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Al meer dan 20 jaar tekende ik interieurs met markers en markerpapier. 
Tót ik op een dag merkte dat het efficiënter kon. Innovatiever. Ik gooide zo’n 3 jaar
geleden het (teken)roer om en startte met tekenen op de iPad.

Vandaag de dag wil ik niet meer anders.

In deze startersgids wil ik aan jou graag de basis uitleggen rondom
interieurtekenen op de iPad. Wat houdt het in? Wat heb je nodig? En hoe zet je zélf
nou die eerste stappen? Ik neem je aan de hand en help je op weg om deze nieuwe
wereld te laten zien. Zo kun je voor jezelf bepalen of het misschien ook iets voor jou
is.

Ik hoop in elk geval dat je net zo enthousiast gaat worden als ik!

Veel leesplezier!

Tessa Pellemans
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INTRO
Hoi! 
Mijn naam is Tessa Pellemans, zelfstandig
interieurontwerper van beroep. Opgegroeid in de
mooie omgeving van Midden-Limburg, waarbij de
prachtige landschappen en dito natuur mij tot op
de dag van vandaag blijven inspireren. Met mijn
huidige beroep heb ik al heel veel klanten mogen
helpen om hun ultieme droominterieur vorm te
geven, en dat is onwijs gaaf. 

In al die jaren interieurs ontwerpen heb ik altijd
met de hand getekend: markers en markerpapier
waren mijn vaste gereedschap. Ik houd van  het
ambacht dat tekenen met zich meebrengt en mijn
persoonlijke handtekening die ik erin kan
verwerken, maar tóch was ik op zoek naar een
andere manier van tekenen. Een manier waarop ik
mijn ontwerpen bijvoorbeeld beter kon presen-
teren op mijn website en social media kanalen. 

TESSA PELLEMANS

"HET MOEST
ANDERS, EN WAT

BLEEK: HET KON
OOK ANDERS"

Zodra ik namelijk een interieurtekening af had en
hier een foto van maakte, bleven de kleuren niet
goed. Daarnaast merkte ik ook hoe tijdrovend het
maken van een interieurtekening soms was. Hoe
zou ik efficiënter en innovatiever kunnen werken,
zonder dat ik mijn karakter en het ‘tekengevoel’
verlies?

Zo’n 3 jaar geleden kwam ik een geschikte app
tegen en startte ik met het maken van mijn
interieurtekeningen op de iPad. Vandaag de dag
zou ik nooit meer anders willen. Het bespaart me
tijd, ik werk een stuk sneller én ik kan mijn
tekeningen haarscherp presenteren, zowel online
als offline. In de app heb ik mijn eigen bibliotheek
opgebouwd, met daarin de meest gebruikte
vloeren, texturen en materialen. Er staat zelfs een
prachtige bos bloemen in, die ik zo nu en dan weer
kan hergebruiken in een nieuw ontwerp. 

De kennis die ik tot nu toe heb opgedaan, deel ik
graag met jou. Want ik ben er heilig van overtuigd
dat deze nieuwe manier van werken straks eerder
regel dan uitzondering gaat zijn. 

"HET BESPAART ME TIJD 
EN IK KAN MIJN ONTWERPEN
HAARSCHERP PRESENTEREN" 
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INTERIEURTEKENEN
OP DE IPAD:
WAT HOUDT HET
EIGENLIJK IN?

Voordat ik verder uitleg wat interieurtekenen op de
iPad nou precies inhoudt, wil ik eerst graag een
misverstand uit de wereld helpen. Je hebt namelijk
écht niet per se een iPad nodig om te starten. Een
tablet, een laptop met responsive scherm of zelfs
een desktop computer kan al voldoende zijn om
mee te beginnen. Elk systeem heeft ook weer een
andere omgeving, hoewel er veel overeenkomsten
zijn. Om het gemakkelijk te houden, benoem ik
alleen de iPad, maar weet dat je op die plek nog
andere digital devices kunt invullen. Dat gezegd
hebbende: wat houdt het nou precies in, het
digitaal tekenen van je interieur? Dat leg ik je uit in
dit hoofdstuk.

