. Een natuurlijke uitstraling voert
de boventoon maar ook de rijkere en uitbundige
stoffen komen volop aan bod. Omdat ze innovatief
geweven zijn geeft dit je volop mogelijkheden in
plooien, voeren en afwerking. Je hoeft niet meer uit
je stoel te komen door de optie op elektrische
bedienening.

ESSENTIAL

COMFORT

LUXURY
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€ 19.500

€ 29.500

€ 40.500

125, 131

€ 18.000
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BOUWNUMMER

- De prijzen zijn gebaseerd op de standaard woningtypes. Meerprijs incl. persoonlijke opties, zoals
bijvoorbeeld een uitbouw is op aanvraag beschikbaar.
- Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden
- Prijzen zijn exclusief trapafwerking, zie meerwerkopties Gebroeders Blokland.

NIEUW IN COLLEC TIE

HOME M ADE BY
MEUBEL S
Meubels zijn zoveel meer dan de
inrichting van je huis. Het zijn de decorstukken van jouw leven samen, de
bewaarplek van alle mooie momenten thuis. En elke dag bieden ze troost
en comfort. Met de meubels van
Home Made By creëer je jouw unieke
Home Story.

ME TEN &
INS TALLEREN,
EENVOUDIG
G EM A AK T
Van ontwerp tot realisatie - wij nemen je
graag al het werk uit handen. Dat wil zeggen dat je bij Home Made By niet alleen
terecht kunt voor interieuradvies, maar
ook voor de uitvoering van het Design Plan.
Dat is wat wij je beloven en waar je ons
aan mag houden. Samen bepalen we de
leuke zaken. Wij regelen de rest, zoals het
maken van het moodboard, installeren
van de vloer, schilderen van de muur,
ophangen van de raamdecoratie en de
montage van de meubelen. En altijd met
een vast aanspreekpunt.

HOME
ADE BY
ZOVEELM MEER
Wij zijn Home Made By, een landelijk
DAN EEN MUUR
collectief van de beste vakspecialisten

-

Elke muur weerspiegelt een deel van
op het gebied van interior design.
wie je bent. Met
de Home
By
Gezamenlijk
hebben
wij alsMade
doel de
behang-van
en verfcollectie
maak
je je
kwaliteit
onze collecties
en de
huis persoonlijk.van onze werkwijze
professionaliteit

voortdurend te verbeteren. Zo
 Muurverf
verzekeren
wij ons van 100% tevreden
 Lakverf
klanten.
 Behang

-

VOG E L WO N EN
R ivie rd ijk 74 5 | 3361 B V SL IEDREC H T
INFO @ V O G E LWO N EN.NL | WWW.VOGEL WONEN.NL

INTERESSE? Ne e m c ont act op m et uw klantadviseur of direct m et
HO ME MAD E BY _ via 0 2 0-4 711735 of verkoop@hom em adeby.nl
(c ontactpersoon: L auren)

