
Nadine Knol en Imme Nijland
House of Style

Hun winkel draagt de naam ‘House of Style’ met 
ere. Door het etalageraam maak je al kennis met  
de warme sfeer die Nadine en Imme hebben  
gecreëerd. Eenmaal binnen ontmoet je uiteen- 
lopende stijlen meubels en accessoires. Van strak 
modern tot landelijk en klassiek. Eén kenmerk  
hebben ze gemeen: ze stralen kwaliteit uit.  
En dat is precies waar het eigenaars duo voor staat: 
hoogwaardige producten en advies op het gebied 
van interieur.

Interieurspecialisten
Ben je op zoek naar een specialist op gebied van 
kleur en interieur? Dan ben je bij House of style aan 
het goede adres. Een sfeervolle woonkamer, een 
totaal andere look, of een nieuwbouw woning  
vanaf een plattegrond inrichten? Kom eens  
shoppen in de winkel of vraag advies aan de  
professionele stylisten van House of Style. 
Zij kunnen ook voor jouw situatie en budget een 
mooi plan maken.

Persoonlijke stijl
“Niets is namelijk zo belangrijk als je thuis voelen in 
je huis. Een moeilijk te beschrijven gevoel, dat voor 
een ieder weer anders is. Dat is de reden dat onze 
werkwijze zeer persoonlijk is”, zo vertelt Imme. 
 “Het begint met een vrijblijvend gesprek bij jou aan 
de keukentafel. Om de ruimte te zien, om te  
vernemen wat jij belangrijk vind in huis, hoe je  
leven thuis is ingericht, wat je smaak is, je stijl en 
waar je van houd. Met al deze informatie en  
indrukken gaan wij vervolgens aan de slag”.

All-in concept
Voorstellen voor de inrichting worden digitaal 
uitgewerkt en inclusief 2D schetsen, 3D-tekeningen 
en videobeelden aan je gepresenteerd. Aangevuld 
met unieke en innovatieve ideeën voor de meubels 
en accessoires die bij jouw stijl passen. Alles samen-
gevat in een  vrijblijvende offerte vergezeld van een 
moodboard en een tafel vol met stoffen en kleuren. 
Je word volledig ontzorgd: Nadine en Imme komen 
zelf leveren, monteren, plaatsen, afstylen en  
opruimen. En wat je niet mooi vindt, nemen ze 
gewoon mee terug.

Projectinrichting
House of Style ontwerpt ook voor zakelijke klanten. 
“Zo hebben we een aantal mooie projecten  
gerealiseerd waaronder de skybox inrichting voor 
het Heracles stadion in Almelo; een broodjesbox 
voor Shell Nederland en kantoorruimte voor Bolk 
Transport”, aldus een trotse Nadine.

“Wij maken van je huis je thuis”
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