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Sinds de oprichting in 1969 is EGLO gegroeid 
tot één van de meest toonaangevende spe-
lers in consumentenverlichting wereld wijd. 
De collecties van EGLO zijn heden daags in 
vorm geving en licht techniek. De lampen zijn 
stuk voor stuk kunstwerken die met de groot-
ste zorg ontworpen en gepro duceerd worden. 
Kwaliteit en functionaliteit staan centraal.
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‘t Was leuk  
en intens  
de voorbije 
maanden.  
Geniet van  
het resultaat!

IN JE THUIS

’t Is weer zover. De donkere dagen komen 
eraan. Buiten koud en nat, maar daardoor 
binnen net extra warm en gezellig. Hou jij er 
net als ik van om je onder een zacht dekentje 
in de sofa te nestelen? Met een heerlijke 
feelgood film, een lekker romantisch boek 
of – waarom niet – je favoriete interieur
magazine bij de hand? 

De voorbije maanden beleefden we weer 
veel plezier toen we, speciaal voor jou, deze 
nieuwe editie van Je Thuis maakten. We 
gingen langs in Affligem en ontdekten er de 
voorliefde van Laura voor een warme, lande
lijke stijl met tal van persoonlijke accenten. 
Maar we mochten ook binnenkijken in de 
strakke verbouwde woning van huisarts  
Kathy in hartje Pajottenland. Deze twee 
toffe lezeressen gaven ons een unieke sneak 
peek in hun interieur… en in hun leven. Wat 

een warm gevoel ook toen we zagen dat het 
meteen klikte wanneer ze samen op ontdek
king gingen in onze 7 speciaalzaken onder 
één dak. Ondanks hun totaal verschillende 
stijl vonden ze toch ook dingen die ze allebei 
leuk vinden en wel zien passen in hún Thuis.

Zin om ook jouw interieur een extra injectie 
gezelligheid te geven? Doe dan mee aan  
de Challenge en win een shoppingbon van  
€ 200 én het advies van onze styliste, bij 
jou Thuis. 

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

COLOFON
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EDITO

Suggesties? Vragen? 
 Of ook zin om de hoofdrol  

te spelen?
Laat het ons weten via  

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

Welkom

Elise
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Editie 5

In dit nummer zoomen we 
samen met Kathy (links) 
en Laura (rechts) in op  

7 momenten tijdens  
hun dag.

Deze twee toffe
lezeressen gaven ons  

een unieke sneak peek
in hun interieur… en in 

hun leven. Enjoy!
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Het ochtendlicht komt stilaan feller binnen in 

het Stokershof in Affligem. Laura’s vriend Michiel 

stopte haar nog snel een kop koffie toe voor hij naar 

de luchthaven vertrok, richting Rome. Daarnet was 

ze nog half in slaap toen ze hem zachtjes hoorde 

fluisteren: “Goodmorning sunshine.”

RISE & SHINE

sunshine
1 hanglamp rood koper, diameter 50 cm, excl. lamp, 
led mogelijk, art. nr. 93421, € 149,95
2 Velux raam, verschillende afmetingen en  
modellen verkrijgbaar
3 tafellamp met bol glas diameter 29 x h. 26 cm  
(verschillende combinaties en vormen mogelijk)  
excl. lamp, led mogelijk, art. nr. 87508, € 194,60
4 ladekast hout, 40 x 29 x 73 cm, art. nr. 94231,  
€ 106,90
5 rieten mand naturel/wit/blauw, maat M, art. nr. 
89627, € 47,90, maat L, art. nr. 89628, € 59,90
6 badmat Aquanova Luka, 60 x 100 cm, mistgroen, 
art. nr. 90221, € 69,90
7 plaid fauxfur Flemish brown, 130 x 170 cm,  
art. nr. 53410, € 30,50
8 wandkaart wereld, verschillende modellen  
in onze afdeling Home & Deco, € 41,90
9 muur- en plafondverf Matterhorn, wit, 10L,  
superdekkend, art. nr. 85734, € 49,99
10 kussen stonewashed linnen mint 45 x 45 cm,  
art. nr. 89203, € 24,95
11 tafellamp roest, h. 12 cm, art. nr. 93366, €29,95,  
te combineren met ledlamp E27 Vintage, 4W  
(330 lm), art. nr. 87388, € 12,60
12 bijzettafel rond bruin/zwart, art. nr. 93754,  
€ 46,50 
13 Sanseveria in pot, h. 97 cm, art. nr. 89761 ,  
€ 159,90 
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RISE & SHINE

Balken en luikjes
“Ik ben opgegroeid in Lennik en heb altijd in een modern 

en strak huis met een gebogen zinken dak gewoond. 

Toch hou ik zelf veel meer van de landelijke stijl – geef mij 

maar een huis met een verhaal en een ziel”, vertelt Laura 

Van Biesen. “Toen mijn vriend Michiel en ik op zoek gin-

gen naar een eigen plek zocht ik iedere dag online naar 

balken en luikjes (lacht). Dit pand in Affligem stond nog 

maar 5 minuten te koop toen ik al belde voor een bezoek. 

We waren direct overtuigd en boden de vraagprijs zodat 

het ons niet meer kon ontglippen, want dat gebeurde al 

eens bij een vorige vondst. Het enige nadeel: er is geen 

tuin. Op dit moment vinden we dat niet onoverkomelijk, 

want de binnenkoer geeft ons de kans om toch van buiten 

te genieten. Ooit vinden we een droomhuis als dit, maar 

dan tussen de velden.”

Yin & Yang
“Michiel en ik werken allebei in de creatieve sector. Hij 

runt een videoproductiehuis, Owl Cinematography, en 

verblijft veel in het buitenland. Ik werk bij De Persgroep in 

een commerciële functie voor mode, beauty en interieur. 

