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Verlichting is meer dan licht. Het is bij uitstek een manier 
om sfeer te scheppen bij jou thuis. 

Ga je voor trendy of liever vintage, je vindt een bijzonder 
ruim Eglo aanbod, met professioneel advies, bij 
Zelfbouwmarkt in Ninove.
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Elke 6 maanden sluit onze redactie zich even af van 
de dagelijkse realiteit, en gaat ze op zoek naar nieuwe 
ideeën en nieuwe producten, met slechts één doel: een 
inspirerende, nieuwe ‘Je thuis’ maken!

Het resultaat van onze zoektocht heb je nu in handen. In 
welke fase van je verbouwing je ook zit, in welke mood 
je ook bent: we hebben gezorgd voor diverse nuttige 
tips, mooie voorbeelden, warme ideeën voor jouw 
thuis. Laat je bad vollopen en geniet van ons magazine, 
boordevol nieuwigheden en prachtige interieurfoto’s. 
Al deze producten komen uit onze winkel. Dat kan ook 
niet anders met 7 speciaalzaken onder één dak. Wist je 
overigens dat we nog steeds nummer één zijn in advies! 
Kom zeker vrijblijvend langs en vertel ons wat we voor jou 
en je thuis kunnen betekenen. 

Geniet van je lectuur en tot binnenkort, in Ninove!
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4 Lente/Zomer nummer

MIJN STEK

Thuiskomen op verplaatsing
Wat is er zaliger dan in dit vrijstaand duobad te duiken 
na een dagje heerlijk fietsen in de Vlaamse Ardennen 
met vrienden of familie. Bezoekers van de prachtige 
B&B, die we voor jou hebben getest, genieten elke 
dag van deze stijlvolle badkamer, of hoe je op ver-
plaatsing toch dat thuisgevoel kan krijgen. 

4

1. blauwe steen 200 x 200 x 20 mm (art. nr. 22910) € 19,90/m²  2. vrijstaand bad o.a. Myrrhe in 
onze toonzaal (art. nr. 56164) € 695,00  3. toilet Duravit ruime keuze in onze toonzaal  4. wastafel 
Duravit, verschillende modellen in onze toonzaal aanwezig  5. designradiator Ruben wit RAL 
9016 867 WATT 600 x 1118 mm (art. nr. 59709) € 79,00 6. handdoekrek smeedwerk donkerbruin 
(art. nr. 62057) € 49,95  7. opbergmand Mathias Sia (art. nr. 85197) € 73,90  8. weegschaal Escala 
chroom Aquanova (art. nr. 56458) € 59,00  9. badmat Amarillo vlas Aquanova 60 x 100 cm (art. nr. 
56435) € 64,90  10. zeepdispenser Zenya warmgrijs Aquanova (art. nr. 87663) € 29,90 - beker (art. 
nr. 87662) € 19,90  11. toiletborstelhouder Zenya warmgrijs Aquanova (art. nr. 87664) € 49,90   
12. afvalemmer Taco taupe Aquanova 3 l (art. nr. 50769) € 49,90 13. vetplant Pompon in pot 
11 x 14 cm (art. nr. 82736) € 12,50  14. spiegel vlak profiel 60 x 90 cm (art. nr. 61036) € 99,00  
15. opmaakspiegel staand Globo (art. nr. 84658) € 48,25 

6

7

2

15
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VOLLEDIG  
UITGELICHT

Armaturen, voor elk wat wils. Onze redactie 
selecteerde deze moderne lamp met retrolook. 
Zo geniet je, in welke richting je ook kijkt, van 

overvloedig licht tot in de kleinste hoekjes 
van je leefkamer. Een gedurfde lamp met een 
design dat de aandacht opeist in elke kamer. 

hanglamp zwart 10 lichten excl. 
lampen, led mogelijk (art. nr. 87331)  

€ 1.089,00

BEHANG IN  
3 DIMENSIES
3d-behang is hip dit jaar in de 
interieurmarkt. Tover je leefruimte of 
slaapkamer in een handomdraai om 
tot een trendy tijdloos geheel door één 
van de muren te accentueren met dit 
driedimensionale behang. 
Omdat elke muur dat ietsje  
meer verdient! 

OOK GEZIEN?

Aan de wastafel…
… het eerste moment van de dag. Voor sommigen is het tanden poetsen, anderen spoelen 
zich  snel even wakker, … Jouw dag is toch ook speciaal? Dan mag de wastafel dat ook 
wel zijn. 

Met dit badkamermeubel ‘Alex’ zit alles goed: een onverwoestbaar blauwsteen werkblad, 
handige uitneembare lades en natuurlijk de degelijke ‘look’. 

wastafelkast Alex eik wit ceruse met grijze nerven  
1450 x 580 x 2100 mm (art.nr. 84294)  
€ 2.490,00

trend 2017

trend 2017

DESIGN OPBOUWSPOT
Ben je op zoek je naar een originele en strakke 
designverlichting voor je plafond? Gevonden!  

De 3 verschillende hoogtes laten veel creativiteit toe 
in het gebruik van de spots doorheen je ganse huis. 
Vervaardigd uit duurzaam aluminium zijn deze spots 

gemaakt om lang mee te gaan, ook qua design.  

stoel Inaya grijs/wit eiken 
(art. nr. 83155/83151) 

Voor op de tafel, bijzettafel of vensterbank. Waar 
je ze ook plaatst, deze kaarsenhouders staan 
garant voor gezelligheid en geven een eigentijds 
accent aan elke kamer.  

