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BelBano biedt je een ruim

assortiment aan unieke en luxueus
afgewerkte badkamermeubelen.
Onze badkamermeubelen
onderscheiden zich door hun
kwalitatieve afwerking aan zeer
betaalbare prijzen.

“Voortaan krijgen
de dames
de hoofdrol!”

Tijdloos, landelijk of
modern?
Belbano heeft een passend
badkamermeubel voor ieders smaak
en budget. Combineer zelf naar
wens uw wastafel, wastafelkast
of kolomkast of kies meteen een
compleet badkamermeubel uit onze
collectie badkamermeubelen.

Welkom

Belgische betaalbare
en kwalitatieve
badkamermeubels.

IN JE THUIS

De wastafels zijn zelf te bepalen. Kies je voor een
klassieke geïntegreerde wastafel of wil je toch een
iets persoonlijkere look met onze opbouwkommen.

De keuze van de handgrepen laten we volledig
aan jou over. Je kan kiezen tussen een stevige
greep of een fijne, bijna onzichtbare greep.
Exclusief dealer Zelfbouwmarkt

Met

komt jouw droombadkamer meteen een stukje dichterbij.

‘Of ik het aandurfde?’, vroeg de redactrice van Je Thuis me toen we de koppen
bijeen staken om deze nieuwe editie voor te
bereiden. ‘Wat zou je ervan denken dat jij de
lezers van het magazine welkom zou heten?
In naam van je ouders Ignace en Trui, die in
de jaren ’80 de grondvesten van Zelfbouwmarkt legden, in naam van je broer Stijn die
het bedrijf vandaag leidt, maar ook in naam
van de 80 medewerkers die elke dag in de
7 speciaalzaken onder één dak de klanten met hart en ziel én met raad en daad
bijstaan.’

van het nest, de Thuis van het ganse gezin.
Blijven de mannen en kinderen dan in de
kou staan? Maar neen, lees de verhalen van
Benedikte en Gravin de Lalaing, de twee
hoofdrolspeelsters in deze editie, en ontdek
hoe het er aan toe gaat in hún Thuis.

Een hele eer, vond ik dat meteen, maar ook
een logische stap als je weet dat je vertrouwde Je Thuis een nieuwe weg inslaat. Voortaan
krijgen de dames immers de hoofdrol!
Waarom? Omdat zij anno 2017 meer en
meer hun stempel drukken op de inrichting

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

Dus ja, ik durf het aan. En ik hoop van harte
dat jij het ook aandurft. Want nieuw in ons
magazine is de Challenge, een reeks uitdagingen voor onze lezers met een knaller van
een prijs. Op pagina 34 vind je meer uitleg.

Elise

Suggesties? Vragen?
Of ook zin om de hoofdrol
te spelen?
Laat het ons weten via
facebook.com/zelfbouwmarkt.be
of via Twitter @zelfbouwmarkt.
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In dit nummer zoomen
we samen met Benedikte
(links) en Gravin de
Lalaing (rechts) in
op 7 momenten tijdens
hun dag.
De 2 hoofdrolspeelsters in
deze editie van
Je Thuis laten je binnen
kijken in hun thuis en
delen hun stijltips met
onze lezers. Enjoy…
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Goeiemorgen
morgen
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De dag begint in B&B Hof van Lier in
Zandbergen. Gravin de Lalaing, de
eigenares van de prachtige 18e eeuwse
vierkantshoeve, zet de puntjes op de i
in de pas vernieuwde badkamer van de
suite. Het wordt een goeie morgen voor
de gasten - dat staat nu al vast.”

8
4
3
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1 kraan Katrin vrijstaand, inclusief handsproeier, flexibels, eengreepsmengkraan art. nr. 54827, € 298
2 bad vrijstaand Belle wit, inclusief regelbaar geïntegreerd potenstel, art. nr. 82212, € 495
3 zakdoekdoos Rotan naturel, art. nr. 89446, € 39,95
4 cactus in pot lichtgroen, h 29 cm, art. nr. 83024, €16,25, bloempot Eva, grijs/beige/taupe s, art. nr. 89532, € 4,90
5 mand rond papiertouw naturel, art. nr. 86407, € 27,30
6 vloer keramisch parket Real Roble, 200 x 1140mm, art. nr. 82498, € 29,90/m2
7 spiegel Simla – ruime keuze in onze toonzaal
8 handenwasser Lola, blauwe natuursteen mat, art. nr. 52480, € 198
9 handdoek Aquanova London, 55 x 100cm, honing, art. nr. 90192, € 13,90
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RISE & SHINE

Terug naar de essentie

“De familie van mijn echtgenoot, Graaf de

1

Lalaing, woont al sinds 1100 in het kasteel van
Zandbergen”, vertelt de Gravin. “De kasteelhoeve werd in 1752 heropgebouwd en vervulde een
belangrijke rol voor de plaatselijke gemeenschap. Na jaren van leegstand en een grondige
renovatie wil ik die activiteiten, dat ‘leven’, hier
terugbrengen. Met de nieuwe B&B, maar ook
met de paarden: we haalden een lokaal ras, het
Vlaams Paard, terug naar hier. En binnenkort
verkopen we in de hoevewinkel ook onze

HAAR THUIS =
JOUW THUIS

eigen producten: brood gebakken in ons
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gerestaureerd bakhuis, groenten gekweekt op
de velden rondom de hoeve, daslook uit onze
bossen, pesto, eieren, … en op termijn ook
zelfgekweekte shiitake paddestoelen. Daarnaast
vind ik het ook belangrijk om lokale organisaties,
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zoals Levenslust, een organisatie voor kinde-

Gravin de Lalaing:
“Ik hou van deze hoeve
en wil dat gevoel delen
met mensen uit de
streek.”

