
 
 
Dossier trends     « de 3D » 
 

Hoe een decorateur het interieur ontwerp perfect kan overdragen aan zijn 
klant? Hoe kan ik een reëel beeld vormen van mijn nieuw interieur? 

Een plan van een interieur is prima, maar hoe dit in beeld zien? 

Marcotte Style geef je het antwoord met zijn uniek artistieke 3D projectie. Zie hier een echt 

voorbeeld, hoe men de boodschap perfect aan zijn klant kan doorgeven. Jean-Jacques Soenen 
designer et binnenhuis inrichter heeft de know how om gelijk welke ruimte om te toveren in een 

gezellige nis waar je er graag zou blijven vertoeven. 

 
Er is wellicht wel een 3D-programma, waarbij de meeste ervaren architecten mooie nauwkeurige 
voorstellingen kunnen creëren zoals met de AutoCad 3D, maar Jean-Jacques Soenen gaat wat verder 
en maakt telkens een totaal op maat gemaakte 3D voorstelling, maar dan wel op artistieke basis. Het 
resultaat is verbluffend. Maar we moeten toch toegeven dat alles niet helemaal juist is, alhoewel het 
enige doel van deze 3D is een werkelijke bijdrage te geven aan de cliënt die zich een nauwkeurig 
beeld kan vormen van zijn toekomstig interieur. Het is dus niet bedoeld voor een schoonheid 
wedstrijd, maar meer als werkinstrument. Met dit gereedschap biedt de ontwerper het grote voordeel 
om de klant in de mogelijkheid te stellen een visie te hebben hoe zijn interieur er zou kunnen uitzien 
binnen de perken van zijn begrote budget. Dit voorkomt alle verrassingen en maakt het ook eveneens 
mogelijk om eventuele opmerkingen te maken of kleine veranderingen er aan toe te brengen.  
 
Een kamer in het dak van een nieuw gebouw dat ook eventueel als zolder zou kunnen aanschouwd 
worden op het eerste zicht, werd door de decorateur gemetamorfoseerd in een 5 sterren hotelkamer,  
gezellig en harmonieus. Het resultaat na alle afwerkingen was voor de ontwerper natuurlijk op 
voorhand wel direct vrij duidelijk. Maar hoe de eigenaar te overtuigen van dit resultaat dat alleen de 
ontwerper voor hem ziet?  
 
 

 
 

Het antwoord is de artistieke 3D-projectie met de juiste kleuren en passende meubelen. 
Deze dakkamer zoals in dit geval waar de afmetingen al wat gering zijn, vergt in ieder geval een 
professioneel aanpak. Hier is de lengte van 8,80 m toch wel zeer bevredigend, terwijl slechts iets 
meer dan de helft van de totale breedte van 4,24 m hoger is dan 2m. De rest van de breedte 
kleiner dan 2m hoogte moet worden gebruikt door middel van inbouwkasten en ingemaakte 
nachtkastjes om geen enkele overmatige plaats te verliezen en een meer luchtig gevoel te geven. 
 
Dankzij deze 3D-kunst bekomt men een juiste voorstelling van de nieuwe inrichting zonder enige 
verrassingen. 
 
 



 
 
Het resultaat van dit prachtige appartement met zicht op een rustgevend meer is ten slotte perfect 
zoals de eigenaar het kon voorstellen dank zij deze realistische 3D. Het interieur werd versierd met 
een geraffineerde mix van alle tinten van grijs, beige en taupe, wat men daadwerkelijk als ton sur ton 
kan noemen. De ontwerper Jean-Jacques Soenen adviseert elke keer om de gordijnen te laten 
overeenstemmen met de bedsprei wat de harmonische sfeer nogmaals accentueert. Een halve plaid 
geeft hier ook het juiste effect. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Dankzij de juiste maten en exacte plannen van het interieur, heeft de decorateur geen probleem om 
het bed tussen de twee vaste nachtkastjes te plaatsen die perfect op maat werden gemaakt. 
De 3D geeft al weer de mogelijkheid aan de opdrachtgever om alle details te bespreken, zoals de 
spelling die men wenst tussen het bed en de vaste nachttafeltjes. De ontwerper zal u voorstellen om 
ongeveer 5 cm over te houden aan beide zijden van het bed, maar hier weer is de klant koning, want 
hij zal uiteindelijk hier leven en moet het voor hem zoals op maat gegoten zijn. 
 
 
     

Marcotte Style presenteert complete inrichtingen, wat een interieur effectief volkomen harmonisch 
maakt, vanaf een passende kleur voor de muren tot de keuze van de gordijnstoffen en meubilair.  
Wel is waar stelt Marcotte Style voor in al haar projecten ook kasten, lambrisering of bibliotheken die 
volledig op maat zijn gemaakt in het atelier die is uitgerust met de meest geavanceerde en ultra 
moderne machines, zoals de CNC laser.  Het resultaat is direct voelbaar door haar unieke afwerking 
en details van eerste klasse. Alles op maat zonder uitzondering. Zelfs tapijten, schilderijen en 
decoratieve objecten zullen worden gebonden aan een harmonieuze sfeer om zo een rustig en 
aangenaam gevoel te creëren, die uiteindelijk de handtekening van de ontwerper accentueert. 
 
 
In zo’n totaal project wordt iedere plaats in een 3D presentatie gegoten.  
   
 

 
 
 
Het resultaat zal steeds iets anders uitvallen, want deze 3D wordt opgemaakt om het project te 
kunnen visualiseren en bij te sturen volgens de wensen van de opdrachtgever onder de begeleiding 
van de interieur specialist.  Dit is de garantie van een steeds wederkerende tevredenheid en 
voldoening na elk project. 
 
