
 

Samen met u werken we stap voor stap aan uw 
hoogwaardige klasse-interieur 

Werken aan hoogwaardige klasse doe je samen, geloven wij. Daarom nemen we onze 
klant van begin tot eind mee in het creatieproces. Onze onafhankelijke adviezen en jarenlange 
ervaring zullen u vanaf het begin een vertrouwd gevoel geven. 

Bij onze integrale aanpak zijn onze vakmensen (architecten, ontwerpers, interieurbouwers en 
monteurs) betrokken. Ieder heeft zijn eigen inbreng, ideeën en vakkennis. Allemaal zijn we 
gefocust op slechts een ding: de volmaakte mix van design en functionaliteit. 

Kiezen voor RMR Interieurbouw is kiezen voor natuurlijke materialen. Met ambachtelijke 
liefde voor het vak verwerken wij hout, steen, graniet en andere materialen in onze eigen 
werkplaats. Alles is naadloos op elkaar aangesloten en in balans met elkaar en de omgeving. 

Klanten zijn altijd welkom in onze werkplaats om met eigen ogen te zien hoe ook hun 
maatwerkinterieur met de grootste zorg bij ons kan worden gemaakt. Dat geeft vertrouwen en 
maakt klanten trots, iets wat we graag zien. 

Ons hoogste doel is dat elke klant uiteindelijk een ambassadeur van RMR wordt. En dat 
worden ze, daar zorgen wij voor! 

Vraag gerust naar onze hoogwaardige referenties en oneindige lijst van ambassadeurs in 
binnen- en buitenland. 

Zo pakken wij het stap voor stap aan: 

• Wij ontvangen u graag nadat u telefonisch of per mail een afspraak met ons hebt 
gemaakt. 

• Onze adviseurs nemen met u de grote lijnen en details door van uw droominterieur. 
• We overleggen met u en/of uw architect wanneer we met een eerste (vrijblijvende) 

offerte, werktekening of RMR-ontwerp komen. 
• De offerte, tekeningen, kleuren en materialen bespreken we met u en passen we 

desgewenst aan. Alles nog steeds vrijblijvend. 
• Bij het sluiten van de overeenkomst stellen we een eerste opleverdatum vast, exact of 

aansluitend op het bouwproces. 
• In de tussentijd meet RMR alles exact in en bekijken we of details zoals afvoer, 

elektra etc. corresponderen. 
• Als het mogelijk is, sturen we u tussentijds foto’s van uw interieur-in-aanbouw, 

genomen in de werkplaats. U bent natuurlijk ook altijd welkom om in de werkplaats te 
komen kijken. 

• De voorman-interieurbouwer stuurt de bouw van uw interieur op de werkplaats aan. 
Hij meet ook alles exact in bij u thuis of op uw (kantoor)locatie. Uiteindelijk plaatst 
hij, samen met collega’s, het interieur tot op de millimeter nauwkeurig en werkt het af. 

• Tijdens het plaatsen nemen we dagelijks het afval mee en wordt de werkplek 
schoongemaakt. RMR levert uiteindelijk altijd stofschoon en keurig opgeruimd op 
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