De 5 stappen naar Eva Schreuder Ontwerpen
Heartfelt & Handmade
Een sieraad op maat maken is iedere keer een uniek proces. Van trouwring tot
geboortecadeau: het moet kloppen bij jouw verhaal. Ook als we aan de slag gaan om
antieke of oude sieraden nieuw leven in te blazen, willen we de spijker op z’n kop
slaan en hier goed over nadenken.
Dit proces kost tijd. En hoewel ieder sieraad anders is en dat natuurlijk ook geldt voor
degene die het draagt, werken we graag volgens De 5 stappen naar Eva Schreuder
Ontwerpen. Hiermee scheppen we duidelijkheid voor beide partijen en weet je als klant
precies wat je kunt verwachten. Zo kunnen we voor jou het perfecte sieraad maken.

1. Oriëntatie
Oriëntatiegesprek in De Praelkamer, Langebrug 40A te Leiden. Dit gesprek zal
ongeveer 30 minuten duren. We maken kennis met elkaar, jullie met mijn stijl en ik
met jullie vragen.
Handig om te weten: zorg dat je voorbereid bent en plaatjes of een Pinterestbord hebt
met wat je mooi vindt. Denk vooraf na over stijl, symboliek, kleur én over je budget en
planning.

2. Ontwerp & prijsopgave
Eva gaat aan de slag en maakt een ontwerp op basis van het kennismakingsgesprek.
Hierbij hoort uiteraard een gedetailleerde prijsopgave. Wees geduldig, een
persoonlijk ontwerp en zorgvuldige prijsopgave kosten tijd.
Handig om te weten: zodra er een ontwerp gemaakt is, kun je niet meer vrijblijvend
annuleren. Er worden dan altijd (beperkte) kosten in rekening gebracht en het
ontwerp blijft intellectueel eigendom van Eva Schreuder Ontwerpen.

3. Evaluatie & correctie
Nadat je je persoonlijke ontwerp hebt ontvangen, horen we natuurlijk graag wat je
ervan vindt. Misschien wil je het nog een klein beetje finetunen. We gaan hierover
graag nog even met je in overleg, dit kan vaak telefonisch.
Handig om te weten: in deze fase maken we, indien nodig, standaard nog één keer
een extra tekening. Daarna zijn we genoodzaakt om voor extra tekeningen
ontwerpkosten in rekening te brengen.

4. Aan de slag
Na jouw akkoord, kan de uitvoer voor jouw unieke sieraad beginnen. Ook in deze
fase is geduld een schone zaak omdat wij niet alleen afhankelijk zijn van onze eigen
planning, maar ook rekening moeten houden met de planning van externe partijen.
Denk hierbij aan de gieter en vergulder.
Handig om te weten: gemiddeld is jouw unieke sieraad binnen 4 tot 6 weken klaar.

5. Klaar
Zodra jouw sieraad klaar is, laten we je dat zo snel mogelijk weten. We stemmen af of
we het sieraad naar jou versturen of dat je het komt ophalen in de Praelkamer. Het
enige wat dan nog rest? Genieten van een uniek sieraad, speciaal voor jou gemaakt.
Handig om te weten: wij werken met een speciale pakketdienst die gespecialiseerd is
in ons type verzendingen.

Eva Schreuder Ontwerpen, Langebrug 40A, 2311TM, Leiden
06- 41036883 post@evaschreuder.nl www.evaschreuder.nl

