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Wat leuk dat je mijn e-book hebt aangevraagd voor jouw huis vol sfeer en lef!

Ik inspireer je graag om met een paar verrassende aanpassingen jouw 
woonkamer veel meer sfeer en gezelligheid te geven. 

Het is vaak niet nodig om veel aanpassingen te doen, als je maar de juiste keus 
maakt. En een beetje lef toont. Dat doe ik ook in mijn ontwerpen. 

Je wordt met mijn tips en inspiratie iets uit je comfortzone gehaald, net wat je 
zelf niet zou durven misschien. Maar dat zorgt juist voor die warme sfeer die je 
meteen voelt als je de kamer binnenkomt. En waardoor je het niet over twee 
jaar alweer wat saai vindt, maar waar je telkens opnieuw blij van wordt. Dat is 
mijn doel bij mijn klanten en ook bij jou.  

Dit ga je leren in dit praktische e-book: 
Welke soort kleuren moet je op welke plek kiezen? Waarmee maak je snel 
sfeer? Hoe maak je een ruimte verrassend? Waar moet je op letten bij het 
maken van keuzes? En nog veel meer.

Bekijk na het lezen eens de genoemde punten in je huis en ga met één of een 
paar aan de slag. Je zult zien: je hebt direct resultaat!

Liefs, 

 

J O U W  S F E E R V O L L E  H U I S
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Maak eerst een moodboard voordat je iets
gaat veranderen of kopen. Heb je een partner.  
laat hem of haar dat ook doen. Dit laat je zien
waar jij of jullie van houden. 
Zoek de overeenkomsten in beide
moodboards, zoals een kleur of een materiaal.
Als iets vaker terugkomt in je board, dan vind
je het echt mooi. Probeer dat te verwerken in
je interieur.

Zet in het moodboard ook meubels of andere
dingen die je al hebt en wilt behouden. Zo zie
je of je huidige spullen en een nieuw meubel
of ander element dat je wilt, zoals een
vloerkleed of een behang, mooi bij elkaar
passen.

Kijk tijdens het bedenken van nieuwe plannen
regelmatig op je moodboard. Dit is je leidraad
voor je ideeën.

 

Lees het e-book niet alleen, pas het ook toe.
Stap (in elk geval een beetje) uit je
comfortzone. 

D U R F !

T I P  1

T I P  2

TIPS
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NIET
ALLEEN

MAAR
WITTE

MUREN

Een rustige basis is fijn. Dat vinden veel 
mensen. Vandaar dat in veel huizen de 
muren wit zijn. 

Het klopt dat witte muren een ruimte 
groter doen lijken. Maar, wat je eigenlijk 
echt wil creëren is sfeer. En dat bereik je 
niet altijd door alleen maar (gebroken) 
witte muren. 
 
-Wissel witte muren af met een meer 
uitgesproken kleur op één of meerdere 
muren. Kies deze kleurcombinatie 
zorgvuldig zodat het goed matched met 
de rest van je interieur. 

-Een andere manier om een warme sfeer 
te krijgen met verf is de volgende: 
verf alle wanden, behalve een eventuele 
muur die je een accentkleur wil geven, in 
een zachte, warme basiskleur. Denk aan 
lichtgrijs, een mooie zandkleur, een lichte 
groengrijze tint. 
Deze kleur is de basis voor jouw interieur 
dus zorg dat het mooi matched met jouw 
meubels. 

Zorg voor een mooie combinatie met de 
accentkleur, dus een meer opvallende 
kleur, op een (gedeelte van een) muur. 
Bijvoorbeeld een kleur uit dezelfde serie 
als je basiskleur of uit dezelfde
kleurenstaal.

Een voorbeeld: 
wil je een groene kleur als accentkleur op 
de muur? Heb je hier een paar mooie 
opties in gevonden? 

Zoek vervolgens een mooie basiskleur voor 
de rest van de muren. En kijk dan welke 
mooi combineert met de uitgezochte 
accentkleuren. Met een groene 
accentkleur is een warme groengrijze tint 
als basiskleur heel mooi. Bekijk alle kleuren 
van tevoren goed op de muur waar ze 
komen.
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Hieronder lees je hoe je deze twee kleuren, de accentkleur en de basiskleur, kiest. 

