Alles in huis voor

uw woonplezier!
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Bij Rien van Barneveld nemen wij graag “uw zorgen” uit handen
Rien van Barneveld heeft een grote vaste klantenkring bestaande uit particulieren, bedrijven en verenigingen van eigenaren.
Sinds een aantal jaren hebben wij besloten om er een interieurtak bij op te starten, denk hierbij aan afwerking van vloeren met
PVC, laminaat, vinyl of tapijt. Ook is er bij ons een enorme keuze in raambekleding, horren (insectenwering) en Velux dakraambekleding. In deze brochure vindt u hier meer informatie over.
Handig aspect hiervoor is dat er een showroom aanwezig is, waar u geheel vrijblijvend een afspraak voor kunt maken om alles op
uw gemak te bekijken en uit te zoeken. U bent dan de enige klant in de showroom zodat er voldoende tijd en aandacht hiervoor is.
Gewerkt wordt met echte vakmensen voor alle aparte disciplines die Rien van Barneveld verzorgt. Betrouwbaarheid en vakbewaamheid staan bij ons hoog in het vaandel en zullen ook altijd nagestreefd worden. Ons doel is klanten ontzorgen, tevreden
maken en een prettige woonomgeving creëren.
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Vloeren
PVC, vinyl, tapijt of laminaat; wat heeft uw
voorkeur? Wij gebruiken kwalitatief hoogwaardige materialen. Daarbij plaatsen wij het ook
voor u. En wij leveren Coral droogloopmatten,
decoratieve vloerplinten, plafond sierlijsten en
ornamenten.
Onze collectie omvat een uitgebreid aanbod in
vloeren van allerlei materialen. PVC, laminaat,
vinyl of tapijt. Wij adviseren u graag en u zult
zeker aangenaam verrast zijn over de vele mogelijkheden! Voor elke ruimte heeft Rien van
Barneveld Interieur een oplossing!

Tip: laat uw nieuwe vloer door een ervaren
vakman van Rien van Barneveld leggen. Dit

Welk materiaal heeft 		
						 uw voorkeur?

voorkomt ergernissen en zo heeft u er jarenlang plezier van.
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Vloeren
PVC

Vinyl

PVC vloeren zijn erg in trek op dit moment. Ze zijn van sterk,

De mooie ontwerpen laten je vloer er natuurlijk uitzien. Prak-

hoogwaardig materiaal gemaakt en in allerlei soorten kleuren

tisch, gemakkelijk schoon te maken en goed bestand tegen

en prints te verkrijgen.

slijtage.

Laminaat

Tapijt

Bij ons kunt u ook terecht voor een laminaat vloer. Wij ge-

Gaat uw voorkeur uit naar tapijt? Met vloerbedekking van In-

bruiken en leveren Quickstep vloeren. Met dit merk haalt u

terfloor heeft u een prettige vloer in huis die jaren mee gaat!

een mooie en kwalitatieve vloer in huis.

Matten
Op zoek naar een droogloopmat? Wij leveren en plaatsen
een mat op maat. Zo voorkomt u dat men met natte en vieze
schoenen uw huis in loopt.

Tip: bekijk, voel en kies het materiaal dat
u wenst in onze Showroom. Maak een
afspraak via 0318 - 556 463.
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Raamdecoratie

Raamdecoratie geeft sfeer aan uw interieur!
Daarnaast zorgt het voor schaduw in de kamer.
Wellicht wilt u geen of minder inkijk in uw kamer
hebben. Er zijn vele mogelijkheden. Denk aan
vouwgordijnen, rolgordijnen, lamellen, plisséduette gordijnen, horizontale jaloezieën (van
hout, aluminium of kunstof) en multishades. Kijk
snel verder wat uw voorkeur heeft.

Tip: laat uw nieuwe raamdecoratie door een

Wat heeft u het liefst voor
			 uw ramen hangen?

ervaren vakman van Rien van Barneveld
opmeten en plaatsen. Dan weet u zeker dat
het goed hangt.
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Raamdecoratie

jaloezieën —
rol- — vouw- — paneel- en
plisségordijnen — fractions

VERTICALE JALOEZIEËN
Verticale jaloezieën zijn uitermate geschikt voor grotere ramen, ze zijn praktisch en gemakkelijk te bedienen en zijn er
in 52, 70, 89 en 127 mm lamelbreedte en in een zeer ruime
kleurkeuze. De kunststof en aluminium lamellen zijn gemakkelijk schoon te maken en vochtbestendig. Ideaal voor gebruik in keuken of badkamer. Voor schuin oplopende ramen
bieden wij u speciale slope jaloezieën.