Daarnaast run ik een modeblog Modesanssouci en een 

pop-upstore Nouvelle Rebelle. We hebben een totaal ver-

schillend karakter en geven elkaar veel vrijheid, maar als 

we samen zijn, zijn we gelukkig. Ik zeg altijd ‘You keep me 

safe, I keep you wild’ en dat vat onze relatie goed samen 

(lacht).”

“Van onze sokken geblazen”
“Toen we ons huis een jaar geleden kochten, 

moesten er geen grote structurele werken 

gebeuren maar alles was donker en bruin. We 

verfden alle muren en plafonds in het wit en 

dat veranderde het pand volledig. Net als mijn 

papa ben ik altijd op zoek naar leuke elementen 

voor mijn interieur. Op verre reizen verzamel ik 

vlinders en giraffen, maar van snuisteren in de 

Marollen word ik ook heel blij. Binnenkort pak-

ken we onze keuken en badkamer grondig aan 

en daarom stapten Michiel en ik een tijdje ge-

leden binnen bij Zelfbouwmarkt. We waren van 

onze sokken geblazen door het enorme aanbod 

in de vele verschillende afdelingen. Zo vonden 

we er de perfecte Vietnamese blauwsteen voor 

de renovatie van onze binnenkoer, maar ook 

qua verlichting tikten we al zeer toffe dingen 

op de kop. En de afdeling Home & Deco, tja… 

die kan ik gewoon niet voorbijlopen (lacht).”

1 tegels getrommelde blauwe 
steen Vietnam, 20 x 20 x 2 cm, 
art. nr. 22910, € 19,90/m2

2 fles Enjoy the little things,  
art. nr. 94365, € 4,99
3 waterglas Waterfall 300 ml, 
art. nr. 93783, € 4,40
4 plateau hout goud,  
art. nr. 90295, € 18,90
5 set eierdopje Feather lane  
Feather, art. nr. 94085,  
€ 23,60/2stuks
6 placemat Country lederlook, 
46 x 33 cm, black,  
art. nr. 88333, € 8,50 

7 wandklok Antiek zwart beige, 
diameter 60 cm, art. nr. 89174, 
€ 44,90
8 ledlamp E27 Globe vintage 
gold, diameter 95 mm, 5W, 
(600 lm), art. nr. 88492, € 20,00
9 ledlamp E27 Globe vintage 
gold, diameter 125 mm, 5W, 
(600 lm), art. nr. 88493, € 20,70
10 ledlamp E27 Decor vintage 
gold, 5W, (600 lm),  
art. nr. 88494, € 20,00
11 badjas Aquanova Mya  
poederblauw SML,  
art. nr. 94177/79/81, € 59,90
12 mok Feather lane Feather,  
art. nr. 94084, € 11,90
13 vaas Totem, donkergroen,  
h 34 cm, art. nr. 89768, € 19,90
14 stoel Trago zwart met grijs 
kussen, art. nr. 91383, € 79
15 poef nepbont, lichtgrijs,  
50 x 50 x 50 cm,  
art. nr. 93738, € 99,95

DIT IS HÚN THUIS

Laura, Michiel en hun 
konijntje Mr. George
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BATHE

Je hebt de perfecte ruimte.  

Je droomt van een badkamer in 

landelijke stijl die helemaal past 

bij de rest van je thuis. Maar hoe 

begin je eraan? Waar let je op? 

En – niet onbelangrijk – wat 

gaat dat allemaal kosten? Ook 

Laura en Michiel worstelen met 

die vragen. Ze klopten aan bij 

Zelfbouwmarkt expert Yves en 

kregen een heleboel nuttige tips.

badkamer

VOOR

NA

S.O.S.
ONZE EXPERT YVES 
MAAKTE DE REKENING

+ radiator Traditional Kingston staand, art. nr. 68553

+ badkamermeubel Eik (compleet met wastafelkranen, spiegels en 
toebehoren), 210 cm, 2 lades, art. nrs. 93028, 93030, 93029, 82418, 
93031, 93034, 93033, 82942 

+ lampjes Industrial weathered rust (x2), art. nr. 93042 

+ inloopdouche 100 cm (verschillende afmetingen mogelijk) met met 
opdruk en zijwand (compleet met toebehoren en op maat gezaagde 
granieten dorpels), art. nr. 93021, 10149, 93023, 93022 

+ douchemengkraan met grote douchekop en handdouche,  
art. nr. 78753 

+ bad acryl Beauty, 170 x 75 cm, art. nr. 93049 

+ badmengkraan Colonial wandmontage, art. nr. 93051

+ inbouwspot led zilver (set van 3), diameter 8 cm, incl. 3 led lampen 
6W (400 lm), art. nr. 86467 

+ vloer PVC LVT grijze eik Uniclick, 1220 x 180 x 4 mm,  
16 m2, art.nr. 92201

+ ondervloer Basic, 15 m2/rol, art. nr. 78604

€ 1.036,00

 
 
€ 4.454,96

€ 238,40 

 
 
€ 1.357,79 

 
€ 624,00

€ 1.356,00

€ 296,00

 
€ 46,95 

 
€ 396,80

€ 89,25

€ 9896,15TOTAAL

+

badkamermeubel Eik bad acryl Beauty
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BADKAMERTRENDS

Voor jou gecheckt!
SHOPPING

BIJ-DE-HAND
Vergeet ook de prakti-

sche kant niet. Kom alle 

badkamer accessoires 

ontdekken want bij ons 

heb je alles bij elkaar: van 

badkamer meubels tot  

douches tot de leukste  

accessoires!