Persoonlijke stijl en karakter
Er straalt niks zoveel kracht en karakter uit als een
handgemaakte interieurtekening. Je kunt er niet
alleen jouw uitstraling en persoonlijke stijl in kwijt,
maar het is vaak ook nog eens genieten geblazen
om al jouw creativiteit ‘weg’ te tekenen.
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Niet voor niets heb ik zelf jarenlang handmatig al
mijn ontwerpen getekend. Toch zit ook aan
handmatig tekenen een keerzijde, en daar liep ik
zelf tegenaan een paar jaar geleden. Het tekenen
met markers is bijvoorbeeld een tijdrovende klus en
vaak niet te corrigeren. Een fout draai je niet zo
gemakkelijk terug, waardoor je soms zelfs
compleet opnieuw moet beginnen. Daarnaast
verliezen veel ontwerpen juist hun kracht als je ze
wilt delen op je website of social media. Kleur op
papier is namelijk bijna niet over te brengen op
een computerscherm. Dat is jammer, zeker omdat
we anno 2021 onze klanten juist ook online willen
bereiken.

In een ideale wereld zou je de persoonlijke stijl en
het karakter van een handgemaakte tekening
willen combineren met alle voordelen die een
digitale omgeving biedt. En daarmee raak ik ook
meteen de kern van interieurtekenen op de iPad.



De kracht van de combinatie
Door te starten met tekenen op de iPad, combineer
je de kracht van een handmatige interieurtekening
met de voordelen van een digitale omgeving. Je
gebruikt de iPad als ‘tekenblok’, een teken-
programma als markerpapier en een speciale,
drukgevoelige pen als multifunctionele marker. Je
hebt een legio aan mogelijkheden op het gebied
van pennen, potloden, penselen en kleuren, en kunt
vanuit het tekenprogramma meteen van start
gaan. 

En geloof me: de mogelijkheden zijn ein-de-loos.
Dat maakt ook dat het al heel gauw ‘natuurlijk’
voelt om digitaal aan de slag te gaan. In het begin
is het nog veel oefenen en ontdekken hoe een
tekenprogramma werkt. Zodra je daar echter
feeling voor krijgt, zul je merken dat alle digitale
handigheidjes je gaan helpen om sneller,
efficiënter en effectiever te tekenen. 
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Zo kun je bijvoorbeeld jouw favoriete penselen en
kleuren opslaan, zodat je deze gemakkelijk kunt
terugvinden bij elk nieuw ontwerp. Daarnaast bouw
je je interieurtekening op in lagen, wat op alle
vlakken in je voordeel kan werken.

Het opbouwen van een bibliotheek
We kennen het allemaal wel: je bent uren bezig
met het ontwerpen van een perfecte Hongaarse
punt vloer, en na een tijdje zwoegen heb je een
prachtig exemplaar getekend. Alleen jammer dat
je deze maar een keer kunt gebruiken in een
handgemaakte tekening: voor de volgende klant
zul je weer opnieuw een Hongaarse punt
ontwerpen. Hoewel dat echt wel zijn charme heeft -
elke vloer zal weer net iets anders zijn - kost dit ook
veel waardevolle tijd. Tijd die je misschien liever
wilt spenderen aan de kleinere details in het
ontwerp, zoals verlichting, vitrage of accessoires.

 

"IK HEB DE
AFGELOPEN 

3 JAAR MIJN
EIGEN WERKWIJZE

ONTWIKKELD"

Door gebruik te maken van een tekenprogramma
zoals Sketchbook, bouw je jouw eigen bibliotheek
op. Je ontwerpt dus één keer een perfecte
visgraatvloer, en kunt deze vervolgens opslaan in
je bibliotheek en zo vaak hergebruiken als je wilt.
Hetzelfde geldt voor vloerkleden, banken, een vaas
met bloemen: alles waar normaal gesproken veel
tijd in gaat zitten, voeg je nu in een handomdraai
toe aan je tekening. Pas de kleur aan, voeg
schaduwpunten toe, en je zult merken dat de
onderdelen uit je bibliotheek in elk ontwerp weer
anders zullen zijn.

Interieurtekenen op de iPad verschilt helemaal niet
zo veel van een handgemaakte tekening. De
manier van denken is gewoon net even anders. Je
maakt gebruik van de efficiëntie van een digitale
omgeving, terwijl je evengoed je persoonlijke stijl
en karakter behoudt (en je ontwerpen daardoor
gewoon blijven lijken op je oorspronkelijke
tekeningen). En dat is een gouden combinatie.

