
Jolanda Vogels, eigenaar Jolanda Vogels Inte

rieur  vormgeving maakt van haar passie, haar 

droombaan. Als interieurontwerper voert ze 

totaal  projecten uit in de particuliere en de zake

lijke markt. Dat doet ze met kennis en kunde 

maar vooral met veel plezier. 

Van moodboard tot 3D visualisatie. Van het ont

werpen van woon en badkamers en keukens 

tot het ontwerpen van meubels en maatwerk

meubilair. Van advies in materiaal en licht tot  

advies in kleur en styling. Het resultaat is een 

woon of werkomgeving die past en goed voelt. 

Een aangename plek met een vanzelfspreken

de balans tussen materialen, kleuren en een 

perfecte indeling. 

Jolanda: “Mensen vragen mij wel eens of ik een eigen stijl heb. Hoewel ik een lichte 
voorkeur heb voor less is more, heb ik in mijn werk geen handtekening. Klanten komen 
bij mij omdat ze een interieur willen. Ze verwachten advies van een expert. Ik luister 
goed en vervolgens vertaal ik hun wensen naar een ontwerp. Daarbij is het belangrijk 
dat klanten zich gehoord voelen en het ontwerp aansluit bij hun verwachtingen. Mijn 
stijl is dus vooral jouw stijl!” 

Meubelontwerp en interieuradvies woonhuis Tilburg
Onlangs heeft Jolanda Vogels Interieurvormgeving een totaalplan gemaakt voor een 
woonhuis in Tilburg. Jolanda: “De vraag van de klant was: ‘Wij hebben een grote woon- 
en eetkamer en zijn toe aan een nieuw interieur. Maar het lukt ons niet om een eenheid 
te vormen. De oude situatie bestond uit een grote ruimte met kleine meubels waardoor 
het geheel rommelig oogde. Ik heb een wandmeubel, tafel en tv-kast ontworpen. Het 
wandmeubel in de eetkamer zorgt voor eenheid en de lange tafel met eiken boomstamblad 
maakt het helemaal af.  De haard is bekleed met behang, waardoor dit ‘blok’ bij het 
interieur wordt betrokken. Vervolgens heb ik advies gegeven voor meubels, kleur en 
accessoires. In dit ontwerp is vooral rust en eenvoud aangebracht waardoor een warm en 
stijlvol geheel is ontstaan met tevreden bewoners.”
  
Jolanda Vogels Interieurvormgeving werkt samen met Van Houtum Interieurbouw. 
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Mijn stijl is jouw stijl  
Een vanzelfsprekende balans tussen kleuren, materialen 
en een perfecte indeling.
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