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VOEL JE 
WELKOM

U kunt contact met ons opnemen als u een vrijblijvend gesprek wilt of 
één van onze projecten wilt bezoeken.

Verswijver Interieurconcepten B.V.

Zuidzijde Haven 39a   KVK 62574744
4611 HC Bergen op Zoom  BTW NL854872127B01

Bel: 0164 213 803 info@verswijver.nl
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EVEN VOORSTELLEN

Peter Verswijver is in het jaar 2002 gestart met het opzetten van de naam 
Verswijver Interieurconcepten. Daarvoor heeft Peter jarenlang in de 
bouw gewerkt en (meubel)ontwerpen gemaakt met Verswijver 
Interieurbouw. Vanaf het jaar 2002 besloot hij zich meer te focussen op 
het concept en het zelf niet meer uit te voeren, vandaar de 
naamsverandering van Interieurbouw naar Interieurconcepten.

In 2015 is Shannon Claessen in het bedrijf gekomen als stagiaire, maar 
deze functie groeide al snel uit tot mede-eigenaar. Shannon liep stage bij 
Verswijver Interieurconcepten tijdens haar opleiding Interieuradvisering 
van het Hout- en Meubileringscollege. Ondanks dat haar toekomst bij het 
bedrijf al vaststond heeft ze nog wel de opleiding Interieurvormgeving

op het Thomas More te Mechelen (BE) cum laude afgerond.

Dennis Verswijver startte na zijn opleiding Bouwkunde zijn eigen bedrijf 
in de bouw voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Dit bedrijf 
groeide al snel uit met vaste werknemers en een vaste groep klanten. 
Voor Verswijver Interieurconcepten ondersteunt Dennis de bouwbegelei-
ding en beantwoord de technische vragen.

Door de samenwerking tussen deze drie creatievelingen kan Verswijver 
Interieurconcepten de klant veel bieden. Haar kennis en jarenlange 
ervaring in zowel praktijk als theorie staat Verswijver Interieurconcepten 
u graag bij voor uw particulier of zakelijk project.

Peter Verswijver Shannon Claessen Dennis Verswijver

OPRICHTER ONTWERPER BOUWBEGELEIDER
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U VERDIENT DE 
ONTWERPKOSTEN 
TERUG
Wanneer huurt u een interieurontwerper in? 
En hoeveel kost dat? 

Dit zijn veel voorkomende vragen, waar wij een antwoord op hebben:
Een goede interieurontwerper verdient u terug! Naast uw eigen genot en 
comfort wordt uw pand meer waard. Daarnaast hebben wij nauwe 
connecties met het bedrijfsleven waardoor u met kortingen kunt 
verbouwen. Wij ontwerpen voor zowel particuliere als zakelijke klanten.

Hoe gaat het precies in zijn werk?

Nadat we een vrijblijvende kennismaking op locatie meer van u en 
uw wensen te weten zijn gekomen kunnen we een persoonlijke offerte 
opstellen. Als de opdracht vervolgens is ondertekend, starten we met de 
ontwerpfase. Er wordt onderzoek gedaan naar de functionaliteit, 
routing, gebruikers, zonlicht, enzovoorts en het concept wordt opgesteld. 
Er vormt een voorlopig ontwerp. Ons doel is om een ontwerp voor te 
stellen dat al uw verwachtingen overtreft.

Nadat we het voorlopige ontwerp hebben doorgesproken met u en de 
benodigde wensen en aanpassingen zijn doorgevoerd spreken we van 
een definitief ontwerp. Met dit ontwerp kan een bouwkundig tekenaar de 
plattegrond verder uitwerken voor een eventuele bouwvergunning.
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DE INTERIEUR-
ONTWERPER DIE 
EEN STAPJE
VERDER GAAT
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Het ontwerp is klaar, en wat nu?

Wij zijn de interieurontwerpers die een stapje verder gaan. Als de 
ontwerpfase is afgerond en we zijn allen tevreden met het definitieve 
ontwerp, dan kan de volgende stap worden gezet. De detaillering en 
stylingfase begint. In deze fase bekijken we de details van elk onderdeel. 
We tekenen wandaanzichten en maatmeubelen verder uit zover om de 
juiste offertes te kunnen opvragen. Ook bekijken we het lichtplan, het 
duurzaamheidsplan en stellen we een handig rapport op waar u jaren 
later nog plezier van heeft. 
 
We maken een kleur- en materialenvoorstel waarbij we rekening houden 
met uw wensen, het gebruik, uw leefgenot of werkgenot en het 
onderhoud. In onze showroom beschikken we over honderden 
materialen van tientallen merken, er zit ook zeker iets voor u tussen. 
Mocht dit niet zo zijn dan gaan wij zoeken naar de passende materialen 
en producten voor u.
Zo wordt het ontwerp nog persoonlijker en unieker voor u of uw bedrijf.



U BESPAART VEEL 
GELD DOOR ONZE 
EXPERTISE EN 
SAMENWERKINGEN
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Waar moet ik rekening mee houden bij het (ver)bouwen?
En wat kost het?

U hoeft zich geen zorgen te maken over het verloop van de verbouwing, 
wij assisteren u graag door dit proces. Wij hebben tientallen jaren 
ervaring in de interieurbranche en gebruiken deze expertise bij het 
zoeken van de juiste partijen en het opvragen van offertes. We werken 
vaak samen met betrouwbare bedrijven waar we goede kortingen krijgen 
die wellicht ook voor u de bouwwerkzaamheden kunnen uitvoeren. U 
bespaart veel geld door onze expertise en samenwerkingen.

Wij stellen voor u het kostenoverzicht op en passen dit aan op het 
budget. Vervolgens maken wij de werkplanning en organiseren we de 
bouwvergaderingen. Onze bouwtechnische achtergrond gebruiken we 
om u ter zijde te staan tijdens de hectische tijd van bouwen of 
verbouwen.

We streven ernaar om de opleverdatum te behalen en verzorgen de 
puntjes op de ‘i’. Zelfs tot na de verbouwing blijven we nog graag met u 
in contact. Wij vinden een goede na-service ontzettend belangrijk.



VRAAG EEN GRATIS 
OFFERTE AAN
U kunt ons bellen of mailen, dan kunnen we samen met u doorspreken wat de 
wensen zijn en plannen we een vrijblijvende afspraak in om een persoonlijke 
offerte op maat te maken.

Bel: 0164 213 803 info@verswijver.nl
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