Teamwork’s projects
ontwerpt interieurs van
A tot Z voor winkels en
horeca.

“Wij hebben alles in huis om van een project
een succes te maken: een creatief team,
vakmanschap, materiaalkennis,
risicoanalyse en budgetbewaking!”
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Zaakvoerders Yoohan en Martine richten zich
vooral op horeca- en winkelinterieurs. Het bedrijf heeft echt alle kennis om een interieur tot
in de kleinste details te realiseren. Van het volledig strippen van de bestaande inrichting tot
het leveren van de juiste paraplubak of toiletpapier in de huiskleur van de zaak.

Al meer dan 15 jaar realiseren Yoohan Ruijten en Martine Knez van
Teamwork’s projects interieurs voor horeca en winkels over heel België en Nederland: van het ontwerp tot de volledige realisatie.

Yoohan en Martine: “Alles kan bij ons: een stoer
jeansconcept of een chique boetiek. Het ene
project is groot en indrukwekkend en gericht
op de doorsnee, snelle consument, terwijl het
andere een veel persoonlijkere aanpak vergt.
Maar, hoe verschillend die winkelformules ook
zijn, elke winkelier wil in de eerste plaats dat
klanten zich thuis voelen in zijn zaak. De juiste
atmosfeer creëren is onze specialiteit!”
“Ook de horeca-uitbaters pakken hun interieurs
de laatste jaren veel professioneler aan: nieuwe foodconcepten, coffee lounges, trendy
restaurants, thema restaurants en bars. Die
evolutie maakt ons werkterrein natuurlijk een
stuk gevarieerder en spannender.”

Het duo is er zich van bewust dat een nieuw
interieur vaak een zware investering is. Ze toetsen daarom het rendement en de kwaliteit
van elk project.
Yoohan en Martine: “Onze ontwerpen hebben een grote emotionele waarde, hierin ligt
vaak het verschil met onze concurrenten. We
leggen in elk project onze ziel! Op het einde
van de rit willen we het gevoel hebben dat het
hele plaatje klopt. Dat betekent natuurlijk dat
je wel eens de ideeën van de klant moet terug
fluiten. Meestal is dit gelukkig geen probleem
omdat de klant vertrouwen heeft in onze kennis, ervaring en smaak. Het resultaat is dat
onze interieurs maximale kwaliteit, comfort en
gastvrijheid uitstralen.”
Yoohan en Martine: “Een klant die zijn interieur
wil vernieuwen of een nieuwe zaak wil opstarten, doet dit in de eerste plaats om maximale
omzet te generen. Dat moet ook uit een ontwerp

lees verder

>>
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blijken, anders is het waardeloos. Regelmatig bevestigen
ze ons dat en dan weet je dat
je als bedrijf goed bezig bent.
Laatst kregen we een mooi
compliment van één van
onze klanten. Hij had er spijt
van dat hij geen jaren eerder
met ons had verbouwd.”
“Onze troef is dat wij ons inleven in de wereld van de klant: wat verwachten ze? Hoever willen ze gaan? … Pas
dan kunnen we onze mensen in de studio
degelijk briefen. Liefst klikt het ook persoonlijk tussen ons en de klant, dat vergemakkelijkt voor een groot stuk ons werk. Wij
presenteren projecten altijd aan de hand
van duidelijke 3D-tekeningen. Op die manier krijg je een perfect beeld van hoe het
nieuwe interieur er concreet zal uitzien. Wij
maken voor elk project een duidelijke planning op om exact de stand van de werken
te volgen.”
Teamwork’s projects werkt zowel met grote
als kleine budgetten.
Yoohan en Martine: “Zo kwamen Ann en
Tom - van het tv-programma ‘Mijn restaurant’ - enkele maanden geleden aankloppen met een quasi nul budget. Toch
hebben we ons vol enthousiasme op het
project gestort. Het resultaat was dat ze mede dankzij onze inbreng - de prijs wonnen van het beste interieur. We werken nu
aan het interieur van hun nieuw restaurant,
Tekst: Teamwork’s projects Adinda Heyvaert
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maar daar kunnen we voorlopig verder
niets over verklappen. Dankzij onze gedrevenheid contacteerden hun souschef Rob
Biesmans en zijn broer Filip ons. Hun restaurant gaat begin oktober open.”
Een vaste ploeg van een 30-tal medewerkers staat garant voor de perfecte uitvoering en de stipte naleving van de vooropgestelde timing.
Yoohan en Martine: “Wij realiseren enkel
interieurs die ook door ons zijn bedacht,
getekend en gecalculeerd. Hoe minder
partijen, hoe minder mogelijkheid tot misverstanden!”

Enkele recente referenties:
• BEX, herennmode, Stevoort
• JP’s, brasserie, Tongeren
• Tatli 2, Turks restaurant, Heusden-Zolder
• Le Côté Vert, restaurant, Waterloo
• Su’ch, dames- en herenmode, aperobar, Diest
• Vanhoof, herenmode, Dilsen-Stokkem

Teamwork’s projects bvba
Stevoortweg 92 - 3540 Herk-de-stad
T. 0032(0)13-55 49 69
info@teamworks.be
www.teamworks.be

