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In 5 stappen creëer jij jouw sfeervolle interieur
JOUW DROOM INTERIEUR



Intro

De juiste sfeer in een interieur creëren is een 
van de belangrijkste maar ook stiekem een las-
tig onderdeel. Dat komt omdat sfeer niet alleen 
van fijne, mooie kleuren en gezellige kaarsen 
afhangt. We richten vaak onze huizen om prakti-
sche redenen in. We willen ons interieur func-
tioneel hebben; we moeten er kunnen relaxen na 
een lange dag, kunnen koken, eten, slapen mis-
schien zelfs ook wel kunnen werken. Jouw inte-
rieur zou eigenlijk een weerspiegeling moeten 
zijn van wie jij bent. Want de ruimtes waarin 
we leven hebben veel invloed op de manier waar-
op we ons voelen.

Belangrijke onderdelen bij het creëren van je 
droom interieur zijn onder andere een goede 
indeling, mooie kleurencombinaties, eenheid en 
een goed verlichtingsplan. Maar vaak kan het 
best lastig zijn om deze allemaal in balans te 
krijgen zodat jouw gewenste sfeer ontstaat.

Daarom heb ik dit e-book voor je geschreven. 
Zodat jij zelf aan de slag kan met het maken 
van jouw droom interieur! En jouw interieur, 
jouw leven nog een stukje mooier maakt!

Succes en vooral veel plezier! 
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"Your home should tell the story of who you are 
and be a collection of what you love"
         - Nate Berkus 



Inhoud

Intro 
Het gezicht achter MetDanique: Danique Koldenhof 

Stap 1: Welke sfeer wil je graag bereiken?

Stap 2: Kleurenplan maken

Stap 3 Vormen  

Stap 4 Opruimen én opknappen

Stap 5 Shoppen & Stick to the plan! 

Bonus

Pinterest tip
Gratis moodboard templates

Kleurstalen tip

Ronde eettafel
It’s all in the details  

Less is More  

Interieuradvies MetDanique 

Online Shoppen

METDANIQUE INTERIEURONTWERP & STYLING | WWW.METDANIQUE.NL



Het gezicht achter MetDanique: 
Danique Koldenhof

Als klein meisje werd ik al regelmatig  
verliefd op een karakteristieke woning, 
gluurde ik het liefst bij elk raam even naar 
binnen en kreeg mijn kamer regelmatig een 
make-over. Gelukkig zit de liefde voor  
interieur in de familie dus dat was nooit 
een probleem!

Waar anderen twijfelen of iets mooi zal 
staan, welke keuzes zij moeten maken en hoe 
ze die kast nou leuk stylde. Ga ik direct en 
zonder twijfel aan de slag. Vanuit het 
verlangen hier altijd mee bezig te kunnen 
zijn én andere te kunnen helpen ook ze te 
genieten van hun interieur wist ik al snel 
wat ik later wilde worden:  
Interieurontwerper.

FOLLOW ME ON INSTAGRAM

Ik verdiep mij graag in jouw woonsituatie en ga uitdagingen  
zoals twee (of meerdere) totaal uiteenlopende woonsferen combineren 
tot één graag aan! Jouw woonwensen staan centraal, samen kijken wat 
voor jou het belangrijkste aan een interieur is, waar je nou  
eigenlijk echt behoefte aan hebt en hoe jouw interieur jouw leven 
nog een stukje leuker maakt! Passend bij jou en jouw woonsituatie 
creëer ik een ruimte die eenheid, goede balans en een persoonlijke 
sfeer uitstraalt! 

Liefs Danique

@METDANIQUE

https://www.instagram.com/metdanique/
https://www.instagram.com/metdanique/


Met een moodboard 
creëer je hou vast voor 
jezelf. Zo verdwaal je 
niet in het eindeloze 
aanbod



Stap 1: Welke sfeer wil je graag bereiken?
Een belangrijk onderdeel van het creëren van jouw droom interieur is 
weten waar je naar toe wilt! Je leest dan ook vaak dat de eerste stap 
jouw woonstijl bepalen is. Dat klopt natuurlijk. Maar zelf gebruik ik 
liever het woord woonsfeer, want je kan natuurlijk verschillende  
woonstijlen mooi vinden en deze graag willen combineren.  

