


 

stylen met PRCHTG 

Vanaf 12 april acht weken lang samen met ons aan de slag! Elkaar 
inspireren, ontdekken hoe jij een toef PRCHTG aan jouw huis kunt 
toevoegen, leren over stylen, erachter komen wat jouw eigen smaak is 
en wat er misschien nog ontbreekt aan je huidige interieur.  

Stapsgewijs - van opruimen tot afstylen - loodsen wij je in vier  
modules door de cursus heen waarin je jouw persoonlijke  
stylingplan samen gaat stellen. Helemaal volgens al je wensen  
en eisen.  
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hoe zijn wij er voor jou? 

We zijn er tijdens live sessies om vragen te beantwoorden, hierin delen 
we per week ook alle benodigde informatie en meer. Tips en trucs krijg je 
via lekker veel foto’s en filmpjes op ons geheime Instagramaccount en 
we stimuleren je met opdrachten in een online werkboek. 

Door jou op de juiste momenten uit te dagen en op gezette tijden mee te 
kijken, coachen wij jou op afstand door dit spannende traject heen.  

Samen met een groep gelijkgestemden bijt je je actief vast in de materie. 
Het grote voordeel van een online cursus: alles kan en mag.  

hoe is de cursus opgebouwd? 

module 1 ‘een blank canvas’: spullen waar je niet blij van wordt, ruimen 
het veld, zodat je blanco kan starten met jouw persoonlijke stylingplan. 
Je gaat kijken wat wél bij je past en ontdekken waar je energie van krijgt. 
We geven je praktische handvatten om te starten met De Grote 
Opruiming. Nee hoor, het hoeft echt geen showroom te worden, want in 
een huis mag geleefd worden.  

module 2 ‘sfeer bepalen’: in deze module gaan we op zoek naar jouw 
eigen stijl en ga je aan de slag met het maken van een moodboard. 
Uiteraard delen wij onze handigheidjes en geven we volop voorbeelden.  

module 3 ‘kleur bekennen’: het is tijd om alle keuzes vast te leggen om 
je basis perfect te krijgen. Wij verklappen onze lievelingskleuren, geven je 
een selectie fijne behangetjes en mooie combinaties. 

module 4 ‘afstylen': in deze module ga je kijken naar wat de ruimte nog 
nodig heeft en kun je aan de slag met jouw samengestelde wishlist met 
accessoires om de puntjes op de i te zetten.  
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investering 

We vragen van jou een investering van € 229,00. Hiervoor krijg je acht 
weken actief begeleiding van PRCHTG middels live sessies, een geheim 
Instagramaccount en een online werkboek met theorie en opdrachten.  

Na de cursus kan je elke ruimte in huis op dezelfde manier aanpakken, 
win-win dus! Om het persoonlijke karakter te kunnen waarborgen, stellen 
we een beperkt aantal plekken beschikbaar.  
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