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“Wij zijn heel flexibel in wat we doen en zijn bereid 
om heel ver te gaan. Alles om onze klanten te voorzien 
van een plek waar ze zich fijn en vertrouwd voelen!” 

HERMAN PETERS INTERIORDESIGN 
Oranje Nassaulaan 31-H 
020 810 80 35  
www.hermanpetersinteriordesign.com  

klanten binnen Amsterdam, maar door heel Europa en 
daarbuiten. De high-end projecten variëren van prachtige  
appartementen midden in de stad tot gezellige woon-
huizen  en  strandhuizen met prachtige houten details.   
Ze hebben allen één ding gemeen: ze zijn volledig op 
maat gemaakt voor de mensen die er gaan wonen. 
 
EEN VERTROUWDE EN 
ONTSPANNEN THUISBASIS 
Het is heel belangrijk om ergens echt thuis te kun-
nen komen, om  een plek  te hebben waar je kunt 
ontspannen. Herman  begrijpt dit maar al te goed. 

Gerenommeerd interieurarchitect Herman Peters heeft   
anderhalf jaar geleden een prachtig plekje in Amster-
dam-Zuid  omgetoverd tot  een  indrukwekkende thuis-
basis voor zijn Designstudio. Aan de Oranje Nassau-
laan worden complete woonprojecten tot in de kleinste 
details ontworpen en uitgewerkt: van de kamerindeling 
tot de gehele afstyling. 

PROJECTEN VAN A TOT Z 
Herman Peters Interiordesign bestaat uit een vast team 
van interieurarchitecten met een grote groep aan exter-
ne specialisten die nodig zijn om de verschillende pro-
jecten op een hoogwaardige manier te kunnen realise-
ren. Hier kun je aankloppen voor élk interieurproject, 
klein of groot. Herman: “Wij pakken projecten aan 
van A tot Z. We houden ons niet alleen bezig met het  

ontwerp, maar ook met het realiseren en begeleiden 
van projecten inclusief de complete afstyling. Van ont-
werp tot inrichten in detail dus. Door zowel het inte-
rieur, het exterieur en de architectuur op elkaar af te 
stemmen, blijft het één functioneel geheel. Het begint 
met een ontwerp waarin de indeling van een huis voor-
op staat waarna die stap voor stap wordt verfijnd.”
 
WERKEN MET GEVOEL  
Bij Herman Peters staat het contact met klanten op 
één. Door veel gesprekken te voeren en elkaar te leren 
kennen, weet Herman een plek te creëren die voldoet 
aan al je wensen en die écht bij je past. “We praten 
en discussiëren veel met onze klanten.  We willen  ze  
positief verrassen, maar dan wel met hun eigen  
persoonlijke twist. Hierbij kijken we naar de mens zelf,  
het huis en de omgeving.” De Studio heeft niet alleen  

HERMAN PETERS INTERIORDESIGN 
“WE MAKEN WAT WE BEDENKEN”

 HERMAN PETERS ZIE ONZE ZAAK

Meer weten?  In de studio van Herman Peters   
Interiordesign ben je welkom voor een vrijblij-
vend gesprek over je woonwensen en dromen.