"IN MIJN ONLINE CURSUS
NEEM IK JE MEE 
VAN A TOT Z" 
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https://www.interieurtekenenopdeipad.nl/


ALLE
BENODIGDHEDEN OP
EEN RIJ

“Oké, het klinkt tot nu toe nog allemaal
interessant. Maar wat heb ik dan nodig voordat ik
überhaupt kan starten met deze manier van
interieur ontwerpen?” Geen zorgen. Je hebt
absoluut geen moeilijke apparatuur nodig, fancy
gadgets of extra large tablets. Er zijn slechts een
paar onderdelen die jouw avontuur met het
tekenen op de iPad tot een succes zullen maken. 

Een tekenprogramma
Onmisbaar als je wilt tekenen op de iPad: een
tekenprogramma. En stiekem zijn er nogal wat
programma’s op de markt die stellen ‘geschikt’ te
zijn om interieurs mee te ontwerpen. Ik kan je
vertellen: dat is bij lang niet elk programma het
geval! Ik heb veel programma’s bekeken en
uitgeprobeerd en daarbij vooral gekeken naar de
toepassing van interieurtekenen. Grofweg gezegd
zijn er drie opties waar je uit kunt kiezen als je aan
de slag zou willen gaan met tekenen op de iPad. Ik
heb bij elk tekenprogramma de voor- en nadelen
op een rij gezet, zodat je voor jezelf kunt bepalen
wat er bij je past.
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Sketchbook
Al vanaf het begin mijn nummer één tekenprogramma:
Sketchbook. Een (gratis!) tekenapp die over het
algemeen vooral wordt gebruikt om illustraties te
tekenen, maar zich ook perfect leent voor het tekenen en
ontwerpen van interieurs. De app is gemaakt door
Autodesk, eindbazen op het gebied van o.a. interieur,
architectuur en bouw.

Voordelen
Een inkoppertje: de app is gratis. Dat maakt de drempel
om eens te gaan ‘spelen’ met een tekenprogramma toch
een stuk lager. Het aanbod aan penselen is daarnaast
zeer groot, en belangrijker nog: ze werken zoals je zou
verwachten dat penselen zouden werken. Kleuren werken
bijvoorbeeld op elkaar in door te mengen, precies zoals
dat zou zijn bij een handmatige tekening.

Daarnaast is Sketchbook super gebruiksvriendelijk, en
dat was voor mij een van de belangrijkste aspecten toen
ik net begon met interieurtekenen op de iPad. In een
wereld waar nog zoveel te ontdekken valt, kun je immers
het beste beginnen op een fijne en overzichtelijke plek. 

Nadelen
Hoewel je in Sketchbook een bibliotheek kunt aanleggen
met daarin o.a. favoriete penselen en kleuren, kun je
alleen in de desktopversie ‘eigen’ penselen aanmaken
en opslaan. Penselen zijn gelukkig wel helemaal te
customizen, zodat je het altijd nog naar je hand kunt
zetten. Daarnaast heeft Sketchbook geen dark mode als
je bijvoorbeeld in de avond zou willen werken en kun je
de menu’s momenteel niet verplaatsen. Dit laatste kan
soms een beetje onhandig zijn voor de linkshandigen
onder ons.

SK
ET

CH
BO

O
K

PAGINA 07 

In Sketchbook kun je niet op schaal tekenen. Er zit namelijk geen 
schalenlineaal in het programma waarmee automatisch de 
schaal wordt bepaald. Toch heb ik een trucje voor gevonden waarmee je wél
op schaal kunt tekenen. Ik leer je er alles over in de online cursus!

Tessaas tip!

MET WELKE APPS
KUN JE WERKEN?  
EEN AANTAL TEKENAPPS  /  
PROGRAMMA'S OP EEN RIJTJE

https://www.interieurtekenenopdeipad.nl/


Procreate
Een andere optie is Procreate. Een (betaalde)
tekenapp die vooral bedoeld is voor illustrators en
kunstenaars, maar zich ook heel goed leent voor
interieurontwerpers. De app is gemaakt door
Savage Interactive, waarbij de makers zich vooral
hebben gefocust op de mogelijkheden van de iPad
in combinatie met een Apple Pencil.

