
 

Naam: …………………………………………………………………………………. 

Adres: …………………………………………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………………………………………………. 

Beroep: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Geb. datum: …………………………………………………………………………………………………….. 

Graag hier informatie vermelden van de personen die in uw huis verblijven: 

 Naam:……………………………………………………………………………………………………… 

 Relatie tot u: ………………………………………………………………………………………….. 

 Geb. data: ………………………………………………………………………………………………. 

Wat is de voornaamste reden waarvoor u een Feng Shui specialist raadpleegt 
om de energie in uw huis aan te passen?  
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Hoe heeft u van ons gehoord? ……………………………………………………………………….. 
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Persoonlijke
informatie



 
* Wat is het bouwjaar van uw huis? ………………………………… 

* Wat is de oppervlakte van uw huis? …………………………….. 

*  Is het een koop- of huurwoning? ………………………………………………………….. 

*  Hoe lang woont u al in uw woning? ……………………………………………………………. 

*  Weet u iets van de historie van uw woning en haar vorige bewoners? …… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

*  Weet u waarom de vorige bewoners verhuisd zijn? …………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

*  Heeft u, sinds u in uw huidige woning woont, enige positieve of negatieve 
veranderingen opgemerkt? Zo ja, graag een toelichting………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

*  Heeft er, sinds u in uw huidige woning woont, een verbouwing 
plaatsgevonden? Zo ja, heeft u veranderingen opgemerkt? Graag toelichting. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

*  Hoe zou u uw interieurstyle omschrijven? ………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

*  In welke vertrekken van uw woning verblijft u het liefst en waarom? .……… 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

*  In welke vertrekken van uw woning verblijft u het minst graag en waarom? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

*  Wat zijn uw favoriete accessoires in uw woning? ……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

*  De energie in uw huis kan u helpen om u te ondersteunen om uw doelen te     
bereiken. Denkt u goed na over deze vraag en probeer een zo duidelijk 
antwoord te formuleren. Wat is de intentie voor uw huidige woning? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Informatie over 
uw huis



Bij de volgende vragen verzoek ik u het juiste nummer op te schrijven met 
eventuele aanvullende opmerkingen. Nummering is van 1-5 (5 is het meest 
tevreden) of anders n.v.t. (niet van toepassing). 

Hoe is uw relatie met uw familie? 1-5 of n.v.t. …………………… 

Hoe is uw relatie met uw partner? ………………………………………… 

Hoe is uw relatie met uw kinderen? ……………………………………… 

Hoe is uw relatie met eventuele stiefkinderen? …………………………………………………. 
 
Bent u van plan uw gezin uit te breiden? …………………………………………………………… 
 

Bent u tevreden over uw huidige werk? 1-5 (graag 
toelichting) of n.v.t. 

…………………………………………………………………………………………………. 

                                 …………………………………………………………………………………………………. 
 

Heeft u het gevoel dat er mensen in uw omgeving zijn die u 
te allen tijde steunen? 1-5 of n.v.t. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Hoe is uw sociale leven? ……….……………………………………………… 
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Informatie over 
uw familie

Informatie over 
uw carrière

Informatie over 
uw vrienden



Heeft u ruimte en tijd genoeg om uw creativiteit optimaal te 
ontplooien? 1-5 of n.v.t. 

……………………………………………………………………………………………….. 
 

Heeft uw klantenbestand de omvang die u ambieert? 1-5 of 
n.v.t.  

…………………………………………………………………………………………….. 

Bent u tevreden over uw welvaart? ………………………………….. 
 

Wordt u erkent in wie u bent zoals u dat graag zou willen? 
1-5 of n.v.t. 

……………………………………………………………………………………………… 
 

Heeft u tijd genoeg om nieuwe dingen te leren, voor studie, 
reflectie en kennis? 1-5 of n.v.t. 

……………………………………………………………………………………………. 
 

Verkeren u en uw familie in een goede gezondheid? 1-5 

……………………………………………………………………………………………… 

Heeft u genoeg energie en vitaliteit zoals u wenst?  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Informatie over 
uw creativiteit

Informatie over 
roem en 
reputatie

Informatie over 
welvaart

Informatie over 
kennis en 
wijsheid

Informatie over 
gezondheid



Welke gebieden in uw leven zou u graag verbetert willen zien? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Op welke gebieden of problemen zou u graag de focus willen tijdens ons 
bezoek?  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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