GEZELLIGE 
LICHTJES… 

vliesbehang Floral motief  
0,53 x 10,05 m (art. nr. 83639)  
€ 22/rol

theelichthouders print wit-zilver 
J-Line h 10 cm (art. nr. 85401) 
€ 5,70/stuk

design opbouwspot h 100 mm (art. nr. 79040)  
€ 114,95 – h 150 mm (79041) € 129,95 – h 250 mm 

(79042) € 154,95
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DESIGN RADIATOR

XANDRESS
Less is more, met de nieuwste radiatoren van 
Xandress. Technologie en design toveren het 
geheel om tot een stijlvol en ‘slank’ resultaat, 
zonder aan comfort in te boeten. Deze gietijzeren 
radiator geeft nog lang zijn (rest)warmte af en is 
krasvrij dankzij de poederlaklaag! Beschikbaar in 
wit en antraciet en in verschillende maten voor 
elke warmtebehoefte. 

radiator Xandress - recht model, 
middenaansluiting, vanaf € 469 

Make-uptafels zijn weer helemaal in.  
De make-uptafel ‘Hanne’ met bij-
passende kruk zal elk hart doen smelten. 

Maak ook kans om deze tafel  
te winnen! Kijk op pagina 34  
voor onze lezerswedstrijd. 

make-uptafel Hanne  
met krukje (art. nr. 85552)  
€ 119,99

… watervast klikprofiel
Klik, klik, klik,.... Zo gemakkelijk is het om een watervaste 
luxe vinylvloer (LVT) te leggen die ook geschikt is voor keukens 
en badkamers! 

De L van ‘Luxury’ krijg je er bij een ‘LVT’ vloer gratis bij! Deze zijn 
beschikbaar in verschillende kleuren en in 2 formaten: tegels (zie foto) 
en planken. 

PVC LVT vinyl vloer antracietgrijs zoals op foto  
(art. nr. 74153) - taupe (art. nr. 79860) 

€ 29,90 /m2                    

tafel Turency wit met  
eiken poten 1000 x 2000 mm  
(art. nr. 88639) € 499,00 

stoel Inaya grijs/wit eiken 
(art. nr. 83155/83151) 

Samen eten: we zijn er dol op. Wil jij ook je vrienden 
en familie in stijl uitnodigen? Haal dan de tafel 
‘Turency’, in combinatie met de stoelen ‘Inaya’ in huis. 
De geslaagde mix van hout en wit zorgen voor warmte 
en stijl. Extra troeven zijn de gemakkelijk te reinigen 
stoelen en tafelblad. 

TIP: Wees helemaal hip en kies 2 verschillende kleuren 
uit de 6 beschikbare kleuren om je eetkamer voor te 
bereiden op je gasten!

DINNER ’ S  SERVED

Pretty  
woman!

€ 68,00 



Perfecte  
ontvangst 

voor een perfect verblijf
VÉRONIQUE RUNT DE 

PRACHTIGE B&B EYCKENMOLEN 

IN DE VLAAMSE ARDENNEN 

SINDS 2008. VANDAAG ZIET 

DE B&B ER NOG EVEN FRIS 

UIT ALS OP DE EERSTE DAG. 

ALLES IS INGERICHT OM HET 

DE GASTEN ZO AANGENAAM 

MOGELIJK TE MAKEN.

STEEL DE STIJL

8

3

2

1
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1. tafellamp donkerbrons (art. nr. 64513) 
€ 72,60 & staankap Linda aubergine 
(art. nr. 83460) € 23,25  2. kussen velvet 
katoen oud rose (art. nr. 85219) € 36,30  
3. kussensloop Etnic print multi 30 x 50 
cm (art. nr. 86324) € 38,60 - 45 x 45 cm 
(art. nr. 86325) € 43,60   4. vloermat Etnic 
print multi 70 x 140 cm (art. nr. 86326) 
€ 53,15  5. plaid coral fleece Twilight 
mauve 170 x 240 cm (art. nr. 86388) 
€ 42,35  6. poef Pomax Kennedy navy 
38 x 38 x 40 cm (art. nr. 78971) € 124,90  
7. bijzettafel Compas mango hout 
metaal naturel d 75 cm h 65 cm (art. 
nr. 82796) € 270,50  8. lantaarn Osaka 
bamboe h 17 cm (art. nr. 75290) € 19,80 

4

5

6

7

8
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DE zaakvoerster
WIE     Véronique (50) 

WOONSTIJL     Landelijk met strakke toetsen 

SPECIAAL     Het plaatselijk geperste appelsap, 
        met appels uit de eigen appelboomgaard.  

VVéronique (50) heeft 15 jaar in de 
financiële sector gewerkt. Zij en haar 
man (50) hadden zich een paar jaar 
voorheen in deze prachtige woning ge-
installeerd, samen met hun 2 kinderen 
Margot (19) en Gilles (21). De woning 
leek toch wel heel groot en langzaam 
groeide het idee om er een B&B in 
onder te brengen. 
Véronique is de bezieler van de B&B 
Eyckenmolen en stuurt alles zelf aan. 
Het ontbijt en het onthaal daar zorgt ze 
natuurlijk zelf voor. 

PERSOONLIJKE TOETS
Samen met een interieurarchitecte 
heeft Véronique haar stempel op de 
inrichtig gedrukt. Alle kamers zijn 
zorgvuldig aangekleed met de juiste 
toets. “Veel van de decoratieve 
elementen haal ik bij Zelfbouwmarkt. 
Daar vind ik een perfecte match 
tussen het landelijke van de woning 

en het hedendaagse assortiment 
van Zelfbouwmarkt! Het zijn vaak 
de kleine dingen die het hem doen. 
Ik houd enorm van de ruimte, ze 
volzetten met meubels is niet mijn 
ding. Maar een poef in een hoek, 
een kaarsenhouder die doet denken 
aan een scheepslamp,.. dat zijn de 
accenten waar ik naar zoek. En ze 
komen bijna allemaal uit de winkel.“ 

STILTE EN COMFORT
In een oude hoeve zoals deze doe je 
de aanpassingen in functie van het 
authentieke karakter. “De karaktervolle 
stenen vloer in de gang op het 

