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Tip! Koop ook via onze nieuwe webshop!
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“Vaak heb ik
het gevoel dat
het leven in
sneltreinvaart
voorbijraast”

Welkom

IN JE THUIS

Kwaliteit en
design aan
betaalbare
prijzen

Lopen, vliegen, springen, hollen, rennen, ….
eten, slapen, opstaan en weer doorgaan.
Ken je dat gevoel? Als mama van twee
kleine schatten van jongens – Mathieu is
4 en Loïc bijna 2 – heb ik vaak het idee
dat het leven in sneltreinvaart voorbijraast.
Nee, bij ons Thuis gaat het er heus niet altijd
even perfect en vredig aan toe. Toen we bij
Karen op bezoek gingen om haar reportage
in te blikken, had ik me erop voorbereid dat
het behoorlijk druk zou zijn met haar twee
spruiten. Maar dat viel allemaal heel goed
mee. Misschien omdat Karen zelf zoveel rust
uitstraalt of misschien omdat haar kids al een
beetje ouder zijn dan die van mij… we leven
op hoop ;-).
Voor deze wintereditie van ‘Je Thuis’ mochten we ook binnenkijken bij Charlotte, Zjef

en hun schattige puppy Bicky. De crew van
ons magazine was helemaal verkocht, zeker
toen ze ons aankeek met haar schattige blik
en haar kopje mooi schuin hield. Zelf ben
ik ook verzot op honden, maar zo’n puppy
in huis, dat kan er helaas nu nog niet bij.
Voorlopig blijft het bij een verre droom.
Gelukkig hoeven sommige dromen niet te
wachten. Zoals die om ook jouw Thuis een
extra injectie gezelligheid te geven. Speel
mee op p. 34 en win een shoppingbon van
€ 200 én het advies van onze styliste. Doén!
Veel lees- en speelplezier,
en tot binnenkort, in Ninove,

Elise

Suggesties? Vragen?
Of ook zin om de hoofdrol
te spelen?
Laat het ons weten via
facebook.com/zelfbouwmarkt.be
of via Twitter @zelfbouwmarkt.
We verwennen onze twee
hoofdrolspeelsters met
een mooie waardebon.
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INHOUD

Inspiratiemagazine van Zelfbouwmarkt
Editie 7

In dit nummer zoomen we
samen met Karen (links)
en Charlotte (rechts)
in op 7 momenten
tijdens hun dag.
De 2 hoofdrolspeelsters
van deze editie van
Je Thuis laten je binnen
kijken in hun thuis en
delen hun stijltips met
onze lezers. Enjoy…
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RISE & SHINE

Koekoek
9u00

1 badjas Jade, small/medium,
art. nr. 98800, € 27,50
2 wasmand Olav, lichtgrijs,
art. nr. 94186, € 29,90
3 antislip douchemat, Paradise
taupe, art. nr. 74550, € 17,99
4 keramische vloertegel
Hiro beige, 120 x 23 cm,
art. nr. 97892, € 24,97/m²
5 badkamermeubel niet
meer verkrijgbaar,
alternatief: Jane beige dubbel,
art. nr. 68051 , € 995
met spiegelkast art. nr. 67278,
€ 489,
luifel art. nr. 67277, € 99 en
kolomkast art. nr. 67272, € 495
6 spiegel Zack Avio staand,
art. nr. 60299, € 103

Zus Lize (6) en papa Jelle zijn al
beneden. Kleine Lander (4) heeft het
wat moeilijk deze ochtend. Mama
probeert hem de wakkere wereld
binnen te loodsen en zingt
zachtjes: “Sta op, gij luie
slaper. De koekoek roept
u op. Koekoek.”
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RISE & SHINE

Locatie, locatie, locatie

14

Karen en haar man Jelle woonden vroeger op een appartement. “Toen we in 2010 op zoek gingen naar een eigen vaste
stek, was de locatie voor ons een topprioriteit. We wilden
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graag in een rustige en landelijke omgeving wonen. Toen we
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dit huis in het groene Brakel vonden, wisten we dat er nog
veel werk zou zijn, maar we vielen allebei meteen als een
blok voor de prachtige locatie, dicht bij de natuur. Mijn man
heeft verschillende avondcursussen gevolgd, want we wilden
zoveel mogelijk zelf doen. Samen met mijn vader stond hij in
voor de verbouwing en ik hield me met de inrichting bezig.
We hebben eerst de benedenverdieping aangepakt en intussen boven gewoond. Daarna draaiden we alles om. We zijn er
nog niet, maar ik ben blij dat we stap voor stap dichter bij ons
droomhuis komen.”

