WELKOM THUIS IN RUMBA RESIDENCE
Voor de aankleding van uw woning werkt Rumba Residence samen met Home
Made By_. D e makkelijkste manier om een persoonlijk en stijlvol thuis te
creëren. Het leven is zoveel mooier in een f ijn ingericht huis. Wilt u dit ook
maar weet u niet hoe u moet beginnen? Wij helpen u met een individueel
designplan, want dat bepaalt of u zich straks thuis voelt . De stijl die bij u hoort
ontdekken we samen, de rest verzorgen wij.
Een mooi interieur creëren is een kwestie van smaak, niet van geld. Dat ziet u duidelijk
terug in onze collecties met prachtige combinaties van verschillende materialen. Om
het u zo makkelijk mogelijk te maken om binnen uw budget te blijven, hebben onze
interieurpakketten drie verschillende afwerkingsniveaus.

Essential
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.
Comfort
Voor een meer persoonlijke touch kunt
u 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.

Premium
Als u hoge eisen stelt aan vormgeving
& design en u oog heeft voor subtiele
details, dan is Premium de juiste keuze.
Dit is interior design puur sang met een
geraffineerde keuze voor 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 u omarmen.

Wij geloven dat goed design een verhaal vertelt
Uw huis is het canvas van uw leven, ingekleurd met een interieurontwerp dat bij uw
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 u bent en wat u
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Ambacht en kwaliteit
Van ontwerp tot realisatie, wij nemen u 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 u.
Financieel aantrekkelijk gemaakt
De aankoop van bijna alle producten uit onze collecties kan worden meegenomen
in de financiering van uw huis. Bovendien zijn ze fiscaal aftrekbaar, vraag ernaar bij
uw eigen hypotheekadviseur. In ons aankoopadvies vertellen we u precies om welke
producten dit gaat, zodat u het juiste budget kunt reserveren binnen uw hypotheek of
bouwdepot.
Gemakkelijk & persoonlijk - Design Date®
Laten we uw droom tot leven brengen. Boek een gratis Design Date® en ontdek wat
onze designexperts voor u kunnen betekenen. Dit is ons cadeau voor u!

Interesse?
Neem contact op met uw klantadviseur of
direct met Home Made By_
T 020 47 11 735
Jan van Gentstraat 20, 1171 GL Badhoevedorp
studio@homemadeby.nl
www.homemadeby.nl/designstudio