STEEL DE STIJL

lounge stoel Kennedy grijs met 
zwarte poten (art. nr. 86415) 
€ 262,95

p
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1. bad/douche mengkraan TVH02 en stuk voor vloermontage VHBTHC20  op bestel-
ling € 295 en € 395  2. badbrug in RVS 92 x 13 x 8 cm (art. nr. 51262)  € 43,99  3. vaas 
Noshi keramiek grijs h 40,50 cm (art. nr. 86419)  € 53,90  4. vaas Akira keramiek roze 
h 26 cm (art. nr. 86417)  € 36,50  5. theepot Mekong gietijzer 0,8l Pomax (art. nr. 72530)  
€ 63,95  6. kom Sakura ash rose Pomax d 15 cm en d 12cm (art. nr. 86120/86121) 
€ 10,70 en € 4,40  7. dessertbord Maiko Pomax ash rose d 21,5 cm (art. nr. 86131) 
€ 12,40  8. cosmeticaspiegel wand chroom (art. nr. 81834)  € 23,95  9. ruime keuze aan 
badkamerverlichting in onze toonzaal  10. origami beker Aquanova (art. nr. 76291) 
€ 11,90 - zeepdispenser (art. nr. 76289) € 19,90 - zeepschaal (art. nr. 76290) € 11,90  
11. handdoeken Aquanova steenblauw  12. wastafel Duravit, verschillende modellen 
in onze toonzaal aanwezig 

9

12
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lantaarn Pomax Lampang rotan metaal glas   
h 39 cm (art. nr. 86208) € 41,40  
h 47 cm (art. nr. 86209) € 61,50 

QUICK-STEP LIVYN BALANCE COTTAGE EIK 

• Click particulier gebruik (art.nr. 78574) € 32,95/m2

• Click+ industrieel gebruik (art. nr. 78575) € 40,49/m2
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gelijkvloers wilde ik absoluut renoveren, en waar mogelijk wilde 
ik dan wel het hedendaagse comfort binnenbrengen. Zo zijn er 
aan de binnenkant van de oude glas-in-lood ramen, ramen in 
dubbelglas geplaatst. De vloer in de gang boven en in alle kamers 
is een Livyn Balance Cottage eik click+ PVC met een Livyn Basic 
ondervloer. Dit is een professionele vloer, dus 100% slijtvast, met 
de look van een oude eiken vloer, én nog eens geluidsarm! Een tip 
van de adviseur van Zelfbouwmarkt.“

LANGUIT GENIETEN
Niet alleen de kamer en de bedden zijn belangrijk. Badkamers zijn 
bij een B&B net zo belangrijk. Je mag hier niet op besparen. “Wij 
hebben gekozen voor eenvoudige meubels en degelijke kranen. 
Het contrast met de vele houtaccenten in de woonst, zoals de 
oude deuren die meer dan honderd jaar oud zijn, laat geen frivolitei-

ten toe. Ook hier is het de kunst de kleuren en het design te laten 
matchen. De kwaliteitsvolle handdoeken van Aquanova passen hier 
dan ook perfect, samen met de weegschaal met retrolook  
(zie p.5)!”

THUISGEVOEL
Tot slot, wat is het geheim van een succesvolle B&B, Véronique? 
“Je moet tijd maken voor je gasten, hen persoonlijk onthalen en 
hen het gevoel van een vip geven. Maar toch moeten ze ook het 
gevoel krijgen dat ze hier gewoon thuis zijn van bij de aankomst tot 
aan hun vertrek. De unieke ligging van onze B&B, met een zicht in 
de 4 richtingen over de Vlaamse Ardennen helpt natuurlijk bij het 
totaalplaatje.“

Eyckenmolen B&B, Eikenmolen 13, 9570 Sint-Maria-Lierde.

STEEL DE STIJL

ZELF GEDAAN! 
WIL JE EEN NIEUWE VLOER?

STAP 1
Kom naar onze grote afdeling tegel-, laminaat-, 
parket- en vinylvloeren. Neem één van onze experts 
onder de arm en vertel hem wat je wensen zijn zowel qua 
look als qua budget. 

STAP 2
Kies en bestel je vloer. Véronique koos voor een Livyn 
Balance Cottage eik click+ PVC vloer met een Livyn Basic 
ondervloer. Deze combinatie is geluidsarm en slijtvast en 
niet te onderscheiden van een houten laminaatvloer. 

STAP 3
Maak een afspraak om deze te laten installeren of 
installeer ze zelf, zwevend of verlijmd, en geniet dagelijks 
van het comfort en de uitstraling!  

http://www.zelfbouwmarkt.be/assortiment/vloerbekleding/
vinyl-vloer/9004
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ONLINE GESPOT IS JE HUIS DE LAATSTE MAANDEN WEER WAT VERDER UITGEGROEID TOT 

‘JE THUIS’? LAAT ONS DAN MEEGENIETEN VAN JE VERWEZENLIJKINGEN! 

DEEL JE PROJECT EN JE FOTO’S ONLINE. MISSCHIEN HEB JE WEL TIPS 

VOOR ANDERE ZELFBOUWMARKT-LIEFHEBBERS? 

Houd ons  
in de gaten!

op sociale media

 
Hoe blijf je best op de hoogte van 
die korte acties, waar kortingen van 
meer dan 50% geen uitzondering 
zijn? Hoe schrijf je je op tijd in voor 
onze talrijke wedstrijden? Hoe weet 
je als eerste alles over onze exclu-
sieve events zoals de Ladies Night? 
Juist! Via sociale media. Volg ons 
op Facebook, Twitter of Pinterest en 
mis niets! 
We zetten 2017 in met een Like 
& Share wedstrijd op Facebook. 
Like ons op Facebook en share 
de post. Doe jij ook mee? 