Je kan lekker Old school je oude tijdschriften erbij pakken maar je 
mag uiteraard ook lekker aan de slag op Pinterest. Pak een A3 papier 
of maak een Pinterestbord aan en begin alles wat je mooi vindt te ver-
zamelen. En met ‘alles wat je mooi vind’ bedoel ik ook echt alles, je 
hoeft niet alleen maar interieurplaatjes te verzamelen. Maar let op: 
het gaat wel om de sfeer! Een productplaatje van een eetkamer stoel 
hoort niet in je moodboard maar in een productboard thuis, laat deze 
dus even achterwegen. Wees niet te zuinig, laat je lekker gaan! 

Pinterest: vind je het lastig waar je moet beginnen op een platform 
wat zóveel inspiratie biedt? Kijk eens tussen mijn Pinterest borden, 
misschien haal je daar al wel inspiratie uit! 
Goede zoektermen voor pinterest zijn bijvoorbeeld: woonkamer, sfeer-
volle leefkeuken, kleine badkamer of zoek alvast een 
beetje op wat je mooi vindt. Groen interieur, zwarte keuken of ronde 
eettafel.

Nadat je allerlei moois verzameld hebt, van interieurplaatjes tot gra-
fische beelden die je aanspreken. Gaan we de selectie maken. Niet alle 
plaatjes krijgen een plekje in je moodboard. 

Oké, kill your darlings
Bekijk al je plaatjes nog eens en begin deze te analyseren. Zie je 
overeenkomsten, grote verschillen en welke kleuren zie je het meest? 
Verzamel nu echt alleen je grootste favorieten, de rest mag weg. Zorg 
voor een mooie mix tussen interieurafbeeldingen, kleuren, texturen en 
materialen. Maak het niet te onoverzichtelijk voor jezelf, neem 7 a 9 
plaatjes wanneer je online werkt en probeer maximaal 20 voor op je A3. 
Rangschik nu je plaatjes in een mooi moodboard net zo lang jij  
tevreden bent! 

Gratis moodboard templates
In de bijlage van je downloadmail ontving je van mij ook twee moodboard  
templates die je hiervoor kan gebruiken! Super handig als het 
lastig vindt om zo’n moodboard mooi te ordenen zo dat het niet zo rom-
melig oogt! 

https://nl.pinterest.com/metdanique/
https://nl.pinterest.com/metdanique/
https://nl.pinterest.com/metdanique/


Stap 2: Kleurenplan maken 
Nu je je moodboard gemaakt hebt is het tijd om deze eens te analyse-
ren. Wat zie je er allemaal in terug? Welke kleuren komen steeds naar 
boven of welk materiaal heb je vaker gebruikt?

Waarschijnlijk zie je in je moodboard een bepaalde kleurlijn terug 
komen. Bijvoorbeeld veel groen en/of blauw tinten, is je moodboard  
helemaal zwart-wit of heb je vooral pasteltinten gebruikt?
Dan gebruiken we deze groep als basis voor jou kleurenplan! 

Neem je moodboard mee naar de verfwinkel en ga op zoek naar kleursta-
len die jou aanspreken. Let er wel op dat je je moodboard als uit-
gangspunt houdt, laat je niet te veel van je stuk brengen door alle 
kleurkeuzes.  

Kies voor één hoofdkleur, een basis en twee ondersteunende tinten. 

