


5 redenen om te komen, kijken, kiezen en kunst te kopen:

Kunst
Kunst is het visitekaartje van uw bedrijf. Een fraai ingelijst
kunstwerk verhoogt de sfeer in uw bedrijfspand, kantoor,
wachtruimte, winkel of huis. En het zorgt ervoor dat u zich
thuis voelt. Ook werkt het een stuk prettiger in een ruimte
die met kunst is ingericht. Door een met zorg uitgekozen
kunstwerk op te hangen, voegt u stijl, warmte, uitstraling,
persoonlijkheid, motivatie, positiviteit en inspiratie aan een
werkomgeving toe. Vindt u het moeilijk om een keuze te
maken? Wij verstaan de kunst van het vinden en begeleiden
u graag bij het maken van een juiste en persoonlijke keuze.
Ook een kunstwerk in opdracht laten maken, behoort tot de
mogelijkheden. Leent u liever een of meerdere kunstwerken?
Lijst in Beeld Atelier K5 leent zelf geen kunst uit, maar ook
dan kunt u rekenen op onze deskundige bemiddeling.

Kennis
Dieks Potuyt werkt al 25 jaar in de lijstenmakersbranche en
kunsthandelwereld. Door deze ervaring is hij op de hoogte van
de nieuwste ontwikkelingen en onbeperkte mogelijkheden en
uitvoeringen op het gebied van houten en aluminium lijsten,
inlijsten van eigentijdse wanddecoraties. Restauratie van
beschadigde, oude (ornament)lijsten en het schoonmaken en
restaureren van schilderijen of papier, verzorgen we ook.
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Lijst in Beeld Atelier K5

is de specialist in de 

Krimpenerwaard op het gebied

van lijsten en inlijsten. 

Heeft u kunstwerken, 

reproducties, foto’s, spiegels,

(werk)tekeningen of diploma’s

die u mooi wilt presenteren? 

Wilt u uw eigen werk voorzien

van een nieuwe lijst? Of wilt u

een compleet ingelijst 

kunstwerk aanschaffen? 

Bij ons vindt u inspiratie en

vakkundig advies over kunst,

de perfecte lijst en een 

professioneel ophangsysteem. 

Lijst in Beeld Atelier K5 nodigt

u graag uit op Kadijkselaan 5

Bergambacht.

Giclée in een gelimiteerde oplage met een aanzicht op Bergambacht



Met die vakkennis geven wij uw kunstwerk iets extra’s:
kunst van het inlijsten. Het nieuwste op het gebied van in-
lijsten is een lijst met led-verlichting. Dit gecombineerd met
een exclusief ophangsysteem laat een kunstwerk extra sfeervol
uitkomen. De mogelijkheden in het assortiment zijn onbeperkt.

De kennis die hij in de loop der jaren heeft opgebouwd,
past hij dagelijks in de praktijk toe. Wij laten u graag en 
vrijblijvend in die kennis delen. Voor professioneel, deskundig
en persoonlijk advies bij uw lijst- en kunstkeuze, bent u van
harte welkom aan de Kadijkselaan 5 in Bergambacht. 

Kwaliteit
Dankzij onze ervaring in deze branche weten wij feilloos lijsten
en accessoires van de beste kwaliteit te vinden. We werken al
jaren samen met leveranciers van topmerken en hebben oog
voor elk detail. Geef uw werk de lijst die het verdient!

We leveren maatwerk van (hand)gemaakte lijsten in diverse
uitvoeringen, afwerkingen, vormen, stijlen en materialen.
Van een simpele en snelle oplossing in een wissellijst tot een
totale stijlvolle inlijsting met zuurvrij passe-partout en 
museumglas met UV-wering. Wat u maar wilt, we lijsten het
voor u in. Van vluchtplan tot wereldkaart, van geboortekaartje
tot sponsorshirt, van postzegel tot poster, van borduurwerk
tot kostbaar verzamelobject, van modern tot klassiek en van
trendy tot tijdloos. En in heel veel kleuren leverbaar.

De kwaliteit is betaalbaar en in diverse prijsklassen. 
En ook al woont u dichtbij, onze haal- en/of bezorgservice
zorgt voor vakkundig vervoer van uw waardevolle kunstwerk.

Kreativiteit
Werken met beelden vormt een oneindige bron van inspiratie
en kreativiteit. Wij beschikken over een groot dealernetwerk
van kunstwerken van wereldwijde kunstenaars op allerlei
gebied. De afbeeldingen kunnen we voor u op elk gewenst
materiaal en elke maat printen. Want er zijn vele mogelijkheden
om beelden te verwerken en ze hoeven niet altijd ingelijst te
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een nieuw schilderij, 

een nieuwe muur.

mooi afgewerkt ophangsysteem

in uw interieur, ook mogelijk in één

systeem met verlichting.

een fraai ingelijst kunstwerk is een

sieraad in uw interieur.



worden. Wat dacht u van uw eigen foto (www.fotoprinten.com)
of een kunstreproductie geprint op canvas, hout, aluminium,
kunststof of plexiglas? Of van een (verlichte) reclamebanner,
waterbestendige tuinposter of een exclusieve lampenkap
(www.lampenkappen.com) met uw bedrijfslogo of foto erop?
Wilt u zelf kreatief aan de slag? Wij organiseren ook gezellige
workshops en teambuidingssessies op het gebied van
beeldende kunst voor particulieren en bedrijven. Zo komen
familie, vrienden of collega’s nader tot elkaar als ze onder
begeleiding van een kunstenaar met elkaar aan een schilderij,
beeld of kunstwerk werken. Dit kan bij ons in het atelier of
op locatie plaatsvinden, met een thema dat u zelf bepaalt.

Wij bieden kunstenaars de mogelijkheid om in samenwerking
met ons hun werken in ons atelier en onze tuin te exposeren.

Kado’s
Afbeeldingen zeggen vaak meer dan duizend woorden.
Dat maakt ze ook zo geschikt als origineel en exclusief kado.
Kom kado-inspiratie opdoen in onze showroom. U vindt er
kunstzinnige en kunstgerelateerde relatie-, jubileum-, einde-
jaars-, verjaardags- en herinneringsgeschenken en smaakvolle
persoonlijke kado’s, waaronder ingelijste originele kunst,
(wand)decoraties, olieverfschilderijen, etsen, zeefdrukken,
aquarellen, gelimiteerde giclées en spiegels. Maar ook bronzen
beeldjes, glaskunst, lampen op maat en kunstkaarten. Heeft
u specifieke wensen? Wij gaan net zolang voor u op zoek tot
we gevonden hebben wat u wenst. Laat u de keuze liever aan
de ontvanger? Kies dan voor de Kunstbon. Deze kan dan
later besteed worden om een kunstwerk aan te meten.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor een
bezoek aan onze showroom en atelier. Bij u ter plekke behoort
ook tot de mogelijkheden. Neem dan contact met ons op.
U vindt bij ons gegarandeerd een grote hoeveelheid vakkennis
en deskundigheid op het gebied van lijsten en inlijsten.

We verheugen ons op uw vraag en realiseren uw idee graag.

U bent van harte welkom bij:

Joke & Dieks Potuyt
Kadijkselaan 5
2861 CG Bergambacht
0182 35 21 21
06 13 12 92 85 / 06 51 15 93 58
dieks.decorations@email.com
www.hetadresomintelijsten.nl

onze nieuwe showroom met

een prachtige lijstencollectie en

kado-ideeën voor bedrijven en

particulieren.

ons nieuwe atelier voor

exposities kunstenaars en

workshops voor bedrijven en

particulieren.