Trendy kleuren 
in de afdeling decoratie

 
Bij Zelfbouwmarkt hebben we een 
grote afdeling sfeer en decoratie! 
Alle producten in ons magazine aan 
bod laten komen zou wat moeilijk 
zijn, daarom verwijzen we graag 
naar onze online pagina’s op sociale 
media. Daar publiceren we geregeld 
nieuwe producten en creatieve 
ideeën. Maak hieronder alvast 
kennis met de trendy kleuren van het 
Aquanova assortiment. Welk gevoel 
je ook je badkamer wil geven, je 
vindt het zeker bij Zelfbouwmarkt. 

Ladies Night
Let’s swing!

 
Afgelopen november was het weer 
zover: onze populaire Ladies Night. 
Deze editie hebben we de inschrij-
vingen moeten sluiten na de 250e 
enthousiaste dame.
De line up was dan ook spectaculair: 
dansact Dipsy Doodles, modeshow, 
tombola met exclusieve prijzen, maar 
liefst 13 standen en workshops. De 
afwezigen hadden ongelijk!
Kon je er niet bijzijn? Blijf dan 
bijna live op de hoogte van al 
onze toekomstige events. Schrijf 
je snel in op onze nieuwsbrief of 
volg ons via sociale media. 

MAIL ONS JE PROJECT VIA MAGAZINE@ZELFBOUWMARKT.BE OF DEEL 

HET OP ONZE FACEBOOK-PAGINA FACEBOOK.COM/ZELFBOUWMARKT.BE 

Verlichte  
druppels! 

in de afdeling badkamers

 
Stel je voor, een waterval die rood 
oplicht bij warm water, en blauw bij 
koud water. Dat is de belangrijkste 
troef van deze mengkraan met 
led-verlichting in de watervaluitloop 
en met zijdelingse hendel. En toch 
is ze ook een beetje groen, want de 
elektriciteit voor de ledlamp wordt 
verwekt door de waterkracht!

eengreepsmengkraan led 
Orinoco verchroomd voor 
wastafel (art. nr. 75591) € 98
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led  modern  minimalistisch
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KANNIEKIEZEN

Deur met glas  
of een volle deur? 

JOUW WELKOM … DAT IS JE VOORDEUR.

DESIGNDEUREN  
MET ZIJLICHT
(foto model Brussels) 
Meer info in onze afdeling Ramen & Deuren. 

De vraag van Els Devuyst 
(38, Geraardsbergen)

“Dit charmante huis hebben we vorig jaar 
gekocht van Mark’s oma. Het is gebouwd 
in de jaren 70. De ramen en deuren moe-

ten dringend vervangen worden. Ik vind 
een glazen deur mooier en het laat veel 

licht binnen, maar is dat niet koud? En is 
dat wel veilig?”

heggetje

HET IS ZOVER, JE HEBT BESLOTEN DE RAMEN EN DE DEUREN 

TE VERVANGEN. EEN VOORDEUR KIEZEN, DA’S VOOR HET 

LEVEN ÉN HET IS HET VISITEKAARTJE VAN JE HUIS. JE GAAT 

HIERVOOR NIET OVER EEN NACHT IJS.  
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Els, al onze buitendeuren zijn supergoed geïsoleerd, ook die met glas. Alle glazen deuren 
bestaan uit dubbele beglazing van de laatste generatie, zeer energiegunstig dus. De 
profielen bestaan allemaal uit minstens 5 isolerende kamers, en het is altijd dubbel glas. 
Een matte uitvoering is ook mogelijk. Maar je kan evengoed een premium aluminium of PVC 
deur zonder glas plaatsen. Je kan daar een ‘zijlicht’ op maat bij laten maken. Zo krijg je veel 
licht binnen, en behoud je een zeer veilig gevoel. De profielen zijn allemaal van dezelfde 
Duitse topkwaliteit. Vraag onze adviseurs in de winkel meer uitleg over veiligheidsglas. 
Wist je dat je niet alle ramen en deuren in een keer moet vervangen? Je kan bij ons raam 
per raam kopen en toch de grote korting behouden. 

Het advies van expert INGRID
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SHOPPER GESPOT

VEILIGHEIDSAGENT  

ANDY KIEST  

EEN NIEUW TOILET. 

Woensdagvoormiddag. Andy is veiligheidsagent 
en werkt ’s nachts in Brussel. Hij komt uit Ninove 
centrum waar hij al 13 jaar in een modern rijhuis 
woont met zijn partner en zijn 15-jarige dochter.  
“Ik kom graag naar Zelfbouwmarkt, het is een 
heel overzichtelijke winkel. Ik heb net een nieuw 
Hank Rimless toilet gekocht. Dat is een model 
zonder spoelrand en dus extra hygiënisch. Je 
houdt het makkelijker schoon omdat er geen 
rand is waar vuil en resten achterblijven als je 
doorspoelt. Het is een van de laatste fasen van 
onze verbouwingen. ”



K3 VERLICHTING 
exclusief bij Zelfbouwmarkt



20

VERS GETEST

Deze creatieve magneetborden zijn 100 % Belgisch en vervaardigd met kwali-
teitsstaal en -verven, maar ze zijn vooral 100 % leuk en praktisch! 
“We halen onze inspiratie uit alles wat ons omringt”, weet het designduo ach-
ter deze leuke magneetborden. “Zo bekomen we een eindproduct dat werkelijk 
overal kan gebruikt worden en door jong en oud gesmaakt wordt”. 

MIK HOGER!

KOOK JE GRAAG? LEES JE LIEVER JE FAVORIETE BOEK 

‘S AVONDS IN BED OF SAMEN IN DE ZETEL, EN WAAROM NIET 

IN BAD? WAT JE OOK VERKIEST, BIJ ZELFBOUWMARKT VIND 

JE ALLES OM HET GEZELLIG TE MAKEN!

