B E D R I J F S P R O F I E L

UNIEKE
INTERIEURINRICHTERS
Ken Creemers is sinds 2010 zelfstandig
interieurarchitect. Hij ontwerpt interieurs voor
particulieren en zakelijke klanten, meestal
in een moderne en modern-landelijke stijl.

“We ontwierpen onlangs een
interieur voor een reisbureau,
een verzekeringskantoor en
zelfs voor een dierencrematorium. Het zijn speciale en leuke
opdrachten maar onze klanten
zijn voornamelijk particulieren. Onze opdrachten bestaan
vooral uit renovatieprojecten. Als de kans zich voordoet
dan ontwerpen wij ook interieurs voor nieuwbouw en
zakelijke panden”, zegt Ken.

Ken Creemers

Investering
“Ik merk bij nieuwbouw dat
mensen graag zelf hun huis
inrichten en dat ze na een aantal jaar een interieurarchitect
onder de arm nemen. Als je de
totale bouwkost ziet dan vallen
de kosten voor een interieurarchitect heel goed mee. Het
voordeel is dat het een investering is die opbrengt. We werken naar een interieur toe dat
een geheel vormt. Dat maakt
het aangenamer en mooier om
in te wonen. Plus wij hebben
kortingen bij aannemers die
je als particulier niet hebt.”
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“Mijn stijl is modern en
modern-landelijk. Ik kies
hoofdzakelijk voor wit omdat
dit een tijdloze kleur is.
Daarnaast werk ik graag met
behangpapier. Natuurlijke en
duurzame materialen doen het
steeds beter in de interieurs.
Zo is houtfineer is momenteel
erg in trek. Als je wit combineert met een houtkleur dan
zit je altijd goed. Ik ben blij dat
marmer terugkomt. Het heeft
een klassiek imago maar je kan
er mooie dingen mee maken
in een modern interieur.”

“Het is vaak de uitdaging om
de nadelen van een interieur
om te buigen naar de voordelen. Zo kom je tot een uniek
interieur dat enkel op één
plaats mogelijk is. Het geeft me
voldoening als klanten vaststellen dat hun interieur perfect aanleunt bij wat zij willen.”

Online
“De meeste klanten leren
mij kennen via het internet.
Dankzij het internet heb ik projecten van de Belgische kust
tot in Amsterdam. Ik deel mijn
kennis en inspiratie via mijn
website en de sociale media.
Omdat ik online erg actief
ben, vinden potentiële klanten mij gemakkelijk. Ze leren
mijn stijl kennen en ze zien
welke expertise ik in huis heb.”

Plannen
“In maart lanceer ik een webshop met interieurspullen. Je
kan in de webshop terecht voor
bijvoorbeeld een nieuwe stoel,
een tafel, kussens of schaaltjes.
Het plan is dat ik op termijn
een eigen lijn ontwikkel die ik
via deze shop zal verkopen.
Klanten zullen zeker ook inspiratie opdoen in deze shop.
Van 23 tot en met 26 maart sta
ik voor de eerste keer op de
woonbeurs Excellent Luxury
Living in Eindhoven. Ik wil
hier graag het Nederlandse cliënteel bereiken. Er staan dus
mooie uitdagingen op de planning.”___________________________

