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Interieur test: 

Kies het antwoord wat het dichts bij je keuze zit. Je mag meer dan één vraag omcirkelen. Met een 

maximum van twee antwoorden.  

 

1. In mijn interieur vind ik het volgende belangrijk: 

A  Praktisch, niet precies op elkaar afgestemd. Veel natuurlijke materialen, landelijke 

uitstraling. 

B  Klassiek of antiek. Degelijk en robuust. Moet lang mee kunnen. 

C  Romantisch, kleurrijk met veel details. 

D  Modieus, laatste trends met contrast. 

E  Apart. Anders dan anderen. Als het maar geen ‘doodgewoon’ interieur is. 

Rondsnuffelen op tweedehands markten doe ik graag. 

F  Rustig met een chique uitstraling en veel neutrale tinten.  

 

2.  De stoffen die mij aanspreken voor mijn interieur zijn: 

 A Losser van structuur, rul of ruig, moet tegen een stootje kunnen.  

 B  Mooie, liefst wat gladdere stoffen die zich goed houden. Ruiten zijn populair. Geen 

kunststoffen. 

     C Zijde, voile en (ingeweven) bloemmotieven, daar hou ik van. 

D  Nappa, leer, 'high tech', lycra, tijger of zebra. Materialen die het modebeeld 

bepalen. Strak ogend, ruimte gevend.  

E  Geen bijzondere voorkeur, als het maar opvallend is en niet op alledaagse 

combinaties uitdraait.  

     F  Kwalitatief mooie rustige stoffen in neutrale kleuren. 

 

3. Voor mijn interieur kies ik intuïtief de volgende kleuren of dessins: 

A           Natuur- en aardetinten. Ik zoek het in bruin, beige, groen of terra (zand, bos en 

bladeren). Liefst effen. 

B           Kleuren die lang mee gaan, niet echt aan mode onderhevig zijn  

C            Graag kleur, zowel diep en vol als pastel en zacht. En het liefst dessins, die ook 

ingeweven kan zijn. 

D           Zwart: zwart met wit, zwart met een kleur, of helemaal rood, of helemaal wit. Als 

het maar opvallend is! Dessins zijn niet populair. 

E           Onverwacht en niet kloppend. Vaak ook veel verschillende kleuren. Niet te 

voorspellen, wel bijzonder. 

F            Neutrale tinten, zoals ivoor, camel, kiezel, lever of grijstinten. Geen of weinig 

dessins, geen of weinig kleuren. 'Less is more'. 
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4.  Als ik meubels kies, dan let ik op: 

A   Praktisch en moet tegen een stootje kunnen. Geen bepaalde voorkeur. 

B   Betrouwbaar, duurzaam en tijdloos. 

C  Kleurrijk met veel details. 

D  Opvallend, eigentijds, strak en design. 

E   Tweede hands of hele aparte modellen.  

F  Hoge kwaliteit en mooie afwerking. Sober en chic. 

 

5. Voor woonaccessoires kies ik graag: 

A  Ik verzamel graag en laat dit ook zien in mijn interieur. 

B  Kwaliteit, tijdloos en passend bij elkaar. Grote boekenkast mag niet  

                ontbreken in huis. 

C  Bijzondere, antieke of brocante accessoires met zorg gekozen. 

D  Opvallend en design (metaal of glas). 

E  Belangrijk, kan alles zijn wat dient als versiering. 

F  Eenvoudig en zeer goed gekozen. Aanwezig maar niet opvallend. 

 

6. Mijn slaapkamer is: 

A  Functioneel slapen in een leefbare ruimte. 

B  Goede bedden. Netjes, goed verzorgd ogend. 

C  Mijn slaapkamer wil ik romantisch, kleurrijk en gezellig. 

D  Design met contrasten. 

E  Apart, gezellig en met veel extra´s.  

F  Eenvoudig en rustig. Geen extra´s. 

Tel van alle vragen hoeveel keer je A, B, C, D, E, of F  hebt omcirkeld. 

 

A …x       B  …x 

C …x       D …x 

E …x       F …x 

Welke 3 letters komen het meest voor? 

 

 

Stijlen 

 

Stoffen en kleurgebruik 

A.  Natuurlijk /Landelijk

B.  Klassiek 

C.  Romantisch

D.  Trendy/Industrieel

E.  Creatief

 F. Stijlvol Chique 

A.  Natuurlijke stoffen en materialen

B.  Kwaliteit en ruiten

C.  Kleurrijk en bloemen

D.  Stoer design, vaak effen of dierprint

E.  Kleurrijk en combinaties van dessins

F.  Effen en naturel

 


