
HOME IN SPAIN

WAAROM HOMEINSPAIN? ONS UNIEKE CONCEPT
Top meubels geleverd uit België
naar Costa del Sol.

Gratis stylingadvies. Top design.
Levering en plaatsing.

EEN TOTAALCONCEPT ZONDER ZORGEN



EEN TOTAALCONCEPT 
ZONDER ZORGEN

Wij bieden een totaalconcept voor de
inrichting van uw nieuwe woning aan de
Costa del Sol. Dankzij dit unieke concept
geniet u van een droominrichting van A
tot Z. Van styling, decoratie, tot levering
en plaatsing van uw totaalinrichting.  

HOMEINSPAIN staat voor ‘topkwaliteit
voor elk budget’, en werkt rechtstreeks
samen met gerenommeerde
fabrikanten. Hierdoor hebben we extra
controle van fabricatie tot en met
levering. 
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Gratis interieur en styling-
advies bij afname meubels.
Volledige ontzorging. 
Inkoop, transport en plaatsing
meubels.
Topkwaliteit meubels (zie een
greep van onze merken hier
beneden).

HOMEINSPAIN maakt Inrichten op
afstand mogelijk dankzij onze
design studio in Mechelen.



Homeinspain is een totaalinrichter die ontstaan is vanuit het succesvolle
INVESTINSPAIN, uw vastgoedspecialist in de Costa del Sol. 

Door de verkoop van het vastgoed hebben we vastgesteld dat eigenaars
van een nieuwbouwappartement, penthouse of villa, moeilijk hun weg
vinden in de Spaanse winkels voor een passend interieur en ook praktisch
veel moeilijkheden hebben om de leveringen en logistiek te organiseren. 

Als het gaat om een concept - ontwerp volledig afgestemd op de wensen
van de opdrachtgever, is HOMEINSPAIN dé naam.
 

WAAROM HOME IN SPAIN

Gratis interieur en styling-advies bij afname meubels

P
A

G
 3

 |
 H

O
M

E
S

IN
S

P
A

IN

Een totaalinrichting van Home in Spain VS zelf inrichten

Inkoop, transport en plaatsing van de meubels door Homeinspain

Interieur en styling is tijdrovend

Exclusieve meubels die niet beschikbaar zijn in Costa del Sol

Tot wel 75% tijdsbesparing voor de inrichting van uw woning

Transport en plaatsing voor eigen rekening

Beperkte keuze meubels op locatie

Arbeids-intesief en tijdrovend process

Vraag naar onze voorwaarden.



EEN TOTAALINRICHTING
ONDER DE ZON

Decoratie

Decoratieve accessoires maken uw
woning helemaal af. Ontdek ons
luxe assortiment of laat u
verrassen.

Accessories

Voor iedere ruimte in huis bieden
wij de geschikte accessoires. Luxe,
modern of Scandinavisch?
Dé persoonlijke touch aan uw
interieur.

We zijn altijd gefocust op het creëren van een omgeving met een unieke
identiteit. In onze studio hebben we maar één basisregel: Luister naar de klant.
We hebben een breed scala aan stijlen en toch zijn ze allemaal onconventioneel,
geraffineerd en uitnodigend.

Om te beginnen heeft elke ruimte een goed doordacht ontwerp nodig. Vanaf dat
moment bouwen we samen met onze opdrachtgever het verhaal.
Net als bij het maken van een beeldcompositie nemen we alle mogelijke
ontwerpen als een kleurenpalet, alsof we een landschap schilderen.

Leefruimte

Salon, sofa's, kasten, bijzettafels.
Inspirerende woonconcepten.
Ontdek een nieuwe woonbeleving.
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Outdoor

Tuinstoelen, tuintafels, ligbedden,
loungesets, buitensofa's,
buitentapijten en nog veel meer!

Slapen

Bed, kleuren, slaap decoratie. Kies
je voor romantisch, modern of juist
klassiek?

Verlichting

Van vloerlampen tot spotjes en van
accentverlichting tot functionele
verlichting. Altijd de perfecte sfeer.

Een concept volledig afgestemd op úw wensen



BEZOEK SHOWVILLA

Bezoek onze designstudio in België of
showappartement in Spanje en wij nemen
u door alle mogelijkheden in functie van
uw nieuwe pand, met de bijhorende
grondplannen.

OFFERTE OP MAAT

Op basis van uw project en plannen,
maken we uw offerte op maat voor de
volledige inrichting. Desgewenst van
indoor & outdoor tot en met audio &
video. Bij afname van het samengestelde
pakket krijgt u het styling en
intereuradvies volledig gratis
aangeboden bij Homeinspain.

STOCKAGE EN TRANSPORT /
LEVERING EN INSTALLATIE

Wij zorgen voor de levering en plaatsing
van uw meubels in Spanje, zodat u
zorgeloos kan beginnen te genieten
onder de Spaanse zon! Een
totaalconcept voor de inrichting van uw
nieuwe woning aan de Costa del Sol óf
thuis in België.

ONS CONCEPT
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HOME IN SPAIN

   +32  15  25  73  10  |
INFO@HOME INSPA IN .BE

I N S P I R A T I E  |  A D V I E S  |  L O G I S T I E K  &  L E V E R I N G
EEN TOTAALCONCEPT ZONDER ZORGEN


