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Kiezen voor Raison Home is kiezen voor een samenwerking gebaseerd 
op

Vertrouwen, plezier en tevredenheid.

Als Home Designer, onafhankelijke franchisenemer van Raison Home, 
engageer ik me tot een samenwerking

BIJ JOU en MET JOU Voor 101 % klantentevredenheid 
TM.

VERBINTENISSENCHARTER

GENOEGEN INZET

CREATIVITEIT 

101 % 
klantentevredenheid 

MET jou
- Co-ontwerp
- Uniek project
- Persoonlijke opvolging

VOOR jou
- Recht om van mening te

veranderen
- Voorschotgarantie
- Voltooiingsgarantie
-

BIJ jou
- Nabijheid
- -beschikbaarheid

voor, tijdens en na
- Authentieke relatie



ONZE MOOISTE BELONING? JOUW TEVREDENHEID

Nabijheid
- Ik werk bij jou thuis voor meer rust en een betere beschikbaarheid.
- Ik begeleid je van bij de ontwerpfase tot aan de definitieve oplevering.

Beschikbaarheid voor, tijdens, na
Ik engageer mij tot het beantwoorden van jouw vragen binnen een maximum tijdspanne van 24 werkuren. Je zal 
op mij kunnen rekenen, zelfs na de plaatsing van jouw project. Ook dat is mijn garantie van 101% tevredenheidTM.

Authentieke relatie
Ik streef naar een oprechte verstandhouding. De kwaliteit van ons contact zorgt voor een goed inzicht in jouw 
levensstijl en ligt aan de grondslag van jouw project en jouw 101% tevredenheidTM.

BIJ jou

Co-ontwerp

- Ik leg me volledig toe op de ontdekking van jouw behoeftes, jouw ambities en jouw beperkingen om je project
mee te ontwerpen. Mijn ervaring staat ten dienste van jouw tevredenheid.

Uniek project

- Ik ben een professionele home design. Raison Home doet beroep  op experten in interieurontwerp om een unieke
aanbieding uit te werken op maat van jouw behoeftes en wensen, bij jou en met jou.

Persoonlijke opvolging

We concretiseren samen een project dat jouw wensen verwezenlijkt. Mijn vak: oplossingen voorstellen via een 
sterke focus en aanwezigheid om jou goede beslissingen te helpen maken. Ik ben jouw unieke gesprekspartner tot 
het allerlaatste detail is afgewerkt.

MET jou

Recht om van mening te veranderen
Je hebt de mogelijkheid om alle wijzigingen aan te brengen die je maar wil vooraleer de meubels in productie 
gaan. (Opgelet, sommige wijzigingen kunnen een invloed hebben op de prijs en/of de termijn).

Voorschotgarantie

De franchise Raison Home garandeert jouw voorschot ten bedrage van 30% van de waarde van het project . 

Ik verbind me ertoe om jouw project tot in het laatste detail te voltooien. In geval van onbekwaamheid langs mijn 
kant, zal je project voltooid worden door Raison Home. Je geniet van de kracht van een netwerk dat ten dienste 
staat van jouw verwondering.

VOOR jou

VoorschotgarantieVoorschotgarantieVoorschotgarantie

Voltooiingsgarantie