Classy Ray
Krijgt hij een plaats in het kleinste kamertje 
of in je badkamer? Ray straalt gewoon klasse 
uit. Dat valt niet te ontkennen. Hadden we al 
gezegd dat hij ook bijzonder comfortabel is? 
Kom hem eens uitproberen.
verkorte hangwc Ray zwart, art. nr. 81176, € 198
wc-bril verkorte Ray zwart UF softclose,  
art. nr. 81177, € 49
drukplaat Geberit Sigma 20, zwart,  
art. nr. 86444, € 105,25

3X 
MOOI OP JE 
BADKAMERHerbronnen 

Ben jij ook een badmens? 
Dan weet je precies hoe het 
voelt om eerst zalig te genie-
ten en daarna als herboren 
uit bad te stappen. Met dit 
stijlvol vrijstaand exemplaar 
lukt dat moeiteloos.
vrijstaand bad Belle zwart/wit 
excl. kraan, art. nr. 93902, € 539

Spiegeltje 
spiegeltje

Make-up aan-

brengen, contact-

lenzen uitdoen, …: 

het gaat allemaal een 

stuk vlotter met deze 

handige tafel spiegel. 

En je hebt er meteen 

ook een leuk deco-

ratiestuk bij in  

je badkamer. 

design tafelspiegel zwart 
metaal (ook verkrijgbaar 

in het wit), art. nr. 75820, 
€ 34,95

SLIM SPELEN 
Geen twee badkamers zijn dezelfde. Dat weten wij 
natuurlijk ook! In de reeks Modular kan je daarom naar 
hartenlust combineren en spelen met afmetingen, 
kleuren en afwerkingen. Asgrijs, wit gelakt, eik of beton
look: wat had je in gedachten? Speel het slim: breng de 
maten van jouw badkamer mee naar de winkel en onze 
specialisten helpen je kiezen naar de best mogelijke 
combinatie.  
badmeubel Modular donker eik asgrijs, 900 x 460 x 510mm,  
art. nr. 78643, € 555,71
kolomkast Modular donker eik asgrijs, 400 x 330 x 1570 mm,  
art. nr. 75679, € 264,93

KNIPOOGJE 
Wie zegt dat toiletborstels 
saai moeten zijn? Doe eens 
iets geks en ga voor een 
grappig exemplaar. Ge   
ga ran deerd een ‘conversation 
starter’ als er bezoekers  
over de vloer komen.   
toiletborstel Miaou solid black, 
art. nr. 94539, € 21,90 
toiletborstel Aquanova Ugo olijf 
zwart, art. nr. 94210, € 59,90

Perfecte match 
We gooien alle beperkingen overboord! 
Ben je volledig ‘into black’, zoals onze  
lezeres Kathy? Dan houdt niets je nog  
tegen om ook resoluut voor zwarte 
kranen te kiezen. Maar misschien 
combineer jij liever wit met chroom? 
Alles kan, alles mag, zolang het maar 
jouw stijl is. Kom langs in onze mega- 
badkamerafdeling en we helpen je met 
plezier zoeken naar jouw perfecte match.
LINKS: eengreeps lavabokraan Maddy,  
art. nr. 89720, € 89 
RECHTS: eengreeps lavabomengkraan Fee 
zwart, art. nr. 55444, € 69

zeepdispenser Aquanova  
Ugo olijf zwart, art. nr. 94211,  

€ 34,90

opbergmand Aquanova Edris large  
wit, art. nr. 90243, € 39,90

afvalemmer One 3L van Zone,  
art. nr. 86822, € 44,90

‘Black is the new 

chrome’, wist 

je dat? En black 

combineert nu 

eenmaal mooi 

met white.  

Geniet van onze 

special!

handdoekrek  
Aquanova Icon wit,  
art. nr. 90244, € 99

wisser zwart silicone 
(ook verkrijgbaar in 
het wit) met houder, 
art. nr. 86834,  
€ 34,90

wasmand Aqua
nova Gisla medium 
zwart, art. nr. 
94148, € 109,90

CHALLENGE 1 
 

Geef de afkorting van de  
waterdichte tegelvloer  

die Laura en Kathy samen  
ontdekten in onze afdeling 

‘tegels’ en allebei mooi  
vinden.

TOPPE

TOPPER
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Herbronnen 
Ben jij ook een badmens? 
Dan weet je precies hoe het 
voelt om eerst zalig te genie-
ten en daarna als herboren 
uit bad te stappen. Met dit 
stijlvol vrijstaand exemplaar 
lukt dat moeiteloos.
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excl. kraan, art. nr. 93902, € 539
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brengen, contact-
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het gaat allemaal een 

stuk vlotter met deze 

handige tafel spiegel. 

En je hebt er meteen 

ook een leuk deco-

ratiestuk bij in  

je badkamer. 

design tafelspiegel zwart 
metaal (ook verkrijgbaar 

in het wit), art. nr. 75820, 
€ 34,95

SLIM SPELEN 
Geen twee badkamers zijn dezelfde. Dat weten wij 
natuurlijk ook! In de reeks Modular kan je daarom naar 
hartenlust combineren en spelen met afmetingen, 
kleuren en afwerkingen. Asgrijs, wit gelakt, eik of beton
look: wat had je in gedachten? Speel het slim: breng de 
maten van jouw badkamer mee naar de winkel en onze 
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kolomkast Modular donker eik asgrijs, 400 x 330 x 1570 mm,  
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KNIPOOGJE 
Wie zegt dat toiletborstels 
saai moeten zijn? Doe eens 
iets geks en ga voor een 
grappig exemplaar. Ge   
ga ran deerd een ‘conversation 
starter’ als er bezoekers  
over de vloer komen.   
toiletborstel Miaou solid black, 
art. nr. 94539, € 21,90 
toiletborstel Aquanova Ugo olijf 
zwart, art. nr. 94210, € 59,90

