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MAISON INTERIEUR
Grenzeloos woongenot
Iedereen droomt van een interieur waar het zalig toeven is. Met de juiste meubelen,
harmonieuze tinten en verfijnde details wordt een huis pas echt een thuis. Anne-Marie
Hubau kreeg de passie voor smaakvol wonen met de paplepel ingegeven.
Haar oog voor knus-& gezelligheid, gekoppeld
aan een jarenlange ervaring in de woonsector,
resulteert nu in een uniek en dynamisch interieurbedrijf. M.I. geeft professionele ondersteuning bij het verwezenlijken van uw droomhuis
en zorgt voor een verrassend resultaat bij elke
(her)inrichting van woon-,werk & ontspanningsruimte.
ERVARING IN ALLE WOONASPECTEN
Interieur is voor Anne-Marie een echte passie.
Van jongs af aan was ze gefascineerd door de
projecten die de bouwfirma ABM van haar
ouders realiseerde. Zij begon toen al te grasduinen in tal van gerenommeerde interieur- &
decoratiemagazines en kon haar ideeën kwijt
in haar schetsen en tekeningen. Na haar studies
‘Vastgoed’ werkte Anne-Marie meerdere jaren
in het notariaat als dossierbeheerder-aktemaker.
Mits zij instond voor de verkopen & nieuwbouwprojecten leerde zij er tevens de legale
aspecten van het bouwen en verbouwen kennen.
Makelaars en bouwpromotoren doen ook vaak
beroep op Anne-Marie om woningen op te
frissen,.. .Ze vertelt: “Door verschillende
opleidingen (kleurenconsulent, binnenhuis-

architectuur,…) kon ik mijn natuurlijk gevoel
voor kleur- & wooncombinaties verfijnen. Niet
zonder succes, want mijn interieurtips werden
door familie, vrienden & kennissen bijzonder
goed gesmaakt. In die mate, dat men enorm
aandrong om van mijn hobby mijn beroep te
maken!”

meestal persoonlijk bij de klant gebracht. Aanvullend wordt besproken welke interieuringrepen er zijn nodig zijn. Vanzodra alle ideeën
zijn uitgewerkt, wordt de klant uitgenodigd om
samen te gaan shoppen in de speciaalzaak
(breed aanbod!!). Ik zorg voor een persoonlijke
begeleiding en dit tot in de kleinste details.”

ADVIES BIJ U THUIS
Anne-Marie komt steeds ter plaatse! Zij kan zo
het effect van bepaalde materialen en kleuren
op een ruimte perfect inschatten. Mensen kunnen zich laten bijstaan voor enkele bepaalde
specifieke woonaspecten (raamdecoratie, verf,
meubelen, verlichting,…) of ze kiezen voor een
volledige herinrichting van een ruimte. Een
‘totaalproject’ behoort ook tot de mogelijkheden,
waarbij kamer per kamer aangepakt wordt, om
een harmonieuze stijleenheid te creëren. Een
eerste verkennende gesprek geeft me een
duidelijke kijk op de wensen, het aanvoelen
van hun leefomgeving en de smaak van de
klant”, Anne-Marie:“Daarna zorg ik voor de nodige stalen & materialen, om te adviseren in
juiste kleurencombinaties, meubilair, raamdecoratie,.. Alle stalen en materialen worden

MAISON INTERIEUR ADEMT EEN TIJDLOZE
GEZELLIGHEID UIT, &/OF EEN PERFECTE BALANS
TUSSEN KLASSIEK & MODERN.
Zij koestert een duidelijke voorliefde voor
natuurlijke materialen. Voor de uiteindelijke
realisatie werkt zij samen met een vast team
van ervaren vaklui. Zij garanderen een vlotte
samenwerking, een mooie afwerking en de
perfecte uitvoering van alle verbouwingen en
aanpassingen. Na de uitvoering gebeurt de
binnenhuisinrichting op zich. De gordijnen
worden opgehangen, alle meubelen & decoraties
worden stijlvol geschikt en geplaatst. Het hoogtepunt van elke samenwerking is de onthulling
van ‘het nieuwe interieur’. Het geeft me veel
voldoening als ik de trotse blik van de eigenaars
kan aanschouwen bij het betreden van hun
droomhuis, werk- of ontspanningsruimte!”

M aisonI nterieur
  - 

Sfeervol - Tijdloos - Romantisch - Landelijk - Harmonieus - Klassiek - Modern
•
•
•

TOTAALADVIES: KLEUR, BINNENHUISINRICHTING, …
VERF-

& SCHILDERWERKEN
CONFECTIE VAN (OVER)GORDIJNEN, STORES,
MEUBELSTOFFERING, KUSSENS, …
• SFEERVOLLE BINNEN-EN BUITENVERLICHTING
• AANKOOP VAN ACCESSOIRES & DECORATIE
meubelen, huishoudlinnen, tapijten, ...

• OP MAAT GEMAAKTE:
• MEUBELEN
• DRESSINGS
• KEUKENS
• BADKAMERS
• LAMBRISERING
• SCHOUWEN
• PARKET
• ALGEMENE OPFRISSINGEN: PARKET, SCHOUW, …

Laat u verrassen & maak tijdig een afspraak met Anne Marie Hubau, zij komt steeds ter plaatse!
Neem vrijblijvend contact op en ontdek hoe Maison Interieur uw woondromen werkelijkheid laat worden.
Neem alvast een kijkje op de website, Het is zeker een bezoekje waard!
INFO OP AFSPRAAK: 0478 73 10 04
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