
Kimberley Faassen
INTERIEURADVISEUR  (3DE PLEK IN DE FINALE VAN SKILLS HEROES 2020)

In dit document kunt u alle hoogtepunten bekijken van het project genaamd 
‘glamoureus gold’. 

Wilt u meer van mijn werk zien? Neem gerust een kijkje op mijn instagram 
account @faassendesign 

LinkedIn: Kimberley Faassen



Mode, shoppen, koken en een 
bourgondische levenstijl zijn de 

kenmerken van Bibi Hedi,
 42 jaar oud en fashionontwerpster.

Naast haar passie voor kleding vind ze 
het leuk om zo af en toe een drankje 

te doen met vriendinnen. Ze bezoeken 
graag high class clubs en restaurants. 

Ze houd erg van luxe en heeft een rijke 
levenstijl. Een lounge hoek is dan ook 

een must. 

Bibi: ‘Ik zie graag veel goud en roze 
in mijn interieur terug. Het mag lekker     

vrouwelijk! Een donker tintje ben ik zeker 
ook niet vies van. Mijn grootste wens 
is dat het luxe uitstraalt, maar dat wel 

past binnen het budget.’

Het is een appartement op de 2de      
verdieping van een monumentaal 

pand het ZuideR. Voorheen was dit een 
ziekenhuis. Een van de eigenschappen 

is dat de muren 4m hoog zijn. 

Bibi Hedi

Klant omschrijving



Huidige situatie



Functieveld
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Keuken: koken + dineren

Woonkamer: leefruimte + ontspannen

Slaapkamer: uitrusten + slapen

Badkamer: verzorging

Entree: garderobe + toilet

LEGENDA FUNCTIES
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koelkast



Woonkamer voorstel



Meubelcollage



Materiaal collage 



Slaapkamer voorstel



Sfeerbeeld 



3D beeld 1



3D beeld 2



Electraplan

Electra symbolen en 

aansluitingen

Aansluitpunt verlichting

Aansluitpunt wand verlichting

Kruisschakelaar 

Dimmer

Enkelpolige schakelaar

Stopcontact met begeleider

Meervoudig stopcontact 

Koelkast

Diepvries

Kookfornuis

Koudwateraansluiting

Warmwateraansluiting
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Legenda:

K

+ 300

+ 1500

+ 300

*Alle stopcontacten worden gemonteerd
op 300 mm boven de vloer. Tenzij 
anders aangegeven. Alle lichtpunten 

worden gemonteerd op plafondhoogte.
Tenzij anders aangegeven. 
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‘The harder 
you work for                   
something, the       

Greater you’ll feel 
when you achieve it’. 