Voordelen
In principe lijkt Procreate qua mogelijkheden heel
erg op Sketchbook. Zo kun je in perspectief tekenen
en je eigen kleurpaletten beheren. Een belangrijk
verschil: Procreate is echt giga uitgebreid, en kent
misschien wel dubbel zoveel penselen als
Sketchbook. Daarnaast heb je de optie om eigen
penselen aan te maken, waardoor eigenlijk niks je
nog tegenhoudt om he-le-maal los te gaan. 

Nadelen
Deze app is betaald omdat het zeer uitgebreid is,
maar dat maakt het tevens ook een stuk complexer
om mee te werken. Elk tekenprogramma zal altijd
tijd kosten om onder de knie te krijgen, maar bij
Procreate is dit wel next level. Zeker als je net start
met het maken van digitale ontwerpen, kan deze
app daardoor overweldigend zijn. De app is
daarnaast exclusief ontworpen voor Apple-
producten, en dus niet te gebruiken als je andere
tablets gebruikt. PR

O
CR

EA
TE
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Sketchup Pro
Sketchup heeft een klein beetje achtergrond uitleg
nodig. In eerste instantie is het geen tekenapp, maar
een computerprogramma. want dit tekenprogramma
kent meerdere versies. We kennen Sketchup Make
2017, Sketchup Free en Sketchup Pro. De eerste twee
zijn gratis versies en alleen bedoeld voor privé
gebruik. Sketchup Pro is betaald, kent daardoor de
meeste mogelijkheden en mag ook voor commerciële
doeleinden gebruikt worden. Ik richt me daarom voor
het gemak even op Sketchup Pro, ervan uitgaande dat
je het professioneel wilt gaan gebruiken.

Voordelen
Als je Sketchup Pro koopt, dan kun je tevens gebruik
maken van extra tools binnen het programma. Denk
aan een stylebuilder, waarmee je jouw eigen Sketchup
stijl kan creëren, of de optie om te printen op
verschillende schalen. Je kunt daarbij 3D-modellen en
2D-afbeeldingen in veel verschillende formaten
importeren en exporteren, wat fijn kan werken als je
met verschillende programma’s werkt. Een ander,
bijzonder voordeel: Sketchup Pro kent haar eigen
community aan gebruikers. Op deze community valt
altijd terug te vallen als je vragen hebt, of gewoonweg
wilt sparren.

Nadelen
Sketchup Pro is relatief gezien prijzig: je betaalt
jaarlijks voor een licentie. Daarnaast is dit teken-
programma tevens ook bedoeld voor interieur-
architecten, waardoor er veel opties en mogelijkheden
zijn die je als interieurontwerper niet per se nodig
hebt. Doordat Sketchup een computerprogramma is,
ontbreekt er vaak authenticiteit en jouw eigen
‘handtekening’ in een ontwerp. En dat is toch wel vaak
waar we als interieurprofessionals naar op zoek zijn!

SK
ET

CH
UP

 P
RO
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Door je ontwerpen handmatig te tekenen voeg je een eigen en
uniek karakter toe aan je ontwerpen. Hierdoor onderscheid je je als
interieurprofessional. Ik leer je graag hoe je je authenticiteit
bewaart met alle voordelen van een digitale omgeving!

Tessaas tip!



Morpholio Trace
Nog een fijne tekenapp: Morpholio Trace. Een
betaalde applicatie die momenteel nog vooral
wordt gebruikt door architecten. De app is ingericht
op het gebruik van een Apple Pencil en kent haar
eigen community, waarin je jouw ideeën, problemen
of visies kunt delen met anderen. 

Voordelen
In Morpholio kun je de schaal van een tekening
vaststellen, en het blijft ook echt op schaal staan. Er
zitten daarnaast veel sjablonen in waar je gebruik
van kunt maken, denk aan planten of mensen
bijvoorbeeld. Zulke features besparen je waarde-
volle tijd. 

Nadelen
De app heeft relatief weinig penselen en texturen in
haar assortiment, en dat is jammer. Op het gebied
van penselen zou een tekenapp minstens net zoveel
keuze moeten hebben als de vele markers die er
zijn. Daarnaast zijn de exportmogelijkheden anders
dan bij een tekenapp als Sketchbook bijvoorbeeld,
wat het soms lastig werken maakt. M

O
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WAAR TEKEN 
JE MEE?

