Welkom thuis
in Parklinde

Is het niet fijn om...
… samen te werken met één professionele partij die aan
jouw kant van de tafel zit? Met creatieve mensen die verrassen
binnen je eigen smaak en je helpen met al die lastige keuzes?
… vooraf goed over je budget te praten
met mensen die daar ervaring in hebben?
... een aankoopadvies te krijgen waarin écht
alles is meegenomen en je dit ook nog eens kunt
meefinancieren bij je nieuwe woning?
… vakspecialisten over de vloer te krijgen
die weten wat ze doen?
… zelf niets te hoeven doen en direct gaan
genieten van jouw nieuwe thuis?

Home Made By
De makkelijkste manier om een persoonlijk en
stijlvol thuis te creëren.
Het leven is zoveel mooier in een fijn ingericht huis.
Wil jij dit ook maar weet je niet hoe je moet beginnen?
Wij helpen je met een individueel designplan, want
dat bepaalt of jij je straks thuis voelt. De stijl die bij jou
hoort ontdekken we samen, de rest verzorgen wij.

Wij geloven dat
goed design
een verhaal vertelt
Je huis is het canvas van jouw leven, ingekleurd met
een interieurontwerp dat bij jouw levensstijl past.
Bij Home Made By maken we interieurs die naast
eenheid, allure en rust uitstralen en bovenal een
persoonlijk verhaal vertellen.
Onze aanpak? In vier stappen creëren we jouw
eigen Home Story gebaseerd op wie jij bent en
wat jij belangrijk vindt.

S TAP 1
D ES I GN DAT E ®
Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen,
willen we je graag beter leren kennen. Kortom
wie je bent wat je belangrijk vindt.
■ Lifestyle - wat is jouw levensstijl en gezinssituatie
■ Design Details - wat vind je belangrijk qua kleur,
vorm, textuur en patroon
■ Ruimte - hoe ga je de verschillende ruimtes
gebruiken en welke prioriteit deze krijgen bij
de inrichting
■ Budget - welk interieurpakket past het beste bij
jouw wensen en behoeften

S TAP 2
D ES I GN P L AN
Na afloop van de Design Date gaan we direct aan
de slag voor je met het advies en ontwerp, dit is
het creatieve onderdeel van het interieurpakket.
Je krijgt van ons een:
■ Identity Board
■ Mood Board
■ Plattegrond en ontwerpschets
■ Material Board

S TAP 3
M AT ERI ALEN KIE ZE N
Als de opleveringsdatum voor je nieuwe huis
dichterbij komt, wordt het tijd om de definitieve
selectie van materialen te maken. Daarna plant
en organiseert ons projectteam de levering en
installatie en wordt jouw huis helemaal 'verhuis
klaar' gemaakt.
■ Materialen kiezen - afstemmen van de juiste
kleuren en jouw favoriete design details
■ Planning - op tijd en binnen het afgesproken
budget

S TAP 4
WELKOM T HUIS
Van inmeten op locatie, het bestellen en verzamelen
van alle items, tot het aansturen van onze vakmensen.
Ons ervaren team zorgt ervoor dat alle puzzelstukjes
van jouw interieur bij elkaar worden gebracht en het
hele proces op tijd en volgens plan verloopt. Wat wij
willen is dat je straks binnenloopt en meteen kunt
gaan genieten van je nieuwe thuis.
■ Planning & coördinatie - altijd met een vast
aanspreekpunt
■ Levering & installatie - vakmanschap, kwaliteit
en perfectie

Essential, Comfort
of Premium
Een mooi interieur creëren is een kwestie van smaak, niet van
geld. Dat zie je duidelijk terug in onze collecties met prachtige
combinaties van verschillende materialen. Om het jou zo
makkelijk mogelijk te maken om binnen je budget te blijven,
hebben onze collectie drie verschillende afwerkingsniveaus.

ES S ENT I AL
Een aantrekkelijke geprijsde collectie met
alle essentiële ingrediënten voor een mooie
afwerking. Een compacte, functionele en
zorgvuldig samengestelde selectie materialen
met tijdloze design details. De perfecte basis
voor een leefbaar thuis.

