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Ik ga er niet flauw over doen. Deze Je Thuis 
was misschien nog nét iets specialer om 
te maken dan de andere edities. Waarom? 
Omdat ik de unieke kans kreeg om mijn 
eigen mama in de kijker te zetten. Tof, dat is 
zeker, maar het bracht ook wel wat gezonde 
spanning met zich mee – dat kan je je wel 
voorstellen.
Na een leven lang hard werken, maar ook  
na jaren plannen was het begin dit jaar 
eindelijk zover: mijn ouders, de oprichters 
van Zelfbouwmarkt, hadden hun droomhuis 
gebouwd en trokken er in. En hoewel ze na-
tuurlijk nog iedere dag met ‘hun’ zaak bezig 
zijn, voelen we dat ze nu stilaan ook meer tijd 
maken om te genieten van het leven – met 
elkaar, maar ook met familie en vrienden.  
Bij het bouwen van hun nieuwe Thuis hebben 
ze volop rekening gehouden met hun new 
way of life. Benieuwd hoe ze dat deden?  

Lees verder en ontdek het samen met ons. 
Daarnaast mochten we ook binnenkijken  
bij Laure. Ook zij zette onlangs een grote 
stap, want ze staat voor het eerst volledig  
op eigen benen. Ontdek hoe ze samen met 
haar papa haar appartement omvormde  
tot haar nieuwe stek.  

Zin om ook jouw Thuis een extra injectie 
gezelligheid te geven? Speel dan mee op  
p. 34 en win een shoppingbon van € 200  
én het advies van onze styliste. 

Veel lees- en speelplezier,  
en tot binnenkort, in Ninove,

COLOFON
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Welkom
IN JE THUIS

Elise

Suggesties? Vragen? 
 Of ook zin om de hoofdrol  

te spelen?
Laat het ons weten via  

facebook.com/zelfbouwmarkt.be
of via Twitter @zelfbouwmarkt. 

We verwennen onze twee  
hoofdrolspeelsters met  
een mooie waardebon.

EDITO

Op reportage  
bij mijn ouders 
thuis: da’s heel  
speciaal!
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INHOUD

Inspiratiemagazine van Zelfbouwmarkt
Editie 6

In dit nummer zoomen  
we samen met Laure 

(links) en Trui (rechts)  
in op 7 momenten  

tijdens hun dag.

De 2 hoofdrolspeelsters 
van deze editie van  

Je Thuis laten je binnen-
kijken in hun thuis  

en delen hun stijltips  
met jullie. Enjoy…
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Een badkamer in het oosten, 

dat had Trui altijd al graag 

gewild. Dus nam ze die 

wens mee naar de architect 

toen de plannen voor hun 

nieuwbouwwoning concreet 

werden. “ ’s Morgens heb 

ik altijd wat tijd nodig om 

wakker te worden”, vertrouwt 

ze ons toe. En wat geeft je 

op dat moment de meest 

natuurlijke energieboost? 

Juist: de allereerste 

zonnestralen van de dag.

1 badjas Aquanova, Einar ‘large’ 
elephant, art. nr. 94140, € 79,90
2 staande badkraan Burlington, 
-20% 
3 vloer City Carrara di Marmi  
mat witgrijs, 0.8 x 60 x 60 cm,  
art. nr. 88361, € 24,90/m²
4 badmat Aquanova, Flavio,  
Aquatic, 60 x 60 cm,  
art. nr. 96488, € 49,90
5 muurverf Ambiance lak mat  
van Levis, kleur Schaduw 1650, 
meer info in onze verfafdeling 
6 inloopdouche solid surface vlak 
antislip, draaideur en vaste wand 
in Italiaans PDP design, verkrijgbaar  
in verschillende kleuren, handvaten, 
glassoorten en afmetingen, 
maatwerk (h en br): hier 2m30 
hoog, -20%
7 kruk metaal zwart,  
art. nr. 94424, € 58,60
8 elektrische radiator Vasco, met 
ventilator, verschillende kleuren en 
uitvoeringen mogelijk, -35%
9 handdoek Aquanova London,  
55 x 100 cm, art. nr. 97033,  
€ 14,90

Here comes
the sun

RISE & SHINE

9u00
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Vakantie in eigen huis
“Vijf jaar geleden zijn mijn man en ik naar Canada op va-

kantie geweest. We werden er allebei verliefd op de houten 

huizen die niet alleen bijzonder energiezuinig zijn, maar 

ook knus en warm aanvoelen in de winter en lekker fris 

in de zomer. Toen we twee jaar geleden beslisten om deze 

nieuwbouwwoning te bouwen, was onze keuze voor een 

massieve houtconstructie snel gemaakt. Dat paste boven-

dien perfect bij onze voorliefde voor Long Island, een lichte 

en luchtige stijl die overgewaaid komt van de badplaats 

The Hamptons nabij New York en die een permanent 

vakantiegevoel oproept. Als prille zestigers hielden we er 

ook rekening mee dat we de komende jaren minder mobiel 

zullen worden en misschien niet meer zoveel op reis zullen 

kunnen gaan. Met dit huis hebben we daar iets op gevon-

den: we brengen de vakantie naar hier.” 

Thuis met de Familie
“We hechten heel veel belang aan onze familie. Daar-

om trachten we onze kinderen en kleinkinderen zoveel 

mogelijk te laten meegenieten van ons nieuwe huis en het 

vakantiegevoel dat we hier hebben trachten te creëren. 

