ONDERNEMERSLOUNGE
OUT OF THE BOX INTERIOR

Adres:
Opitterkiezel 191
Zaakvoerder:
Fatima Ait ou Bihi
Motto:
Een beetje gek kan
geen kwaad!
Passie:
Mensen gelukkig
maken met de juiste
inrichting

Klets!: Fati, jij weet niet
alleen hoe deze anticlimax te voorkomen, jij
maakte er je bijberoep
van?
Mensen weten in een
toonzaal goed wat ze
mooi en niet mooi vinden,
maar vergeten vaak de
vertaling te maken naar
hun eigen huis. Zijn de
afmetingen geschikt in je
eigen ruimte? Past het in
combinatie met hetgeen al
aanwezig is, met je verf, je
vloer? Je moet dus weten

Herken je dit? Spullen uit de meubelcataloog of op
andermans Pinterestbord staan altijd in perfecte
combinaties te blinken. Wanneer je zelf exact dezelfde
items -jawel, copy-paste is ook een stijl- na voldoende
keuzestress in jouw woonkamer hebt geïnstalleerd, is het
resultaat toch niet dat? SOS Fati!

waar je begint en vooral
waar je naartoe gaat.
Klets!: De kakafonievalkuil klinkt herkenbaar!
Ook als je van nul af mag
beginnen blijft interieur
een uitdaging, niet?
Vandaar dat ik als naam
voor mijn zaak Out of
the Box koos. Je kan je
woning bekijken als een
doos -een cadeautje voor
sommigen- dat je mag
vullen om er een thuis van
te maken. De zijdes van de
box komen overeen met
de interieurpilaren die in
elk project aan bod komen:
plafond, vloer, wanden en
dan volgen meubels met
decoratie en dergelijke. Je
hebt soms iemand nodig
die letterlijk van buitenaf
naar jouw project kijkt,
maar ook figuurlijk out of
the box kan denken.

Klets!: Hoe begin je aan
zo’n restyle traject?
In een workshop met de
klant wordt het project
besproken. We stellen
samen één of meerdere
moodboards op en
van daaruit bedenk ik
verschillende invalshoeken
en stel ik een design samen
op maat van de ruimte en
het budget. Afhankelijk
van welke formule de
klant kiest, komt er ook
een 3D-conceptplan en
winkelbegeleiding aan
te pas. Het voordeel van
moodboards is dat je
verschillende kanten uit
kan om tot de gewenste
sfeer te komen, dat geeft
mij speelruimte.
Klets!: Krijg je je klanten
gemakkelijk mee met jouw
Out of the Box-aanpak?
De uitdaging is vaak om
mensen te overtuigen om
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iets los te laten. Soms zijn
dat onhaalbare ideeën,
maar soms zijn dat ook
letterlijk spullen waarin
geïnvesteerd werd en die
nog een aantal jaren mee
moeten. Het is ook altijd tof
wanneer zij van landelijk
houdt en hij van clean en
minimalistisch, om maar
iets te zeggen. Dan heb je
wel wat compromissen te
verzinnen die je niet in een
standaardgids gaat vinden.
Klets!: Klinkt niet simpel,
maar zeker ook nooit saai!
Het eindresultaat komt
altijd goed, omdat ik blijf
zoeken naar het juiste
puzzelstuk. Zo maakte ik
zelf al muurschilderingen
voor kinderkamers omdat
we nergens konden vinden
wat de klant precies wou.
Klets!: Ik weet je te vinden
vanaf nu!