Perfecte match 
We gooien alle beperkingen overboord! 
Ben je volledig ‘into black’, zoals onze  
lezeres Kathy? Dan houdt niets je nog  
tegen om ook resoluut voor zwarte 
kranen te kiezen. Maar misschien 
combineer jij liever wit met chroom? 
Alles kan, alles mag, zolang het maar 
jouw stijl is. Kom langs in onze mega- 
badkamerafdeling en we helpen je met 
plezier zoeken naar jouw perfecte match.
LINKS: eengreeps lavabokraan Maddy,  
art. nr. 89720, € 89 
RECHTS: eengreeps lavabomengkraan Fee 
zwart, art. nr. 55444, € 69

1 afvalemmer One 3L van Zone,  
art. nr. 86822, € 44,90 

2 opbergmand Aquanova Edris large  
wit, art. nr. 90243, € 39,90

3 zeepdispenser Aquanova Ugo olijf 
zwart, art. nr. 94211, € 34,90

‘Black is the new 

chrome’, wist 

je dat? En black 

combineert nu 

eenmaal mooi 

met white.  

Geniet van onze 

special!

CHALLENGE 1 
 

Geef de afkorting van de  
waterdichte tegelvloer  

die Laura en Kathy samen  
ontdekten in onze afdeling 

‘tegels’ en allebei mooi  
vinden. Knip deze bon uit en kom  

je GRATIS* zaklamp  
(merk VARTA) afhalen.  

We hebben 500 stuks klaarliggen 
voor de snelste onder jullie.

* Afhalen in de afdeling Verlichting. 
Op=op. Exclusief batterij. 1 bon/
gezin. Enkel met vertoon van origi
nele bon (geen kopie). Geldig tem 
31/01/18. Niet cumuleerbaar met 
andere acties. Niet in te ruilen tegen 
cash of waardebon.

BON

GRATIS

Naam: 
Voornaam: 
Emailadres: 
Postcode: 

3X MOOI OP 
JE BADKAMER

1
2

3

TOPPER

Classy Ray
Krijgt hij een plaats in het kleinste kamertje 
of in je badkamer? Ray straalt gewoon klasse 
uit. Dat valt niet te ontkennen. Hadden we al 
gezegd dat hij ook bijzonder comfortabel is? 
Kom hem eens uitproberen.
verkorte hangwc Ray zwart, art. nr. 81176, € 198
wc-bril verkorte Ray zwart UF softclose,  
art. nr. 81177, € 49
drukplaat Geberit Sigma 20, zwart,  
art. nr. 86444, € 105,25
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1 raamdecoratie Inside over
gordijnen maatwerk luxe,  
Alle info, stoffen, modellen 
en advies in de onze afdeling 
Raamdecoratie.
2 kom Peili zwart, 50 cl met 
vergiet, art. nr. 91678, € 37,50
3 kom Peili zwart, 2 L met 
schotel, art. nr. 91682, € 49,95
4 champagneglas Waterfall 
340 ml, art. nr. 93781, € 6,65
5 bank hout 56 x 23 x 43 cm, 
art. nr. 86357, € 65,35
6 vloerlamp verschillende  
modellen in afdeling Verlichting
7 tekstbord zwart, 26 x 35 cm, 
art. nr. 84849, € 8,99
8 poster Free to Fly 30 x 40
 cm, art. nr. 88099, € 12,95
9 teksbord, art. nr. 92835,  
€ 11,30
10 poster konijn 30 x 40 cm, 
art. nr. 88098, € 12,95
11 kussen nepbont lichtgrijs  
45 x 45 cm, art. nr. 93737,  
€ 28,90

Me & Mr George
“Dit is één van mijn favoriete plekjes in huis. Werken, 
instagrammen, bloggen, mijmeren…: deze plek inspireert me 
– hier kom ik tot rust. En Mr. George, ons huiskonijn, geniet 
ervan om hier rond te huppelen en mij gezelschap  
te houden”, aldus Laura.

10:00
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SHOPPING

LAURA EN KATHY KIEZEN SAMEN HUN FAVORIETEN

Zoooooveel te ontdekken
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.

K: “Kijk Laura! Ken je dit? 
Dat zijn Luxury Vinyl Tiles  
of LVT’s. Ik vind ze heel mooi, 
maar voor jouw nieuwe bad
kamer is dit misschien ook iets, 
want ze zijn waterbestendig.”
L: “Ja, dat vind ik wel tof: ze
voelen warm en zacht aan en
er kan blijkbaar ook vloerver
warming onder als je er een 
speciaal daarvoor bestemde 
ondervloer onder legt.”
LVT-planken Quickstep Livyn 
Balance click pvc, art. nr. 84684,  
€ 32,95/m2

L: “Deze hoek van de 
afdeling Home & Deco lijkt 
wel voor mij gemaakt (lacht). 
Zo’n toffe spulletjes allemaal 
in landelijke stijl! En oh, er
ligt zelfs een memobord in 
de vorm van een vlinder.  
Ik verzamel vlinders en 
breng er mee van op elke 
reis. Deze zou nog wel mooi 
passen in mijn interieur.”
memobord vlinder ijzer wit,  
50 x 56 cm, art. nr. 90540,  
€ 15,25

L: “Hey, deze tegeltjes doen me denken  
aan de leuke patroontjes op de keukenvloer 
van mijn oma. Speels, authentiek en met  
een landelijke touch. I like it.”
tegelvloer Italiano, 60 x 120 cm, art. nr. 87355,  
€ 19,99/m2

 1.  AFDELING 
 TEGELS, LAMINAAT 
 EN PARKET 

 2. AFDELING  
 HOME & DECO 

“Zoals bij mijn oma 
in de keuken”

“Een zwarte  
design  

douchezuil:  
de max!”