De gezelligheid
van een thuis …

Praktisch? Jazeker, als handdoek-
droger bijvoorbeeld… Deze ladder is 
ook ontzettend mooi en vindt in elk 
interieur wel een plaatsje. Kom ook 
de andere modellen in de toonzaal 
ontdekken! 

… daar geniet je alleen én samen van

ladder hout white wash J-Line 
160 x 50 x 8 cm (art. nr. 85374)  
€ 53,90

magneetbord vos mint XL  
95 x 80 cm (art. nr. 85546) 
€ 118,95

Maak kennis met de regendouche die de zomerbuien in je badkamer brengt. Dankzij de 
ingebouwde technologie wordt je dagelijkse douchebeurt een spa-beleving. De gelijkmatige 
waterverdeling over alle sproeigaatjes laat je huid optimaal van het water genieten.
Door zijn grotere douchekop en het 180° bereik van de douchearm is het doucheoppervlak 
groter en kan je optimaal genieten. Wij vinden in ieder geval de kleine ‘retro touch’ van de 
handsproeier en de glanzende krasvrije chrome beschermlaag perfect bij elkaar passen. 

Damixa Tradition thermostatische  
hoofddoucheset 5 + 5 jaar garantie & met 

service aan huis (art. nr. 64972)  
€ 885

Magnetisch geheugen

Luchtig water
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Maak kennis met deze nieuwe watervaste wandbekleding.  
Dankzij het tand- en groefsysteem was installeren nooit zo gemakkelijk. 

De wandtegels zijn opgebouwd uit volledig massieve, uv-bestendige platen en 
zorgen voor een elegante afwerking van de wanden binnenshuis. Zonder zorgen 
bij het plaatsen, zonder ongemak in onderhoud. Je kan de tegels meteen op de 

wand kleven of bevestigen met verborgen nagels of nietjes, … netjes toch! 

GEVESTIGDE  
WAARDEN

Overgordijnen zijn weer helemaal in! Natuurlijk met nieuwe kleuren en 
hedendaagse motieven! Ontdek onze vele modellen: we hebben er meer 
dan 3000 in de winkel of ontdek het model Elégance in dit magazine bij 

‘Binnenkijken’ op pag. 24 en 26 van de reportage. 

Tip: Voor de veelgebruikte dubbele plooi heb je ongeveer 2 tot 2,5 maal 
de breedte van je gordijnroede of –rails nodig.

De gezelligheid
van een thuis …

wandpaneel Dumapan Valladolid lichtgrijs  
(art. nr. 86004)  

€ 16,90/m2

Breng je afmetingen mee en vraag advies in 
onze afdeling Raamdecoratie.

NOLTE keuken op maat Nappa natuur in leer decor Inca goud 
& eiken mokka; samen te stellen naar eigen budget met hulp van 
onze keukeninterieurarchitecten.

Gouden tijden

Muurvaste 
wandbekleding

Voor wie het smaakvol en hoogwaardig wil, is de 
combinatie van Nappa Inca goud met natuur eiken 
mokka van echt hout de juiste keuze. De harmonische 
combinatie van warme tinten accentueert het 
lederkarakter van de oppervlaktestructuur en geeft een 
heel eigen en stijlvolle  air. Een must voor liefhebbers van 
het bijzondere!
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Inspirerende nieuwbouw...  
     op Pajotse bodem

KATRIEN EN STIJN GAVEN 2 JAAR GELEDEN HET STARTSCHOT VOOR DEZE 

NIEUWBOUW WONING. DE WONING IN LENNIK STAAT MIDDEN IN HET 

PAJOTTENLAND. DE WONING IS BIJNA KLAAR, HIER EN DAAR DIENT ER NOG 

WAT AFGEWERKT TE WORDEN, MAAR HET COMFORT IS VERZEKERD. DAT IS 

OOK NODIG MET 2 JONGE KINDEREN IN HUIS.
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sStijn is succesvol ondernemer en is 
vaak op zakenreis, Katrien is onder-
zoekster in de chemische sector en 
momenteel met zwangerschaps- 
verlof, vandaar dat ze nu even tijd 
heeft om ons te woord te staan, ook 
al liggen er steeds 2 kinderen op de 
loer die alle aandacht opeisen. 

Hoewel Katrien de kost verdient 
met wetenschappelijk onderzoek, 
heeft ze niets van de wereld-
vreemde wetenschapper. Ze voelt 
zich net in haar element wanneer 
ze omringd is door vrienden en 
kennissen. Vandaar ook de ruime 
open keuken met zicht op de 
woonruimte. “Wij willen onze 
gasten altijd verwelkomen in een 
open ruimte. We hebben weinig 
kasten in de woonruimte. Alles is 
zoveel mogelijk open”. 

PAJOTSE STREKEN
De woning werd op verschillende 
niveaus gebouwd, zodat het huis 
de glooiingen van het Pajottenland 
volgt. De strakke afwerking gaat 
naadloos samen met de traditio-
nele contouren van het voorhuis 
met de achtergelegen schuur. 
“Wij vonden het interessant om 

DE BEWoNers
WIE    Katrien (36), Stijn (34),  

Clara (bijna 3 jaar) en Victor (3 maanden)     

STIJL    Hout en wit/zwart met respect voor traditie 

SPECIAAL     De tuin die het gevoel van open ruimten accentueert 
en tegelijkertijd respect voor de natuur uitstraalt, 

met daarin onze 4 schapen die rustig staan te grazen. 