Een voorselectie van kleurstalen
Een handige manier om deze twee kleuren te kiezen is door een paar kleurstalen
uit de verfwinkel of bouwmarkt te halen of te lenen. Zie je een mooie accentkleur, dus 
de meer opvallende kleur? Kies uit datzelfde kleurstaal de lichte basiskleur. En kijk of het 
mooi staat zoals jij het in gedachten hebt.
Vermijd grote contrasten, die trekken de aandacht. Dus liever niet spierwit met een 
opvallende groentint. Zacht in elkaar vloeiende kleuren zijn wel prettig en geven een 
warm gevoel.
 
Waarmee moet je rekening houden bij het kiezen van kleur?
Hang een paar kleurstrookjes op de betreffende muur die je in die tint wil schilderen. 
Doe dit met schilders tape of masking tape. Bekijk de kleur op verschillende momenten 
op de dag. Overdag en in de avond. Bij zon en bij donker weer. Zo kun je goed 
beoordelen bij de verschillende lichtinvallen welke kleur en welke combinatie het 
mooiste staat. 
Vaak vind je een bepaalde kleur toch niet zo mooi, haal die dan weg. Zodat je er
uiteindelijk nog één overhoudt.

Ook handig: schilder met een verftester of een proefpotje de kleur(en) op een wit papier 
wat je hangt op de muur, of direct op de muur. Deze vakken zijn groter dan een klein 
kleurstaaltje. Zo krijg je een beter idee hoe de gehele muur in die kleur eruit zal zien en 
combineert met de rest.

KLEUREN
KIEZEN
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Veel mensen zijn huiverig om te kiezen voor 
opvallende elementen in huis.
Ze vinden het bij een ander heel mooi, maar 
zelf durven ze het vaak niet omdat ze niet 
weten wat ze moeten kiezen. En dus zie je 
vaak een beetje saaie huizen. Dat is jammer!

Bij woonprogramma’s wordt vaak als 
statement een heel mooi behang gebruikt. 
Het ene behang is gedurfd, het andere 
subtiel. 

Behang is vaak heel bijzonder, ook doordat 
het vaak is gemaakt van hele mooie kleuren, 
texturen en materialen. Bijvoorbeeld (subtiel) 
glanzend, riet, fluweel of leer. 

 BEHANG
DÉ OPLOSSING

VOOR EEN
SNELLE

METAMORFOSE

Of kies een foto behang van 3 of 4 meter 
breed zodat je meteen een kunstwerk in huis 
hebt. Een geweldig effect geeft dit!

Spelen met het effect van behang
Je kunt spelen met kleur of een dessin. Of 
glans. 

Wil je een opvallend behang, kies dan een 
kleinere muur of een deel van een lange 
muur. Of een hoekje waar niet veel gebeurt.
Dan heb je een mooie bijzondere muur 
zonder  dat het de hele kamer overheerst.

Zo heb je in een paar uur een totaal andere 
sfeer. Maak het af met wat mooie 
accessoires. Wat een heerlijke 

O P F R I S S E R !
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HELPT JOU
PINTEREST

Kijk voor ideeën eens op Pinterest. Wat
combineert in jouw kamer mooi met de
aanwezige meubels? 

Let hierbij op een paar dingen:
-Is de rest van je interieur druk, neem dan
een behang met een rustige kleur of een
rustig patroon.
-Heeft je kamer een rustige sfeer?
Bijvoorbeeld doordat de modellen en
kleuren van je meubels eenvoudig en niet
opvallend zijn? Dan mag je behang er meer
uitspringen.

Belangrijk is balans. Er mag wel wat
gebeuren in huis, maar kies niet teveel
eyecatchers.

Eyecatchers zijn belangrijke sfeermakers.
Een paar goed gekozen items zorgen voor
een fijne en verrassende sfeer. Verdeel ze
mooi over de ruimte. En varieer in soort. 

Bijvoorbeeld: 
de meubels in je eethoek hebben een rustige 
uitstraling. Misschien noem jij het saai. 

