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In januari van dit jaar is gemeente
Aalsmeer
een
interieurstyling,
-ontwerp en –advies bedrijf rijker.
DroomHuis Interieurs is gevestigd
in Kudelstaart. Drijvende kracht
achter deze professionele zaak is de
enthousiaste Figen Dayan. Zij is half
Nederlands, half Turks, vandaar haar
bijzondere naam. Figen weet precies
wat ze wil. “Doortastendheid is een
eigenschap die ik goed kan gebruiken in wat ik doe.” Zij vertelt: “De
liefde voor het vak is ontstaan doordat ik beroepsmatig veel reisde en
verre reizen gemaakt heb tijdens vakanties. Tijdens deze reizen kwam ik
vaak in hotels waar ik verschillende
stijlen en sferen heb geproefd. Gereisd naar Italie, Turkije, Engeland,
Frankrijk en op mijn vijfentwintigste
heb ik de 7 zuidelijke staten van de
Verenigde Staten bezocht, daar heb
ik mijn vaste interieurstijl ontwikkeld. In Amerika verandert de stijl
per regio en onderwerp. Vaak een
mix van landelijk, klassiek met modern. Veel hotels gebruiken deze
mix om een gevoel van thuiskomen
te geven. Het idee is hier ook ontstaan, om er ooit iets mee te gaan
doen, mijn droom waar te maken,
vandaar dus de naam voor mijn bedrijf.” Toch heeft het nog even geduurd om deze daad daadwerkelijk
bij het woord te voegen. Figen is
vanaf toen alle opleidingen en cursussen gaan volgen die nodig waren
om haar droom te verwezenlijken.
“Naast de studie ben ik veel boeken
gaan lezen, heb gesprekken met diverse interieurstylisten gevoerd en
snoof als het ware alle informatie
hieromtrent op, maar ik had nog
steeds een zetje nodig.” Dat spreekwoordelijke zetje kwam op 37 jarige
leeftijd, medisch gezien geen goed

nieuws. De schrik zat er behoorlijk
in en opende haar ogen. Maar na
een geslaagde operatie en een nog
beter herstel nam Figen zich voor
om voortaan al haar dromen waar te
maken. DroomHuis Interieurs was
geboren. Geboren uit liefde voor het
vak en het gevoel om thuis te komen
na welke reis dan ook. De toevoeging ‘Vertrouwd Thuiskomen’ staat
niet voor niets achter haar bedrijfsnaam, een sfeer die ze voor haarzelf
maar zeker ook voor haar klanten
weet te creëren. Ze maakt van uw
huis weer een thuis.
InterieurStyling
Van de vloeren en de wanden, het
lichtplan, het ontwerpen van meubels op maat, wanddecoratie tot
het schilderen en behangen van een
slaapkamer of heel huis, zelfs beddengoed wordt op maat gemaakt, alles doet Figen zelf. “Uiteraard werk
ik, voor de klussen die ik niet zelf kan
uitvoeren, met een aantal vaste freelancers die mij helpen, maar ik heb
het volledig in eigen beheer.” Tijdens een intakegesprek waarvoor zij
gemiddeld twee uur de tijd neemt,
staat de klant centraal en wordt in
overleg met de klant een stappenplan voor de te stylen ruimtes opgesteld. Deze is geheel vrijblijvend.
Figen luistert goed naar haar klanten
en vertaalt de sfeer en het gevoel
van haar klanten naar interieurtaal.
Ze bereidt haar advies goed voor
en neemt vervolgens de klant mee
naar gerenommeerde woonwinkels,
waar ze haar ideeën toont. Dit starterspakket toont de klant een goede
basis en het juiste vertrekpunt. Door
het aanbieden van een TotaalWoonConcept heeft u als klant één aanspreekpunt en wordt uw budget

bewaakt. Regelmatig komt zij bij u
langs voor een voortgang en evaluatiegesprek. Door middel van moodboards neemt zij u mee naar het uiteindelijke resultaat.
VerkoopStyling
Tevens kunt u bij DroomHuis Interieurs terecht voor verkoopstyling.
Dit is het verkoopklaar maken van
woningen met als doel een snellere
verkoop van uw huis tegen de hoogste prijs. Figen legt uit: “Verkoopstyling is een vak, het gaat verder dan
het eenvoudigweg verschuiven van
een bank, het witten van een muur
en het verplaatsen van een bloemetje. Huiseigenaren zijn vaak niet in
staat om objectief naar hun woning
te kijken en makelaars geven hooguit
wat tips. Ik heb de opleiding hiervoor
gevolgd bij opleidingsbureau ‘House
of KiKi, welbekend van het TV programma ‘Uitstel van Executie’ met
Martijn Krabbé. Ik ben ook aangesloten bij het Centraal Netwerk Voor
Verkoopstylisten (CNVV). DroomHuis Interieurs hanteert de ‘HandsOn’ aanpak, dat wil zeggen dat wij
niet alleen adviseren, maar ook de
handen uit de mouwen steken voor
een sneller resultaat. En wie wil dat
nou niet? Er staan momenteel zoveel
huizen te koop. En als tegenovergesteld van de interieurstyling maak ik
met de verkoopstyling van uw thuis
juist weer een huis.” “Professionele
woningfotografie en 3D-impressies
behoren tot ditzelfde pakket.”
Voor informatie kunt u de
website bezoeken:
www.droomhuisinterieurs.nl
of bellen met 06-39463672.
Ook is DroomHuis Interieurs
te volgen via twitter: DHInterieurs.