10

ren met leerstoornissen en/of opvoedings
moeilijkheden, te steunen.”

Wabi sabi

“Niet alleen met de activiteiten in de hoeve
wilde ik back to basics”, vult de Gravin aan. “Ook
bij de inrichting van de B&B stond die gedachte
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centraal. Daarom heb ik me laten inspireren
door wabi sabi, een Japanse levensfilosofie
die pleit voor een terugkeer naar de natuur,
imperfectie omarmt en ruwe materialen eert.”
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Missie geslaagd: als bezoeker in het Hof van
Lier voel je de eenvoud en rust.

Lokale banden aanhalen
“Ik ben Duits, maar woonde lang in Ierland.

Zo’n vijf jaar geleden verhuisden we met het
gezin naar het kasteel van de familie van mijn
echtgenoot in Zandbergen”, aldus de Gravin.
“De keuken van het kasteel was aan vernieuwing
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toe. Voor mij een ideale manier om kennis te
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maken met wat de lokale markt te bieden had.
Ik ontdekte Zelfbouwmarkt en werd er bijzonder goed geholpen. Intussen ben ik al jaren
fan, want ik vind er steevast kwaliteit tegen een
correcte prijs. Voor mij is het ook bijzonder fijn
dat ik er in de verschillende afdelingen zoveel
verschillende stijlen vind. Je merkt dat ze er echt
mee bezig zijn en veel belang hechten aan een
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ruim en actueel aanbod. Ook voor de B&B vond
ik er precies wat ik zocht. En intussen kennen
de mensen me er als ‘de blonde dame die Engels
spreekt’ (lacht).”

8

Het interieur van
de historische
hoeve ademt
authenticiteit.

1 doucheset Dikara, art. nr. 90419,
€ 495
2 klaar doucheglas Anaïs, 870 x
2000 x 8mm, art. nr. 35945,
€ 98, profiel Anaïs blinkend,
2000 mm, art. nr. 37416, € 98
3 wandtegels-vergelijkbaar met
onze wandpanelen Dumapan SMP
Valladolid lichtgrijs, art. nr. 86004,
€ 14,90/m²
4 douchetub Tassa Acryl,
1600 x 900 mm,
art. nr. 71096, € 308,21
5 badmat Aquanova London,
60 x 60cm, honing,
art. nr. 90202, € 28,50
6 zeepdispenser Arona lichtgrijs,
art. nr. 87636, € 34,90
7 zeepschaal Arona lichtgrijs,
art. nr. 87638, € 24,90
8 tandenborstelhouder Vico,
art. nr. 81946, € 13,25
9 zeepdispenser Vico,
art. nr. 81947, € 26,45
10 spiegel hout - ruime keuze in
onze toonzaal
11 badmat Aquanova Luka
mistgroen, 60 x 100 cm,
art. nr. 90221, € 69,90
12 afvalemmer Aquanova Ona
mistgroen 3L, art. nr. 90217,
€ 59,90
13 verkorte hangwc Ray wit,
art. nr. 78402, € 146
14 toiletborstel Nova Dusty Zone
groen, art. nr. 81084, € 42,50
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14
OOK ZIN GEKREGEN OM IN B&B HOF VAN LIER IN ZANDBERGEN TE LOGEREN?
MEER INFO OVER DEZE SPLINTERNIEUWE B&B VIND JE OP WWW.HOFVANLIER.BE
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SHOPPING

Voor jou gecheckt!
BADKAMERTRENDS

Vleug je Denim Drift

Ein-de-lijk me-time. Baden,
douches, meubels, ... maar ook
alle toebehoren en accessoires:
bij ons vind je werkelijk alles om
thuis je eigen badkamerparadijs
te creëren.

Ken jij dé ‘Kleur van 2017’? Denim Drift: de zachte,
blauwgrijze kleur is zorgvuldig uitgekozen door
Levis omdat ze perfect aansluit bij de tijdsgeest. Niet toevallig dus dat we jouw nieuwste
badkameraccessoires voorstellen in Denim Drift.

badkamermeubel Tess, 900 mm staand,
art. nr. 66621, € 445
handdoekladder Icon,
zwart, art. nr. 90245,
€ 99

reeks Adagio van Aquanova,
Denim Drift poeder blauw:
washandje, art. nr. 90214, € 2,5,
gastendoek, art. nr. 90212, € 5,50,
handdoek, art. nr. 90213, € 11,50,
badlaken, art. nr. 90215, € 19,90

zeep Marlin van
Aquanova, lichtblauw,
art. nr. 90220, € 8,90

EEN COMPLETE
BADKAMER VOOR
MINDER DAN
€ 2000. KAN DAT?

BON

Jaaaaa! Bij Zelfbouwmarkt weten we hoe belangrijk het is om je budget strak
in de hand te houden. Daarom werkten we een nieuw badkamerconcept uit.
Welke combinatie je ook kiest binnen het concept, je overschrijdt het budget
van € 2000 niet. Handig, niet?
Surf zeker naar onze website voor meer mogelijkheden!
* Foto’s of samenstelling kunnen afwijken.

