
EXCLUSIEF 
MAATWERK
INTERIEURONTWERP Na een kennismakingsgesprek in onze 
boutique concept store gaan wij bij u op locatiebezoek: de sfeer 
proeven, kijken hoe de lichtinval is. Op basis van de gesprekken 
en bevindingen creëren we een ontwerp. In ons interieuradvies is 
altijd een plattegrond opgenomen, en in overleg een kleurplan, 
materialenplan, lichtplan, stylingplan en perspectief.

3D-PRESENTATIE De basis van alle keuzes is het uitgebreide 
stalenlab van Co van der Horst met alle mogelijke materialen 
die bij een inrichting toegepast kunnen worden. Ieder project 
presenteren we daarom ‘live’ op speciaal ontworpen podia (3D 
moodboards) zodat u alle kleuren en texturen zelf kunt ervaren. 

TURNKEY OPLEVERING Wij verzorgen en selecteren alles wat u 
nodig heeft om een nieuw thuis te creëren, van linnengoed met 
monogram tot de kunst aan de muur. 

WHITE GLOVE SERVICE Ons logistieke team bezorgt, installeert 
en plaatst met grote zorgvuldigheid alles zelf, waarna het huis 
brandschoon wordt opgeleverd.

INTERNATIONAAL StudioCo werkt wereldwijd. Of u nu in Nederland 
woont of over de grens, wij garanderen dezelfde kwaliteit en 
perfecte aflevering en installatie.

ÉÉN CONTACTPERSOON U heeft gedurende het hele traject 
één vaste contactpersoon. Daarnaast bewaakt de bouwkundig 
coördinator de voortgang, het budget en de kwaliteit van de 
werkzaamheden.

STUDIOCO is de ontwerpstudio van de 
toekomst. Wij hebben geen vaste ontwerpvisie, 
maar gaan uit van uw individuele wensen en 
ideeën. Samen met onze instore partners van 
Amstelveen Design Village realiseren wij het 
gehele interieur, inclusief badkamer, keuken, 
smart home systemen, kunst en styling. 
Met meer dan 250 collecties in huis kunnen 
wij altijd en overal exclusief maatwerk op 
internationaal topniveau leveren. Daarvoor 
maken we gebruik van ons eigen team van 
gekwalificeerde meubelmakers, stoffeerders 
en decorateurs en hebben we een nauwe 
samenwerking met een vaste crew van 
gerenommeerde timmermannen, stukadoors, 
schilders en hoveniers.

JACQUELINE VAN GOGH-HESSELMANN en 
CHANTAL VERMEULEN, interior designers bij 
StudioCo, maken graag een afspraak voor een 
vrijblijvende kennismaking. Dat kan tijdens 
een private shopping moment, maar ook 
tijdens een regulier bezoek.

BESPOKE 
INTERIOR DESIGN
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Samen met onze exclusieve instore partners van AMSTELVEEN 
DESIGN VILLAGE vormt Co van der Horst een one-stop shop waar 
u naast interior design en textiel terechtkunt voor uw high-end 
keuken, luxe badkamer, design open haard, smaakvolle kunst, 
beeld & geluid-innovaties, domotica, exclusieve parketvloeren en 
bloemen en planten passend bij uw interieur. Het ‘alles onder één 
dak’-principe resulteert niet alleen in een aanzienlijke besparing 
van tijd, maar geeft u bovendien de rust van één betrouwbaar 
aanspreekpunt.

INSTORE 
PARTNERS

Styling & Florals
Renée
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