


Introductie
Ontzettend bedankt voor het aanmelden voor de updates van
interieur-ideeen.com en natuurlijk voor je interesse in het e-
Book met 100 woonkamer voorbeelden!

Wie zit achter interieur-
ideeen.com?
Mijn naam is Sander :)

Sinds ik met mijn vriendin ons eerste huis kocht en we flink wat
geld gingen steken in ons interieur, ben ik veel gaan rondkijken bij
woonoutlets en webshops met mooie decoratie en inspirerende
inrichting. Daarnaast ben ik veel interieur magazines gaan lezen.
Door deze kennis op te schrijven op deze site heb ik mijn ideeen
gebundeld en iedereen die iets met zijn interieur wil doen,
woonkamer of slaapkamer, kan zo direct gebruik maken van mijn
opgedane kennis.

Je kunt mij dus niet zien als interieur expert, want ik heb geen
interieur opleiding gevolgd, maar ben gewoon een enthousiasteling
die een website heeft opgezet over een nieuwe hobby.



Selectie van woonkamers
Ik hoop dat je plezier beleeft aan mijn website en dit e-book met
100 woonkamer voorbeelden die ik heb geselecteerd. Ze hebben
mij geinspireerd, en dat is precies wat ik voor jou voor ogen heb. 

Je zou mij niet blijer kunnen maken dan door een reactie achter te
laten op de eBook pagina. 



100 woonkamer voorbeelden

De donkere vloer tekent de kamer, maar omdat er weinig meubels
staan en het raam tot de vloer doorloopt, blijft het er ruimtelijk
uitzien.





Mijn favoriete stoelen; de Barca chair. Ze passen goed bij de
donkere tinten van de haard, het bankje achteraan en het tapijt.





Deze klassieke inrichting moet je maar net aanspreken. Er zitten
erg drukke patronen op de salontafel en het vloerkleed.





Voor wie van veel hout houdt is dit een superhuis. Het hout is erg
goed en mooi bewerkt waardoor alles heel degelijk uitziet.



De muur heeft veel donkere stenen. Sommigen zal dit heel erg
aanspreken, maar ik weet dat andere een hekel hebben aan een
stukje stenen muur in de woonkamer.   



De stippen op het vloerkleed trekken veel aandacht. De kleur
komt op diverse plekken terug waardoor het geheel klopt. Omdat
de trap en de gang boven open zijn ziet het er erg ruimtelijk uit.



De inrichting van deze woonkamer is chique. Dat komt onder
andere door de spotjes en de grote ramen met een gaaf uitzicht
over de stad.



Een salontafel met zulke grote stevige poten voelt heel solide aan.
Bijzonder aan deze woonkamer vind ik dat er 4 comfortabele
stoelen staan in plaats van een bank.  



Een redelijk kleine ruimte die flink gevuld is met meubilair. De muur
past perfect bij de andere grijze en lichtbruine tinten van deze
woonkamer.



Als bruin je favoriete kleur voor je woning is dan zal deze kamer je
denk ik inspireren. Maar misschien vind je dit net iets te veel van
het goede.





Veel in deze kamer is vierkant of rechthoekig. Dat past wel in de
rest van het huis, waar je vooral ook vierkante en rechte lijnen ziet.





Oud, natuurlijk en hout. Dit is echt een woonkamer die je ergens
aan de rand van de bossen aan zult treffen.



Een bijzondere inrichting waarbij heel veel mogelijk is door de
want met alle atributen die erin zijn geplaatst.



De donkere elementen in het plafond, de donkere stoelen en de
vloer zorgen voor een donkere uitstraling van deze kamer. Dat
wordt weer wat in balans getrokken door het vloerkleed, de lichte
banken en het muurtje. Het is in ieder geval een bijzondere
samenstelling.



De kleur van de muur past goed bij de rest van het meubilair. Als
het allemaal wit was geweest dan had het er een stuk afstandelijker
uitgezien.



Weer een voorbeeld van een woning die je ergens in de bossen
zou kunnen aantreffen. 



De antiek ogende groene stoel is bijzonder en past goed bij het
vloerkleed. 



Dit is een woonkamer waar je echt intiem kunt opgaan in een film
of een gezellige avond met vrienden kunt hebben. De samenstelling
van de banken, salontafel en de vloer heeft wel iets. 



Het grijs van de muur rechts komt terug ind e rest van de meubels.
Ook in deze woonkamer zie je weer veel spotjes in het plafond,
die weerkaatsen op de glanzende vloer.





Een knusse zithoek. De kussens zorgen ervoor dat het er gezellig
en zacht uitziet.