COM FORT
Voor een meer persoonlijke touch kun
je kiezen uit een bijzonder gevarieerde
selectie van materialen met allerlei finesses
in de design details in zowel vorm als
functie. Duurzame kwaliteit voor een
optimaal wooncomfort.

P REM I U M
Als je hoge eisen stelt aan vormgeving &
design en je oog hebt voor subtiele details,
dan is Premium de juiste keuze. Dit is interior
design pur sang met een geraffineerde keuze
in exclusieve, hoogwaardige materialen.
De bijzondere design details creëren een
verrassend en verfijnd thuis, vanzelfsprekend
van alle moderne gemakken voorzien. Laat
de luxe van het leven je omarmen.

Financieel aantrekkelijk
De aankoop van bijna alle producten uit onze collecties
kan worden meegenomen in de financiering van je
huis. Bovendien zijn ze fiscaal aftrekbaar, vraag ernaar
bij je eigen hypotheekadviseur. In ons aankoopadvies
vertellen we je precies om welke producten dit gaat,
zodat jij het juiste budget kunt reserveren binnen je
hypotheek of bouwdepot.

IN TE RI E U R BUDG ET
Als koper van Parklinde ontvang je een interieurbudget van € 25.000,- (incl BTW) dat je kunt besteden
aan het inrichten en aankleden van jouw nieuwe thuis.
Dit bedrag kan worden besteed aan raamdecoratie
en gordijnen, maatwerkkasten, verlichting, meubels
en accessoires uit de collectie van Home Made By.
Tijdens de Design Date leggen onze adviseurs je
graag uit wat de mogelijkheden zijn.

Ambacht & kwaliteit
Van ontwerp tot realisatie, wij nemen je graag al het werk
uit handen. Samen bepalen we de leuke zaken, wij regelen
de rest, van het installeren van de vloer of raambekleding,
afwerken van de wanden, schilderwerk tot het ophangen
van de lampen. Altijd met één vast aanspreekpunt, dat is
wel zo makkelijk voor jou.

Design Studio
Geboren vanuit het idee het leven mooier te maken.
Door de jaren heen hebben we een grote variëteit
aan huizen ingericht. Kleine en grote veranderingen
die allemaal geïnspireerd zijn op de identiteit & lifestyle van de bewoners zelf. Samenwerken staat centraal
bij onze ‘klaar voor gebruik’ aanpak en we delen onze
expertise graag. Zo ontstaat het mooiste eindresultaat
en maken we het leven mooier.

Design Experts
Maak kennis met onze interior designers.
Een ervaren team van gepassioneerde interior
designers werkt vanuit onze Design Studio in
Badhoevedorp aan de creatie en realisatie van
warme, tijdloze interieurs. Ons team heeft een
gemeenschappelijke passie voor hoogwaardige
materialen, duurzame oplossingen en een nieuwe
creatieve kijk op persoonlijk design. Maar bovenal
geven ze je een interieuradvies dat écht bij jou past.

Design Date®
Laten we jouw droom tot leven brengen.
Elk project is uniek, hoe klein of groot dit ook is.
Design Date® is de beste manier om jouw wensen en
behoeften te leren kennen. Hebben we een match?
Dan gaan we aan de slag, samen brengen we jouw
droomhuis tot leven. Boek een Design Date en ontdek
wat onze designexperts voor jou kunnen betekenen.
PS. Voor je Design Date hoef je niet te betalen, dit is
ons cadeau voor jou!

R EK EN VO OR B E E L D B O UW N UMME R 1 & 2
■ Wand: glad en strak afgewerkt met renovlies, 2x geschilderd met Home Made By
designerpaint. Keuze uit 144 Home Made By kleuren, incl voorinspectie, vochtmeting en
afkitten.
■ Vloer: PVC vloer uit de Home Made By Essential collection, incl. egaliseren, wandplint 7
mm, kitten, schoonloopmat, plakplinten en afwerkprofielen.
■ Raam: half-transparante inbetweens in de woonkamer en verduisterende
overgordijnen in de slaapkamers uit de Essential collection op rails aan het plafond.
■ Opbergen: plafondhoge garderobekast op maat van 240 cm breed en 60 cm diep.
■ Verlichting: spots in iedere ruimte, afhankelijk van de woning 7 of 8 stuks totaal.