L: “Kom Kathy, we gaan 
eens testen of je hier com
fortabel met twee in kan. 
Mijn vriend Michiel en ik 
gaan graag samen in bad  
en dit vind ik een heel
mooi exemplaar aan een 
zeer mooie prijs. Woehoe, 
het past perfect met twee!”
LINKS: thermostatische  
douchezuil Kiki 2, inox zwart, 
art. nr. 77913, € 349
RECHTS: bad Belle, inclusief 
potenset en click clack  
met overloop, excl. kraan,  
art. nr. 82212, € 495

 3. AFDELING 
 BADKAMERS 



1918

SHOPPING

 4. AFDELING  
 KEUKENS 

 6. AFDELING RAMEN  
 EN DEUREN 

L: “Daar droom ik nu al  
een tijdje van, zie: zo’n 
zwarte stalen deur. Ze zou 
perfect staan tussen onze 
living en keuken en die 
magneet sluiting vind ik wel 
leuk. En wat me ook opvalt: 
de prijs! Die valt heel goed 
mee, zeg.”
stalen deur Black Elegance,  
8 verdelingen, 880 x 2040 mm,  
art. nr. 93686 (rechts) en 93687 
(links), € 995

K: “Dat vind ik best nog handig: zo’n 
brievenbus waar je ook pakjes kan in laten le
veren. Wij zijn sowieso niet veel thuis en dan 
hoef je niet extra te lopen. Waarom ik deze 
zo leuk vind? Zwart en strak hé (lacht).”
product brievenbus mat zwart TXT,  
art. nr. 94695, € 1189
nummers white foil, art. nr. 72808

“Ik had een strakke, zwarte keuken in gedachten  
en botste er hier in de toonzaal op.” 

“Deze stalen deur 
zou perfect  bij  

ons passen.”

K: “Bij ons thuis is alles 
op het gelijkvloers, maar 
binnenkort beginnen we aan 
de renovatie van het huis 
van mijn grootouders. Daar 
zou zo’n strakke trap met 
ledverlichting niet misstaan. 
Ze vertelden mij hier dat het 
fineer eik is die geolied werd 
in de kleur ‘apache grey’: 
stijlvol en onderhouds
vriendelijk.”
trap Kalea, prijzen in de winkel

K: “Jij moet nog een keuken 
kopen, zeker, Laura? Ik heb 
hier in deze afdeling mijn 
gedacht gevonden. Je weet 
intussen dat ik een zwak heb 
voor zwart en strak, maar 
ook voor jou hebben ze hier 
mooie modellen, hoor. Deze 
afwerking vind ik best ook 
wel nog mooi. En jij?”
Nolte keuken Portland antraciet 
(met de hand gecementeerde 
deuren) gecombineerd met 
Nappa leer decor Inca goud  
en werkblad volkern zwart  
1,2 cm (verschillende combi  
naties mogelijk) 

hanglamp zwart , excl. lampen,  
led mogelijk, art. nr. 94283, € 74,95
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Volop genieten 
van uw tuin
Zorg voor een authentiek buitengevoel 
met deze prachtige bronzen of zwarte 
Philips myGarden-wandlamp

Weerbestendig

 
Eenvoudige 
installatie 

 
Energiezuinig

Raindrop
wandlamp
01652/06/16

Brons

Raindrop
wandlamp
01652/30/16

Zwart

Warm
wit licht

17_PHIL_10072 Adv Zelfbouwmarkt magazine - je thuis-HR.indd   1 08/11/17   11:15

RELAX

OH WHAT

Al gehoord van onze Ladies Night? Ieder jaar in oktober  

of november nodigt Zelfbouwmarkt een groot deel van 

haar vrouwelijke klanten uit voor een onvergetelijke  

avond, exclusief onder dames. Ook dit jaar waren we  

op donder dag 23 november volledig volgeboekt: zo’n  

275 ladies genoten met volle teugen – en neem dat  

laatste gerust een klein beetje letterlijk.

Bouwen aan…  
je vriendenkring
Ieder jaar zijn ze met meer, ieder jaar worden 
de groepjes groter en hier en daar ontstaan 
er zelfs nieuwe vriendschappen. Onze Ladies 
Night is niet alleen een fijn avondje uit met je 
eigen vriendinnen, hij brengt je ook dichter bij 
gelijkgestemden. “De locatie, met ‘7 winkels 
onder één dak’ is perfect geknipt voor zo’n 
event”, liet iemand zich ontvallen. We kunnen 
haar geen ongelijk geven.

Gewoon  
plezant
Een catwalk, foodtrucks, tastings, workshops, …: 
een Ladies Night van Zelfbouwmarkt heeft 
alle ingrediënten voor een toffe avond in 
goed gezelschap. Wat een sfeer ook tijdens 
de modeshow en tombola. En ook de extra 
kortingen, exclusieve aanbiedingen en goed 
gevulde goodie bag  werden – alweer – heel 
erg gesmaakt. En oh, hadden we al de GE
WELDIG dansbare muziek vermeld?

Wil je er volgend jaar ook  
bij zijn? Hou onze  

Facebook-pagina in  
de gaten!