Deze woonkamer is erg ruimtelijk en door de glanzende en harde
vloer ziet het er erg strak uit. De decoratie op het plafond is erg
bijzonder.





 
Bijzonder aan deze woonkamer is zondermeer de hoog
doorlopende schouw. Dat kun je natuurlijk niet zo gauw in je eigen
woning toepassen, maar dingen doortrekken tot aan het plafond is
wel een optie als dit je aanspreekt.



Bruine strepen in diverse tinten. Dat is wat deze woonkamer
kenmerkt. De salontafel is groot in verhouding met de banken,
maar door de lichte vlakken in het midden valt dat niet heel erg
op. 



De kunst van een kleur herhalen is leuk uitgevoerd in dit voorbeeld.
De kleur paars komt op 4 verschillende plekken terug, en halen het
saaie uit de rest van de woonkamer.



Heel veel hout... en heel veel lichtinval. En wat een uitzicht.
Grappig vind ik het plafond, het lijkt wel alsof het een vloer is.
Grote ramen zoals je op deze foto ziet brengen een ruimtelijk
gevoel, en met natuur om je heen kan dat erg fijn zijn. Heb je het
kleine bankje achterin gezien?!



 





Deze kamer oogt ruimtelijk door het witte hoge plafond met kleine
spotjes, in plaats van een grote lamp. De lange bank en lange
salontafel zorgen ervoor dat je er met veel mensen kunt zitten.







De open boekenkast in combinatie met het kleed zorgt voor een
gezellige sfeer, al zullen sommigen dit wat rommelig vinden ogen.
De designer breekt het rommelige weer op door de strakke "Barca
chairs" en hockers te plaatsen.





Dit is een woonkamr die je niet zomaar zelf samenstelt. Felle
kleuren en bijzondere elementen, zoals het plafond, vloerkleed en
de schermen achterin. Het is echter wel een mooi geheel en heeft
een bijzondere uitstraling.



Dit soort woonkamer inrichtingen kom je niet vaak in Nederland
tegen, puur omdat er nauwelijks huizen met dit soort stenen
gebouwd zijn. Dit is eerder een Meditteraanse stijl. Het
onbewerkte plafond geeft een apart karakter aan het geheel.



Er zijn veel mensen die niet van trappen in de woonkamer houden.
Wat mij betreft niet onterecht. Al is deze wenteltrap wel een
breekpunt in de strakke lijnen van dit interieur. 



Licht! Alles draait in deze kamer om licht, behalve de salontafel.
Door die een donkere kleur te geven krijgt het geheel meer balans,
al had de designer dat ook kunnen doen met de gordijnen of de
bank.  





De woonkamer, of is dit een extra zithoekje in een groot huis? Of 
misschien zelfs de ontvangstkamer. Aardig is dat de groene kleur 
van de wand terugkomt in de stof van de kussens op de stoelen, 
de appels en bloemen, die op hun beurt ook weer het geel van het 
schilderij, de kaarsen en de stoelen bevat. Bijzonder in balans dus. 
Oh, en had je de gordijnen links al gezien?



Een woonkamer die in de richting komt van mijn persoonlijke
smaak. De muur bevat een krijtbord achtige verf (heel mat) die je
tegenwoordig steeds vaker ziet. De hocker in het midden geeft het
geheel een zeer comfortabele uitstraling. Hier wil je echt wel even
relaxen, toch?





Bijzonder aan deze inrichting is zondermeer de vloer. Als hier 
parket, plavuizen of hout had gelegen dan was de uitstraling heel 
anders geweest. Het is wat aan de drukke kant, maar wel op een 
vrolijke manier.



Een behoorlijke lichte en koude (door het blauw) uitstraling geeft
deze woonkamer mij, en dat wordt versterkt door de grote afstand
tussen de twee stoeltjes en de blauwe bank verderop. De
elementen afzonderlijk en de compositie zijn goed gelukt, en staat
er nu een lamp gericht op dat schilderij?



Ook deze kamer heeft een behoorlijk hoog comfor-gehalte door
de zacht ogende banken en de hockers. De televisie zo hoog
maakt het wel wat afstandelijk. Door het vele wit krijgt de kamer
niet de warme uitstraling die hij had kunnen hebben, terwijl het
bruin, de kachel en het hout wel die richting op gingen.



In deze woonkamer is het vast heel gezellig. Je kijkt vanuit de
woonkamer zo de keuken in en vice versa. Slim ingedeeld dus. 