R E K EN VOORBEELD VOOR B OUWNUMME R 1
Begane grond en 1e verdieping:		

€ 36.647,-

R E K EN VOORBEELD VOOR B OUWNUMME R 2
Begane grond en 1e verdieping:		



€ 36.524,-

Het bovenstaande rekenmodel is een voorbeeld. Liever een houten vloer, jaloezieën of shutters? Meer
kasten of een lichtplan op maat? Er is veel mogelijk. Tijdens de Design Date neemt de interior designer
de opties met je door en berekenen we het budget op basis van jouw voorkeuren. Je hoeft nog geen
definitieve keuzes te maken, maar je weet wel welk budget je kunt reserveren.



Als je de definitieve productkeuzes hebt gemaakt (circa 6 maanden voor oplevering) legt Home Made
By de prijsstelling definitief vast. Aangezien de opleverdatum nog ver weg ligt kan het gebeuren dat
Home Made By te maken krijgt met stijgende (grondstof) prijzen. Om deze reden behoudt Home
Made By zich het recht voor de prijzen te verhogen.



Het rekenvoorbeeld is voor begane grond en eerste verdieping. De zolderverdieping kan naar wens
worden afgewerkt.



Alle interieurpakketten zijn inclusief: inmeten en voorbereidende werkzaamheden, bestellen, transport,
professionele montage en installatie. Je huis wordt door ons schoon en verhuisklaar gemaakt.

I NTE R I EU R B U D GET
Als koper van Parklinde ontvang je een interieurbudget van
€ 25.000,- (incl. BTW) dat je kunt besteden aan het inrichten
en aankleden van jouw nieuwe thuis. Tijdens de Design Date
leggen onze adviseurs je graag uit wat de mogelijkheden zijn.

R EK EN VO OR B E E L D B O UW N UMME R 13
■ Wand: glad en strak afgewerkt met renovlies, 2x geschilderd met Home Made By
designerpaint. Keuze uit 144 Home Made By kleuren, incl voorinspectie, vochtmeting en
afkitten.
■ Vloer: PVC vloer uit de Home Made By Essential collection, incl. egaliseren, wandplint 7
mm, kitten, schoonloopmat, plakplinten en afwerkprofielen.
■ Raam: half-transparante inbetweens in de woonkamer en verduisterende
overgordijnen in de slaapkamers uit de Essential collection op rails aan het plafond.
■ Opbergen: plafondhoge garderobekast op maat van 240 cm breed en 60 cm diep.
■ Verlichting: spots in iedere ruimte, afhankelijk van de woning 7 of 8 stuks totaal.

R E K EN VOORBEELD VOOR B OUWNUMME R 1 3
Begane grond en 1e verdieping:		



€ 39.131,-

Het bovenstaande rekenmodel is een voorbeeld. Liever een houten vloer, jaloezieën of shutters? Meer
kasten of een lichtplan op maat? Er is veel mogelijk. Tijdens de Design Date neemt de interior designer
de opties met je door en berekenen we het budget op basis van jouw voorkeuren. Je hoeft nog geen
definitieve keuzes te maken, maar je weet wel welk budget je kunt reserveren.



Als je de definitieve productkeuzes hebt gemaakt (circa 6 maanden voor oplevering) legt Home Made
By de prijsstelling definitief vast. Aangezien de opleverdatum nog ver weg ligt kan het gebeuren dat
Home Made By te maken krijgt met stijgende (grondstof) prijzen. Om deze reden behoudt Home
Made By zich het recht voor de prijzen te verhogen.



Het rekenvoorbeeld is voor begane grond en eerste verdieping. De zolderverdieping kan naar wens
worden afgewerkt.