CHALLENGE 2 
 

Wat is de naam van het  
radiatormerk waarvan  

Zelfbouwmarkt exclusief  
verdeler is?

a night

Night
Ladies

donderdag23 NOVEMBER - 19u tot 23u 

VERRASSINGS 
OPTREDEN

FOODTRUCKS - CAVA A VOLONTE -  

COOLE GOODIEBAG - PRACHTIGE TOMBOLA - DJON THE CATWALK
noire de noire (aaiko, guess, supertrash,...)

d’amore (hippe shoes voor kids & teens)
aquanova (badlinnen)

TASTINGtillies (homemade lemonades & mocktails)
de moor (likeur & wijn)

WORKSHOPS:fabrik_unik (sjaal)trind (nagels & handen)
MAKE-UP - JEWELS - MASSAGE - PHOTOBOOTH - UPPER AT HOME

beperkte tickets te koop aan de kassa 15€ p.p.

(korting en voorwaarden zie ticket)
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wijnen • sterke dranken •  stokerij

HANDMADE JEWELRY
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Kathy leeft, eet en kookt gezond. “Ik heb altijd al een zwak 

gehad voor vers, gevarieerd en lekker eten. Mijn opleiding 

geneeskunde heeft die gedachte alleen maar versterkt.” Op de 

weinige vrije momenten dat het gezin van Kathy samen aan 

tafel zit, genieten ze des te meer van mama’s kookkunsten.

KOKKERELLEN

1 Nolte keuken Soft Lack, kleur wit softmat, gecombineerd met de Natuur Fineer,  
kleur eiken mokka met pushtoopen deuren en werkblad in composiet Dekton Zenith
2 keukenapparaten Siemens: fullsteam oven, combi microgolfoven, koelkast,  
kookplaat inductie vitro keramisch, dampkap
3 eengreepskraan Lewis, zwart, art. nr. 71074, € 96,74
4 koksschort zwart katoen, art. nr. 91061, € 16,25
5 afvalemmer Kickmaster, amandel met demping, art. nr. 93657, € 169,95
6 pot keramiek wit/goud, h. 16 cm, art. nr. 92818, € 13,90
7 pot keramiek wit/goud, h. 16 cm, art. nr. 92819, € 21,95 
8 zandloper JLine, art. nr. 89500, € 13,90
9 snijplank Silva oak, 35 x 24 cm, art. nr. 91527, € 49,95
10 mand iron mat zwart, 52 x 10 x h. 6 cm, art. nr. 93809, € 19,50

1098

Aan tafel!

23

13:00
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KOKKERELLEN

Back to the roots
Kathy is huisarts, haar man Eric IT’er. “Toen ik 6 jaar oud 

was, is er bij ons in Oetingen in de kerk een man dood-

gevallen voor mijn ogen. Dat niemand kon helpen, heeft 

een grote indruk op mij gemaakt”, vertelt Kathy. “Omdat ik 

kinderen wilde en hen zelf wou opvoeden, heb ik ortho-

pedagogie gestudeerd en eerst een 9 to 5 job gehad, maar 

het idee om arts te worden bleef sudderen. Toen onze 

jongste zoon Luka geboren werd, hakte ik de knoop door 

en begon ik aan mijn studies geneeskunde. We woon-

den toen in Dilbeek en ik studeerde overdag en ’s avonds 

laat zodat ik er was op de momenten dat de kinderen 

mij nodig hadden. Nu ben ik huisarts in Oetingen waar 

ik opgegroeid ben en wonen we in een huis dat we zelf 

verbouwden, op amper 10 minuten van de praktijk.”

Zorg dragen voor anderen
Kathy houdt ervan om voor anderen te zorgen. “Na school 

kregen onze kinderen vroeger steevast een kom verse 

soep voorgeschoteld en ‘s avonds een verse, gezonde 

maaltijd. Ik hou niet vast aan een bepaalde stijl van koken, 

maar vind variatie heel belangrijk – dat houdt het ook 

boeiend (lacht).”  Dat Kathy graag voor mensen zorgt, blijkt 

ook uit haar voorliefde voor palliatieve begeleiding. “Het 

geeft me enorm veel voldoening om de patiënt en zijn 

familie goed te omkaderen. Je staat dicht bij de mensen 

en maakt echt een verschil.”

“De tegeltjes aan de spoelbak 
ben ik samen met mijn dochter 

Ine gaan kiezen. Ze matchen 
mooi met onze automatische 

vouwgordijnen.”

1 ledlamp E27 Globe vintage gold, 
diameter 125 mm, 5W (600 lm),  
art. nr. 88493, € 20,70 
2 vouwgordijn Inside met Somfy 
motor, op bestelling
3 opbergbox hot stuff deep zwart 
met wit 500 gr, art. nr. 94520, 
€ 9,80
4 broodtrommel limoen geel 
klein, art. nr. 93669, € 67,99
5 kop met schotel met zwarte lijn 
A table, art. nr. 91365, € 13,20
6 muurmand zwart h. 26 cm,  
art. nr. 94097, € 12,90
7 appel keramiek blinkend koper, 
h. 25 cm, art. nr. 85265,  
€ 62,60, h. 19 cm, art. nr. 
85264, € 24,95, h. 13 cm,  
art. nr. 85263, € 16,30
8 kom Peili zwart 9 L met  
schotel, art. nr. 91673, € 62,95
9 stoel Louis, art. nr. 91385, € 69

10 drinkglas Alba transparant  
h. 9 cm, art. nr. 53598, € 7,5 
11 kom Oco, diameter 16,7 cm, 
art. nr. 91645, € 20,70
12 dinner bord Oco, diameter  
27 cm, art. nr. 91641, € 18,15
13 placemat rond zwart leder 
country, diameter 38 cm, art. nr. 
91380, € 8,35
14 keukenset zwart 3delig,  
art. nr. 94111, € 49,95
15 keuken-/wc-rolhouder limoen 
geel, art. nr. 93673, € 29,99

DIT IS HÚN THUIS

Eric, Kathy,   
Ine (19 – studeert genees

kunde in Amsterdam), 
Thomas (17 – wil dieren

arts worden) en Luka  
(14 – zit op internaat): 

niet op de foto

5

2

1

4

6

7 8

9

3

Beste rapport
“Ik ben al jarenlang klant bij Zelfbouwmarkt. 

