Wees te gast in jouw unieke gastenkamer!
Wij zijn een Vlaams koppel met 2 jonge kinderen die reeds 10 jaar geleden het plan hebben opgevat
om op een dag met ons hele reilen en zeilen naar Frankrijk te verkassen. Met als doel daar een
prachtige chambre d’hôtes en restaurant uit te baten. Volgende zomer staat eindelijk de verhuis op
onze agenda. We zullen nadien 6 à 8 maanden werken om de 5 gastenkamers afgewerkt te krijgen
voor opening in het voorjaar van 2019.
Voor de inrichting van die vijf gastenkamers zijn we op zoek naar vijf jonge en beloftevolle
interieurdesigners (laatstejaars, pas afgestudeerd). De kamers moeten elk een uitgesproken stijl en
karakter krijgen, met waar mogelijk een link naar onze Belgische roots (design, artwork). Elke kamer
moet een eigen verhaal vertellen en garant staan voor een unieke overnachting. De kamers moeten
een zeker luxe, charme en rust uitstralen die onze chambre d'hôtes onderscheidt van andere, reeds
bestaande gastenkamers in de streek.
We zijn op zoek naar ontwerpers met een frisse, hedendaagse kijk op interieur. Denk aan gebruik
van lichte, frisse kleuren, gedurfde combinatie van oude (tweedehands, al dan niet gepimpt) en
nieuwe elementen, contrasten tussen goedkope, alledaagse (OSB, multiplex) en de wat exclusievere
materialen...

Praktisch
Je kiest simpelweg één (of meerdere) kamer(s) uit en bezorgt ons jouw voorstel.
Dat voorstel moet niet volledig worden uitgewerkt: een voorontwerp met enkele schetsen en/of
korte omschrijving van het idee en de inrichting (vloerbekleding, sanitair, verlichting etc) volstaat.
Kortom: voldoende informatie om ons ervan te overtuigen dat jouw kamer één van de vijf wordt!
Eventuele voorstellen kunnen ons worden bezorgd tot eind 2017. Gaandeweg maken we onze keuze
bekend. Staat jouw voorontwerp of idee ons aan, dan spreken we onmiddellijk verder af. We
wachten niet tot het einde van het jaar om dat te doen.

Niet voor niets
In ruil voor elke geselecteerd voorontwerp bieden we jou een verblijf (op basis van logies en ontbijt)
van 5 nachten aan in de door jezelf ontworpen kamer. Daarnaast krijgen jouw naam en specialismen
een vaste plaats in de kamer en op onze website. Bovendien word je tijdens de inrichting en bouw
van de kamer regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang der werkzaamheden.
Volstaat dit niet? Gelieve dan de totale kostprijs te vermelden bij de inzending van jouw
voorontwerp.

Kamers
Bij de inrichting van elke kamer moet rekening worden gehouden met de opgegeven investeringskost. Deze kostprijs is een maximum bedrag en dient de aankoop van alle materialen en meubilair te
dekken. Er hoeft geen rekening gehouden te worden met plaatsings- of installatiekosten vermits we
de werken maximaal zelf zullen uitvoeren.
Alle kamers moeten beschikken over:



Ligbad (inbouw, vrijstaand)
Toilet (hangtoilet)









Lavabo
Koffie/thee
Televisie
Zit/relax
Klein bureau/tafeltje
Kast
Minibar

Alle kamers beschikken over een klein, privaat terras (2,5x1,5m) uit gebouchardeerd beton. Het
terras is toegankelijk via het buitenraam. Dit terras dient te worden voorzien van een zitgelegenheid
(bank, stoelen...).
De afgewerkte plafondhoogte van de kamers bedraagt 2,3m (tenzij gebruik zou gemaakt wordt van
specifieke materialen). Er is mogelijkheid tot het inbouwen van verlichting (spots, indirecte
verlichting). Het gebruik van LED verlichting geniet onze voorkeur.
Hieronder vind je van elke kamer een beknopt grondplan terug (bij selectie bezorgen we het
volledige DWG-bestand). Daarop staan de vaste (niet wijzigbare) inrichtingen vermeld: raam- en
deuropeningen en badkamer. Alle andere inrichtingen zijn vrij te bepalen: vloerbekleding, sanitair
(bad, lavabo, hangtoilet), meubilair, verlichting, planten, wanddecoratie...
Elke kamer zal uitgerust worden met airconditioning.
We hebben het idee om Auping Essential tweepersoonsbedden aan te kopen: met verhoogde
voetsteunen, al dan niet met hoofdbord. Samenstelling (kleuren, stoffen) vrij te kiezen. De
stapelbedden en het éénpersoonsbed voorzien we eveneens van Auping bedbodem en matras.
Legende grondplan:




Muren, vol zwart -> draagmuren, gelijmde baksteen (vast gegeven)
Muren, gearceerd -> buitenmuren, beige kalkzandsteen (vast gegeven)
Muren, vol grijs -> akoestisch geïsoleerde scheidingswanden, gipsplaat (aanpasbaar)

Kamer 1
Capaciteit: 4 personen (2 volwassenen + 2 kinderen)
Budget: 11000€
Oppervlakte: 31m²



Kamer: 22m² (4x5,5m)
Badkamer: 9m² (2,7x3m)

Oriëntatie: NW

Info:





Kamer en badkamer gescheiden door draagmuur (gelijmde baksteen)
Een extra stapelbed dient ingewerkt te worden in de ruimte.
Transformeer- en/of afsluitbaar, zodat deze kamer ook perfect als 2-persoonskamer kan
worden aangeboden.
Kamer dient toegankelijk te zijn voor rolstoelgebruikers.

Kamer 2
Capaciteit: 4 personen (2 volwassenen + 2 kinderen)
Budget: 10000€
Oppervlakte: 31m²



Kamer: 22m² (4x5,5m)
Badkamer: 9m² (2,7x3m)

Oriëntatie: ZO

Info:




Kamer en badkamer gescheiden door draagmuur (gelijmde baksteen)
Een extra stapelbed dient ingewerkt te worden in de ruimte.
Transformeer- en/of afsluitbaar, zodat deze kamer ook perfect als 2-persoonskamer kan
worden aangeboden.

Kamer 3
Capaciteit: 2 personen
Budget: 7000€
Oppervlakte: 22m²




Kamer:16m² (4x4m)
Badkamer: 5m² (2-1,4x2,7m)
Toilet: 1m²

Oriëntatie: ZO

Info:




Badkamer moet voorzien worden van een ligbad.
De badkamer mag worden uitgebreid met de groen ingekleurde ruimte.
Badkamer mag volledig open zijn (scheidingswanden hoeven niet te worden geplaatst)

Kamer 4
Capaciteit: 2 personen
Budget: 7000€
Oppervlakte: 19m²




Kamer: 14m² (4,5x3,3m)
Badkamer: 4m² (2,3x1,8m)
Toilet: 1m²

Oriëntatie: NW

Info:


Badkamer mag deels of volledig open zijn (scheidingswanden hoeven niet te worden
geplaatst)

Kamer 5
Capaciteit: 3 personen
Budget: 8500€
Oppervlakte: 26m²




Kamer: 20m² (6,3-5,7x3,3m)
Badkamer: 5m² (2,9-2,5x1,8m)
Toilet: 1m²

Oriëntatie: ZO

Info:




Extra éénpersoonsbed, liefst ombouw- of transformeerbaar... zodat bij gebruik van de kamer
door 2 personen er geen 3de bed zichtbaar is.
Dit bed hoeft niet vast ingebouwd te zijn in de kamer. Het kan een mobiel 'meubelstuk' zijn.
Badkamer mag deels of volledig open zijn (scheidingswanden hoeven niet te worden
geplaatst)

Foto’s
Onderstaande foto’s geven een beperkt beeld van het gebouw en de binnenzijde van een kamer.
Ramen en deuren zijn uitgevoerd in zwart aluminium.
Meer foto’s zijn terug te vinden op onze website: http://www.estafete.eu/media-tags/schuur

Voor bijkomende informatie kan je ons steeds contacteren.
Email: tom@estafete.eu