Het doet ons enorm veel plezier dat ze allemaal graag naar 

hier komen. We zien hen meer dan vroeger (lacht). Terwijl 

de volwassenen op het overdekte terras – onze porch – 

genieten van een hapje en een drankje, kunnen de kleintjes 

volop ravotten en spelen in de tuin. En als ze moe zijn, 

hoeven ze niet meer naar huis te rijden, want we hebben 

voldoende ruimte voorzien om hen allemaal te slapen te 

leggen. Ook dat is vakantie hé (lacht).”

Levenswerk
“Met Zelfbouwmarkt hebben we natuurlijk een 

speciale band. Mijn man heeft er zijn levens-

werk van gemaakt en ook onze kinderen en 

ik zijn nauw betrokken bij het bedrijf. Zelf heb 

ik de afdeling Home & Deco opgestart en door 

de jaren heen verder uitgebouwd, samen met 

mijn dochter. Vroeger decoreerde ik de winkel 

en ik vond het jammer dat ik mensen moest 

teleurstellen toen ze me vroegen of ze stukken 

konden kopen. Dat is gelukkig verleden tijd: 

intussen staan we sterk in Home & Deco en is 

er enorm veel keuze in tal van verschillende 

stijlen, ook in ‘mijn’ Long Island-stijl (lacht). 

Maar ik ben ook blij dat Zelfbouwmarkt nu veel 

vrouwelijker is en ook als interieur- en ideeën-

plek wordt gezien. Voor de inrichting van dit 

huis hebben we er natuurlijk heel veel inspi-

ratie gevonden en advies ingewonnen bij de 

experten in de 7 speciaalzaken onder één dak.” 
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DIT IS HÚN THUIS

Ignace en Trui

RISE & SHINE

1 toilet Laufen rimless met  
softclose zitting én met speciale 
extra (behandeling) antikleeflaag
• met Geberit inbouwreservoir  
3/6L Sigma UP320, art. nr. 64937,  
€ 198  
• met drukplaat Geberit Sigma 01 
3/6 wit, art. nr. 58135, € 49,98
2 handwasser Alape 
3 wandlamp rustiek met glas,  
excl. lamp, led mogelijk,  
art. nr. 85714, € 84,80
4 wc-borstelhouder Aquanova Vita, 
art. nr. 96530, € 64,90
5 thermostatische douchezuil  
Burlington, douchekop extra groot 
d. 30 cm, douchestang 86 cm, -20%
6 zeepdispenser Aquanova Vita 
aquatic, art. nr. 96531, € 29,90
7 beker en tandenborstelhouder 
Aquanova Vita aquatic,  
art. nr. 96532, € 17,90
8 houten lamellen in verschillende 
houtskleuren, op maat en op bestel-
ling, levering en plaatsing mogelijk
9 spiegel ruime keuze aan spiegels 
van verschillende merken in Long 
Island stijl in onze toonzaal
10 wandmontagespiegel ruime 
keuze aan harmonica wand-
montagespiegels van Wenko en  
Zack, 3 en 5 x vergrotend
11 wastafelmengkraan Damixa 
Tradition, art. nr 58692, € 406,93 
• mogelijk alternatief: eengreeps-
mengkraan old style chroom,  
art. nr. 94764, € 120,95 
12 washandje London Aquanova,  
art. nr. 96499, €3,50
13 badkamermeubel taupe met logo 
Long Island – tal van mogelijkheden 
in deze stijl in onze toonzaal en -20% 
in de winkel
14 badkussen Tropic zwart,  
art. nr. 59814, € 24
15 badborstel bamboe bruin,  
art. nr. 78400, € 7,5

11
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Shop de stijl van Trui
LONG ISLAND

De zee en het 

strand: ze zijn 

nooit veraf in  

het huis van 

Trui. Wil je dat 

vakantie gevoel 

ook bij jou thuis 

binnenhalen? 

Trui deelt haar 

tips met ons.

EYE-CATCHER
Wow, deze douche 

maakt echt indruk.  

De trend van smeed-

ijzeren ramen en 

deuren heeft duidelijk 

ook zijn weg naar de 

badkamer gevonden. 

inloopdouche groot paneel 
b. 140 cm, art. nr. 96916, € 
784,08 – zijpaneel  
b. 90 cm, op bestelling,  
€ 687,28 – bevestiging, 
art. nr. 96914, € 183,92

Zaaaalig 
Alsof je onder de blote 
hemel een intense plensbui 
over je heen krijgt: zó voelt 
het om onder deze regen-
douche te staan. Trui koos 
een zwarte versie omdat  
die mooi past bij de inloop-
douche linksboven.  
complete thermostatische 
doucheset Holmes zwart,  
art. nr. 95562, € 495

LEKKER LUCHTIG
Natuurlijke materialen zoals  

linnen, teakhout en riet én een licht 

kleurenpallet:  alles aan Long Island 

is licht en luchtig. Zó haal je  

de zon in huis. 

