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Een verhuizing van een winkel heeft nogal wat voeten in de aarde. Bij Bruidsboutique Van de
Wetering realiseerden ze zich dat maar al te goed. Ze wilden daarom een specialist in de arm
nemen die hen van A tot Z kon begeleiden. Het bestaande interieur hadden ze destijds naar
alle tevredenheid laten maken bij Vertogen & Van de Ven interieurbouw. Toen ze zich lieten
informeren over de mogelijkheden voor het nieuwe pand, waren ze aangenaam verrast.

Oud en nieuw gecombineerd
Omdat het hun wens was eenzelfde
uitstraling te realiseren in de nieuwe winkel,
hebben wij geadviseerd het interieur mee
te nemen. Natuurlijk zijn er aanpassingen
gedaan om alles op maat te maken en hebben
we een en ander opnieuw gespoten en
bijgewerkt. Maar financieel was het voor de
opdrachtgever een aantrekkelijke optie.
Turn-key
De wens van Bruidsboutique Van de Wetering
was om de hele verhuizing uit handen te
geven. De opdracht is daarom turn-key
opgeleverd. Dus een compleet interieur,
inclusief airconditioning, vloerbedekking,

wandbekleding, verlichting, accessoires,
alarmsysteem et cetera. Wij werken daartoe
samen met vaste toeleveranciers, om zo de
kwaliteit te waarborgen.
Strakke planning
Het bestaande interieur moest naar het
nieuwe pand verhuisd worden, maar bij
Van de Wetering wilden ze natuurlijk niet
wekenlang de deuren sluiten. Daarom was
een strakke planning noodzakelijk. Wij werken
altijd met een vaste projectleider voor een
soepel verloop van het gehele proces.
Op de dag van de opening was daarom alles
in kannen en kruiken. Heel vanzelfsprekend
bij Vertogen & Van de Ven.

Vertogen & Van de Ven interieurbouw b.v.
vervaardigt voor particulieren o.a. keukens,
bijkeukens, badkamermeubilair, de inrichting
van wijnkelders, diverse wandafwerkingen
en verschillende soorten kasten. Op de
professionele markt leveren wij interieurs
aan zowel het midden- en kleinbedrijf als
industriële bedrijven, maar ook aan scholen,
gemeentehuizen, (bank)kantoren etc.
Elk project kan naar wens turn-key door
ons worden opgeleverd.