Veel spotjes in deze woonkamer zorgen voor een apart lichteffect.
De ronde tafel in de zithoek breekt het langwerpige van deze
kamer wat op. 





Een babyblauwe kleur kan voor iets lieflijks zorgen, en dat is wat
er wat mij betreft precies gebeurt in deze kamer. De blauwe stoel
past goed bij de gordijnen en de lamp op het tafeltje links. De
zachte kleur van het tapijt en de andere bank maken het geheel af
terwijl de hocker en de fauteuil de balans bewaken.



Wow, zo'n grote openslaande deuren wil iedereen wel volgens mij.
De bank die op deze manier is geplaatst zorgt ervoor dat het
buitenleven en binnenleven feilloos in elkaar overgaan.    



Minimalistisch maar met smaak. De combinatie van de Barca
chairs met de bank, het tapijt en haard komt goed tot zijn recht. De
lichte vloer had wat mij betreft iets chiquer gekund.



Een puntdak geeft altijd een andere beleving van een ruimte dan
een recht dak. Je ziet niet vaak dat er spots in een schuin dak
verwerkt zijn. Is je trouwens opgevallen hoe ontzettend groot het
raam is? De stoelen, bank en vloer vormen een geheel en hebben
min of meer dezelfde kleurstelling.





Een gezellige en comfortabele zithoek. De hocker is van rip-stof
gemaakt en ziet er zacht uit.



Een bijzondere bank (zonder leuning) en de rode stoelen trekken
mijn aandacht in dit interieur. Het valt mij op dat er heel veel stof in
deze kamer het basisbestandsdeel is van de spullen die er staan.
Alle stoelen zijn volledig gestoffeerd, net als de bank, de hocker en
het vloerkleed. 



Een mooi hoog plafond in combinatie met chique verlichting zorgt
voor een luxe sfeer in deze woonkamer. Natuurlijk dragen de
stoelen en de banken die er prijzig uitzien ook aan bij. Zie je
trouwens hoeveel kussens er gebruikt worden en hoe dat voor een
comfort-gevoel zorgt?





Deze woonkamer bevat vooral zachte en milde kleuren die prima
bij elkaar passen. Zelf vind ik het wel wat rommelig ogen, dat komt
denk ik door de open kasten.  



Dit interieur is mooi in balans. De kleuren passen goed bij elkaar al
zit er geen meubelstuk tussen met een echt uitgesproken kleur. De
indeling oogt vol, maar toch ruimtelijk omdat de bank geen leuning
bevat.



Bijna alles in deze woonkamer is blokkerig. De stoelen, het
plafond, de salontafel, de schouw en de lampen. Je moet er van
houden!



Dit is dezelfde woonkamer, maar dan vanuit een ander
perspectief. 



De designer van deze woonkamer houdt duidelijk van de kleur
bruin. De lampen die rechts hangen vind ik erg cool, je ziet ze
tegenwoordig steeds vaker.



In tegenstelling tot de vorige woonkamer waarbij bruin centraal
stond, heeft deze kamer met name lichte en witte kleuren. Ook is
de kamer erg symetrisch opgezet, op de bijzettafels na. 



Erg gave designstoelen en salontafel die door hun ronde vormen
erg goed bij elkaar passen. 





Bijzonder aan deze woonkamer is het 3d-plafond. Er zijn steeds
meer mensen die voor 3d-wanddecoratie kiezen wat zeker een
gaaf effect kan geven, net als dit plafond. De ruimte is niet heel
groot, maar efficient en gezellig ingedeeld.



Een bonte verzameling van meubels, kleedjes en accessoires
zorgen voor een drukke uitstraling van deze woonkamer. Toch is
het gelukt om er een geheel van te maken, dat komt met name
door het gebruik van geel en goud-bruine tinten.



Het hout van het plafon zet in deze woning duidelijk de toon, je
kunt er niet tegenop en dat heeft de interieur designer gelukkig
goed aangevoeld. De terugkerende kleur is bruin, maar door de
witte muren en pilaren en goede inzet van lichtval is het toch gelukt
om er geen donker geheel van te maken.





Minimalistisch en een combinatie van wit en bruin. Veel vierkante
en rechte lijnen zijn in dit design gebruikt. 



Creme en roze voeren de boventoon van deze woonkamer,
waardoor het een zachte uitstaling krijgt. De donkere vloer is naar
de achtergrond geduwd door het blauwe vloerkleed.



Een boel kussens zorgen voor een hoog relax gehalte. Het uitzicht
van de woonkamer is erg groen en mooi, waardoor je je afvraagt
waarom de bank niet aan de andere kant staat!