klok Hübsch, lichtgrijs-bruin beton met leder 
diameter 30 cm, art. nr. 96610, € 54,90 

kussen met patroon zwart wit katoen  
50 x 50 cm, art. nr.  96571, € 47,90  

mand Bamboo natuur, h. 32 cm,  
art. nr. 96606, € 52,90 – h. 40 cm,  

art. nr. 96607, € 64,90

HÉBBEN

TOPPER
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3X 
MOOI IN JE 
INTERIEUR

zeilboot klassiek Paulownia  
wit medium, 69 x 10 x 78 cm,  

art. nr. 89576, € 92,90

paperweight glas wit, d. 16cm,  
art. nr. 96570, € 62,90

klok MDF grijs, d. 60cm,  
art. nr. 90528, € 85,90

ADEM IN 
Wist je dat de Long islandstijl 
gebaseerd is op de sfeer van de 
luxe strandhuizen in de Hamptons 
waar de New Yorkse beaumonde de 
zomer doorbrengt? Dat verklaart 
meteen het vakantiegevoel en de 
vele nautische elementen zoals 
zeilboten en windlichten waar Trui 
zoveel van houdt. Adem diep in… 
ruik je ze al, de zee? 
plank met spiegel natuurhout   
50 x 20  x 26 cm, art. nr. 96095, € 77,95
buitenlamp zwart glas, excl. lamp,  
led mogelijk, art. nr. 90099, € 93,95 
plantenbak metaal zwart 70 x 28 x 76 
cm, art. nr. 96605, € 232,90

SHOPPING
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10u00

Hallo  
wereld
“Ontbijten doen we steevast gezond 
en licht: vers geperst sinaasappelsap, 
granenbrood, confituur zonder suiker, 
een stukje fruit, … Mijn man leest de 
krant en drinkt graag koffie. Ik luister 
graag naar de radio voor een vleug je 
muziek, maar ook voor het nieuws.  
We weten allebei graag wat er in de 
wereld gebeurt.”

1 4
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kraan 
CRISTADUR

1 kussen hand-knit, wit/zwart, 50 
x 50 cm, art. nr. 96583,  
€ 43,90 
2 kandelaar marmer groen/goud, 
h. 10 cm, art. nr. 96585, € 18,90 
– h. 13 cm, art. nr. 96586,  
€ 22,5 – h. 16 cm, art. nr. 
96587, € 24,95
3 vaas keramiek zwart, h. 17 cm, 
art. nr. 96088, € 22,95 en  
h. 21 cm, art. nr. 96089, € 27,95 
4 kom Peili zwart 2 L met 

schotel, art. nr. 91682, 
€  34,97
5 drinkglas, h. 10 cm,  
art. nr. 96581, € 4,75

6 bestek, goudkleurig, set 
(16-delig) van 4 messen, vorken, 
lepels en koffielepels,  
art. nr. 96093, € 79,20
7 opbouwspot wit, d. 5 cm,  
h. 28 cm, incl. led lamp 13W 
(870 lumen), art. nr. 95113,  
€ 99,95 
8 five star keuken op maat met 
vlakke eiken deuren, Dekton 
werkblad Entzo op maat marmer-
look met zijpanelen in dezelfde 
materie, Siemensapparaten 
(vaatwas, combi-stoomoven, 
combi-microgolfoven), spoelbak 
Schock Greenwich Cristadur 
magnolia,  keukenmengkraan 
Schock Piega Cristadur
9 dessertbord Cuba crème,  
d. 14 cm, art. nr. 91363, € 10,75 
10 placemat pine grey country, 
art. nr. 91376, €6,65/stuk
11 wandklok, verschillende 
varianten verkrijgbaar in onze 
afdeling Home & Deco
12 tafellamp transparant bruin, 
art. nr. 95671, € 142,90

COFFEE PLEASE

10
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LET’S GO OUTSIDE

Na maanden plannen heb je je 

droomhuis gebouwd. Alles kiende je  

tot in de puntjes uit. Maar dan komen  

de onvermijdelijke losse eindjes.  

“Ons terras is perfect wat we wilden, 

maar we krijgen er toch net iets teveel 

zon en daar kunnen we met de jaren 

steeds minder goed tegen. En in 

de living krijgen we ook wat teveel 

licht binnen.” Trui vroeg advies aan 

Zelfbouwmarkt expert Steve.

SCREENS EN ZONNETENTEN

Comfort-
zon(e)

VOOR

NA
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ONZE EXPERT STEVE  
GEEFT ADVIES
“Geen nood, Trui, voor al 
jouw vragen hebben we 
een oplossing in petto. 
Laat ons beginnen met 
het zonlicht dat jullie 
rechtstreeks op jullie 
terras krijgen. Ik kan me 
goed voorstellen dat het al 
snel te sterk wordt en het 
zou jammer zijn mochten 
jullie niet voluit kunnen 
genieten. Daarom raad  
ik jullie een kwaliteitsvolle 
zonne tent aan. Kijk, je 
kan verschillende kleuren 
en afwerkingen kiezen. 
Voor de living bevelen we 
graag onze screens aan: 
die houden zon, warmte 
en insecten tegen, maar je 
zit niet in het donker. Je 
kan ze bedienen met een 
afstandsbediening.”

screen Ritz, altijd met motorbediening, 
windvast in elke positie, insectenwerend 
door borstel in onderlat, op maat  
gemaakt, levering en plaatsing mogelijk

zonnetent Cannes op maat, kleur verkeers-
wit (RAL9016), doek Urban Colours, 
doek kleur 70.2543, incl. windbeveiliging! 
Levering en plaatsing mogelijk.
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Samen kijken, voelen, testen
LAURE EN TRUI KIEZEN HUN FAVORIETEN

Wat als… we de twee hoofdrolspeelsters van deze Je Thuis uitnodigen 

naar Zelfbouwmarkt en hen vragen om samen de leukste stukken te 

selecteren in de 7 speciaalzaken onder 1 dak? Veel plezier, samen wikken 

en wegen en – hoe kan het ook anders – enkele verrassende vondsten.