Wil je wat meer knallen? Kies dan voor een extra kleurtint die hele-
maal uit de toon valt. Leuk voor als opvallend detail in je 
interieur

TIP: gratis kleurstalen
Online kan je ook veel gratis kleurstalen opvragen! Bijvoorbeeld bij
www.littlegreene.nl & www.verfwebwinkel.nl 

https://www.littlegreene.nl/samples/colourcards
https://www.verfwebwinkel.nl/gratis-kleurenkaarten-pakket.html


Door te werken met 
verschillende kleuren en 
materialen creeer je een 
speelse mix



Stap 3: Vormen
Je weet nu welke sfeer je wilt neerzetten en welke kleuren je gaat ge-
bruiken. Nu gaan we verder met de volgende stap.  Eentje die vrij ge-
makkelijk is om te vergeten maar juist een belangrijke rol speelt; het 
gebruik van verschillende vormen. Hiermee creëer je namelijk luchtig- 
en speelsheid. Waardoor je ruimte groter en opener aanvoelt. 

Loop eens een rondje door je interieur en bekijk wat voor soort vormen 
je tegen komt. Je kan ze ook even opschrijven indien dat makkelijker 
is! Wat zie je? Met verschillende vormen bedoel ik in eerste instantie 
je meubels. Een rechthoekige bank? Een rechthoekige salontafel, lang-
werpig tv meubel, een rechthoekige eettafel en hoge en
rechthoekige wandkast? Of zie je juist alleen maar ronde vormen? 

It’s all in the Details
Verschillende vormen kan je ook toepassen in accessoires. Bijvoorbeeld 
een ronde klok, een ovale spiegel en een langwerpig sierkussen. 

Hoeveel personen kunnen er nou eigenlijk aan een ronde eettafel?

 Tafel 100 cm ø      3 personen 
 Tafel 120 cm ø      4 personen 
 Tafel 130 cm ø    4-5 personen
 Tafel 140 cm ø    5-6 personen 
 Tafel 150 cm ø    6-7 personen 
 Tafel 160 cm ø    7-8 personen 

Vervang je salontafel eens door 2-3 ronde bijzettafeltjes en kijk eens 
of de eettafel niet vervangen kan worden door een ronde of ovale vorm! 
Ronde vormen geven een zachte touch aan je interieur.

Heb je geen ruimte voor een ronde eettafel? Kijk dan eens of je voor 
rond gevormde eetkamer stoelen kan gaan! Of misschien heb je wel de 
ruimte voor een ovale tafel, geeft ook nog eens een fijne looplijn! Er 
zijn namelijk geen hoeken om tegen aan te lopen en de rondere vorm 
geeft een smooth effect.

Ronde eettafel



Stap 4: opruimen én opknappen
Je hebt nu een moodboard met jouw woonsfeer en een kleurenplan die 
hier goed op aansluit en waar jij helemaal blij van wordt! Je hebt 
nieuwe bevindingen over vormen in jouw woning opgedaan en weet waar 
jij nu naar toe wilt. 

Om jouw droominterieur te creëren gaan we afscheid nemen van items die 
hier niet aan bijdragen. Sta stil bij alle spullen die je in je inte-
rieur hebt en vraag je bij elk item af of het aansluit bij jouw mood-
board en woonwens. Sluiten ze niet aan én hecht jij er geen persoon-
lijke waarde aan? Zet ze op marktplaats of breng ze naar de kringloop, 
tijd voor verandering!

Maak een lijstje met producten die niet meer passen bij jouw droomin-
terieur zodat je weet waar je straks naar opzoek gaat! Denk tijdens 
het uitzoeken van nieuwe items ook eens na over een duurzame keuze! 
Je kan huidige items, bijvoorbeeld een houten spiegel of kastje, su-
per leuk opknappen! Met een likje verf herken je het item straks bijna 
niet meer terug en sluit het misschien helemaal naadloos aan op jouw 
droominterieur. Of struin Marktplaats en de gratis weggeef hoeken op 
Facebook in jouw buurt eens af. Wedden dat je er pareltjes vindt?!

Less is More
Een ander belangrijk onderdeel van een fijne woonruimte is open ruimtes. 
Luchtigheid. Zet je interieur niet te vol met meubels en accessoires. 
Soms is Less is More namelijk de oplossing voor een sfeervol interieur!