Cosy composiet

Op zoek naar een douchebak? Deze nieuwste
solid surface exemplaren ogen niet alleen
bijzonder strak en elegant. Ze zijn ook perfect
bestand tegen onderhouds- en lichaams
verzorgingsproducten, voelen ook heerlijk
zacht en cosy aan en – niet onbelangrijk –
jij of je kroost glijdt er minder makkelijk
op uit. Kom ze bij ons testen en kopen!
douchebak Mineralsolid Smooth wit,
1200 x 900 mm, art. nr. 90408, € 395
(ook in andere formaten beschikbaar)
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Slimme
Shark

Nog op zoek naar een mooie
hang-wc? Wij hebben er
massa’s op stock. Misschien
val je wel voor deze Shark,
met softclose bril en zacht
prijsje.
hangwc Shark wit, art. nr. 68143,
€ 148

badkamermeubel Trentino

Trendy Trentino & toffe Tess

Nog twee absolute must-sees in onze badkamerafdeling: het nieuwe
badkamermeubel Tess van Belbano en Trentino van Allibert. Niet
toevallig twee toppers, vooral bij onze vrouwelijke klanten!

badkamermeubel Trentino: wastafelkast 1200 x 460 x 460mm met porseleinen wastafel,
art. nr. 76848, € 930,76, modulekast 400 x 455 x 490 mm, art. nr. 76845, € 229,92,
kolomkast 1550 x 330 x 400 mm, art. nr. 76847, € 400,60 (niet voorgemonteerd en
op bestelling, spiegels of spiegelkasten op bestelling)

-10%
Koop tussen 26/06/2017 en
27/08/2017 een (1) badkamermeubel
bij Zelfbouwmarkt en krijg daarbij een
eenmalige korting van 10% op alle
badkameraccessoires* in onze afdeling
Sfeer & Decoratie.

* merken: Zack, Aquanova, Haceka,
Wenko, Clayre & Eef, J-Line, Simla,
Zone, Vossen, Casilin. * 1 kassaticket/gezin.
Niet geldig op afprijzingen en niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.
Voorwaarden: zie winkel.
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VIGNET
COFFEE PLEASE

VIGNET

10:00

Bread &
breakfast
“Even belangrijk als het goede bed
in onze B&B, is ons eigen brood dat
we aan de gasten serveren tijdens
een royaal ontbijt. We bliezen ons
eeuwenoude bakhuisje nieuw leven in
en bakken volgens traditioneel recept.
Heerlijk toch, zo’n boerenboterham
met confituur van de bessen uit het
kasteelpark of – why not – met een
vers eitje van de kippen van het neerhof”, aldus Gravin de Lalaing.

2

1

3

6

5
4

7

1 stolp glas op houten voet, naturel, art. nr. 76586, € 55,50
2 kandelaar J-Line, ruw cement bruin, h 30cm, art. nr. 85300, € 14,95 en kaars J-Line taupe, h 10 cm, 42 branduren, art. nr. 85214, € 6,15
3 kom Cecile wit, diameter 14 cm, art. nr. 89813, € 12,90 en bord wit, diameter 28 cm, art. nr. 89815, € 15,90
4 vloer Damme negro, 50 x 50 cm, art. nr. 65483, € 19,90/m2
5 keukeneiland Arjen, 1650 x 700 x 850mm, art. nr. 87988, € 798
6 drinkglas Alba transparant, h 9 cm, art. nr. 53598, € 7,50
7 plank kruikhout grijs, 50 x 20 cm, art. nr. 85275, € 24,95
Ruime keuze aan houten plankjes in onze afdeling Sfeer & Deco!
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WORK

COMFY achter

de computer
Wie kent het gevoel niet? Je zit neer,
bent een tiental minuutjes aan het
werken op de computer en plots
overvalt het je: het is een beetje
frisjes. Bij Gravin de Lalaing is dat
niet anders. “Het zou hier soms best
wel enkele graden warmer mogen
zijn.” Zelfbouwmarkt expert Yves
weet raad.

NA

VOOR

ONZE EXPERT
YVES GEEFT
ADVIES

CHALLENGE 1
Van welk trendy én
betaalbaar Belgisch bad
kamermerk is Zelfbouwmarkt
exclusief verdeler?
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“Een heel herkenbare situatie.
Zolang je beweegt, voelt het
goed aan, maar van stilzitten
krijg je sneller kou. Mike, onze
stijlvolle designradiator zou hier
een mooie oplossing kunnen
bieden. Hij heeft gladde matte
panelen en is verkrijgbaar in het
wit, maar voor deze ruimte zou
ik gaan voor antraciet. Dankzij
zijn sobere look en discrete middenaansluiting integreer je hem
perfect in het interieur zonder
teveel aandacht op te eisen”,
aldus Yves.
radiator Mike, 60 x 180 cm, 1758W,
met digitale thermostaatknop,
middenaansluiting, mat antraciet,
art. nr. 78455, € 349/stuk
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SHOPPING

Zoooooveel te ontdekken

2. AFDELING
SFEER EN DECO

“Altijd iets
nieuws”

GRAVIN DE LALAING EN BENEDIKTE KIEZEN
SAMEN HUN FAVORIETEN
Wat als… we de 2 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.