Laure: “Kijk Trui! Dat vind ik 
nu echt een heel leuk vaasje. 
Hoe het licht invalt in het 
groene glas, heel mooi. Ook 
de combinatie met de kurk is 
geslaagd, hé?”
Trui: “Ja, Laure, dat vaasje is 
mij ook al opgevallen. Ik heb 
het onlangs gekocht, want 
het combineert heel mooi 
met het natuurhout in mijn 
keuken.” 
vaasje groen glas met kurken  
deksel, diameter 18 cm,  
art. nr. 96602, € 34,95

 1. AFDELING  
 HOME & DECO

“Deze neem ik mee!”
Trui: “En da’s ook altijd handig: zo’n hamam-
doek. Ik neem hem mee om de kleinkinderen 
op te laten spelen in de tuin deze zomer.”
hamamdoek plaid, 90 x 180 cm, Little Diamond 
streep aqua, artnr 96953, €44,95  
verschillende kleuren en motieven
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SHOPPING

Laure: “Ooh, wat een leuk 
badkamermeubel. Dat heb 
ik nog nergens gezien. Echt 
tof met die pootjes en met 
die mix van wit en grijs. Het 
ziet er zo’n beetje vintage 
uit. Ik heb helaas net mijn 
badkamer geïnstalleerd 
(lacht), maar ik ga het zeker 
aan papa vertellen, want het 
zou ook niet misstaan bij 
mijn ouders thuis.”
badmeubel Henri, grijs/wit,  
1000 mm, inclusief kolomkast  
en spiegel, art. nr. 95088,  
€ 996

“Tof,  
die vintage 

kastjes!”

 2. AFDELING 
 BADKAMERS

Laure: “Hey, da’s plezant: zo’n zwart 
accent bij een wit badkamermeubel. 
Bij mij is het ook wit, maar met een 
houten accent. Maar hier is het 
mooi dat de zwarte kleur ook terug-
komt in de semi-inbouwwastafel.” 
Trui: “Ah ja, en met die zwarte 
kraan erbij klopt het wel. En kijk 
Laure, deze doucheset met vierkan-
te kop spreekt mij ook direct aan. 
Ik hoor hier van de specialisten dat 
ze die douchesets nu ook meer en 
meer volledig inbouwen in de muur: 
modern en stijlvol.”
LINKSONDER: badmeubel Ojay, wit/zwart, 
1200 x 500 x 600 mm, art. nr. 97759,  
€ 869  
RECHTSBOVEN: inbouwdoucheset Pine, 
vierkant 20 cm, compleet, art. nr. 94750, 
€ 857,16
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Idee voor boven de eettafel  
van Laure?
DECORATIEVE LED FILAMENT LAMPEN: 
1 d. 200 mm, h. 405 mm, 6W (100 lumen), art. nr. 98110, € 69,90 
2 d. 165 mm, h. 270 mm, 6W (90 lumen), art. nr. 98109, € 49,90
3 d. 245 mm, h. 388 mm, 8W (200 lumen), art. nr. 98112, € 89,90 
4 d. 188 mm, h. 390 mm, 6W (80 lumen), art. nr. 98111, € 89,90

Laure: “Deze verlichting 
met glazen bollen spreekt 
me wel aan. Ik vind ze een 
beetje speels en zie ze 
eigenlijk al boven mijn eet-
tafel hangen. Of misschien 
zouden ze nog beter tot hun 
recht komen boven mijn 
salontafel. Ik vraag me wel 
af of de snoeren korter en 
langer kunnen. Snel even 
vragen… en ja, je kan ze 
blijkbaar aanpassen. Top!”
hanglamp rust + tissue zwart, 
excl. lampen, led mogelijk,  
art. nr. 87510, € 494,20

 3. AFDELING  
 VERLICHTING 

1

4

2

3

“Spelen met licht”
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SHOPPING

Trui: “Deze buitenverlich-
ting hebben wij gekozen om 
onze paadjes te verlichten 
thuis. Ik krijg er altijd een 
beetje een strandgevoel 
van. Rond de paaltjes gaan 
we duinengras planten. Ze 
zijn ideaal van hoogte om 
erboven te komen.”  
VOORGROND: buitenverlichting 
paal, zilvergrijs incl. ledlamp, 7W, 
(560 lm), IP65, art. nr. 80651, 
€ 146,50  
ACHTERGROND: buitenverlichting 
wandlicht, vierkant zilvergrijs, 
incl. led lamp,  2 x 3W, IP54,  
art. nr. 80832, € 99,99

Trui: “Kijk, dat heb ik ook altijd al tof gevon-
den, zo’n schuifdeur. ’t Is niet alleen mooi, 
maar ook plaatsbeparend. Deze witte met 
zwart beslag zou perfect passen bij ons thuis. 
Ze matcht zowel met een landelijk interieur 
als met Long Island-stijl.”
luxe schuifdeur Barn, 930 x 2150 mm,  
art. nr. 94010, € 549

Laure: “Dat vind ik nu echt 
mooi, van die stalen deuren. 
Maar… deze sluit zo zacht. 
Hoe komt dat?”
Trui: “Ah Laure, dat komt 
omdat het geen stalen deur 
is, maar een houten met de 
look van een stalen deur. Ze 
ziet er even stijlvol uit, maar 
kost de helft van de prijs. 
Straf hé?”
steellook binnendeur, op 
bestelling, standaardafmetingen, 
zowel in schuif- als draaideuren 
beschikbaar in verschillende 
modellen en in zwart of wit.