ROLGORDIJNEN
Onze rolgordijncollectie biedt u een ruime keuze
in uni-kleuren en eigentijdse dessins. Het hoogwaardige kettingmechanisme in bijpassende
kleur zorgt voor een optimaal bedieningsgemak.

PANEELGORDIJNEN

Er kan ook gebruik gemaakt worden voor een

Paneelgordijnen worden gemaakt van verticale

prachtige houten of aluminium roede. Ook voor

banen stof die achter elkaar geschoven kunnen

HORIZONTALE JALOEZIEËN

dakramen of openslaande deuren hebben wij de

worden. Met de stijlvolle paneelgordijnen kunt

Horizontale jaloezieën zijn verkrijgbaar in ruim 200 actuele kleuren en dessins. De

juiste oplossing.

u veel kanten op. Als raambekleding kunt u ze

jaloezieën zijn leverbaar in 6 lamelbreedtes: 16, 25, 35 en 50 mm. 70 en 90 mm is

prima toepassen voor grote ramen, zoals schuif-

toegevoegd voor een stoere uitstraling voor grotere raampartijen voor in uw woning

puien. Paneelgordijnen zijn ook heel praktisch

of kantoor. Kenmerkend is de sierlijke afwerking van de onderdelen in een bijpas-

als scheidingswand of om bijvoorbeeld een

sende kleur of juist een transparante contrasterende kleur. Wenst u een jaloezie met

rommelige kast uit het zicht te laten verdwijnen.

minder lichtinval, géén probleem. Zeer speciaal zijn de geperforeerde jaloezieën. Met

Uiteraard is er weer keuze uit een gevarieerd

horizontale jaloezieën bent u verzekerd van uw privacy. U geniet van een vrij uitzicht

stoffenaanbod. U creëert een persoonlijk pa-

zonder inkijk en u bepaalt zelf de gewenste lichtinval. Voor extra bedieningsgemak

neelgordijn door verschillende kleuren panelen

bieden wij u een volledige elektrische bediening of alleen elektrisch tuimelen. Ver-

te gebruiken in één paneelgordijn.

krijgbaar in verschillende materiaalsoorten.
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Raamdecoratie

PLISSÉGORDIJNEN
Kent u de élégance van plisségordijnen? Deze stoffen raambekleding heeft een extra decoratieve uitstraling in uw interieur door de ‘geplisseerde’ zigzagvorm. Met de keuze uit
verschillende kwaliteiten bepaalt u naar eigen smaak de

VOUWGORDIJNEN
Stoffen vouwgordijnen geven sfeer aan uw interieur. Maak
uw keuze uit diverse modellen, zonder baleinen voor een
nonchalant hanggedrag, met horizontale baleinen voor
een strak uiterlijk of een uitstraling van een draperie. De

gewenste lichttempering. Plissé-gordijnen zijn bij uitstek ge-

stofkeuze is zeer ruim: uni-stoffen met of zonder structuur,

schikt voor serres, dakramen en openslaande deuren of

bijzondere dessinstoffen, transparante stoffen; voor elk in-

ramen. De stoffen zijn er van transparant tot verduisterend.

terieur is er een passende stof!

FRACTIONS
In onze showroom presenteren wij graag het nieuwste op
het gebied van raamdecoratie: Fractions van Unilux. Deze
exclusieve nieuwe aluminium shutters zijn in Nederland
ontwikkeld en zijn een echte vernieuwing. Eindelijk zijn er
smalle, verduisterende shutters met een strakke uitstraling

HOUTEN JALOEZIEËN
Houten horizontale jaloezieën geven een sfeervolle en
warme uitstraling aan uw interieur. Houten jaloezieën zijn
leverbaar in lamelbreedte 25 en 50 mm en in verschillende
systemen. De kleurkeuze varieert van wit tot donkerbruin.

