
 
 
 
Q&A NCS, makkelijk uitgelegd 
 

1. hoe vertaal je nu een kleur met een naam naar een kleur met een code? 
Het is het makkelijkste als je een NCS waaier hebt en die letterlijk langs de waaier 
legt waar jij mee werkt. Dan pak je de kleur die het dichtst erbij komt, om zo 
erachter te komen hoe die kleur is opgebouwd. Let wel: de basis van de 
verschillende merken is meestal anders, dus als je een kleurnummer in een flexa 
basis of een histor of LAB basis laat mengen, kan deze anders uitpakken. Slimste is 
om altijd de verf te kiezen waar de waaier van is, om teleurstelling te voorkomen. 
 

2. als tussen 2 kleuren in de NCS de rechte kant van de code gelijk is, en de 
"W" getal anders is hoe kan de hoeveelheid kleur gelijk zijn? 

Goeie vraag! Je hebt bijvoorbeeld 2 verschillende kleuren: maar die zijn allebei 
Y80R. Dan heb je aan de voorkant van de code het zwartgehalte en het 
kleurgehalte. Als er staat 20 zwart, dan is het 80 wit (=100) je kunt nooit de twee 
getallen bij elkaar opgeteld boven de 100 komen: dus 2040-Y80R bestaat, maar 
een 6050-Y80R niet. 

 
3. Hoi Marie-Gon, waar kun je al die mooie sfeerplaatjes die jij gebruikt, en 

waar je het ook over hebt om kaartjes te maken voor de keuze van de 
klant vinden? Graag voorbeelden van hoe je kleuren kunt combineren: 
complementair, in een driehoek etc, dus ik bedoel, hoe maak je 
spannende / rustige kleurencombinaties 

Mijn bron is vooral pinterest, maar ook gewoon google, roomed.nl, homedeco.nl, 
welke.nl, pexel.com, unsplash.com 
Hoe dichter de kleuren bij elkaar in de kleurcirkel liggen, hoe rustiger het wordt, 
en ook hoe meer het eerste deel van de code gelijk is aan de andere tinten, hoe 
rustiger: maar let op, vooral bij dit laatste kan het ook erg saai worden, omdat je 
geen contrasten hebt. Dus speel vooral met delen in de cirkel en ook met een 
variatie in zwart- en kleurgehalte. 
 

4. Wat voor programma gebruik je om die kleuren zo naast elkaar te zetten 
en van de ene combi naar de andere te klikken? Dank alvast voor de tip. 

Ik doe dat in powerpoint. Je maakt een vierkant een bepaalde kleur, dan kopieer 
je die hele sheet, en maakt in de tweede sheet de kleur anders. Zo zitten de 
vierkanten precies op dezelfde plek en verspringen ze niet. 



 
 

 
 

5. om de meest vriendelijke kleurkeuzes te maken, kies je dan kleuren naast 
elkaar in de cirkel en ook precies tegenover? 

Het is een beetje afhankelijk van de definitie van vriendelijk. Dat kan zijn zacht: dan 
is het zwart- en kleurgehalte wat lager in getal. Kleuren tegenover elkaar vullen 
elkaar mooi aan, dan ontstaat een contrast. Dat kan ook heel vriendelijk zijn, zeker 
als het bijv. 20/80 is toegepast. En bedenk: een contrast kleur hoeft geen felle 
kleur te zijn. 

 
6. Waar moet je op letten als je wil dat de kleur op de muur niet op de vloer 

ed reflecteert? Ik vind dat altijd lastig en ben daar weleens mee de mist 
ingegaan .. Ooit knalrood op 1 muur in een keuken, maar daarnaast zat 
een groot raam en het licht pakte genadeloos het knalrood op. HIerdoor 
werd de ruimte heel anders en niet prettig. Dus heel graag tips, alvast 
dank!! 

Aan reflectie van bijvoorbeeld een glanzend oppervlak of veel lichtinval kun je niet 
veel doen. Ik heb het zelf een keer aan de hand gehad: Iemand wilde een offwhite 
tint, samen met haar gekozen. Maar het pakte roze uit. Ik begreep eerst niet 
waarom, maar de overburen hadden een rood dak met glanzende dakpannen 
(hoe verzin je het0 en die straalde af op haar witte muur en werd dus roze. Ik heb 
een nieuwe wit gekozen, met een puntje groen erin (de contrastkleur van rood) en 
toen was het euvel opgelost.  

 
7. Als je de muur hoofdzakelijk bv 9016 is welke kleur verf je het plafond 

dan ook 9016 of is er gewoon 1 ral kleur die je meestal gebruikt. 
Ik vind het altijd prettig als het plafond iets witter is dan de wanden, je zou voor het 
plafond dan letterlijk plafondwitsel kunnen kiezen. Ik zou niet wanden en plafond 
hetzelfde doen, dan ontstaat er een soort ‘doos’ wat je orientatie kan verstoren. 
 

8. Hi MG! Tnx, was superleuk en leerzaam weer! Wat veel inspirerende 
voorbeelden zeg! Stel je hebt een blauwe lambrisering, en je wilt wit 
erboven maar wilt niet dat het te koel/kil wordt. Kies je dan toch een wit 
met een beetje blauw erin? Dat zijn nl. vaak van die hele koele/kille 
witten. Heb je nog tips over hoeveel muren in een bepaalde kleur? Een 
statement muur in een kleur vind ik een beetje geweest. Wanneer is 
lambrisering een goed idee? En hoe ga je om met de muren waar ramen in 
zitten? 

Top dat je er van hebt genoten! Ik zou gerust een warmere wit bij de blauwe 
lambrisering kiezen. Bijv. 1010-Y50R anders heb je inderdaad de kans dat er erg 
kil wordt. Als er nog iets van een beigetint in de buurt staat, krukje, vaas, dan trek 
ja alles weer mooi naar elkaar toe. 

 
 
 



 
 
 
 
 

9. In een rechthoekige ruimte (730x400 cm) waar bijna 60% v/d 
buitenmuren van glas bestaat, zou je vele of juist gedempte kleur 
adviseren? Zou je kleur op de muur met de ramen of op de muur die tegen 
over staat gebruiken? (De woning staat in NL). 

Het is altijd ook afhankelijk van welke sfeer de klant graag wil hebben. Maar een 
ruimte die heel licht is, kan heel goed juist zwaardere tinten hebben, of wat fellere. 
Als je kiest voor een kleur waar de ramen zijn, krijg je vaak (overdag) ook een 
groot contrast, dat moet je willen. Dat kan wel heel mooi zijn als het uitzicht 
prachtig is, dan accentueer je dat in feite. De muur waar het licht opvalt, mag je 
wat zwaarder kiezen dan je normaal zou doen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 













 