Voor onze verbouwing in Dilbeek ging ik er 

dikwijls langs en toen ik vorig jaar voor onze 

nieuwe keuken verschillende offertes opvroeg, 

had Zelfbouwmarkt het beste rapport: nergens 

was de prijs-kwaliteit beter. In de toonzaal 

had ik ook meteen een strak model gespot dat 

goed bij onze nieuwe woning paste. Ik heb 

daarna alles tot in de puntjes besproken met de 

mensen van de keukenafdeling. Het viel mij op 

dat de expert goed wist waarover hij sprak en 

echt nuttige tips gaf. Ook de plaatsing verliep 

vlot en volgens planning. En dat was belang-

rijk, want we hadden een strikte deadline voor 

onze verhuis en ik wilde niet naar een huis 

zonder een degelijke keuken (lacht).” 

10

11

12

14

13

15



2726

3

CHALLENGE 3 
 

‘... is the new chrome’.  
Tip: Kathy houdt heel erg  

van deze kleur.

SCANDINAVIAN CHIQUE VERLICHTING

Voor jou gecheckt!
SHOPPING

Hou je van de 

seventies, maar 

ook van een 

vleugje luxe in  

je interieur? 

Snuister mee  

met ons!

3X OP POOTJES
Een vleug je extra sfeer, een leuk decoratief 
accent of gewoon een makkelijk aanvullend 
lichtpunt. Wat je stijl of budget ook is, bij 
ons vind je gegarandeerd die kleine of grote 
staanlamp die je nog mist in je interieur. 
Kan je niet kiezen? Geen nood, onze 
specialisten staan je bij met 
deskundig advies.  
1 tafellamp marmerwit, h. 45 cm, 
excl. lamp, led mogelijk,  
art. nr. 88025, € 44,90 
2 tafellamp hout kap wit,  
h. 32 cm, excl. lamp, led mogelijk, 
art. nr. 93202, € 56,76 
3 vloerlamp crème, excl. lamp, led 
mogelijk, art. nr. 84575, € 189,95 

PERFECTE 
PENDEL

Op zoek naar de perfecte 

pendel? Met deze tips van 

onze experten ben je al 

aardig op weg: stem je 

hanglamp af op de ruimte 

waarin je hem wil hangen, 

denk aan de toepassing, 

maar check ook of er nog 

andere verlichting in de 

kamer is. De vorm, licht-

bron en het materiaal van 

je pendel bepalen de sfeer. 

Als je voor Scandinavian 

chique gaat, voeg je dat 

extra vleugje verfijning 

en elegantie toe dat jouw 

interieur naar een hoger 

niveau tilt. Wedden?

1 hanglamp crème eik, diameter 
35 cm, excl. lamp, led mogelijk, 
art. nr. 87424, € 84,50 
2 hanglamp natuur hout, 
diameter 50 cm, excl. lamp, led 
mogelijk, art. nr. 86911, € 359,95 
3 pendel wit of grijs, excl. lamp, 
led mogelijk, € 74,95 
4 pendel wit of zwart, excl. lamp, 
led mogelijk, €119,95

Verlichte 
geest
Wie denkt dat een bureau-

lamp niet hip kan zijn, 

heeft nog geen kennis 

gemaakt met dit elegante 

exemplaar. Studeren of je 

administratie onder han-

den nemen in stijl: het kan!

bureaulamp hout incl. led lamp 
5W (410 lm), art. nr. 93407,  
€ 84,95

Naturel
Haal de natuur in huis, haal rust in 

huis. Hoe? Met een verfijnde houten 
verlichtingslichtarmatuur. Je combi
neert ze moeiteloos met wit of met 
iedere andere kleur in je interieur. 

Kom ze allemaal ontdekken in onze 
megagrote vernieuwde toonzaal. 

1 hanglamp hout excl. lamp, led mogelijk,  
art. nr. 86914, € 299,95 

2 hanglamp nickel ahorn, diameter 40 cm, 
excl. lamp, led mogelijk,  
art. nr. 88014, € 67,95 

3 plafonnier wit incl. 2 led lampen 10W 
(1050 lm per lamp), art. nr. 87263,  

€ 279

1

2

Ranke
studiepartner

1

2

3

4

Instant  
sfeermaker1

2

3
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WORK

Grijze dag, zonnige dag of late avond-

uurtjes. “Mensen kiezen niet echt 

wanneer ze bij mij langskomen.  

Hoe kan ik vermijden dat patiënten 

met open mond maar met 

dichtgeknepen ogen in mijn stoel 

zitten?”, vraagt Kathy. Een kolfje 

naar de hand van Thierry, onze 

Zelfbouwmarkt specialist inzake 

raamdecoratie.

“Een volkomen terechte 
vraag, Kathy. Ik begrijp 
dat je de stoel daar ge
plaatst hebt om maximaal 
gebruik te kunnen maken 
van natuurlijk licht als je 
de patiënten onderzoekt, 
maar het mag jou en de 
patiënt ook niet hinderen 
natuurlijk. Bovendien 
moeten mensen zich ook 
kunnen aan en uitkleden 
zonder inkijk van buitenaf. 
In ons ruim assortiment 
raamdecoratie heb ik dé 
oplossing voor jou: dubbe
le rolgordijnen. Daarmee 
heb je niet alleen stijlvolle, 
maar ook zeer praktische 
raamdecoratie die je in 
een handomdraai aanpast 
aan de situatie. Mooi én 
handig dus.”

dubbel rolgordijn Day & Night, wit 
standaardmaten met max breedte 
1800 mm, vb. 1800 x 2100 mm,  
art. nr. 51420, € 154,95

Zeg eens

ONZE EXPERT THIERRY  
GEEFT ADVIES

VOOR

NA

aaaaah?
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Ken je dat gevoel: 

koude tenen, ril-

ling over de rug? 