Dit kan een prima basis zijn voor je verdere 
plannen. Kies hierbij een meer opvallend 
behang: een mooi dessin, een opvallende 
kleur, of een bijzonder materiaal.

Vervolgens een stukje verderop in de zithoek 
bij je rustige bank kies je één opvallende 
fauteuil waarin een kleur zit die ergens 
anders terugkomt. En zet op een andere 
plaats een mooi opvallend lichtarmatuur. 
Laat ergens een kleur of zelfde materiaal 
terugkomen.

En wat betreft behang: ook als je niet van 
opvallend behang houdt is er veel keus. Een 
rustig gekleurd behang in een mooi 
materiaal geeft ook veel warmte!

Welke sfeermakers kies jij? 
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WAAR
KOMT DE 
VERLICH

TING?

Een aantal dingen zijn handig om te weten als je nadenkt over de verlichting in je woonkamer

Er zijn 3 soorten verlichting. Pas die alle drie toe:
-Basisverlichting
-Directe verlichting
-Sfeerverlichting

Basisverlichting
Zorg voor goed basislicht. Als je de kamer binnenkomt en je doet de lamp aan, dan moet de hele 
kamer te overzien zijn. Denk aan (opbouw)spots en wandlampen. Een mooie hoogte voor een 
wandlamp is ca. 1,80 m. in een kamer van ca. 2,60 m. hoogte.

Direct licht
Licht dat direct ergens op schijnt. Bijvoorbeeld een hanglamp boven de eettafel of een leeslamp.

Sfeerverlichting
Heb je stap 1 en 2 toegepast, dan maak je het daarna met sfeerlicht helemaal gezellig. 
Bijvoorbeeld een staande lamp naast de bank, een tafellamp naast de tv. Of een klein lampje op 
de vensterbank. 

TIP
Plaats verlichting op verschillende hoogtes. Dan flowt het lekker en gaat het licht in elkaar over op 
een natuurlijke manier. Bijvoorbeeld: een combinatie van een opbouwspot op het plafond, een 
staande lamp van ca. 150-170 cm, een hanglamp bij de eettafel en een tafellamp naast de tv. 
Meerdere exemplaren en mooi verdeeld over de ruimte.

Als je alleen licht hebt van boven je, bijvoorbeeld door plafondspots, dan voelt dat niet prettig.
Voeg daar een staande lamp aan toe of zet een tafellampje op een bijzettafeltje.
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Maak juist gebruik van je lange wand 
om er iets spannends mee te doen.

KEUKEN 
VERLICH 

TING 
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Verlichting kiezen vinden veel mensen lastig. In de woonkamer en 
óók in de keuken. Want waar moet je op letten bij het kiezen van 
verlichting in de keuken. Hang je boven je aanrecht wandlampen of 
plafondspots en zijn dat dan opbouwspots? Of een ander soort 
verlichting?

Functies van verlichting
Keukenverlichting moet functioneel zijn, én ook een warme sfeer 
geven. Functioneel en voldoende licht omdat je er goed bij moet 
kunnen werken. Want belangrijk is dat je verlichting zo is dat je ook 
ziet dat de tomaten die je snijdt rood zijn en niet dat ze door 
verkeerd licht een bruinige kleur hebben.
Het moet dus beide hebben: functioneel én die warme sfeer die we 
allemaal zo graag willen.

Voorbeeld van functionele en sfeervolle verlichting
Je ziet het hier op de foto: inbouwspots boven het aanrecht om 
goed bij te kunnen werken, en boven het schiereiland hangen 
gezellige hanglampjes. Dat is een goede verdeling omdat een 
bargedeelte niet echt een werkruimte is. Meer een plek om gezellig 
samen te kletsen.

Het kiezen van sfeervolle verlichting
Bij lampen ofwel verlichtingsarmaturen zijn behalve het functionele 
of warme licht, het model en de kleur van het licht belangrijk voor 
die gezellige sfeer. Én ook het materiaal. Zorg bijvoorbeeld dat het 
gekozen materiaal ergens terugkomt. 