De lichtinval en de motieven bij de muur zorgen ervoor dat deze
kamer wat druk oogt. Maar alles is tot in de puntjes
geoptimaliseerd in deze woonkamer. De verlichting staat precies
goed afgesteld, en de kleuren passen erg goed bij elkaar.



De lamp en de stoel zijn de meest bijzondere elementen die de
aandacht trekken. Aardig ook zijn de ramen die tot op het
vloerniveau doorlopen. Dat maakt naar buiten kijken erg
aangenaam.





Een donkere tafel met ruig hout oogt erg natuurlijk, waardoor zo
een simpel groen plantje er prima tot op zijn recht komt. Het beeld
van de tuin is ook al behoorlijk groen, wat wat mij betreft wel een
klein beetje afsteekt tegen het felle wit dat voor de kozijnen
gebruikt is.



Zwart en wit in een interieur. Door de grote ramen is er veel
lichtinval en zwakt het donkere van het zwart erg af, terwijl het wit
prominenter aanwezig is.   



Het relief in de schouw van de open haard en het plafond zorgt
voor een luxe uitstraling. Er staan behoorlijk wat accessoires in
deze ruimte. Hierdoor lijkt het wat voller dan dat bijvoorbeeld een
hoek of de salontafel leeg was gelaten.



Vooral de ramen van deze woning zijn gaaf; ook weer tot op het
niveau van de vloer doorgetrokken. Hierdoor wordt het een hele
open ruimte. Er is veel plek om te zitten, zelfs direct naast de
ramen, voor als je toch lekker naar buiten wilt kijken tijdens een
kopje koffie.



De boogjes rechts zijn een leuk verbindingstuk tussen de hal en de
woonkamer, al verbaast het mij dat daar een donkere stoel voor is
geplaatst. De inrichting wordt voor een groot deel bepaald door de
witte kast die er los in is geplaatst.



Weer een woonkamer waarbij buiten naadloos overgaat in binnen.
De kamer is wel wat aan de lege kant.





Een zeer bijzondere samenstelling van glas en de kleur groen. Het
geeft een heel apart effect zo. You love it or you hate it... 



Een knusse woonkamer met warme kleuren. Lichtgeel in
combinatie met donkerbruin zorg voor een warme gevoel, mede
omdat dat dezelfde kleuren zijn die je in de open haard ziet.



Opvallend in deze woonkamer zijn de onbewerkte houten balken.
Die zorgen ervoor dat het gevoel in deze kwamer wat landelijk en
natuurlijk wordt, terwijl de rest van de inrichting eigenlijk vrij strak
is. 



Allemaal zachte, lichte kleuren en de rondingen die hier en daar
terugkomen maken deze kamer er comfortabel uitzien. 



Een hoog plafond, veel wit en een glanzende vloer zorgen voor een
wat strakke uitstraling. Dat wordt door de kleden links en rechts
mooi opgebroken, waardoor de zithoek echt een gezellig hoekje
wordt. 



Ook weer een woonkamer met veel onbewerkte houten balken in
de constructie. Hierdoor wordt het beeld van de woonkamer
grotendeels bepaald. De inrichting ziet er verder eigentijds uit met
mintgroene en lichtblauwe tinten.



Een hele aparte stijl, erg stoer als je je huiskamer zo in durft te
richten. Door het ontbreken van ramen is het hier erg donker, wat
natuurlijk wordt versterkt door de donkere vloer en het plafond. 



Het grote kleed op de vloer zorgt ervoor dat alles in elkaar over
lijkt te gaan in deze huiskamer. Het feit dat de zithoek van beide
kanten te passeren is maakt het bijzonder.



Een knus hoekje in een wat kleiner huis. Dat is deze woonkamer.
Slim om in plaats van 2 stoelen, 2 maal een poef neer te zetten. Dat
houdt het veel ruimtelijker voor het oog.



De kleurstelling van deze woonkamer is heel subtiel en zacht. Vier
salontafels plaatsen is kostbaar, maar erg leuk bedacht!





Dit is een kamer waar veel geluierd zal worden. Lekker lezen in de
ligbank.



Een erg gaaf design vind ik dit. De salontafels matchen goed met
het plafond en de vloer.



Een leuke samenstelling van lichtbruine bank, salontafel en
vloerkleed.



Hoe gezellig is het om keuken, eettafel en zithoek op deze manier
te combineren! Waar je ook bent, je bent altijd samen en je kunt
het gesprek voortzetten. Goede indeling dus!



Diverse kleuren stoelen, met matchende kussens op de bank en in
het schilderij! Leuk gedaan.



