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vanDaan® interieurs 
begeeft zich zowel op de 
zakelijke als de 
particuliere markt. 
Wonen, werken en 
welzijn, noemen wij de 
verschillende werelden 
waarin wij werkzaam 
zijn.

Wonen
De meeste mensen zijn zelf  
best in staat hun eigen huis zo 
prettig mogelijk in te richten. 
Al dan niet geholpen door de 
vele woonbladen, 
woonprogramma's en 
lifestyle-rubrieken. Toch is 
het de moeite waard om ook 
voor de inrichting van uw 
eigen woning eens een 
interieurontwerper te 
raadplegen. Zij ziet zij 
mogelijkheden waar u zelf  
niet opgekomen was. Een 
interieurontwerper luistert, 
kijkt, overlegt en vertaalt uw 
smaak en individuele 
woonwensen in een ontwerp 
waarin u zich volledig thuis 

voelt. En als het op 
veranderen of  verbouwen 
aankomt, is zij bovendien de 
technicus die het hele proces 
overziet en coördineert.

Werken
Een goed ingerichte ruimte 
stimuleert het werkplezier en 
geeft zelfvertrouwen. Het 
interieur is hét middel om 
ruimtelijk nieuwe ordening in 
een organisatie aan te 
brengen, werkprocessen te 
sturen en te zorgen voor 
optimale functionaliteit. 
vanDaan® is in staat een 
ontwerp te maken dat 
rekening houdt met alle 
behoeften en ontwikkelingen 
en dat uw bedrijf  het gezicht 
geeft waarin medewerkers en 
klanten zich herkennen. 
Waarin communicatie, 
routing, 
arbeidsomstandigheden, 
klimaat, licht, geluid, 
schoonmaak, onderhoud en 
duurzaamheid zijn verwerkt 
in een totaalvisie.

Welzijn
Hospitality Design luidt de 
Engelse term voor het 
vormgeven van gastvrijheid: 
van hotel tot ziekenhuis. De 
omgeving speelt daarbij een 
belangrijke rol. vanDaan® 
interieurs kan een ruimte 
creëren waarin een gast of  
patiënt zich volledig op zijn 
gemak voelt. Waarin het 
ritme van leven en tijd niet 
vervaagt, maar waarin de 
mens wel tot rust komt. 
Want verzorging moet ook 
een efficiënt proces zijn. 
Verzorgers stellen daarom 
hoge eisen aan de kwaliteit 
van de inrichting. De 
interieurontwerper kan die 
schijnbaar onverenigbare 
eisen samenvoegen in één 
ruimtelijk concept, waarin 
ruimte is voor sfeer en 
emotie en waarin efficiency 
en klinische eisen optimaal 
zijn verwerkt.

WONEN, WERKEN EN WELZIJN,
ONZE WERELD
Door  Danielle van Bosse
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vanDaan® interieurs 
begeeft zich op zowel 
de zakelijke als de 
particuliere markt.

Op onze vernieuwde 
site zetten wij nog 
dagelijks nieuwe 
foto's van onze 
gerealiseerde 
projecten. Een goede 
reden om ons 
regelmatig te 
bezoeken.


