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Toe aan een nieuwe plattegrond 
van uw terrein?

Laat het meer zijn dan alleen 
een functionele plattegrond, ...



J

..., laat het een visualisatie zijn 

waarmee u (potentiële) gasten 
alvast de sfeer kunt laten 
proeven,

waarin tot uiting komt wat uw 
terrein bijzonder maakt en 

die dus ook uitermate geschikt 
is als promotiemiddel. 

Natuurlijk kunt u uw gasten 
ook nog steeds gewoon 

laten zien welke faciliteiten 
en kampeerplekken zich 

waar op het terrein bevinden, 
maar het wordt geen exact 
gemaatvoerde plattegrond. 

Het wordt een sfeerimpressie 
van de werkelijkheid, waarmee 

inzicht wordt gegeven in grootte, 
verhoudingen en nabijheid, maar 

ook in die extra dimensie 
van beleving.
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Wie ben ik
Ik ben Kristel, architect. Ik ben 

me heel bewust van ruimtes, 
begrenzingen en hoe die over 

komen, ook buitenruimtes, 
bijvoorbeeld een kampeerveld. Ik 

heb oog voor details. Ik geniet van 
groen en buiten zijn. Ik denk in 

beelden; geef me wat input en de 
ideeën en visuele mogelijkheden 

stromen door m’n hoofd. Ik ben 
benieuwd naar uw verhaal, naar 

wat uw terrein zo bijzonder maakt. 
Ik houd ervan om mooie dingen te 

maken en geniet ervan om alles 
samen te brengen in een gelaagde, 

unieke, handgemaakte tekening.

Hoe het in z’n werk gaat
Als u me uw wensen en/of ideeën 
mailt, dan geef ik u graag een 
beeld van hoe ik denk dat ik dat 
het beste en mooiste visueel kan 
maken en wat daar de kosten van 
zijn. Bent u toe aan een nieuwe 
plattegrond, maar heeft u nog geen 
idee hoe deze moet/ kan worden. 
Laten we er dan samen over 
nadenken hoe uw terrein het beste 
tot z’n recht komt! Ik weet welke 
vragen ik u kan stellen en heb tal 
van suggesties, dus daar komen 
we zeker aan uit. 

Als ik de offerte akkoord retour 
heb ontvangen plannen we een 
moment in voor het locatiebezoek, 
zodat ik ook daadwerkelijk de sfeer 
kan proeven die ik op papier wil 
overbrengen. Ik zet de plattegrond 
op locatie en als ik zover ben 
kijken we samen nog even of 
deze helemaal naar wens aan 
het worden is. Daarna werk ik 
de tekening verder uit in kleur en 
ontvangt u deze digitaal om te laten 
afdrukken als plattegrond voor 
op het terrein, voor gebruik bij de 
receptie, op de website, mogelijk in 
het reserveringssysteem, op social 
media enz. 
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In deze flyer ziet u de terreinkaarten die zijn getekend voor 
Robersum Recreatie (pag. 1 en 4) en de Voscheheugte (pag. 2).

Mag ik u helpen? 
Bent u benieuwd naar de 
mogelijkheden voor uw terrein?
Mail dan naar:
 
kristelhermans@hotmail.com 

en ik neem zo spoedig mogelijk 
contact met u op!

Met hartelijke groet, 
Kristel Hermans

Kristel Hermans Architectuur

Hoogstraat 28
6011 RZ Ell

06 12411893

kristelhermans@hotmail.com
www.kristelhermans.nl