Zo zie je maar dat als je een aparte kleur op drie plekken in je
woonkamer aanbrengt, het een verrassend anders effect kan
hebben en je woonkamer van standaard tot iets aparts maakt.



Een fel rode bank met oranje kussens vormen de kern van de
woonkamer kleuren. Je ziet hoe ze de herhaling toepassen met
subtiele, kleine details.



Een apart meubelstuk verdient ruimte. Dat is hier goed uitgevoerd,
en de kleuren die zowel in tapijt als schilderij voorkomen geven de
stoel een wat mysterieuze uitstraling.



Voor iedereen die van buiten houdt, en niet bij een regenbuitje naar



binnen zou willen zal jaloers zijn op de bewoner van deze woning.
De kleur oranje past goed bij al het groen en de houtkleur,
waardoor het een erg bijzondere ruimte is.



Twee kleuren springen eruit op deze foto, de rode stoel achterin en
de gele elementen in de zithoek. Leuk ook dat er een geel
bloementje op de schouw en de vleugel zijn geplaatst.



Weer eens iets anders. Twee traditionele stoeltjes met vrolijke,
zachte kleuren die terugkomen in het kussen en het kleedje. De
laidback style van de bewoner wordt getekend door de twee
slippers!



In dit soort voorbeelden vraag je je altijd af wat er eerst was. De
blauwe verf op de kastdeurtjes, of de hocker? Feit is dat het
allemaal leuk bij elkaar staat. 



Nog een woonkamer waarin blauw als kernkleur is gekozen. Zoals
je ziet zijn het in dit geval allemaal eenvoudig te wijzigen elementen.
Los van het kopen, zou je binnen 5 minuten een andere kleur in
deze kamer de boventoon kunnen laten voeren.





Dit is gedurfd. Een paarse bank met een blauw kleed en een bruine
hocker. Paars laat zich vaak goed combineren met geel, zie de
lamp, bloemen en het kussen. 



Een bijzondere samenstelling en positionering van de meubels.
Toffe lamp ook!





Wederom een woonkamer met veel paars. De pompeuze lamp ziet
er stoer en degelijk uit.



Een ruim opgezette woonkamer met een bijzondere lichtinval
dankzij de hoog geplaatste ramen. 





Een combinatie van het vrolijke oranje en noest, donker hout komt
vaak goed tot zijn recht. De wat industriele lampen op de
achtergrond zijn ook gaaf.



Een erg strakke woonkamer die toch gezelligheid uitstraald. De
televisie en de salontafel doen de kamer strak en modern ogen,
maar de leuke accessoires brengen gezelligheid en een vrij gevoel
in de kamer.



Leuk aan deze woonkamer vind ik de samenhang van de kleuren
en het materiaal dat is gebruikt. De woonkamer had wel een stuk
persoonlijker en warmer kunnen aanvoelen door een mooie lamp
in plaats van de wat zakelijk ogende spotjes.





Een bijzondere stijl, maar erg leuk gedaan. De balken in het
plafond zijn zo bepalend voor de sfeer dat die de basis leggen voor
de rest van het krachtige en warme interieur. 



Leuk aan deze woonkamer vind ik dat de zithoek wat lager ligt dan
de rest van de leefruimte. Zo wordt zonder veel moeite een intiem
knus sfeertje gecreerd. Door het kleed op de vloer wordt dat
gevoel versterkt.





Dit is een van de meest strakke interieuren die er in dit eBook
zitten. Recht toe rechtaan banken met een glazen tafel. De lichtinval
vind ik de kamer een goede sfeer geven.

Dat was het laatste woonkamer voorbeeld van het e-Book. Ik
hoop dat de foto's je hebben geinspireerd.



Bedankt
Ik wil je ONTZETTEND BEDANKEN voor het lezen en
bekijken van dit e-Book met woonkamer voorbeelden. Ik hoop
echt dat je er leuke inzichten door hebt opgedaan, en die kunt
omzetten naar concrete verbeteringen in je eigen interieur. 

Ik zou het enorm waarderen als je laat weten wat je van het e-
Book vind op mijn eBook pagina. Als je het tegen vond vallen,
ook dan hoor ik het graag dan ga ik kijken hoe ik wel aan je
verwachting kan voldoen. Als je het een fijn e-book vond en hij je
geinspireerd heeft dan hoor ik het ook heel graag, dan ga ik aan de
slag met een slaapkamer e-Book!

Groet en veel inspiratie toegewenst!

Sander
http://interieur-ideeen.com