BINNENKIJKEN

Overgordijnen velours 
Elégance donkerblauw I1 en 
samengesteld parket eik

Hierboven: badjas Bixie 
Curacao (art. nr. 84821) 
€ 39,90 voor kinderen 
en badjas Viggo mint 
Aquanova uniseks (art. 
nr. 76313) € 59,90 
voor volwassenen

p
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“ hier in huis 
wordt geleefd”

1. spiegelkast Jack (art. nr. 57877) 
€ 209,00  2. verlichting spiegel kast 
plexi (art. nr. 79579) € 85,00  3. was-
tafel Dion 800 mm (art. nr. 63882) 
€ 155,00  4. wastafelkast Dion 40 
witte hoogglans 800 mm (art. nr. 
84044) € 229,00  5. tegels Cemento 
- verschillende referenties in de 
winkel  6. badmat Accent Aquanova 
terracotta 60 x 100 cm (art. nr. 87623) 
€ 44,50  7. handdoeken Aquanova 
Calypso terracotta & London mauve  
8. mand rechthoekig paper rope 
grijs (art. nr. 66553) € 49,90  9. mand 
Pomax Ria zeegras raffia M. (art. nr. 
86035) € 79,00

3

4

5

6

7

1

9

2

8

HANDDOEKRADIATOR ASTER WIT 
VERTICAAL 600 X 1810 MM 1006 W 
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6

1

2

5

4

3

7 8

1. vaas Staycation taupe Pomax h 21,5 cm (art. nr. 86221) € 8,75 vaas Liv 
keramiek Jade Pomax h 32 cm (art. nr. 86203) € 37,70  2. theelichthouder 
Zen ijzer zwart h 7 cm (art. nr. 86160) € 6,90 - h 16 cm (art. nr. 86162) € 
16,30 – h 20 cm (art. nr. 86161) € 17,30  3. tapijt wolk wit 64 x 100 cm (art. 
nr. 88088) € 65,50  4. overgordijnen velours Elégance waterig groen Y3  
5. speelgoedkoffer nijlpaard (art. nr. 88074) € 34,95  6. theepot Pomax 
Yunnan gietijzer zwart 1 l (art. nr. 82745) € 67,50  7. snijplank Blocky 
mango hout large 48 x 24 x 2 cm (art. nr. 86093) € 34,95  8. kom Dzipa 
zwart d 12 cm (art.nr. 86141) € 4,40 – d 15 cm (art.nr. 86145) € 10,70  
9. handdoekrek Linea Zack (art. nr. 82531) € 251,30  10. handdoeken 
Vossen Highline Shell & Cosmos  11. handdoekradiator Aster zwart 
verticaal 600 x 1810 mm 1006 W beschikbaar op bestelling   
12. horizontale lamellen zwart alu mat Deluxe

9

11
12

10
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Geen  
half werk! 

een nieuwbouw te plaatsen met 
respect voor traditie. Het voorhuis 
heeft de contouren van een klassie-
ke rechthoekige woonst. Hier vind 
je de slaapkamers, de 2 badkamers 
en het bureel. Achter het voorhuis, 
dat verbonden is via een vrije ‘gang’ 
vind je een 2de volume, vergelijkbaar 
met een brede hoge schuur. Hier 
zitten onze woonruimte en keuken. 
De achterwand is volledig beglaasd, 
waardoor we het prachtige zicht op 
het Pajottenland helemaal binnen-
halen”. 
 
PERFECT LICHT
Er is heel veel aandacht besteed aan 
de verlichting doorheen het ganse 
huis. Katrien: “Dat moet ook. Je 
moet voor elke sfeer een geschikt 
licht hebben. Een sfeerlamp achter 
de televisie. Warm, gezellig - en 
toch voldoende - licht boven de 
eettafel. De slanke witte design op-
bouwspots (zie pag. 4 ‘Ook gezien’) 
komen op diverse plaatsen terug: 
de doorgang tussen de 2 huisdelen, 
de inkomstruimte, de badkamer en 
het toilet. Boven het werkblad in de 
keuken hangt een brede ledlamp 
die alles gelijkmatig belicht en toch 
weinig verbruikt.”

KLEURACCENTEN 
Katrien is degene die het meeste 
tijd steekt in het interieur. Zij koos 
ook voor de prachtige velours over-
gordijnen Elégance over de volledig 
beglaasde achterwand. Deze wer-

den opgemeten en geplaatst door 
de mensen van Zelfbouwmarkt. 
Deze overgordijnen zorgen voor een 
warme toets! De keuken werd ook 
gekozen bij Zelfbouwmarkt. Katrien 
en Stijn kozen voor de greeploze 
Nolte Soft Lack wit. De onderkasten 
van het half vrijstaande eiland zijn 
afgewerkt met eikenhouten fineer 
en Cognac gebeitst. Als werkblad 
werd gekozen voor een kras- en 
vlekvrij Dekton composietblad met 
2 onderliggende Schock spoelbak-
ken, vervolledigd met de praktische 
Franke Lounge Semi Pro keuken-
kraan. Een extra kleuraccent achter 
de kookplaat wordt gegeven door 
de blauwe Musica wandtegels, die 
tevens onderhoudsvriendelijk zijn.  

DUURZAAM WASSEN
“Duurzaamheid speelt een grote rol“ 
verklaart Katrien. “We willen binnen 
een paar jaar geen problemen krijgen 
op diverse plaatsen. Een Solid 
Surface wasbak, thermostatische 
kranen, een ultraplatte douchebak, …  
allemaal duurzame oplossingen die 
we bij Zelfbouwmarkt aan betaalbare 
prijzen hebben gevonden.” 
De Solid Surface wasbak bestaat uit 
in de massa gekleurd composietma-
teriaal, waarbij je geen schrik moet 
hebben voor lekken of schimmels. 
Je kan de wasbak het best reinigen 
met een zacht reinigingsmiddel. 
“We hebben nog geen seconde spijt 
van onze aankopen bij Zelfbouw-
markt!”

Tips voor “met 2 in de badkamer” 
Samen douchen!
“Wij douchen graag samen om tijd te besparen en hadden 
sowieso een ruime douche getekend op het plan. Maar toch 
blijft er altijd iemand van de 2 gedeeltelijk in de kou staan. 
Vandaar dat het idee begon te groeien om 2 regendouches 
te plaatsen in 1 ruimte. Zo hebben beide partners geen 
halve douche, maar een hele douche.”