Heb je een geschikt tekenprogramma gevonden?
Mooi! Je zult zien dat je al best aardig uit de
voeten kunt door alleen je vingers te gebruiken. Wil
je echter net zo’n levendige schets krijgen als jouw
analoge ontwerpen, dan ontkom je er niet aan om
een stylus aan te schaffen. Een stylus is een digitale
pen en/of potlood waarmee je kunt gaan werken in
een tekenprogramma, eigenlijk jouw all-in-one
marker. Er zijn een paar mogelijkheden om uit te
kiezen, en ik zet ze hieronder allemaal op een rij.

Apple Pencil
De Apple Pencil is een parel van een stylus. Deze
digitale pen heeft meerdere sensoren in de punt,
waardoor de pen weet hoe hard je drukt. Dat
betekent: hoe harder je drukt, hoe dikker je lijnen
ook worden. Precies zoals dat bij een handmatige
tekening ook zou zijn. Daarnaast is de Apple Pencil
dun en heel licht, waardoor het aanvoelt als een
echt potlood. Belangrijke elementen die bijdragen
aan jouw eigen stijl en karakter in een tekening.
Zoals bij veel Apple-producten geldt ook hierbij: er
is goed nagedacht over de ontwikkeling van deze
stylus. 

EEN AANTAL TEKENPENNEN OP EEN RIJTJE

"EEN STYLUS 
IS JOUW NIEUWE
ALL-IN-ONE PEN,
POTLOOD EN
MARKER"

Je zult daarom bijna geen fouten of haperingen
tegenkomen zodra je de Apple Pencil in gebruik
neemt. Ik gebruik ‘m zelf ook en geniet er nog elke
dag van. 

Je kunt bij de Apple Pencil kiezen tussen de eerste
generatie of de tweede generatie, afhankelijk van
het soort Apple-product waaraan je het wilt
koppelen. 

Microsoft Surface Pen
De Apple Pencil is natuurlijk alleen maar
compatibel met Apple-producten. Mocht je geen
iPad hebben maar een andere tablet, dan zijn er
nog genoeg andere styli om uit te kiezen. De
Microsoft Surface Pen is er daar een van. Ook deze
stylus is drukgevoelig, waardoor je bijvoorbeeld
lijnen en kleuren kunt verfijnen. De pen voelt licht
aan, en werkt daarnaast op batterij. Deze stylus is
alleen te gebruiken met Microsoft Surface -
producten, dus dat is wel goed om in het
achterhoofd te houden.

Samsung S Pen
Werk je graag met Samsung-producten? Dan kan
een van de Samsung S Pen’s geschikt voor je zijn.
Ook deze stylus is drukgevoelig, eigenlijk een
voorwaarde om op een fijne manier digitaal
interieurtekeningen te maken. De S Pen kan soms
wat vertraging hebben als je snelle lijnen tekent,
wat storend kan zijn.
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Een heel belangrijk onderdeel om jouw interieur
digitaal te tekenen: een iPad, tablet of laptop met
responsive scherm zodat je ook echt kunt gaan
tekenen. Voor mij is mijn iPad de beste aankoop
ooit geweest. Ik heb gekozen voor de iPad Pro met
12,9” scherm en gebruik hem niet alleen om op te
tekenen. Sterker nog, mijn iPad gebruik ik ook als
laptop: ik neem hem mee naar klanten, gebruik
hem bij een intake, geef er mijn presentaties mee
en gebruik hem ‘s avonds voor mijn Pinterest-
scrollings. Een aardige investering, maar voor mij
nog steeds iedere dag elke euro waard.  

In principe zou je ook aan de slag kunnen gaan
met een computer en een muis, maar ik weet niet
of ik dit zou aanraden. Zelf vind ik het heel erg
belangrijk om juist dat analoge tekengevoel te
houden met de gevoeligheid van een Apple Pencil.
Het maakt het ook een stuk gemakkelijker om je
eigen stijl en karakter te behouden in je tekening,
en dat is misschien nog wel het belangrijkste! 

Goed om te weten: afhankelijk van welke tablet  je
gebruikt, kies je een stylus uit die daarbij past. Niet
elke stylus is namelijk te synchroniseren met jouw
tablet!