B: “Leuk gedaan: deze wand
met klokken. Ik mis er nog
eentje voor bij ons in de
keuken. Zou ik gaan voor een
iets strakkere of toch een
speelse klok?”
ruim assortiment klokken
in de toonzaal

1. AFDELING TEGELS

G: “Kijk Benedikte! In de
B&B hebben we deze tegel
gebruikt tegen een wand.
Hier presenteren ze hem in
twee richtingen, maar wij
hebben hem in één richting
gelegd en er een spot op
gericht. De muren rondom
zijn zwart. De textuur van
de tegel zorgt voor een heel
mooi effect.”

B: “Dat vind ik ook
altijd tof, zo’n geurstokjes.
Ik kan het niet laten om er
eens aan te ruiken (lacht).”

keramische tegel Opus,
45 x 90 cm, art.nr. 82385,
€ 29,90/m2

geurstokjes, Via Brera, van
hoogwaardige parfums en met
lange levensduur, vanaf € 21,90

G: “Telkens als ik naar de winkel kom, moét
ik gewoon even de nieuwste badkamer
accessoires checken. In de B&B hebben we
gelukkig veel badkamers (lacht) en die kleed
ik allemaal op gepaste manier aan. Van deze
grijze linnenmand was ik meteen fan.”
linnenmand Aquanova, art. nr. 70228, € 52,50

3. AFDELING
RAAMDECORATIE
HOUTEN
WAND

G: “Deze houten wanden
had ik nog niet gezien, maar
ik vind ze fantastisch. Ik hou
van het reliëf en het natuurlijke materiaal.”
houten wand, verschillende kleuren, bijvoorbeeld art.nr. 90421,
€ 69,99

BENEDENVERDIEPING
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B: “Ik hou van eenvoudige
en tijdloze raamdecoratie.
Dat je hier elk stofje kan
vastpakken en er even aan
voelen, vind ik aangenaam.
Overgordijnen zijn ook weer
helemaal in, hebben ze me
hier verteld. Zachtroze zou
wel mooi staan, want dat
combineert mooi met kussens en andere accessoires.”
BENEDENVERDIEPING
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SHOPPING

4. AFDELING VERLICHTING

B: “Kijk! Dit vind ik echt een
mooie hanglamp: eenvoudig
en toch verfijnd. Ze staat al
een tijdje op mijn verlanglijstje voor boven de eettafel
bij ons thuis.”

5. AFDELING RAMEN EN
DEUREN

hanglamp hout natuur,
art.nr. 88024, € 113,21

“Licht brengt sfeer”

BOVENVERDIEPING

B: “Deze zwarte stalen deur had ik al gespot
in de eerste editie van Je Thuis. Zo’n stalen
deur zou niet misstaan bij mij thuis. Ik zou er
wel meteen twee nemen: vanuit de gang eentje naar de keuken en eentje naar de living.”
stalen deur, made in Belgium, standaardmaat of
maatwerk, links of rechts draaiend, vb. art.nr. 90356,
€ 1890

G: “En deze zouden bij ons in
de B&B niet misstaan. Altijd
leuk om te zien hoe creatief
designers met natuurlijke
materialen omgaan.”
lamp, art.nr. 91331, € 49

BOVENVERDIEPING
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ADVIES

Geïnspireerd?
Ook verfadvies nodig?
Kom langs en we helpen
je op weg.

NIEUW!

GETEST EN
GOEDGEKLEURD

Zelf geleerd
‘7 speciaalzaken mét advies’. Mét advies van experten:
het zijn geen loze woorden bij Zelfbouwmarkt. Onze
gespecialiseerde vakmensen staan iedere dag opnieuw
voor je klaar. Maar om je iets nieuws te leren kennen,
halen we er soms ook een externe expert bij. Zoals
tijdens een verfworkshop van Levis bijvoorbeeld. Check
onze Facebook-pagina voor meer info over workshops.
Centraal thema van de dag: hoe zorg ik zelf
voor een instant make-over bij mij thuis?
Gravin de Lalaing en Benedikte luisterden
aandachtig naar de expert en gingen naar
huis met deze vijf take-aways:
1. VOOR IEDEREEN: Levis dokterde een
nieuw assortiment uit waar zelfs de grootste
leek mee aan de slag kan.
2. ORIGINEEL: een verrassend kleuraccent
in je interieur, een opfrisbeurt voor je oude vergeelde frigo, die ouderwetse tegels in een hippe
kleur, een radiator in dezelfde kleurnuance als
je muur – of nét niet: kansen genoeg om van
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die make-over een succes te maken.
3. SNEL: in functie van de ondergrond start
je met reinigen, ontvetten, licht opschuren
en stofvrij maken. Een primer is overbodig en
vaak kan je dezelfde dag al een tweede laag
aanbrengen met dit nieuw assortiment.
4. MAKKELIJK: de verf zorgt voor een
perfecte hechting en dekking op iedere
ondergrond: hout, pvc-raamkozijnen, tegels,
radiatoren, elektrotoestellen, …
5. CREATIEF: laat je gaan, combineer kleuren en verven of speel eens met afplaktape en
sjablonen.

Test eerst je kleur!
De handige, kleine rollers zijn ideaal om
de kleur van je keuze uit te proberen.
Op de muur of op een vel tekenpapier.

CHALLENGE 2
Welke kleur is door Levis ver
kozen als de ‘kleur van 2017’?
Tip: check de badkamertrends
in dit magazine.