FUNCTIONEEL 
EN 

SFEERVOL 
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House Doctor

Wat je interieur ook heel spannend kan 
maken zijn verlichtingsarmaturen. Dus een 
leuke, mooie of bijzondere lamp. Bijzonder 
door  het ontwerp, het materiaal of de kleur. 

Je hebt vast wel eens een lamp of lampje 
gezien die je heel mooi of grappig vindt, 
maar die je niet koopt omdat het niet goed 
past bij de rest van je interieur.

Het is juist leuk als een lamp een beetje of 
juist veel afwijkt van de rest van je spullen. 
Zo wordt het een eyecatcher in je kamer. 
Het maakt je interieur juist verrassend om 
naar te kijken!

Een lamp als designstuk
Je lamp kan echt dienen als een designstuk 
in je kamer. En dat heeft niets te maken met 
hoe duur het is. Want een goedkoop lampje 
kan door zijn ontwerp een hele leuke 
aandachttrekker en dus een fijne sfeermaker 
zijn.

Het heeft hierdoor óók een functie als de 
lamp uit is. En weer heel anders als hij aan 
is. Bijzonder door het soort licht, door de 
schaduwen, door de lichtkleur en warmte.
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EEN LAMP ALS 
EYE 

CATCHER

Let er bij het kopen van een 
verlichtingsarmatuur op dat het goed licht 
geeft voor de functie waarvoor het dient. 
Zorg bijvoorbeeld dat je de krant kan lezen 
bij het armatuur wat je kiest boven de 
eettafel. 

Denk ook aan dimmers! Daarmee regel je 
heel makkelijk de hoeveelheid licht en dus 
ook de sfeer. Laat je goed informeren welke 
dimmer past bij de armatuur die je hebt 
gekozen.

Voor een lampje direct naast de tv is zacht 
wit of gelig licht prettig. Dat ervaren veel 
mensen als gezellig en rustig licht, terwijl je 
naar de tv kijkt.

TIP
Zorg voor warm licht
De term ‘warm wit’ op de verpakking is niet 
altijd 'warm'. 

Als leidraad kun je aanhouden dat 2700 
K(Kelvin=kleurtemperatuur) bij LED licht een 
fijne warme kleur geeft. Dit is vermeld op de 
verpakking van de lichtbron. 
Het geeft een zelfde soort warme sfeer als 
een gloeilamp of halogeenlamp. 

Het soort licht verschilt per fabrikant, dus 
doe het lampje bijvoorbeeld in de winkel in 
een tester. Zo zie je of je de 
kleurtemperatuur en het soort licht prettig 
vindt.
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Heeft je zithoek onopvallende, een beetje
saaie meubels? 
Zet daar eens een opvallende fauteuil bij. Die
eruit springt door de vorm, de kleur, het dessin
of het materiaal. 
Leg er eventueel nog een vloerkleed bij waar
een kleur uit de fauteuil in terugkomt. 

Is je bank ok, maar vind je hem een tikje
saai? Door de stof of de kleur? Of door het
eenvoudige model? Dan ga je de aandacht op
iets anders vestigen. Kies een paar leuke
(salon)tafeltjes. Of hang iets opvallends boven
de bank. Bijvoorbeeld een kunstwerk.
Ook heel mooi: een opvallende lamp ernaast
plaatsen. En natuurlijk geven een aantal mooie
sierkussens een hele fijne, gezellige sfeer. 

Heb je allemaal dezelfde eetkamerstoelen?
Koop 2 nieuwe stoelen. In één kleur of
materiaal, of varieer daar ook mee. Dus wel
dezelfde kleuren, maar andere modellen en
materialen. Ook weer zo’n fijne opfrisser!

Een rustige basis is prima. 
Zet er gewoon wat sprankelends bij!

VIND JE JE  

EEN BEETJE
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 MEUBELS 
SAAI?
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Veel huizen hebben een lange rechte wand 
in de woonkamer. Vaak loopt die door
van het zitgedeelte naar het eetgedeelte. 
Best lastig om dat tot een mooi onderdeel 
van je kamer te maken.

Zo maak je een lange wand sfeervol
-Verf de hele wand in één kleur. Kies een 
niet te felle kleur, dat komt erg op je af. 

