
 

 

Ben je toe aan vernieuwing van je interieur? 

Dan ben je bij ons aan het goede adres!  

Door middel van het invullen van de checklist kom je goed voorbereid naar Kok Wooncenter en 

kunnen onze woonprofessionals je sneller op weg helpen. 

 

1. Hoe is je gezinssituatie? 

□ Single 

□ Stel 

□ Gezin met thuiswonende kind(eren) in de basisschool leeftijd 

□ Gezin met thuiswonende kind(eren) in de middelbare school leeftijd 

□ Senioren 

 

2. Welke metamorfose plannen wil je binnenkort uitvoeren? 

□ Woonkamer 

□ Eetkamer - keuken 

□ Slaapkamer 

□ Zolder 

□ Kinderkamer 

□ Werkkamer of kantoorruimte 

 

3. Welk Kok Wooncenter advies kan je gebruiken? 

□ Productgericht advies 

□ Indelingsadvies incl. meubelen 

□ Advies voor een kast op maat 

□ Advies voor een vloerkleed 

□ Advies voor vloer, behang, gordijnen of binnenzonwering 

□ Fantastisch totaalconcept 

□ Deskundig slaapadvies 

□ Verlichting 

□ Projectinrichting 

□ Stylings & kleuradvies 

□ Anders (graag hier onder toelichten) 

 

 

4. Welke woonstijl spreekt je het meeste aan? 

□ Modern - Design  

□ Scandinavisch - Basic 

□ Stijlvol wonen – Urban chic 

□ Industrieel - Stoer 

 

 



 

 

5. Hoe wil je dat je huis er straks uit zal zien? 

□ Tijdloos 

□ Licht en ruimtelijk 

□ Knus en gezellig 

□ Warm en sfeervol 

□ Exclusief design van bekende merken 

□ Stijlvol en tijdloos 

□ Praktisch en functioneel 

 

6. Welke kleuren spreken je aan? 

□ Sprekend en helder 

□ Rustige pastels 

□ Natuurlijke kleuren 

□ Zwart, wit en grijs contrasten 

 

7. Welke materialen hebben je voorkeur? 

□ Zachte materialen als stof, wol katoen, linnen 

□ Harde materialen als glas, beton, gietvloer 

□ Natuurlijke materialen als hout, rotan, steen 

□ Moderne materialen als kunststof, rvs, aluminium, 3d geprint 

□ Akoestisch dempende materialen als vilt, canvas, wol 

 

8. Heb je favoriete merken? 

 

 

 

 

9. Laatste vragen 

□ Heb je een simpele schets of een bouwtekening van de ruimte waar de nieuwe stoel, kast of 

bank moet komen? Liefst schaal 1:50.  Gebruik eventueel het toegevoegde schetspapier(2 

blokjes = 1 meter).  

□ Leuke sfeerbeelden die jouw smaak weergeven?  

□ Of foto’s van jullie eigen interieur? Neem ze vooral mee! 

 

 

 

 

 

 



 