Samen in bad
“Wat is er leuker dan op zondagmorgen samen het bad in 
te duiken? Wij kozen voor een duobad met een centrale 
uitloop, zo zitten we beiden comfortabel en kunnen de 
kinderen er zelfs bij.” Dit moeten ze ook gedacht hebben 
bij B&B Eyckenmolen, waar ze ook een duobad hebben 
geplaatst (zie pag. 4).

BINNENKIJKEN
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TRENDY

Vroeg donker? Niet met deze lampen... 

DE TIJD DAT ARMATUREN EN VERLICHTING ER SAAI UITZIEN, IS AL LANG VOORBIJ. 

ELK JAAR BEDENKEN VERLICHTINGSPRODUCENTEN NIEUWE TRENDY CONCEPTEN. 

DE TRENDS VOOR 2017? HOUT, ZWART/WIT, MAAR OOK KRISTAL ZIJN HELEMAAL IN 

EN EEN MUST IN ELK HIP INTERIEUR. 

Vroeger, heel vroeger, kocht je een arma-
tuur, draaide je er een lamp met schroef-
draad in en kon je het licht enkel aan- of 
uitknippen. Tegenwoordig heb je heel wat 
keuze: ledlampen, spaarlampen en de 
nieuwste generatie led TL-lampen. Je kiest 
natuurlijk bij voorkeur voor de meest energiezuinige optie, 
maar de toepassing van een lamp is al even belangrijk.

MAAK EEN VERSTANDIGE KEUZE!
In onze winkel vind je ongeveer 1604 (!) armaturen op voorraad. 
Je kan ze natuurlijk één voor één bekijken, maar misschien vraag 
je je toch beter eerst af waartoe de lamp moet dienen. Dient ze 
je douche te verlichten in de badkamer, of je kookeiland in de keu-
ken? Wil je een gezellige achtergrondverlichting bij de televisie of 
een boek lezen met een glaasje wijn naast je? Wil je een dimbaar 
model, via een dimschakelaar, of wil je verlichting met ingebouw-

Warmte en licht, …?
Wil je weten waar in huis je welke lampen best plaatst? 
Kijk dan naar de kleurtemperatuur van de lamp, hoe lager 
de kleurtemperatuur, hoe ‘warmer’ het licht. 

Hanglamp wit mat 
kristal excl. lamp

 (art. nr. 86892) 
1050 x 250 x 1500 mm 

€ 469,95 

de dimmer? Beantwoord eerst deze 
vragen en duik dan in het assortiment 
van Zelfbouwmarkt. 

Ben je niet helemaal zeker van je stuk? 
Geen probleem, de adviseurs staan je 

altijd bij met raad en daad. Wat moet je daarvoor doen? 
Gewoon even binnenspringen bij Zelfbouwmarkt. 

NATUURLIJK LICHT IN EEN EIGENTIJDS JASJE
Modern, klassiek, speels, je hoeft niet te kiezen om 
trendy te zijn. Natuurlijke materialen zijn weer helemaal 
in, en zo ook de armaturen met een natuurhouten look. 
2017 is zeker ook de terugkeer van kristal in de lampen. 
Je merkt het al, dit magazine is te klein om alle trends 
te tonen! Kom dus zeker langs om zelf te kijken naar al 
die mooie modellen. 

CHECK  
DE THEMAFOLDER VERLICHTING  

OP ONZE WEBSITE!

1800K 3000K 4000K 5000K 6000K 7000K 10000K

DaglichtTL LEDZon-
opkomst

LED
warm

Gemiddeld
daglicht

Halogeen-
lamp

Gloei-
lamp

Bewolkte
dag

Heldere
hemel

Staanlamp hout/mat glas, incl. ledlamp met dimmer  
(art. nr. 88162) h 1540 mm € 295,95



De favoriet van 

PATRICK
Deze lampen trekken 
meteen de aandacht 
die ze verdienen. 
Op het eerste zicht 
onopvallend en sober, 
maar ze hebben een 
subtiele aantrekkings-
kracht die hun functie 
enkel ten goede komt. 
Het beste effect krijg 
je wanneer je ze per 3 
combineert. Ik heb me-
teen ook gekozen voor 
een dimbare warme 
ledlamp die het tafelen 
gezellig maakt. 

“

Hanglamp donkerbruin/
crème, excl. lamp, led mogelijk 
(art. nr. 88030/88029/88028) 

€ 56,50 per stuk
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Hanglamp hout/mat glas 
incl. ledlamp met dimmer. (art. nr. 88161)  
Verstelbare hoogte 1080-1830 mm 
€ 273,50

Hanglamp wit/glas  
incl. ledlamp 500 lumen  

(art. nr. 84514) € 199,95

Hanglamp wit mat 
kristal excl. lamp, 

led mogelijk (art. nr. 
86891) 400 x 400 x 

1500 mm € 249,95
Staanlamp zwart, 

excl. lamp,  
led mogelijk  

(art. nr. 80538)  
€ 90

Hanglamp natuur hout,  
excl. lamp, led mogelijk.  

(art. nr. 86910) d 400 mm  
€ 279,95  

(art. nr. 86911) d 500 mm  
€ 349,95

Hanglamp hout natuur excl. 
lamp, led mogelijk (art. nr. 

88024) d 380 mm  
€ 101,90
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GELUKT

De perfecte 
inloopdouche
TOEN WE DIT APPARTEMENT KOCHTEN, WISTEN 

WE DAT DE BADKAMER AAN RENOVATIE TOE 

WAS. DE STIJL WAS SNEL GEKOZEN, WE HEBBEN 

GELUKKIG DEZELFDE SMAAK. MIJN VRIEND RUBEN 

EN IK TWIJFELDEN ENKEL OVER ONZE DOUCHE. 