Stap 5: shoppen en blijf bij je plan ! 
Je weet nu naar welke nieuwe producten je gaat vervangen dus is het 
tijd om te gaan shoppen! Het klinkt nogal als een simpele opdracht 
maar: blijf bij je plan! Laat je niet afleiden door het bestaande inte-
rieuraanbod, dus neem je moodboard en kleurenplan mee. Dit is namelijk 
jouw uitgangspunt waar je elke keer op terug kan vallen!

Bedenk of jouw keuze overeenkomt met het moodboard, je kleurenplan en 
je nieuwe bevindingen over vormen. Dan maak je gegarandeerd de keuze 
die bij jouw droom interieur aansluiten!

Online Shoppen
Nou moet ik heel eerlijk bekennen, voor mij gaat er niks boven woon 
producten kopen in een fysieke winkel. Op deze manier kan je de mate-
rialen voelen, de kleur bekijken met jouw staaltjes bij de hand en het 
product, zoals een stoel of bank, even uittesten. Maar ik kan mij heel 
goed voorstellen dat juist winkelen in een fysieke winkel het ook heel 
verleidelijk maakt om andere keuzes te gaan maken. 

Je kan ook eerst online kijken wat bepaalde winkels in hun assortiment 
hebben, je winkelmandje vullen met de items die jij leuk vind en dan 
alsnog de winkel een bezoekje brengen. Zo kan je nog gerichter shoppen!



Let’s Go
Je weet nu precies hoe een sfeervol interieur er voor jou uitziet. Het 
volgende is natuurlijk de uitvoering. Wil je dit plan ook thuis re-
aliseren, dan moet je de vertaling maken van het moodboard en kleu-
renschema naar je indeling en het verlichtingsplan. De juiste soort 
verlichting op de juiste plek is van belang voor een fijn wooncomfort. 
Kijk daarom ook even naar je huidige verlichting en of jouw indeling 
hier wel helemaal goed op aansluit om zo optimaal te genieten van jouw 
mooie interieur!

Want naast sfeer, kleur en materiaal hebben ook de indeling van de 
ruimte en de verlichting een sterke invloed op jouw interieur. Staan 
meubels op een praktische én leuke wijze in de woning, is er  
voldoende loop- en luchtruimte en staan niet alle meubels tegen de  
muren ‘geplakt’? Allemaal vraagstukken die je komen kijken bij het  
maken van een goede indeling. 

Bij het maken van een verlichtingsplan is het belangrijk om te kijken 
naar de functie verdeling van de ruimte, de lichtspreiding, eventuele 
verbinding, kleurweergave en schaduw-werking. 

Hopelijk ben jij met de bovenstaande tips al goed op weg geholpen om 
jouw droominterieur te creëren. Maar is dit toch niet iets waar je 
zelf goed uit denkt te komen? Of zie je na alle opties en ideeën in 
dit e-book sowieso door de bomen het bos niet meer omdat er zóveel mo-
gelijkheden en factoren zijn?  
Plan dan een gratis, vrijblijvende kennismaking met mij in. Dan help 
ik jou met het creëren van jouw sfeervolle droominterieur!

Zo, dat was een hele mond vol! De 5 tips voor het creëren van jouw 
sfeervolle droom interieur. Heel veel succes maar vooral plezier met 
het creëren van jouw eigen droominterieur!

Liefs, 

Danique

Gratis vrijblijvende kennismaking
Heb je na het lezen van dit e-book nog vragen over het maken van de 
vertaal slag van moodboard naar jouw sfeervol droominterieur? Neem  
gerust contact met mij op voor een gratis, vrijblijvende kennismaking. 
Daarin bespreken we jouw woonwensen en hoe ik jou hierbij kan helpen!
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Liever een compleet  
interieur advies met  

concreet advies en tips  
persoonlijk voor jou ge-

maakt? 
www.metdanique.nl 

http://www.metdanique.nl/