ONTDEK ALLE KLEUREN
IN DE WINKEL
Kleur op muur: Denim Drift
Ook verkrijgbaar in Levis Ambiance Kleurtester Roller

www.levis.info

of facebook.com/levisletscolour

VIGNET
KOKKERELLEN

VIGNET

12:00

Mijn
heiligdom
Benedikte houdt van koken.
Benedikte houdt van haar
keuken. “Ik ben hier graag
alleen, maar nóg leuker vind
ik het als we samen zijn.
Terwijl de kinderen mee
helpen de groenten snijden,
genieten mijn man en ik
samen van een aperitiefje.
Hét moment om onze plannen en ervaringen met elkaar
te delen.”
2

4

5

3

1
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1 werkblad Carrara marmer
op maat met gefreesd
uitlekgedeelte, bij aankoop
behandeld met vlekstop, zodat
het tegen een stootje kan
2 keukenmengkraan Franke
chroom met sproeier, art. nr.
70053, € 339,83
3 onderbouwspoelbakken
Franke
4 luxe keuken Nolte soft lack
(mat gelakt) articwit, op maat
5 toestellen Siemens (dampkap, microgolfoven, kookplaat,
multifunctionele oven)
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KOKKERELLEN

VIGNET
KOKKERELLEN
Onderschrift bissim aut qui
omnis cuptaec aestrum quo opta
sendese quibus as pro blabo.
Nequi do.

Charme
Benedikte en haar man zijn allebei jurist.
“Maar we zijn geen saaie mensen (lacht).”
De toon is gezet en met een warme glimlach

“Terwijl de kinderen mee
helpen de groenten snijden,
genieten mijn man en ik
samen van een aperitiefje”

ontvangt ze ons bij haar thuis in Dilbeek.

1

“We kochten ons huis zo’n vijf jaar geleden
en vielen voor de leuke, centrale ligging, de
lichtinval, de charme en het potentieel dat we
er meteen in zagen. Het is nooit onze intentie

2

geweest om de ziel van het huis te veranderen, maar enkele zaken waren aan vernieuwing toe. De loodgieterij en het
sanitair pakten we meteen aan, dan

9

volgde de keuken en nu voeren we
nog wat kleinere werken uit.”

Komen eten

DIT IS HÚN THUIS

In dit huis wordt er geleefd: dat zie
je en dat voel je. “Niet alleen door
ons, maar ook door onze vrienden en
onze drie kinderen”, vertelt Benedikte.

DIT IS HÚN THUIS
Benedikte, Jean (10),
Pauline (8), Julien (5) en
Dirk (niet op de foto)

4

3

6
5
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“Met drie kinderen weet je dat je niet alles perfect
kan houden. Toch zou ik meteen weer voor een
marmeren werkblad gaan. Mijn man en ik hebben de
voor- en nadelen goed afgewogen, maar uiteindelijk
het esthetische boven het praktische verkozen.
Wit marmer is tijdloos en bovendien past
het perfect bij de stijl van ons huis.
Ook onze tabletten en schouw
zijn van marmer.”

1 theeservies Cesar wit,
art. nr. 89826 (theekop), € 25/set
van 2, art. nr. 89825 (theepot),
€ 24,95, art. nr. 89814 (bord),
€ 12,90, art. nr. 89827 (melkkan
en suikerpot), € 25/set
2 plateau rond petrol blue,
art. nr. 88393, € 14,70
3 kom Peili donkergrijs melamine
met schotel, art. nr. 86813 (groot:
4,5L), € 39,90, art. nr. 86837
(klein: 1L), € 24,90
4 kom Peili, melamine met schotel
(0,5L), art. nr. 91072 (ijsgroen),
€ 24,95, art. nr. 91071 (cactus), € 24,95
5 potonderzetter caramel silicone,
16 x 14 cm, art. nr. 91078, € 7,50
6 timer Nordic sky, h 11 cm,
art. nr. 91081, € 14,95
7 vloer Groove grijs, 60x60 cm,
art. nr. 75650, € 19,90/m²
8 barkruk Zanzi wit, art. nr. 83191,
€ 99,95
9 houten wandschappen Nolte
10 bordverf Levis mat, 0.5 l black
touch, art. nr. 89007, € 26,99

Dirk (niet op de foto),
Benedikte, Jean (10),
Pauline (8) en Julien (5)
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Inspiratie en ideëen uit de afdeling Sfeer & Deco!

“Onze voordeur staat vaak open en aan
tafel schuiven we makkelijk enkele stoelen
bij. Ik hecht veel belang aan die spirit,

8

maar evenzeer aan gezonde en verse
voeding. Daarom wilde ik absoluut een
nieuwe keuken.”

Meteen raak
“Ik ken Zelfbouwmarkt al vele jaren, want
mijn ouders woonden rechtover het oude

BOVEN
Onderschrift bissim
aut qui omnis cuptaec
aestrum quo opta
sendese quibus as pro
blabo. Nequi dolo
resedite lam qui aut
et labo. Nem quunt,
odignistion niss.

gebouw in Ninove en zelf rijd ik er elke
dag langs op weg naar het werk. Maar
het waren het inspiratiemagazine en de
reclame op de radio die me over de streep
trokken om er op verkenning te gaan. In
de keukenafdeling zag ik meteen wat ik
wilde. Toch heeft het nog enkele bezoekjes gekost eer ik de finale keuze van alle
details had gemaakt. Ik bewonder die
mensen voor het geduld dat ze met mij

7

LINKS
Onderschrift bissim
aut qui omnis cuptaec
aestrum quo opta
sendese quibus as pro
blabo. Nequi dolo
resedite lam qui aut
et labo. Nem quunt,
odignistion niss.

gehad hebben (lacht).”
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SHOPPING

Voor jou gecheckt!
KEUKENTRENDS
De tijd dat de keuken
enkel diende om eten
klaar te maken, is lang
voorbij. Vandaag mag
er geleefd worden!