Weg ermee, dank-

zij onze nieuwste 

radiatoren. 

RADIATORTRENDS

Nooit meer frisjes
TRENDS

RANKE ROBYN 
Minimalistische, fijne lijntjes 
of strakke, bredere buizen? 
Liever zwart of eerder wit? 
Deze radiator past in elk 
eigentijds interieur.
designradiator Robyn zwart,  
aluminium, 2115 W,  
art. nr. 88793, € 495

Wat mag 
het voor 
jou zijn?

Industrieel loft-

gevoel of eenvoudig 

en budgetvriende-

lijk? In ons ruim 

assortiment vind je 

het allemaal.

LINKS: handdoek radiator 
Xenia wit, 1427 W,  

art. nr. 88723, € 339 
RECHTS: strakke, vlakke 

design paneel radiator 
Major beschikbaar in  

2 versies en 19 verschil
lende afmetingen.

MOOIE  
WARMTE
Betaalbaar, mooi en altijd  
lekker warm: dat zijn de  
radiatoren van het merk  
BeauHeat, een Belgisch  
merk dat exclusief bij Zelfbouw-
markt verdeeld wordt. Zoek  
je een conventionele paneel-
radiator, een handdoekdroger  
of een designmodel? Kom ze 
checken in onze toonzaal en 
ontdek de kleuren, uit - 
voeringen en wattages.
1 designradiator Roan donker 
grijs, aluminium, 4182 W,  
art. nr. 92223, € 549 
2 handdoekradiator Xerxces wit,  
1101 W, art. nr. 88711, € 229  
3 handdoekradiator Ruben antraciet, 
696 W, art. nr. 88889, € 168

Kom bij ons ook het com-
plete assortiment Vasco  
radiatoren ontdekken en 

krijg 35% korting!*

1

2

3

Klassieke eenvoud

*korting enkel geldig op radiatoren

 DESIGN RADIATOREN 

kwaliteit en 
design aan  
betaalbare  
prijzen
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LANGUIT
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Piano piano
“Wist je dat ‘piano’ ook ‘rustig aan’ betekent in het Italiaans? 
We hebben een druk leven, maar als we samen thuis zijn, ge
nieten we des te meer van de rust. En die rust vinden we vaak 
terug in een streepje muziek. Onze drie kinderen hebben 
muziekschool gevolgd en ook mijn man Eric nam pianoles. Ik 
vind het heerlijk als een van hen een deuntje begint te tokke
len. Een ideale manier om even samen te ontsnappen aan de 
drukte van alledag (glimlacht).”

1 vouwgordijn Inside met Somfy motor, 
op bestelling
2 schilderij olieverf abstract,  
100 x 140 cm, art. nr. 90026, € 99,90
3 staanlamp zwart, excl. lamp,  
led mogelijk, art. nr. 81681, € 485
4 vaas alu mat zwart, h. 26 cm,  
art. nr. 93771, € 54,90
5 bijzettafel Oak zwart, diameter  
50 cm, art. nr. 89993, € 73,90
6 muur- en plafondverf Matterhorn, 
wit, 10L, superdekkend, art. nr. 85734, 
€ 49,99
7 plaid bont beige sous ruban,  
150 x 200 cm, art. nr. 94712, € 62,90
8 kussen bont, 50 x 50 cm,  
art. nr. 94713, € 21,50
9 plaid microfibre grand luxe sable,  
220 x 240 cm, art. nr. 73131, € 32,50
10 droogbloem olijfboom in pot groen 
h. 90 cm, art. nr. 83086, € 47,90
11 tafellamp zwart, diameter 25 cm, 
excl. lamp, led mogelijk, art. nr. 93369, 
€ 59,95
12 fotokader Happy goud, 10 x 15 cm, 
art. nr. 89733, € 17,90

20:00
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Zoek je een ruim assortiment verlichting
in verschillende stijlen?

Hou je van modern? Of verkies je liever
klassiek? Fantasia verlichting komt elke
stijl tegemoet!

WEDSTRIJD

GA JIJ DE UITDAGING AAN?

Challenge

Ik ook! 
ZIN IN DEZE SUPERPRIJS? 

Spot in dit magazine de 3 vragen met dit 
icoontje  en stuur jouw 3 antwoorden  
naar puzzel@zelfbouwmarkt.be. Geef ook 
een inschatting van het aantal inzendingen.  
Je hebt tijd tot 28 februari 2018. 

Onze winnares
Samen met vele anderen ging Karen Wynen
daele de uitdaging aan, maar zij sleepte onze 
eerste prijs in de wacht! Begin september kwam 
ze hem ophalen in de winkel en maakte ze kennis 
met onze styliste Linda, die voor één keer haar 
personal stylist werd. Het klikte meteen.

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 
de vragen juist beantwoordt 
én het dichtst bij het juiste 
aantal inzendingen zit. 

Veel speelplezier…Gogogo!

In de zomereditie van  

‘Je Thuis’ maakte je kennis 

met onze Challenge:  

een leuke en typische  

Zelfbouwmarkt manier  

om een fan-tas-ti-sche  

prijs te winnen. 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.



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 december 2017. 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.