waarmee het lichtspel binnen perfect te reguleren is. Fractions worden volledig op maat geproduceerd in Nederland met de nieuwste lasersnijtechnieken. Licht heeft ook
schaduw nodig om te schijnen...
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maken voordat u overgaat tot aanschaf. Windowstylist helpt door raamdecoratie live te visualiseren voor uw eigen raam of deur met behulp van augmented reality. Windowstylist is een gratis
app die werkt op alle tablets en smartphones; ervaar live en in 3D op je scherm hoe een rolgordijn,
shutters of jaloezieën passen bij jouw inrichting!
Als u de keus heeft gemaakt neemt u eenvoudig contact op met ons. Wij meten de exacte maten
en geven een passende prijsopgave.
Download de app direct in de App Store of de Google Play store. Knip de marker op de volgende
bladzijde eruit en hang deze op het raam waar de raamdecoratie moet komen. Gebruik de app om

Windowstylist App

voorbeelden te zien voor uw raam!

Tip: knip de volgende pagina eruit, hang
hem op het raam en gebruik de app!
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4 Open de app, maak een keuze uit het aanbod raamdecoraties en contacteer uw dealer.

Raamdecoratie bepaalt de sfeer van een ruimte. Het is dus van groot belang een goede keus te

3 De app werkt het best met een goede binnenverlichting
en weinig tegenlicht van buiten.

Windowstylist

2 Plaats deze marker met tape in het midden van het raam.

1 Download de Windowstylist app in de Apple Store of in
Google Play.

Raamdecoratie

Gordijnen

Welke gordijnen passen het 		
		 beste in uw interieur?
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Gordijnen

horren

Geef uw huis een warme uitstraling met mooie

Houd insecten en ongedierte buiten met horren.  

gordijnen. Bij ons heeft u ruime keuze. Het wordt

Voor zowel raam- als deuropeningen leveren en

op maat voor u gemaakt en geplaatst. Om een

plaatsen wij ze voor u.

juiste keuze te maken kunt u het beste de stof
zelf voelen. Dat kan in onze showroom! Maak
een afspraak en voel zelf wat u de fijnste stof
vindt.
ROEDES
Bekijk het grote aanbod van roedes in onze
showroom.
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Schilderen — wandafwerking — stukadoren —
houtrotreparatie — glas
Van oorsprong zijn wij een schildersbedrijf. Voor buiten- en binnenschilderwerk, glas en
wandafwerking bent u bij ons aan het juiste adres. Houtrotreparatie is een specialistisch werk
wat wij ook voor u uitvoeren, indien nodig.
Indien gewenst kan er voor het buitenschilderwerk een meerjarenschema opgesteld worden, dit
zorgt voor een stukje kostenspreiding en behoud van uw schilderwerk.
Kleurbepaling van het buitenschilderwerk kan bij ons met behulp van een computerprogramma.
In soorten behang hebben wij een ruim assortiment. Het is mogelijk om uw favoriete foto als
behang te laten plakken. Maar ook in glasvlies is de keuze reuze. Het aanbrengen van diverse
soorten stukwerk behoort ook tot de mogelijkheden.
U kunt bij ons terecht voor de meest uiteenlopende verftechnieken, ook voor spuitwerk, krijt- en
kalkverf en vloercoating voor o.a. uw balkon of garagevloer.

Tip: een foto als behang kan veel sfeer in
huis brengen! Ook dat behoort tot de
mogelijkheden bij Rien van Barneveld.
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onze mensen

Mijn wensenlijstje
Vloeren

Raamdecoratie

Gordijnen

Rien
van Barneveld

Nancy
van Barneveld

Sebastiaan
Interieur

Marinus
Interieur

Horren

Schilderen

Wandafwerking

GLAS
Kees
Schilder

Hans
Schilder

Otto
Schilder

Bjorn
Schilder
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contact
Showroom
Bezoek onze showroom!
Hier kunt u alle materialen goed bekijken.
Adres:
Middelbuurtseweg 39
3903 LB Veenendaal

Contact
Het kantoor is te bereiken via: 0318-556463
Of bel Rien direct mobiel:  06-5375 7909

OFFERTE
Wilt u een vrijblijvende offerte?
Of heeft u een vraag of verzoek?
U kunt ons altijd mailen!
E-mail: info@rienvanbarneveld.nl

website
www.rienvanbarneveld.nl
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Wat mogen wij bij u thuis vernieuwen?
Bel 0318-556463

Alles in huis voor

uw woonplezier!

