


Wildenberg Inter ieurarchitectuur B.V. i s  een bureau waar zowel zakel i jke als 

part icul iere opdrachtgevers al  20 jaar terecht kunnen voor een compleet 

inter ieurtraject,  van ontwerp tot en met oplever ing.



Goede inter ieurarchitectuur heeft een enorme posit ieve werking op de gebruiker 

van de ruimte. Door aandachtig te lu isteren kunnen wi j  de ident iteit  van de  

gebruiker vertalen naar een toonaangevend ontwerp. Ik z ie het als een voorrecht 

om het welz i jn van mensen te vergroten met mi jn ontwerpen.

 

Stan van den Wildenberg 

Inter ieurarchitect en eigenaar
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“In onze ontwerpen kri jgt elke ruimte een sterke eigen identiteit 

die past bi j  de opdrachtgever. Dat kunnen wij al leen realiseren 

door onze opdrachtgever goed te leren kennen. Betrokkenheid 

en aandachtig lu isteren vormt voor ons dan ook de basis  voor 

een goed ontwerp.”

ONZE FOCUS l igt op persoonli jke aandacht voor onze 

opdrachtgevers. We hechten veel waarde aan ons professionele 

en bevlogen team. Dit zorgt ervoor dat we allemaal up-to-date 

z i jn wat betreft  ieder ontwerpproces.  Onze droom is  om als 

team in de top 5 van toonaangevende architectenbureaus 

te komen.

Team Wildenberg
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Technisch ontwerp

In deze fase verdiepen we ons in het 

technische gedeelte van het ontwerp. 

Het ontwerp wordt gedetai l leerd,  

inclusief l icht- en elektraplan, uitge-

werkt op grote werktekeningen. We 

bepalen de technische producten en 

vragen offertes aan. Door veel aan-

dacht te besteden aan de juistheid van 

de tekeningen, zal de bouw uiteindeli jk 

vlekkeloos verlopen tot in al le detai ls.

Interieurontwerp

Ti jdens de eerste fase, het interieur- 

ontwerp, staan de wensen, mogeli jk- 

heden en verwachtingen van de klant 

centraal. Stan: “Door oprecht en geïn-

teresseerd te luisteren kan ik me he-

lemaal inleven in de wensen van de 

klant.” Ons eerste gesprek bestaat uit 

een interview bi j  u thuis of op kantoor,  

zodat we een goed beeld kr i jgen van 

de verwachtingen.
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W E R K W I J Z E  V A N  W I L D E N B E R G



Bouwbegeleiding

Ti jdens de uitvoering van de bouw  

dragen wij  bi j  aan de zorg voor een 

correcte real isatie van het interieur-

ontwerp. De kwaliteit,  planning en het 

gestelde budget worden streng  

bewaakt. Zowel technisch als f inancieel 

is al les bepaald en dat betekent dat 

het bouwteam van start kan. Om een 

project vol ledig te laten slagen, is  

projectmanagement onmisbaar.

Eindstyling 

Een extra dienstverlening is eindstyl ing. 

Hier zetten wij  samen met de opdracht-

gever de puntjes op de i .  In deze fase 

geven wij  advies voor de complete 

inr ichting. Denk aan keuzes maken uit 

o.a. meubels, accessoires en kunst. 
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Wanneer part icul ieren een 

beroep op ons doen,  

investeren wij  in een goede 

verstandhouding. Wanneer 

wij  aan de slag gaan met 

een totaal nieuw ontwerp 

wil len wij  onze opdracht-

gever daarbi j  vol ledig 

ontzorgen. De juiste stur ing 

en communicatie is daarbi j 

essentieel.  Ook zitten wij 

scherp op de kostenraming 

van toeleveranciers, zodat 

niemand voor verrassingen 

komt te staan.

P A R T I C U L I E R E  P R O J E C T E N



Buitengewoon domein

DETAIL “Een van de absolute 

eyecatchers vormt de dikke 

glazen plaat in de vloer die 

zicht geeft  op de kelder.” 
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Vil la Hardsteen

DETAIL “We hebben het pand 

een totale faceli f t  gegeven, 

waarbi j  twee verschi l len-

de materialen een hoofdrol 

kregen:  Belgisch hardsteen 

en hout.”



XXL Woning

DETAIL “Het kookeiland 

met geïntegreerde tafel  is 

vol ledig vervaardigd van 

natuursteen.”
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“De garage moest een dubbele bestemming 

kr i jgen.  Een plek voor de auto en een bar 

waar je met vrienden kunt genieten van een 

gezel l ige avond.” 



DETAIL “Als klap op de

vuurpi j l  is  het mogel i jk  

om de auto in een lift van 

boven naar beneden te  

verplaatsen.” 

Man Cave
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Z A K E L I J K E  P R O J E C T E N

Bi j  ons kan je aankloppen 

voor een ontwerp van een 

vol ledig pand of bepaalde 

ruimtes. De prior iteit voor 

ons l igt alt i jd bi j  het be- 

gri jpen en leren kennen  

van de organisatie en zi jn 

medewerkers. Hoe beter 

het ontwerp past, des te 

groter het welzi jn van de 

gebruikers. De aanpak is 

alt i jd zeer persoonli jk en 

mensgericht. Daarbi j  ver-

l iezen we andere factoren, 

zoals projectmanagement 

en strakke deadlines, niet 

uit het oog.



Klap

DETAIL “Door te werken  

met verschillende materialen, 

zoals zachte en harde wanden 

vloer afwerking, afgewisseld 

met hout,  chroom, suède en 

leer, is er een huiselijke en 

toegankelijke sfeer ontstaan.”
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Delamine

DETAIL “Dwars door de 

midden kern is  een tunnel 

gemaakt,waarin de keuken,  

de kastruimten en de kopieer- 

ruimte zi jn weggewerkt.”
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Stork Thermeq

DETAIL “Voor de binnentuin 

hebben wij  lunchplekken 

ontworpen in een half- 

fabricaat van het bedri j f 

zel f .” 
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Inf i

DETAIL “Een dynamische 

ru imte vol ledig open met 

losse vergadercontainers 

in de ruimte, waar mens 

en robots makkelijk kunnen 

bewegen.”
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Hay Group 

DETAIL “Het  gezel l ige  

Hay Café.  Een p lek waar 

iedereen graag samen 

komt met  k lanten en  

col lega’s .  ”
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Hamersveldseweg 2

3833 GP  Leusden

033 – 445 01 11

info@vandenwildenberg.nl

www.vandenwildenberg.nl