 4. AFDELING  
 RAMEN EN DEUREN
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“Ideaal 
voor mijn  

pakjes”

 5. AFDELING  
 BRIEVENBUSSEN 

Laure: “Is dat niet zo’n 
brievenbus waar je pakjes 
kan in laten leveren? Dat 
zou voor mij handig zijn, 
want ik shop nogal graag, 
ook online (lacht). En als je 
dan net niet thuis bent als 
ze leveren, moet je altijd 
lopen.”
Trui: “Ja, er zijn hier ver-
schillende modellen, maar ze 
hebben me verteld dat deze 
extra interessant is omdat 
ze als een soort kluis werkt. 
Als er een pakketje geleverd 
wordt, valt het door een 
sluis en je kan er alleen aan 
met een sleutel.” 
pakketbrievenbus mat zwart,  
art. nr. 96542, € 787 
ook andere modellen vanaf € 118



TEGELEN WORDT KINDERSPEL

NIEUW

Nu ook als  
douchepaneel 

 van 260 x 90 cm!

EASY CONNECT H2O RESISTANTNO EXTRA WORK ROBUST UV RESISTANTTO GLUE/NAIL

Dumaplast_adv_Dumawall+_A5_210 x 148.indd   1 16/05/18   08:49

ZO’N INFRAROODSAUNA:  
IS DAT NIET IETS VOOR JOU?
Veilig, effectief én gezond

Bij Zelfbouwmarkt vind je nu het neusje 

van de zalm: de enige FIR sauna met  

Solocarbon© waarvan klinisch bewezen  

is dat ze de bloeddruk verlaagt,  

de lichaamstemperatuur verhoogt en 

helpt met gewichtsverlies. En daarnaast  

is ze ook gewoon heerlijk om van te 

genieten natuurlijk. 

Kom in onze toonzaal ontdekken welk 

model het best bij jou past!
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12u00Mmmm,
bijna klaar

“Thuis heb ik eigenlijk nooit 

zelf gekookt”, glundert 

Laure. Ze staat sinds enkele 

maanden op eigen benen 

en geniet er zichtbaar van. 

“Ik had niet gedacht dat 

het me zoveel voldoening 

zou schenken om receptjes 

uit te proberen. Nu kan ik 

mijn ouders en broers eens 

laten proeven van mijn 

kookkunsten in plaats van 

omgekeerd.”

1 Nolte keuken Venta, kleur 
Magnolia mat, werkblad in kleur 
Wildeiken rustiek, geïntegreerde 
demping in lades en deuren
2 keukenapparaten Zanussi: 
koelkast, multifunctionele 
heteluchtoven met geïntegreerde 
microgolffunctie, geïntegreerde 
vaatwasser, telescopische dampkap, 
vitrokeramische kookplaat
3 ovenwant met streepjesmotief, 
art. nr. 84486, € 8,95
4 inbouwspoeltafel Franke,  
op bestelling
5 eengreepskraan Porto  
verchroomd, art. nr. 84339,  
€ 39,90
6 wandtegel metro wit blinkend,  
75 x 150 cm, art. nr. 77331,  € 19/m2

7 keukendoek grijs,  
art. nr. 84444, € 7,90
8 afvalemmer Aquanova Mavis 
33, messing, 3 L, art. nr. 87670, 
€ 68,90
9 karaf met tap glas, 3,6 L,  
art. nr. 96200, € 13,50
10 voorraadpot koffie porselein wit, 
h. 18 cm, art. nr. 95710, € 22,50

1

2
3
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“Het is verrassend hoeveel  
opbergruimte we hebben in zo’n 

kleine keuken. Allemaal dankzij een 
slimme indeling, hoge bovenkasten 

en diepe hoekkasten.”

DIT IS HÚN THUIS

Laure (22) en  
haar papa Frederik,  

twee handen op  
één buik

2 voordeur Camargue in pvc,  
1m breed en 2m20 hoog met 
buitenzijde in een te kiezen  
structuurkleur, binnenzijde wit, 
met een halve kruk langs binnen-
zijde en een 5-puntsluiting,  
op bestelling, € 2.260,72  
(plaatsing en trekker niet  
inbegrepen)
3 huisnummer inox plus plat, in 
onze afdeling Ramen en Deuren, 
art. nr. 41334 t.e.m. 41343,  
€ 14,64/stuk
4 deurmat voor buitengebruik 
Robust met aluminum 40 x  
60 cm, art. nr. 81240, € 49,99
5 kikker Koning L, art. nr. 90271, 
€ 36,30 – S, art. nr. 90272,  
€ 14,65

6 klok marmer, zwart/goud, 
diameter 35 cm, art. nr. 96567, 
€ 77,90

7 servies marmerlook Jline
8 plateau Listone, diameter  
30 cm, art. nr. 96366, € 19,90

1 vloer keramische patroon-
tegels, andere motieven en 
kleuren beschikbaar in onze 
toonzaal. Vb: 
A. Adriana, art. nr. 98229  
B. Gaston blauw, art. nr. 98230  
C. Faye wit-zwart, art. nr. 
98231, 200 x 200 x 8 mm,  
€ 49,97/m²

A B C

1
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Alles onder 1 dak
“We zijn begonnen met de keuken”, vertelt 

Frederik. “Bij Zelfbouwmarkt werden we zo 

goed geholpen dat we ook al de rest daar heb-

ben gekocht. Waarom moet je verder lopen 

als je zoveel keuze onder 1 dak vindt, vlak bij 

huis, met goed advies en – niet onbelangrijk 

bij een renovatie – tegen zeer goede prijzen?” 