- Wil je liever dat ándere onderdelen van je 
woonkamer de aandacht krijgen? Geef de 
lange muur dan een, niet te donkere, 
vergrijsde kleur. Hier zit minder pigment in en 
heeft een rustige uitstraling. Een mooie 
natuurtint: grijs, zandkleur, een bruintint of 
een groentint. Die dient als basiskleur waar 
je meubels en andere items mooi mee 
combineren. 

- Erg sfeervol en meer gedurfd is om de 
ruimte te kaderen. De zithoek krijgt
een kleur en wordt daardoor een apart 
gedeelte, en de eethoek ook. Dit geeft
een intieme sfeer. 

Dat doe je bijvoorbeeld door het gebruik van 
behang in een van de twee delen. De wand 
richting het andere gedeelte krijgt een 
warme basiskleur zoals lichtgrijs of een 
warme naturelkleur, die mooi past bij het 
behang en bij de rest van de ruimte. Of een 
andere tint die mooi aansluit bij het behang 
en de basiskleur die je gebruikt.

-Zet een paar planten van verschillende 
hoogtes bij elkaar. Bijvoorbeeld naast een
kast of dressoir. Of één grote plant. Dat 
kadert ook af. 

-Of plaats een smalle tafel of side table met 
een (opvallend) stoeltje erbij aan de lange 
wand tussen de eet-en zithoek als 
onderbreking: je nieuwe werkhoek!

Maak juist gebruik van je lange wand 
om er iets spannends mee te doen.

WAT 
DOE IK 

MET 
MIJN 

LANGE 
MUUR?
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Vind je je huis saai, dan ontbreekt het vaak 
aan lef. Er is misschien weinig kleur, veel 
dezelfde materialen, weinig dessins. 

Vaak ontbreekt het aan een fijne 
uitspatting. 

Juist afwisseling van kleur en ook van 
materialen zorgt voor een afwisselend en 
spannend interieur. 

Inspiratie hiervoor:
- Mijn favorieten: mooie verfkleuren op de 
muur en een meer opvallend behang zijn 
grootse sfeermakers. 
-Opvallende kussens door de vorm, kleur, 
en dessins zorgen snel voor veel sfeer. 
Laat een accentkleur uit de kussens 
terugkomen in bijvoorbeeld een mooie 
grote vaas. 
-Ook een hele leuke is een vloerkleed. 
Hierna lees je waarom.

Een vloerkleed is een groot item in je 
kamer, wat echt kan bijdragen aan een 
gezellige sfeer of juist een luxe sfeer, 
afhankelijk van je keuze.

Waar let je op bij het kiezen van een 
vloerkleed als accent? 
Heb je een rustige zithoek met weinig 
kleur? Kies dan een meer opvallend
gekleurd kleed met een mooi dessin. Of 
kies een effen kleed in een opvallend 
materiaal: glanzend, lekker dik of  
gevlochten. 
Denk ook eens aan een rond of ovaal 
kleed. Fijn die zachte vormen!

Een vloerkleed hoeft niet persé heel duur 
te zijn. Vaak met huisdieren en kleine 
kinderen heeft het best wel te lijden en is 
het soms na een paar jaar aan vervanging 
toe. Kijk ook eens bij meer budget winkels 
als Kwantum en Leen Bakker.

TIP
Leg een ondertapijt onder je vloerkleed. 
Dat is niet duur en je kleed blijft langer 
mooi en het schuift minder. 

GROTE
GEBAREN

Welk groot gebaar ga jij inzetten? 
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Waarschijnlijk wil je een deel van je meubels 
wel houden.

Soms ben je zo gehecht aan iets in je 
huiskamer, dat wil je niet wegdoen. 
Bijvoorbeeld een kast of een stoel die je van 
een dierbare hebt gekregen. 

Misschien heb je gordijnen die er nog goed 
uit zien, maar de kleur vind je echt niet meer 
mooi. 

Of een fauteuil die wel goed zit, maar 
waarvan het model wel heel erg bepalend 
is. 

Kijk of het meubel of de gordijnen matchen 
met je moodboard wat je hebt gemaakt.