GAAN WE VOOR EEN KLASSIEKE DOUCHECABINE 

MET EEN OPSTAANDE RAND? OF GAAN WE TOCH 

VOOR EEN INLOOPDOUCHE?

DEUR- EN WANDCOMBINATIE VERA
Verschillende glassoorten en profielkleuren mogelijk, keuze uit 
2 verschillende grepen, met of zonder vaste wand om een hoek 
te maken, breedte glaswanden van 660 mm tot 1800 mm.  
Je ziet het, meer dan 100 combinaties in de panelen mogelijk 
en combineerbaar met meer dan 100 douchebakken van 800 
mm tot 1800 mm. 
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VERTEL ONS OVER JOUW PROJECT!  
ONZE 45 ADVISEURS STAAN KLAAR OM JE TE HELPEN 
BIJ ELKE VRAAG

“Jawel hoor Inge, die oplossing bestaat. Kies 
voor een ultraplatte douchebak en bijvoorbeeld de 
Vera deur- en wandcombinatie, dan verenig je het 

beste van 2 werelden. De douchebak is zo plat/vlak 
dat hij de uitstraling heeft van een inloopdouche 

en is bovendien 100% waterdicht. En met de 
gloednieuwe douchewand met deur, blijf je lekker 

warm tijdens het douchen. “

“Mijn vriend Ruben en ik willen beiden het comfort 
en de moderne look van een inloopdouche. Alleen is 

een inloopdouche best wel fris zonder deur. En ik heb 
bij vrienden en familie verschillende verhalen gehoord 

over lekken in zo’n douche. Bestaat er dan geen ‘water-
dichte’ oplossing voor een inloopdouche?”

Het advies van expert Yves

De vraag van Inge Mertens 
(44, Denderleeuw)
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VANAF JANUARI 2017 ZIJN ONZE NIEUWSTE 
KEUKENS GEÏNSTALLEERD IN ONZE TOONZAAL. 

KOM ZEKER EEN KIJKJE NEMEN.
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OP EEN DONDERDAG IN NOVEMBER 

STELDEN WE 7 VRAGEN AAN EEN 

ZELFBOUWMARKT KLANT. 

RAMSES NAM ER GRAAG EVEN  

DE TIJD VOOR.

1 Woon je in de buurt? 
“Niet zo heel ver weg, in Lembeek, bij Halle, maar mijn doch-
ter woont in Ninove.”

2 Ben je hier met een welbepaald doel? 
“Ik zoek een nieuwe keuken, maar kwam ondertussen ook eens 
kijken naar een inloopdouche.”

3 Heb je gevonden wat je zocht?
“Over de keuken moet ik nog eens nadenken, maar de platte douche-
bak neem ik meteen mee naar huis.”

4 Ben je aan het bouwen of verbouwen?
“Ik heb mijn huis 10 jaar geleden gekocht. Het is van de jaren 70, 
technisch wel in orde maar niet geheel comfortabel. Nu is het 
tijd voor de grote werken, een stuk bijbouwen, nieuwe keuken, 
nieuwe ramen en de badkamer renoveren. De 2 slaapkamers zijn 
ondertussen volledig afgewerkt.”

5 Hoe ziet jouw droomhuis eruit?
“Een open huis zonder deuren en muren. Een loft in een schuur met 
een glazen gevel naar de natuur.”

6 Op welke (ver)bouwprestatie ben je het meest fier?
“Voorlopig op de grootste slaapkamer. Daar heb ik enkele klassieke 
ingrepen gedaan, zoals de muren herschilderen en het plaatsen van 
een nieuwe laminaatvloer. Maar het is vooral het 3d-behang achter 
het bed en de verlaagde lichtbak met dimbare ledverlichting boven 
het bed, die zorgen voor het totale make-overgevoel!”

7 Wat is jouw favoriete plekje thuis en waarom?
“Ik ben een workaholic en heb vele hobby’s. Je zal me dus veelal aan 
de 3 meter lange eet- en werktafel aantreffen. Vandaar bedien ik ook 
mijn muziekinstallatie, want muziek stimuleert altijd!”
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SPEEL & WIN

VORM EEN WOORD MET DE LETTERS 

UIT DE GENUMMERDE VAKJES

Mail jouw oplossing vóór maandag 24 april 2017  
naar puzzel@zelfbouwmarkt.be en maak kans op dit 
pronkstuk. Vermeld ook jouw voornaam, naam, adres, 
e-mailadres en gsm-nummer.
 
Schiftingsvraag: hoeveel juiste inzendingen hebben 
we ontvangen t/m 23 april 2017 om 23.59 uur?

Make-up 
tafeltje 

Is de kadootjestijd alweer voorbij ? Niet bij Zelfbouwmarkt! Speel 
mee met onze puzzel en maak kans op ‘Hanne’, onze prachtige 
Make-up tafel met bijpassende kruk. 
Toch leuk dat je dankzij Je Thuis op elk feestje voorbereid kan 
aankomen. Als je tenminste de kans krijgt van dochterlief, die 
natuurlijk maar al te graag haar plekje aan de tafel reserveert! 
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De juiste lichtstijl voor 
een schitterende indruk
Voorzie uw woonkamer van verblu	ende lichte	ecten. 

Met een lamp die een vleugje moderne speelsheid 

toevoegt, ongeacht of het licht aan of uit is.

Wit
Ø 52cm

Wit
Ø 60cm

Wit
Ø 60cm

Schitterend 
lichte�ect

Alles draait om het juiste licht
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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 inspiratie 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)

RAMEN & DEUREN

VERF, BEHANG & 
RAAMDECORATIE

KEUKENSTEGELS, LAMINAAT  
& PARKET

VERLICHTING

mét adv
ie

s

BADKAMERS

SFEER & DECORATIE