Laure vult aan: “Ik spring er vaak eens binnen 

om inspiratie op te doen en als ik iets leuks 

zie, koop ik het. Maar als we grote beslissin-

gen moesten nemen voor mijn appartement, 

maakten we er een familie-uitstap van. Niet 

alleen mijn ouders, maar ook mijn broers Witse 

(20) en Lode (15) gaven maar al te graag hun 

mening (lacht). En ik denk dat dat een goede 

zet was, want als er vriendinnen of collega’s 

op bezoek komen, krijg ik altijd leuke reacties.”

Op eigen benen
Superfier is Laure wanneer ze ons samen met haar papa 

Frederik rondleidt in het appartement dat ze sinds enkele 

maanden bewoont. “Mijn echtgenote Els baat hiernaast de 

crèche Schanulleke uit waar dagelijks een 50-tal kindjes 

opgevangen worden. Toen we de kans kregen om het 

huisje naast de crèche te kopen, aarzelden we niet. De be-

nedenverdieping doet dienst als uitbreiding van de zaak, 

maar de bovenverdieping richtten we in als appartement”, 

vertelt Frederik. “Ik woon hier alleen sinds begin dit jaar 

en dat bevalt me prima”, getuigt Laure. “De grote werken 

lieten we aan een aannemer over, maar de indeling en 

de inrichting bepaalden we helemaal zelf. Ik hou van 

landelijke gezelligheid, met hier en daar een frisse en 

hedendaagse touch.”  

Roeping
Net als haar mama genoot Laure een opleiding als kin-

derverzorgster. “Maar ik besliste om niet in haar voetspo-

ren te treden en studeerde verder voor zorgkundige. Nu 

volg ik in avondschool een extra cursus ‘massage voor 

kankerpatiënten’. Ik werk in het ASZ (Algemeen Stedelijk 

Ziekenhuis) in Aalst als zorgkundige. Een tijdje geleden 

kreeg ik de kans om iemand te vervangen op de afde-

ling palliatieve zorgen. Dat deed ik echt graag: mensen 

comfort bieden in de laatste rechte lijn van hun leven. Als 

ze mij op die afdeling terug willen inschakelen, zal ik geen 

seconde aarzelen. Ik denk dat het een roeping is.”

KOKKERELLEN

5

6

4

2

3
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Klaar in 
een klik 

Je kan je niet voorstellen 
hoeveel innovaties we je te 
bieden hebben op het vlak 

van vloeren. Zoals deze met 
gepatenteerd Uniclic Multi-
fit kliksysteem: supersnel te 

plaatsen én heel stijlvol. 
BOVEN: PVC/LVT vloer natuur 

eik, uniclick, 1220 x 180 x 4 mm, 
art. nr. 92202, € 24,80/m²

ONDER: PVC/LVT vloer grijze eik, 
uniclick, 1220 x 180 x 4 mm, art. 

nr. 92201, € 24,80/m²

Zelfs zonder kinderen 

of huisdieren in huis 

is een goede vloer 

een must. Wij stellen 

er enkele verrassende 

aan je voor.

BOEIEND 
BETON  
Met deze matte Luxury  
Vinyl Tiles – kortweg LVT – 
in betonlook (zonder voegen) 
haal je een expressieve vloer 
in huis met een aangename, 
voelbare oppervlakte-
structuur en fascinerende 
kleurvariaties. Geen zorgen, 
want dankzij een volledig 
afgedichte toplaag is hij per-
fect beschermd tegen water, 
krassen, vuil en vlekken. 
LVT/PVC vloer click, greige,  
Livyn Quick-Step, dikte 4,5 mm, 
tegelformaat: 1300 x 320 mm, 
art. nr. 98760, € 28,99/m²

Voor jou gecheckt!
WATERBESTENDIGE VLOERBEKLEDING

Hier mag voluit  
geleefd worden
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KLASSE! 
Geef toe: deze tegel tilt 
je Thuis naar een hoger 
niveau. Natuurlijk is hij 
waterdicht en vorstvrij, dus 
je kan hem in verschillende 
ruimtes bij jou Thuis leggen.  
keramische tegel Aurelio  
lichtgrijs, 600 x 600 mm,  
art. nr. 98101, € 19,90 /m²

SHOPPING

Stoere stenen
Dat een keuken- of bad-
kamerwand tegen een stootje 
moet kunnen, is een open 
deur intrappen. Maar deze 
keramische tegels zijn niet 
alleen sterk, ze ogen ook 
verrassend leuk, met dank 
aan het 3D-effect. Probeer 
ze eens in je douche, dan  
lijkt het of je buiten staat. 
wandtegels Stone beige, 15 x 61 x 
1.1 cm, art. nr. 97658, € 29,95/m²

ZOALS BIJ LAURE
Iets verder in deze ‘Je Thuis’ (p. 32-33) lees je over  

Laure en haar hondje Happy. En omdat Happy niet altijd 

even propere pootjes heeft, koos Laure voor  

keramisch parket. Het lijkt echt hout en het voelt  

even gezellig aan, maar het kan veel meer  

verdragen. Slim gezien van Laure! Kom ons ruime  

aanbod ontdekken in onze afdeling Tegels, Laminaat  

en Parket, achteraan op de benedenverdieping.

keramische tegel Hiro beige, 23,3 x 120 cm, art. nr. 97892, € 24,97/m²

TOPPER
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Aards
accent
Spelen met kleur geeft een 

ruimte leven en dynamiek. 