TREND

Marmer

Puur is in! En marmer is terug van
nooit-helemaal-weggeweest. Mat of
glanzend, klein of groot, voor keuken
bladen zoals bij Benedikte of voor
vloeren, maar ook voor tal van andere
toepassingen. Kom ze bij ons ontdekken.

Wist je dat er ook keramische tegels in marmerlook zijn?
Deze 3 vloertegels heb je allemaal voor € 24,90/m2: City
Carrara di marmi mat wit/grijs, 600 x 600 mm, art. nr. 88361,
idem maar 390 x 790 mm, art. nr. 88478, idem blinkend,
600 x 600 mm, art. nr. 91518.

CHALLENGE 3
Hoeveel medewerkers
staan er voor je klaar bij
Zelfbouwmarkt?

SJIEK SCHAKELEN

Eenvoud is mooi. En details maken
het verschil. Denk daarom tijdens het
verbouwen ook eens aan je schakelaars
en ... stopcontacten. Deze nieuwe
vlakke modellen (gelijk aan muur) zijn
stofvrij, makkelijk schoon te maken en
tillen je interieur naar een hoger niveau.
Wedden?

HÉBBEN

Mooi én
makkelijk
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stopcontact bticino wit, art. nr. 88248, € 9,69
afdekplaat bticino wit, art. nr. 88213, € 3,89

Het ziet eruit als hout,
maar vergis je niet! Dit is
keramisch parket: ideaal
om in je keuken een warme
sfeer te brengen, maar
tegelijk te genieten van
makkelijk onderhoud. Ook
vloerverwarming vormt
geen probleem. Kom en
kies in onze afdeling tegels
en vloeren.

Bulldog bord

keramisch parket, 120 cm, vanaf € 19,88/m2 tot € 69,98/m2

magneetbord Bulldog Spike large,
67 x 80 cm, art. nr. 85515, € 69,90

Op zoek naar een origineel
cadeau? Of wil je er gewoon
eentje voor jezelf? Deze hip
pe magneetborden zijn niet

CULINEO,
UIT LIEFDE
VOOR HET
KOKEN
Een mooie en kwaliteitsvolle keuken hoeft niet per sé duur te zijn. Dat bewijst het
nieuwe keukenconcept Culineo bij Zelfbouwmarkt. Culineo in een notendop.

Betrouwbaar
Al 36 jaar zetten we alles op alles om onze
klanten de beste keukens aan te bieden.
In die tijd verkochten we al meer dan
11 000 stuks (!) en daar zijn we bijzonder
fier op. Wij geloven hard in dit nieuwe
Culineo-concept. De concurrentie op
de keukenmarkt is bikkelhard, maar wij
kunnen jou een beter aanbod doen dan de
grootste keukenketens in België. Hoe we
dat zo zeker weten? Wij kopen deze keukens aan via de grootste groepsaankoop
in Europa, goed voor meer dan 1,3 miljard
euro aankoopvolume.

alleen superhandig, maar

Eigentijds maatwerk
Onze interieurarchitecten helpen je kiezen
in het ruime aanbod aan moderne strakke
keukenopstellingen met tal van moge-

ook bijzonder decoratief.
Martine Preenen kiest het
wolkje, Sofie Dumont gaat
voor de vos, en jij?

lijkheden in kleuren, deuren, werkbladen,
grepen en maten. Plaats de keuken zelf
of zet ons team aan het werk: aan jou de
keuze.
Betaalbaar, zonder verrassingen
Laat je niet vangen met slogans en
kortingen. Kijk naar de eindprijs. Onze
Culineo keukens zijn Duitse luxekeukens
met een ‘all-in’ prijs. Dus mét inbegrip
van alle elektrische inbouwtoestellen:
koelkast, oven, dampkap, vaatwasser &
kookplaat (vitrokeramisch of inductie).
Als we zeggen ‘alles’, dan bedoelen we ook
‘alles’. Topmerken zoals Siemens, Zanussi
en Beko zijn in de prijs opgenomen. Er zijn
natuurlijk wel prijsverschillen tussen de
merken, maar die delen we je op trans
parante manier mee.

Innovatie: vlak stopcontact
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LET’S GO OUTSIDE

Toffer tafelen
Benedikte houdt van wining en dining.
In de zomer gebeurt dat zo veel mogelijk
buiten. “Van zodra we kunnen, trekken
we de tuin in. Maar hoe kunnen we
nog meer genieten van ons terras?”
Een kolfje naar de hand van Ronny,
onze Zelfbouwmarkt specialist terzake.

NA

ONZE EXPERT RONNY
GEEFT ADVIES

Zelfbouwmarkt is officieel
Skylux-verdeler.