Alle interieurpakketten zijn inclusief: inmeten en voorbereidende werkzaamheden, bestellen, transport,
professionele montage en installatie. Je huis wordt door ons schoon en verhuisklaar gemaakt.

I NTE R I EU R B U D GET
Als koper van Parklinde ontvang je een interieurbudget van
€ 25.000,- (incl. BTW) dat je kunt besteden aan het inrichten
en aankleden van jouw nieuwe thuis. Tijdens de Design Date
leggen onze adviseurs je graag uit wat de mogelijkheden zijn.

R EK EN VO OR B E E L D B O UW N UMME R 17, 18 & 2 2
■ Wand: glad en strak afgewerkt met renovlies, 2x geschilderd met Home Made By
designerpaint. Keuze uit 144 Home Made By kleuren, incl voorinspectie, vochtmeting en
afkitten.
■ Vloer: PVC vloer uit de Home Made By Essential collection, incl. egaliseren, wandplint 7
mm, kitten, schoonloopmat, plakplinten en afwerkprofielen.
■ Raam: half-transparante inbetweens in de woonkamer en verduisterende
overgordijnen in de slaapkamers uit de Essential collection op rails aan het plafond.
■ Opbergen: plafondhoge garderobekast op maat van 240 cm breed en 60 cm diep.
■ Verlichting: spots in iedere ruimte, afhankelijk van de woning 7 of 8 stuks totaal.

R E K EN VOORBEELD VOOR B OUWNUMME R 1 7
Begane grond en 1e verdieping:		

€ 39.882,-

R E K EN VOORBEELD VOOR B OUWNUMME R 1 8
Begane grond en 1e verdieping:		

€ 42.169,-

R E K EN VOORBEELD VOOR B OUWNUMME R 22
Begane grond en 1e verdieping:		


€ 42.261,-

Het bovenstaande rekenmodel is een voorbeeld. Liever een houten vloer, jaloezieën of shutters? Meer
kasten of een lichtplan op maat? Er is veel mogelijk. Tijdens de Design Date neemt de interior designer
de opties met je door en berekenen we het budget op basis van jouw voorkeuren. Je hoeft nog geen
definitieve keuzes te maken, maar je weet wel welk budget je kunt reserveren.



Als je de definitieve productkeuzes hebt gemaakt (circa 6 maanden voor oplevering) legt Home Made
By de prijsstelling definitief vast. Aangezien de opleverdatum nog ver weg ligt kan het gebeuren dat
Home Made By te maken krijgt met stijgende (grondstof) prijzen. Om deze reden behoudt Home
Made By zich het recht voor de prijzen te verhogen.



Het rekenvoorbeeld is voor begane grond en eerste verdieping. De zolderverdieping kan naar wens
worden afgewerkt.



Alle interieurpakketten zijn inclusief: inmeten en voorbereidende werkzaamheden, bestellen, transport,
professionele montage en installatie. Je huis wordt door ons schoon en verhuisklaar gemaakt.

I NTE R I EU R B U D GET
Als koper van Parklinde ontvang je een interieurbudget van
€ 25.000,- (incl. BTW) dat je kunt besteden aan het inrichten
en aankleden van jouw nieuwe thuis. Tijdens de Design Date
leggen onze adviseurs je graag uit wat de mogelijkheden zijn.

GEMAKKELIJK & PERSOONLIJK
WIJ HELPEN JE GRAAG MET:
Interieurontwerp – inclusief kleurenplan
Lichtplan – inclusief selectie van verlichting
Aankleding plan – inclusief selectie van vloer,- wand- en raambekleding
Inrichtingsplan – inclusief selectie van meubelen
Styling – inclusief selectie van accessoires
Projectmanagement – inclusief planning
Uitvoer – inclusief inmeten & levering van materialen

Heb je onze prachtige Home Stories gezien op Instagram, Facebook
of Pinterest en vraag je je af hoe je zoiets bereikt in je eigen huis?
Boek een gratis Design Date® en ontdek wat onze designexperts
voor jou kunnen betekenen.
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