“In mijn slaapkamer wil ik 

graag een accentmuur, maar  

ik weet niet goed welke muur 

ik best neem en welke kleur  

ik zou kiezen. Kunnen jullie  

me helpen?”, vraagt Laure.  

Els, onze Zelfbouwmarkt-

expert op de verfafdeling,  

weet raad met de vraag  

van Laure.

VOOR

NA



29

SIËSTA

ONZE EXPERT ELS  
GEEFT ADVIES
“Goed idee om aan een accentmuur te denken, Laure. Als ik 
jouw slaapkamer bekijk, dan zou ik de muur achter het bed extra 
aandacht geven omdat de kleur dan wel aanwezig is, maar niet gaat 
domineren. We zouden ook een leuk effect kunnen creëren en de 
kleur laten terugkomen in je beddengoed. Als je me vraagt welke 
kleur je best kiest, dan zou ik je Aloë Green aanbevelen. Deze 
kleur maakt deel uit van de Trend Collection 2018 van Levis: het is 
een koude, natuurlijke kleur die een rustige touch aan jouw slaap-
kamer geeft en je helemaal zen maakt. Precies wat je nodig hebt 
voor een goede nachtrust of een verkwikkende siësta. Plaats boven 
je bed een fotorail van de Home & Deco-afdeling met kaders in 
verschillende formaten om het geheel perfect af te werken.”

Wil jij ook graag  
gratis kleuradvies  

bij jou thuis?
Kijk dan naar  

https://www.zelfbouwmarkt.be/ 
nl/assortiment/kleuradvies/

ALOË GREEN

verf Trend Collection Levis,  
oneindig veel keuze met advies  
van een kleurexpert in onze verf-
afdeling, waar je jouw favoriete  
kleur in onze verfmeng machine  
ziet geboren worden.



30

Cool, die alu 
look 
Heb je het graag strak en clean? 
Dan val je misschien voor deze 
wandpanelen in geborstelde 
aluminium. Ze ogen niet alleen 
cool, ze zijn zeer vocht- en 
hitte bestendig. En je plaatst ze 
makkelijk zelf in een handomdraai 
tussen je werkblad en keuken-
kasten. Psst, we hebben ze ook in 
cement- of zwarte leisteenlook. 
wandpaneel geborstelde alu,  
600 x 1200 mm, art. nr. 96329,  
€ 56,60/stuk

DA’S SLIM ;-) 
Wat moet ik nu kiezen: de 
charme van een natuurproduct 
of het gemak van een kera-
mische tegel? Want die ge-
emailleerde terracotta zelliges 
zouden toch zo mooi passen 
in mijn interieur. Waarom niet 
het beste van 2 werelden com-
bineren? Bij Zelfbouwmarkt 
vind je hele leuke keramische 
zelliges: even mooi als de 
echte, maar o zoveel sterker, 
milieu vriendelijker en aan de 
helft van de prijs. Da’s slim zeg.
RECHTSBOVEN: wandtegel Zellige 
keramisch zwart, 10 x 10 X 0,93 cm, 
art. nr. 94729, € 39,98/m2

LINKSONDER: wandtegel Zellige 
keramisch grijs, 10 x 10 X 0,93 cm, 
art. nr. 94731, € 39,98/m2

RETRO METRO
Je kent ze wel, niet? De 
metro  tegels die hun naam te 
danken hebben aan de Parijse 
metrostations van het begin 
van vorige eeuw. Intussen een 
vaste waarde in ons assorti-
ment, met tal van leuke  
varianten. Kom ze ontdekken 
en geef je keuken of bad-
kamer een instant retro touch. 
wandtegel metro lichtgrijs, 7,5 x  
15 cm, art. nr. 94736, € 24,90/m2

Niet makkelijk hé, wandtegels  

kiezen die het beste bij jouw keuken  

of bad kamer passen. Maar geen  

nood, bij Zelfbouwmarkt helpen  

we je graag op weg!

CHECK DIE WANDTEGELS

Waaauw
TRENDS

Even charmant als 
echte zelliges,  

maar o zoveel sterker.



SET the MOOD
Personaliseer uw ruimte met de 
nieuwe voegkleuren van Mapei.

VOEGEN MAPEI
ULTRACOLOR PLUS

• Kwalitatief hoogstaande mortel voor voegen 
van 2 tot 20 mm

• Geen verkleuring en anti-schimmel
• Hydrofuge
• Voor binnen en buiten
• Voor vloeren en muren
• Voor zwembaden
• Voor vloerverwarming

12 kleuren op stock 
bij Zelfbouwmarkt

STEL ZELF  
JE SPOT SAMEN  

IN 1, 2, 3!

Kies
1 het aantal spots 

2 de kleur van de basis
3 de kleur van de spot

Alle combinaties zijn mogelijk.  
Laat je verbeelding de vrije loop.
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Happy 
hondje
“Van mijn ouders kreeg ik vroeger 
geen hond”, vertelt Laure. “Maar nu 
ik alleen woon, heb ik het voor het 
zeggen (glimlacht). Happy heeft 
haar naam niet gestolen: ze is leuk en 
actief gezelschap en papa kan het niet 
laten om met haar te spelen als hij op 
bezoek komt. Als mijn vriendinnen 
langskomen om samen naar een film 
of een serie te kijken, nestelt ze zich 
tussen ons in de zetel. Ze slaagt er 
altijd wonderwel in om het beste  
plekje op te eisen.”