Tessaas tip!
Tijd
Een laatste, niet onbelangrijk, onderdeel om
rekening mee te houden als je in de wereld van
digitaal interieurtekenen stapt: tijd. Je gaat je
namelijk een nieuwe manier van werken aanleren,
en voordat je daar volledig de vruchten van plukt
zul je er tijd in moeten investeren. Tijd om iets
nieuws te leren. Tijd om de mogelijkheden van een
tekenprogramma te leren kennen. Tijd om te
oefenen. En tijd om er vervolgens van te genieten.
Want als de iPad jouw tekentafel wordt, de stylus
jouw all-in-one marker en een tekenprogramma
jouw multifunctioneel (en intelligent) marker-
papier, dan kan ik één ding garanderen. 

Er zal een wereld voor je open gaan!
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WAAR 
TEKEN JE OP?

 

EEN IPAD OF EEN TABLET?



STAPPENPLAN:
HOE BEGIN JE?

Maak een keuze
In deze startersgids heb ik je heel veel verschillende
opties gegeven: tijd voor het maken van een keuze!
Kies in eerste instantie een tekenapp uit waarvan je
denkt dat deze bij je past.
 
Wil je laagdrempelig beginnen, en het meest
gebruiksvriendelijke programma gebruiken? 
Ga dan aan de slag met Sketchbook. Ben je al
helemaal bekend in de wereld van digitaal interieur
tekenen en klaar voor een next level uitdaging? Dan
kan Procreate geschikt voor je zijn. Overweeg
daarnaast de aanschaf van een stylus (afhankelijk
van welk apparaat je gebruik maakt). Een stylus
zorgt namelijk voor een soepele manier van werken,
en geeft je dat authentieke tekengevoel. Linksom of
rechtsom: zowel een tekenapp als een stylus zijn de
meest essentiële benodigdheden. Kies dus iets uit
wat bij jou past!
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Kijk eens rond
De eerste stap afgerond? 

Dan is het tijd om te gaan ‘spelen’ in de speeltuin
van de tekenapp! Bekijk welke penselen er zijn, klik
er verschillende aan en kijk wat ze doen. 

Ontdek de verschillende opties die de door jou
uitgekozen tekenapp heeft, en raak alvast een
beetje gewend aan het werken met een stylus.

Je hebt nu de basis van het tekenen op de iPad ‘onder de knie’: je weet wat het is, met welke
programma’s je kunt werken en wat je minimaal nodig hebt om te kunnen starten. 

En nu? Welke eerste stappen kun je het beste zetten om te starten met deze nieuwe manier
van werken? In slechts 3 stappen help ik je een eind op weg.
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Serieus aan de slag
Stap twee uitgespeeld? ;-) Dan is het tijd om écht
serieus aan de slag te gaan. Het doel is namelijk om
uiteindelijk een compleet interieurontwerp te kunnen
tekenen op je iPad.

 Je kunt ervoor kiezen om zelf aan de slag te gaan
met een eerste ontwerp, maar je zult merken dat het
nog best lastig is om alleen al de eerste stap te
zetten. 

Want hoe start ik een ontwerp?
Hoe teken ik op schaal? 
Welke onderdelen van het programma 
gebruik je nu echt? 
Hoe bouw je je ontwerp op? 
Hoe kan ik een bibliotheek starten en gebruiken? 
Hoe deel ik het ontwerp op social media?  
Wat is de beste penseel om mee te tekenen?
Hoe teken ik een houtstructuur?
Hoe teken ik licht en schaduw?

Genoeg zaken waar je tegenaan gaat lopen...
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START 
VANDAAG
NOG!

WWW.TESSAAS.NL

... en waar ik je graag bij help! Al die vragen
stelde ik mezelf 3 jaar geleden namelijk ook,
dus ik weet precies waar ik je mee kan helpen.

De ervaring die ik de afgelopen jaren heb
opgedaan, heb ik omgezet naar een complete
werkwijze waarmee elke interieurprofessional
een vliegende start maakt. Diezelfde
werkwijze heb ik vertaald naar een online
cursus, waarin je in 8 lessen leert hoe je met
tekenen op de iPad aan de slag gaat. 

Alleen de zaken die ook écht van toepassing
zijn, komen aan bod. 

Met mijn cursus leg je daarom een stevig
fundament voor de toekomst, en je zult direct
resultaat zien van deze nieuwe, innovatieve
manier van interieur ontwerpen.

Zullen we aan de slag gaan? 

Tessaas tip!

KLIK
HIER

https://www.interieurtekenenopdeipad.nl/

