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Hoe functioneert Heart House straks?
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Uitgangspunten ontwerp

• Het gebouw heeft al een eigen karakter
1. Behouden wat goed is
2. Versterken wat beter kan
3. Deco toevoegen waar minder kwaliteit aanwezig is

• Kernwoorden:
• School, robuust, professioneel =behouden/versterken
• Licht, open, natuurlijk =toevoegen

• Geen restauratie

• Hergebruiken wat mogelijk is



Impressie voorzijde



• Bestaande kleuren als basis

• Glas in lood prints

• Zwart plafond en accenten

• Robuust ‘schoolmeubilair’

• Plaatselijk hangende lampen 

• Signage en naambordjes

HEART HOUSE & ENTREE

Typography

on the walls



Impressie entree

• Verwijderen portiersloge

• Oude tegelvloer komt weer terug

• Prettige plek om te ontmoeten en 

wachten met nieuw meubilair en 

verlichting

• Toegang tot de gang en woonkamer 

• Signage, naambordjes, mededelingen



• Wit als basis

• Vuren houten vloer

• Meubilair in hout, naturel, wit

• Accentkleuren in meubels

• Patronen als toevoeging op wanden, 

vloerkleden en accessoires

WOONKAMER



Impressie woonkamer

• Wit als basis

• Vuren houten vloer

• Meubilair in hout, naturel, wit

• Accentkleuren in meubels

• Patronen als toevoeging op wanden, 

vloerkleden en accessoires



• Schoonmaken en repareren

• Wanden en plafond zwart sausen

• Nieuwe accessoires

• Hangende display

• Downlights met bewegingssensor

SANITAIR

Ref: brasserie Engels Rotterdam



• Wit als basis voor wanden en kozijnen

• Bamboe vloer

• Granito vloer

• Meubilair in hout, naturel, wit, metaal

• Accentkleuren in stoffering

• Marokkaanse lampen

HEART CENTRUM



Lounge Heart to Heart



Impressie zalen

• Licht neutraal multi-inzetbaar

• Sfeervol

• Flexibele indeling en techniek



Hoe gaan we om met duurzaamheid?

Dit is geen standaard duurzaam kantoorgebouw…

• Hergebruik van gebouw en zo veel mogelijk interieurelementen 
spaart grondstoffen.

• Sociaal: invullen van leegstand verbetert de directe omgeving

• Vestigingslocatie in de stad maakt duurzaam transport mogelijk 
(bus/fiets/voet)

• Samen (delen) is efficiënter dan individueel

• Geef bij vervanging voorkeur voor het duurzame alternatief 
(zoals LED, sensoren, hergebruik meubilair, etc)

• Pas eigen gedrag aan…



Bewegwijzering, bedrijfslogo’s etc

Aan de huisstijl wordt gewerkt!

Uitgangspunten:

• Heart House als gezamenlijke identiteit

• Voldoende ruimte voor eigen identiteit

• Helderheid: less is more

• Voorkom verrommeling, dus wel spelregels

• Leren met het gebouw om te aan



Bewegwijzering, bedrijfslogo’s etc

Exterieur:
• Markiezen met HH 

logo
• Entreezuil met HH logo 

en ruimte voor de 
namen van alle 
huurders

Entreehal
• HH info
• Huurders namen en 

logos monochroom
• Evt plattegrond
• Evt ruimte voor folders

Entreedeur
• HH info

Huurders voordeur
• Huurdersnaam, logo en info 

op aangeleverde template
• Eigen kleuren en typografie
• Positie uniform naast deur
• Evt variatie in grootte?

Algemeen
• Toiletten, 

werkkasten, 
garderobe etc
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Uitwerking

Heart House levert basis file &
basis specificaties 
(materiaal/afmeting/bevestiging) 
aan

 Zelf logo (laten) toevoegen

 Zelf laten printen en ophangen

 Zelf wijzigingen kunnen 
aanbrengen



Overige zaken/vragen



Colofon

Datum: 12 juli 2016

Copyright ONE.GO real estate concepts. Alle rechten voorbehouden.

Pagina 4: Historische informatie copyright Historische Kring Bussum

Overig beeldmateriaal: Wij doen ons uiterste best om de rechthebbenden 
van de gebruikte foto’s te achterhalen. Dat lukt helaas niet altijd. Als u meent 
aanspraak te kunnen maken op het copyright voor het gebruik van een foto, 
verzoeken wij u contact op te nemen met ONE.GO.

Disclaimer:
Beelden en tekst in deze presentatie dienen uitsluitend ter illustratie van het 
concept. Aan deze presentatie kunnen derhalve geen rechten worden 
ontleend. 

ONE.GO real estate concepts

Bezuidenhoutseweg 353D
2594 AR The Hague, The Netherlands
www.one-go.nl