 
Het is heel belangrijk ook voor de decorateur om zeker te zijn van een goed resultaat, daar Jean-
Jacques Soenen enkel creaties voorstelt die hij volledig ten harte neemt en waarvan hij volkomen 
achter staat. Als zijn interieurs en art design u aanspreken, ben je op dezelfde golflengte! Met zijn 
voorstellen, professionele know-how en ervaring zet hij uw ideeën om in een smaakvolle, integrale 
inrichting. We maken er dan samen een eenvoudig kunstwerk van, zegt de decorateur. 
 
 
Verder in dit project tonen we u de artistieke 3D projecties van het salon.  Hier was het primordiaal 
om zich te kunnen voorstellen welke lambrisering en soort kasten op maat de designer het best 
kon integreren in de bestaande ruimte zonder dat het te zwaar uitviel. Ook voor de kleur en 
combinatie van licht en donkere kleuren kon de eigenaar zich reeds op voorhand een idee vormen.  
Door het gebroken wit plafond met geïntegreerde spotjes en muziekboxen kreeg het geheel haar 
cottage imago.  
 
Bij ieder prijsbestek worden exacte plannen gevoegd, artistieke projecties in 3D en foto’s van ieder 
gekozen meubilair of decoratieobject met bijhorende vaste prijzen. Dit wordt dan volgens een vast 
schema uitgevoerd. Dit is wel een ideale weg om zo op voorhand reeds een compleet en klaar 
inzicht te hebben van het toekomstig in te richten interieur.  Alle fouten zijn dus normaal gezien 
volledig uitgesloten en wordt het budget dan ook niet overschreden. Een weg zonder verrassing. 
 
 



 
 

 
  

  
 
 
 
Wij eindigen deze presentatie met de hal, waarbij men reeds op de 3D voorstelling de prachtig afgewerkte 
lambrisering kan bewonderen.  Alle kleuren zijn in dit project zoals steeds volledig in harmonie: de verouderde 
kast in blauw grijs, de muren in ton sur ton met de lambrisering en het boven blad van de commode die één vormt 
met het wit gebeitst parket. Een werkelijk gelukt geheel misschien dank zij deze 3D presentie van Marcottestyle 
en het uitgebreid prijsbestek die zij aan de klant voorlegt.. 
 
 



   
 
 
Het resultaat is door de 3D steeds zonder verrassing. Zoals voorzien voegt de cottage stijl zich volledig aan bij 
het eerder verouderde landelijk meubilair in een harmonieus atmosfeer.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Het voordeelconcept van Marcotte Style ; 

Marcotte Style is gespecialiseerd in Live Style interieurprojecten met COMPLETE 

INRICHTING, waardoor er een totale eenheid wordt gecreëerd.  Een interieur in Marcotte 

Style, dat voel je vanaf de eerste stap in de woning. 

Om zo’n totaalinrichting perfect te kunnen verwezenlijken, staat de decorateur Jean-Jacques Soenen 
je gratis bij als professionele raadgever vanaf de realisatie van uw bouwplannen tot bij de oplevering 
in functie van het vooropgesteld interieur en decoratie.  De decorateur zelf bespreekt met je samen de 
nieuwe binneninrichting en stelt een bepaald budget voor. Nadat hierop een akkoord is bereikt gaat de 
designer van start met een compleet gedetailleerd prijsbestek met realistische 3D-projecties, plannen 
en foto’s van elk gekozen object. Hierdoor krijg je een perfect inzicht van het toekomstig interieur 
binnen het vastgelegd budget zonder enig mogelijke ontgoocheling.  
 
Bij de plannen houden men ook rekening met een perfecte functionaliteit en het grootste comfort, zegt 
de decorateur. We besteden extra aandacht aan onder meer aan de ruimtelijke indeling, de lichtinval, 
eventuele elektriciteitspunten, de verlichting, het type radiatoren, de stopcontacten, leidingen voor 
eventuele automatische rolos, bekabeling voor een muziekinstallatie, de tv-aansluitingen, en noem 
maar op. 
 
Bij zo’n totaalinrichting rekent Marcottestyle evenmin het ereloon aan bij het opmaken van plannen in 
het algemeen of voor de op maat gemaakte salonkasten of bibliotheken, keukens, radiator omkasting, 
lambriseringen, meubels,…  Soms wordt er zelf een volledig nieuw grondplan opgesteld in het van 
een totaalinrichting. 
 
Alhoewel Marcottestyle steeds met lokale schilder bedrijven onafhankelijk samenwerkt geven zij 
steeds een professionele kleurenadvies bij elk totaalproject, wat een must blijft om een perfecte 
harmonie te creëren. 
 
Bij nieuwbouw wordt de klant perfect professioneel geadviseerd en bijgestaan in alle onafhankelijkheid 
tot bij de oplevering. Goed om te weten! 
 
 
 

 
 
 
Hierna nog even een merkwaardige 3D waarbij de keuken overvloeit naar de salon in een complete harmonie van 
kleuren, materiaal en functionaliteit. 

 



                    
 
Met deze 3D projecties is Marcottestyle er werkelijk in gelukt om je een realistisch en juist idee te kunnen geven 
van de complete inrichting die men wil verwezenlijken, in plaats van abstracte architect plannen die wat 
onverstaanbaar zijn voor de opdrachtgever. Naasts de 3D verstrekt de decorateur eveneens gedetailleerde 
opgemaakte plannen, maar de artistieke 3D is niet enkel een werktuig voor de eigenaar, maar tevens voor de 
atelierchef die de kasten en het gehele interieur op de juiste maat zal uitvoeren. 
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