“Een volkomen terechte vraag, Benedikte. Buiten eten is zoveel leuker
dan binnen. En met enkele kleine ingrepen kan je zoveel meer genieten
van die extra groene kamer. Met een terrasoverkapping van bijvoorbeeld
Skylux rek je de tijd die je buiten kan zitten. En in ons ruim assortiment
terrastegels zit er vast en zeker iets bij om ook meer plaats te krijgen,
zodat jullie aan de kant waar de zon ondergaat wat extra ruimte creëren
om te loungen ’s avonds. Maar vergeet ook bijvoorbeeld niet dat je buiten binnen haalt door een nieuwe grote glazen deur te voorzien. Deze is
sterker, presteert beter op het vlak van energie en past bovendien heel
goed bij je nieuwe terrasoverkapping.”
MEER TIJD, MEER PLAATS, MEER LICHT
keramische terrastegel Sam, grijs,
gerectificeerd, blauwsteenlook,
600x600x200 mm (l x b x h),
art. nr. 89730, € 28,88/m²

VOOR

+

glazen deur
Aluclip Kömmerling,
(op bestelling)

+
terrasoverkapping Climalux van Skylux
(op bestelling)

= toffer tafelen
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SHOPPING

Let there be light
TUIN- EN TERRASTRENDS VAN DEZE ZOMER

HÉBBEN

Geniet van langere
zomeravonden
met de kwaliteitsvolle verlichting van Philips

Weerbestendig

Sunshine reggae

Een lekker lange zomeravond,
een handvol vrienden, een
heerlijke cocktail en een
loungemuziekje: meer heeft
een mens niet nodig, toch?
Bij het zachte licht van deze
sfeervolle ‘sunshine’ waan je
je op een beachterras in een
exotisch land.

Eenvoudige
installatie
Energiezuinig

Arbour
Sokkel
16462/93/16
Aluminium

Wandlamp led wit, 4W,
400LM, art. nr. 90093, € 99,95

5jaar

garantie

Lekker strak

Hou je van eenvoud? Zijn mooie lijnen jouw ding?
Dan is deze superstrakke wandlamp misschien wel
wat je nog zoekt om het bij jou thuis he-le-maal af
te maken. Kom kijken en testen.

BOVEN: hanglamp zwart, E27,

IP44, art.nr. 90137, € 24,95
ONDER: wandlamp led zwart,
6W, IP44, art. nr. 90138,
€ 94,95

Arbour
Lantaarn

16460/93/16
Aluminium

16463/93/16
Aluminium

HOT

Warm
wit licht

Puntje
bij Paaltje

Paaltjes zijn hot! Witte,
zwarte, roestkleurige, grote,
kleine, brede, smalle, …: je
ontdekt ze allemaal op ons
vernieuwd platform met
tuinverlichting in de winkel.
Tuinpaal led roest,
h 65 cm, 6W, IP54,
art. nr. 90155, € 139,95
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Arbour
Wandlamp

Wandlamp medium, led, donkergrijs, 20W, art. nr. 78594,
€ 79,89

Streepje sfeer
Tuin- of terrasverlichting
moet functioneel zijn.
Ja, maar mag het
alsjeblief iets meer zijn?
Kom snuisteren en vind
dat extra streepje sfeer
voor bij jou thuis. Doén!

5 jaar LED
garantie

CHALLENGE 4
Hoe heet het nieuwe
keukenconcept van
Zelfbouwmarkt?

Moeite met kiezen?
Niet nodig! Kom alle
nieuwigheden ontdekken op ons vernieuwd
platform in de winkel.

VIGNET
LANGUIT

VIGNET

20:00

Lekker
chill
“Onze dag eindigt meestal gezellig samen in
de sofa. Op weekdagen met een boek in de
hand – wij zijn allemaal fervente lezers. Maar
op vrijdag mogen de kinderen kiezen en dan
zitten we steevast voor de buis naar een programma zoals The Voice, The Band of So You
Think You Can Dance te kijken. Voor hen de
ideale manier om het weekend in te gaan en
wij moeten mee (lacht).”

1

4

5

1 schilderij olieverf African lady, 80x80 cm, art. nr. 90029, € 66,90
2 tafellamp marmer wit, h 450 mm, 60W, art. nr. 88025, € 44,90
3 mand rotan bruin, 40x55 cm, art. nr. 89089, € 39,50
4 wandklok Ludwig grijs naturel, diameter 55 cm, art. nr. 89796, € 99,90
5 vloerlamp nikkel ahorn h 1590 mm, 60W, art. nr. 88017, € 113,21
6 plaid Big Rib, donkergrijs 130x170 cm, art. nr. 90015, € 64,65

2

6

3
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WEDSTRIJD

Challenge

FERN

TWIST & SAVE
AAN U DE KEUZE

GA JIJ DE UITDAGING AAN?

Geen paniek. We gaan je niet
vragen om een emmer vol ijs
over je hoofd te gieten en er
een filmpje van te posten op
onze Facebook pagina. En nee,
we willen je ook geen vreemd
geluid uit onze toonzaal laten raden. Maar denk nu niet
dat het makkelijk wordt. Voor
onze fantastische prijs moet je
wel íets over hebben. Ga jij de
uitdaging aan?

Exact bepalen wanneer u
water wil besparen
Wanneer het gaat om waterbesparing,
is het logisch om bij de kranen te
beginnen. Daarom heeft Damixa een
kraan ontwikkeld waarmee u water
kan besparen, zonder dat u wordt
gehinderd op een drukke dag.
Het resultaat zijn de kranen uit de
FERN collectie, waarbij u zelf kan
bepalen of u water wil besparen
door de Twist & Save functie in de
spaarstand te zetten. (40% tot 50%)
De Twist & Save functie is de eerste op
de markt in zijn soort.

Alle FERN kranen zijn te bewonderen in de Zelfbouwmarkt toonzaal.