Als je merkt dat het meubel of die gordijnen 
de perfecte sfeer of de (kleur)combinatie 
eigenlijk in de weg zit, is het toch goed om 
het uit je woonkamer te halen. 

JE 
HUIDIGE 

MEUBELS. 
 
 
 

Dat geeft vaak zo veel meer mogelijkheden. 

Zo kun je echt de sfeer maken die je wil. 
Want meestal is het doel om je interieur zo 
te maken dat je er jaren blij mee bent! 
Dus is wellicht nu het moment om toch 
afscheid te nemen van het meubel waar je 
over twijfelde.

Misschien kun je het gebruiken in een andere 
kamer, iemand anders er blij mee maken of 
misschien is je sportclub of een 
kinderopvang heel blij ermee.

TIP
Houd bij het bedenken van de gehele 
combinatie rekening met de meubels die 
je wilt houden.

ALS die je ook echt helpen aan de sfeer 
die je wilt
  

G E W O O N C A A T . N L   |   1 5

fotobehang AS Creation

 
 

WEL OF NIET 
HOUDEN?
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Al die muren in huis. Wat doe je daarmee?
Is je muur nog leeg, omdat je niet weet
wat je ermee aan moet? Juist aankleding
op muren doet heel veel voor de sfeer.

Veel mensen vinden het best lastig om
sfeer in huis te krijgen. Vaak hangt een
schilderij of wat foto’s boven de bank of
boven een kastje. Dat kan mooi zijn, maar
wil je wat anders, kijk eens op Pinterest.
Daar zie je de leukste voorbeelden. En
juist dit soort ideeën kun je goed kopiëren
in jouw huis.

Ik geef je wat voorbeelden:
-Hang wat losse elementen bij elkaar aan
de wand. Fotolijstjes zijn prima, maar dan
in één kleur en in verschillende maten.
Bijvoorbeeld gecombineerd met een
poster die je inlijst. Hang er een item bij in
een afwijkende kleur of vorm voor een
speels effect. Door het ophangen van de
lijstjes in een bepaald patroon of in een
bepaalde vorm oogt het al rustig. 

- Een leuke manier om zelf je wandcreatie
te maken is met de wandelementen van
Dock Four. Maak verrassende combinaties
met materialen als stof, koper, een
wandplankje of zelfs een klok.
https://www.dockfour.com/

-Hang een (wand)kleed op, Dat zorgt voor
een behaaglijk gevoel en bovendien
komt het de akoestiek ten goede.
Een leuk merk hiervoor is Urban Cotton. Ze
hebben wandkleden in heel gevarieerde
stijlen. Echt een aanrader!
https://www.urbancotton.nl

       
      

- Een ander bijzonder merk is Werk aan de
Muur. Dit merk verkoopt kunstwerken die je
kunt laten printen op verschillende
materialen. Tip: heb je last van een slechte
akoestiek, kies voor kunst op akoestisch
doek. Heel fijn, want veel mensen hebben,
soms ongemerkt, last van een slechte
akoestiek in hun huis.
https://www.werkaandemuur.nl/

AAN DE
WAND
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Dock Four

Urban Cotton

https://www.urbancotton.nl/
https://www.gewooncaat.nl/


GEWOONCAAT HELPT JOU

NU JIJ!

Ik ben heel benieuwd hoe jij deze tips bij jou thuis toepast. 
 
Was dit waardevol voor je? Superleuk als je het even laat weten op Instagram.

Op Instagram en ook op Pinterest inspireer ik je nog meer om jouw interieur 
gezellig en mooi te maken. Volg me daar ook als je dat leuk vindt!

Heel veel plezier en... durf! Stap uit je comfortzone en doe het gewoon! Zo krijg 
jij ook jouw warme fijne huis!

En heb je liever hulp hierbij? Dat is nog leuker. En... heel verstandig. Hoe meer ik 
je concreet help, hoe mooier en fijner je kamer wordt! En hoe minder je zelf hoeft 
te doen. 

Bijvoorbeeld met mijn meest geboekte advies, het MEER LEF advies. Hier lees je
er meer over. 

Stuur me een mailtje en ik neem graag contact met je op!

Carolien 
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