20u00

1

4

2

3
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1 appels goud antiek Jline, h. 9 cm, art. nr. 92791, € 7,25 en h. 15 cm, 
art. nr. 92792, € 16,30
2 schilderij olieverf Circle of Life 120 x 120 cm, art. nr. 86402, € 187,90
3 hamamdoek/plaid caro 90 x 180 cm, zachtroze, art. nr. 96972, € 44,95
4 kussenhoes papegaai, 45 x 45 cm, art. nr. 90619, € 7,90 – 
kussenvulling synthetisch 40 x 40 cm, art. nr. 56429, € 4,49
5 gordijnen, op maat, in verschillende kleuren en stoffen 
6 vloerlamp met glas, excl. lamp, led mogelijk, art. nr. 87505, € 365 
7 kussen fluweel pastel roze 45 x 45 cm, art. nr. 89491, € 29,95
8 plaid coral fleece poederroze 130 x 170 cm, art. nr. 70872, € 25,30 
9 hocker/opbergkist hout/textiel, 61 x 37 x 43 cm, art. nr. 96173, € 107,90
10 vetplant met pot groen meloenwit, art. nr. 95638, € 9,50
11 plateau rond roze, art. nr. 88392, € 14,70
12 kandelaar zandloper hout naturel, h. 27 cm, art. nr. 95524, € 32,90 •
h. 21 cm, art. nr. 95523, € 19,95 • h. 16 cm, art. nr. 95522, € 13,90
13 vloer keramisch parket, Real Roble, 200 x 1140 x 10 mm,  
art. nr. 82498, € 29,90/m²

LANGUIT
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Zweedse puzzel
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Zweedse puzzel

WEDSTRIJD

Puzzel
SPEEL JE MEE?

Languit op je eigen terras, in  

de wachtrij op de luchthaven of 

– waarom niet – aan het zwem-

bad op je exotische vakantie-

bestemming. Waar je hem invult, 

maakt voor ons helemaal niet uit. 

Maar doe het en bezorg ons je 

antwoord, want alleen dan maak 

je kans op onze fan-tas-ti-sche 

prijs. Onze winnaar mag immers 

voor maar liefst € 200 shoppen in 

onze afdeling Home & Deco, mét 

de hulp van een personal stylist. 

Wow! Een mooi shopbudget en 

gratis advies, met de glimlach.

Onze winnares
Dé gelukzak uit onze vorige editie heet  
Kelly Scheerlinck. Samen met onze styliste 
Ann Hardeman haalde ze haar hart op in 
onze 7 speciaalzaken onder één dak.  
Ben jij de volgende?

Ik ook! 
OOK ZIN IN DEZE SUPERPRIJS? 
Vul de puzzel in en ontdek hoeveel  
mede werkers er bij Zelfbouwmarkt klaar  
staan om van jouw huis een unieke Thuis  
te maken. Stuur je antwoord naar  
puzzel@zelfbouwmarkt.be. Geef ook  
een inschatting van het aantal inzen - 
dingen. Je hebt tijd tot 15 augustus 2018. 

Gewonnen!
Wie de vragen juist be-
antwoordt, krijgt van ons  
een mail met felicitaties  
van de jury. 
De winnaar is – hoe kan het 
ook anders – diegene die het 
antwoord op de puzzel vindt 
én het dichtst bij het juiste 
aantal inzendingen zit. 

Veel speelplezier…Gogogo!

 
PUZZEL MEE EN WIN  
€ 200 SHOPBUDGET 

+ JE EIGEN  
INTERIEURSTYLISTE  



Maak je tuin klaar voor de zomer!
Energiebesparend 
LED-licht

Weerbestendig

Gemakkelijke installatie

MyGarden

Warm wit licht

5 jaar garantie5
garantie
jaar
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BADKAMERS

RAMEN & DEUREN

TEGELS, LAMINAAT  
& PARKET

KEUKENS

VERLICHTING

VERF, BEHANG  
& RAAMDECORATIE

HOME & DECO

7 SPECIAALZAKEN 
ONDER 1 DAK

Zelfbouwmarkt is dé interieur- en decoratiespecialist uit Ninove, waar je alles 
kan vinden om van je huis een thuis te maken: badkamers, keukens, ramen & 
deuren, tegels, laminaat, verf, raamdecoratie, verlichting, decoratie …
www.zelfbouwmarkt.be
Heb je vragen? We horen het graag via facebook.com/zelfbouwmarkt.be of 
via ons twitterkanaal @zelfbouwmarkt. Voor inpiratie en foto’s kan je ons 
volgen op pinterest.com/zelfbouwmarkt

Adres Ring West 11, 9400 Ninove • Openingsuren maandag - vrijdag: 9u00 - 18u30, zaterdag: 9u00 - 18u00, doorlopend open! 
Telefoon 054 33 08 11 Reistijd Brussel (33 minuten), Antwerpen (55 minuten), Gent (32 minuten)

Prijzen in dit magazine waren van toepassing op 1 juni 2018. Deze kunnen echter op elk moment veranderen. De prijzen in het magazine zijn dan ook niet afdwingbaar of geven geen recht op iets.  
Sommige producten kunnen (tijdelijk) niet meer leverbaar zijn en/of uitgeput. Onze adviseurs in de winkel staan klaar om je per product de actuele prijs en beschikbaarheid te bezorgen.