De superprijs

Hadden we al gezegd dat we een fantastische
prijs in petto hebben? De winnaar van onze
‘Je Thuis’ CHALLENGE mag voor maar liefst
€ 200 shoppen in de afdeling Sfeer & Deco
bij Zelfbouwmarkt, mét de hulp van een
personal stylist. Wow! Een mooi shopbudget en gratis advies, met de glimlach.

De weg
Volg deze 3 stappen en je bent goed
op weg om de challenge te winnen:
1. Lees aandachtig deze editie van ‘Je Thuis’
2. Spot de 4 vragen met dit icoontje
3. Beantwoord ze en mail jouw antwoord +
een zo correct mogelijke schatting van het
aantal inzendingen vóór 15 augustus naar:
puzzel@zelfbouwmarkt.be
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the next BIG
thing will be

grande!
Gewonnen!

Wie de vragen juist beantwoordt, 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.
Opgelet! We horen je al denken: “Ik doe al die moeite om de 5 vragen goed te
beantwoorden, maar ik ben geen goede gokker… ik doe niet mee.” Fout gedacht!
Want iedereen die meedoet en de vragen juist beantwoordt, maakt kans om onze
CHALLENGE te winnen. We bewaren de namen in een pot en tijdens onze jaarlijkse Ladies Night mag een onschuldige hand er nog een extra winnaar uit halen.
Per jaar maak je dus niet minder dan 3 keer kans om te winnen: in de zomer- en
wintereditie van ons magazine ‘Je Thuis’, maar ook tijdens onze Ladies Night.
Hou onze Facebookpagina in de gaten voor meer info over de Ladies Night.
Veel speelplezier…Gogogo!

ultra high
deﬁnition

natural
variety

waterafstotend
gedurende 1 uur

4V
parketgroef

real wood
sensation

Laminate Floors

7 SPECIAALZAKEN
ONDER 1 DAK

BADKAMERS

RAMEN & DEUREN

TEGELS, LAMINAAT
& PARKET

KEUKENS

VERLICHTING

VERF, BEHANG
& RAAMDECORATIE

SFEER & DECORATIE
Prijzen in dit magazine waren van toepassing op 1 juni 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.

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)

SHOPPING

Voor jou gecheckt!
BADKAMERTRENDS

Ein-de-lijk me-time.
Baden, douches,
meubels, ... maar ook
alle toebehoren en
accessoires: bij ons
vind je werkelijk alles
om thuis je eigen
badkamerparadijs
te creëren.

Trendy Trentino
& toffe Tess
Nog twee absolute must-sees in onze badkamerafdeling:
het nieuwe badkamermeubel Tess van Belbano en Trentino van Allibert. Niet toevallig twee toppers, vooral bij onze
vrouwelijke klanten!
badkamermeubel Trentino: wastafelkast 1200 x 460 x 460mm met
porseleinen wastafel, art. nr. 76848, € 930,76, modulekast 400 x 455 x
490 mm, art. nr. 76845, € 229,92, kolomkast 1550x330x400 mm,
art. nr. 76847, € 400,60 (niet voorgemonteerd en op bestelling, spiegels
of spiegelkasten op bestelling)
handdoekladder Icon,
zwart, art. nr. 90245,
€ 99

badkamermeubel Trentino

zeep Marlin van Aquanova, lichtblauw, art.
nr.90220, € 8,90

EEN COMPLETE
BADKAMER VOOR
MINDER DAN
€ 2000. KAN DAT?

Jaaaaa! Bij Zelfbouwmarkt weten we hoe belangrijk het is om je budget strak
in de hand te houden. Daarom werkten we een nieuw badkamerconcept uit.
Welke combinatie je ook kiest binnen het concept, je overschrijdt het budget
van € 2000 niet. Handig, niet?

afvalemmer Aquanova,
poeder blauw 3L, art.
nr. 90216, € 59,90

Vleug je
Denim Drift

badkamermeubel Tess, 900 mm staand,
art. nr. 66621, € 445

Ken jij dé ‘Kleur van 2017’?
Denim Drift: de zachte,

Surf zeker naar onze website voor meer mogelijkheden!

blauwgrijze kleur is zorgvuldig uitgekozen door Levis

* Foto’s of samenstelling kunnen afwijken.

omdat ze perfect aansluit bij
de tijdsgeest. Niet toevallig
dus dat we jouw nieuwste
badkameraccessoires voor-

Cosy composiet

Op zoek naar een douchebak? Deze nieuwste
solid surface exemplaren ogen niet alleen
bijzonder strak en elegant. Ze zijn ook perfect
bestand tegen onderhouds- en lichaams
verzorgingsproducten, voelen ook heerlijk
zacht en cosy aan en – niet onbelangrijk –
jij of je kroost glijdt er minder makkelijk
op uit. Kom ze bij ons testen en kopen!
douchebak Mineralsolid Smooth wit,
1200 x 900 mm, art. nr. 90408, € 395
(ook in andere formaten beschikbaar)
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stellen in Denim Drift.

Slimme
Shark

Nog op zoek naar een mooie
hang-wc? Wij hebben er
massa’s op stock. Misschien
val je wel voor deze Shark,
met softclose bril en zacht
prijsje.

reeks Adagio van Aquanova,
Denim Drift poeder blauw:
washandje, art. nr. 90214, € 2,5,
gastendoek, art. nr. 90212, € 5,50,
handdoek, art. nr. 90213, € 11,50,
badlaken, art. nr. 90215, € 19,90

hangwc Shark wit, art. nr. 68143,
€ 148
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