
NIK+Alice samen sterk in 

interieurontwerp en bouwkundig advies 

NIK+Alice 
Mr. H.F. de Boerlaan 151, 7411 AH Deventer 
www.facebook.com/
nikenaliceinstantinterieurontwerp

Alice Erkelens 06 515 040 86
alice.erkelens@gmail.com  
www.at-architect.nl  
Nicoline van Scherpenberg 06 218 746 89
nik@vanscherpenberg.net
www.nik.vanscherpenberg.net

NIK+Alice ontmoetten elkaar bij het verbouwingsproject 
van basisschool De Wizard in Deventer. Sindsdien werken 
ze samen en combineren architectuur en bouwkundig 
advies met interieur- en kleuradvies.

Nicoline van Scherpenberg is interieur- en kleuradviseur die zorgt voor 
inspirerende en leefbare interieurs.
+
Alice Erkelens is architect/bouwkundig ingenieur en zeer ervaren in 
het maken van ontwerpen voor verbouwingen van bestaande panden.

Instant Interieurontwerp
NIK+Alice komen bij je langs voor een quickscan als je inspiratie en 
inzichten kunt gebruiken voor je huis, school of bedrijf. Ze laten je ter 
plekke zien wat de mogelijkheden zijn en komen graag bij je langs met 
schetsrol en kleurenwaaiers, stalen en monsters. En ze gaan direct 
aan de slag in een schets-sessie waarin ze jouw ideeën visualiseren en 
aanvullen. 

Het resultaat is een basisplan waar je prima zelf verder mee aan de 
slag kunt. Uiteraard kunnen zij je bij de uitwerking of uitvoering onder-
steunen. Ook met een beperkt budget weten zij een maximaal effect te 
bereiken, waarbij je vooraf weet waar je aan toe bent.

Nieuwe inzichten
“Wij vertalen jouw wens naar een aansprekend interieurontwerp dat 
bij je past. Een drie uur durende sessie levert nieuwe inspiratie en 
inzichten op. On the spot bedenken we creatieve oplossingen die jouw 
(verbouwings-) project net dat zetje geven en waarmee je kosten en 
zorgen bespaart. Door te sparren met NIK+Alice krijg je nieuwe ideeën, 
omdat wij met een frisse professionele blik naar jouw woning, school 
of kantoor kijken.”

Na afloop van een sessie met NIK+Alice ontvang je een digitaal  
schetsboek met daarin opgenomen voorstellen in de vorm van  
schetsen, plattegronden, referentiebeelden, stalen, bouwkundige  
tips & tricks, kleurennummers, suggesties voor materialen.

Projectbasis
Daarnaast kun je NIK+Alice inhuren voor:
•  Interieur- en bijbehorend kleurplan met voorbeelden van toe te  

passen materialen en kleurennummers.
•  Ontwerpsessies voor kleinschalige verbouwingen: woningen,  

praktijkruimte, kantoor aan huis, pop-ups, winkel, horeca, etc. 
•  Ruimtelijk vertalen van (woon)wensen voor particulieren en MKB 

(woning, praktijk, kantoor aan huis, pop-ups, winkel, horeca). 
•  Interieurconceptontwikkeling voor kleinschalige bedrijven  

(uitstraling, sfeer, kleuren, motto).
•  Ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek; mogelijk heden van een pand in 

kaart brengen) bv bij beslissen over aankoop van 
een woning of bedrijfspand.

•  2nd opinion: een bestaand plan onder de loep 
nemen en verbeteren of aanpassen. 

•  Meubelontwerp voor specifieke ruimtes zoals  
een balie, kasten, tafels, etc.

Creatieve haven
“We hebben in de loop der tijd een netwerk  
opgebouwd van professionals die we kunnen  
inschakelen. Ook het Havenkwartier waar we  
kantoor houden is van toegevoegde waarde. Met  
zoveel inspiratiebronnen om ons heen is het echt 
een creatieve haven, waar het fijn aanleggen is.”    