3

’t Is een hobby

4

Karen werkt met mensen met een beperking, maar in haar
vrije tijd is ze veel met interieur bezig. “Voor mij is het een
hobby (lacht). Ik vind het leuk om alles op elkaar af te stem-
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men en blader vaak in interieurmagazines of ga scrollen op
Pinterest. Spulletjes spotten en die een nieuw leven geven:
dat geeft me enorm veel voldoening. Soms val ik op een oud

6

kastje bij een familielid, maar vaak ga ik bewust op zoek naar
tweedehandsmeubeltjes die na een nieuw likje verf perfect
hun plaatsje vinden bij ons thuis. Ook met kleuren en stoffen
experimenteer ik graag. Mijn stijl is de laatste jaren geëvolueerd: ik had altijd al een voorliefde voor landelijk, maar
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ik merk dat ik steeds meer naar de essentie ga: strak, stoer,
robuust en met niet te veel franjes.”

Puzzel

“Onze badkamer was best een grote uitdaging. We wilden
een bad, inloopdouche, toilet en meubel in een ruimte met
schuine wanden en dus kwam er heel wat puzzelwerk aan te
pas. De grote schoorsteen die er doorheen liep, hebben we
volledig afgebroken. We hebben alles zorgvuldig uitgemeten
en hebben verschillende keren advies gevraagd bij Zelfbouw-
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markt. We zijn begonnen met het badkamermeubel. Daarna
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gingen we te rade in de tegelafdeling, waar we ook heel goed
geholpen werden. Je voelt dat die mensen weten waarover ze
spreken. Ik zie bijvoorbeeld graag tadelakt (nvdr. waterdichte
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glaspleister), maar we vonden dat te duur en daarom stelden
ze ons een mooi alternatief voor: een onderhoudsvriendelijke
tegel in betonlook. We vonden het ook fijn dat wat we graag
zagen in verschillende afmetingen bestaat. Onze keuze werd
dus niet beperkt door het aanbod, want dat is bij Zelfbouwmarkt heel erg ruim. Daarna klopten we ook aan bij hun
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specialisten voor verwarming, deuren en sanitair. We zijn
echt blij met het resultaat en onze kindjes ook. ‘In bad gaan is
de max, mama’, zeggen ze (lacht).”

8

LINKERPAGINA: 1 theeDIT IS HÚN THUIS
lichthouder geometrisch
zwart-zilver, h. 13 cm,
art. nr. 85383, € 8,25
Jelle, Karen
2 muurtegel (ook
Lize (6) en Lander (4)
geschikt als vloertegel)
Okina cementlook grijs,
30 x 60 cm, art. nr.
69140, € 27,90/m² of 60 x
60 cm, art. nr. 69138, € 27,90/m²
of 60 x 120 cm, art. nr. 69137,
€ 34/m² 3 handzeep Shine 500 ml,
art. nr. 97558, € 11,99 4 handlotion
Shine 500 ml, art. nr. 97556, € 11,99
5 inbouwbad zonder mantel 170 x 70 cm,
vanaf € 199 6 badlaken London Forest,
art. nr. 100174, € 27,50 7 badmat
Mauro, 60 x 100 cm, Thyme,
art. nr. 100185, € 69,90
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8 tandenborstelhouder Ugo Forest,
art. nr. 100193, € 17,90 9 zeepdispenser
Ugo Forest, art. nr. 100194, € 34,90
10 beauty box Ugo Forest,
art. nr. 100192, € 29,90
11 douchesysteem met thermostatische
kraan Grohe Euphoria, art. nr. 62588,
€ 399 12 douchebak Minimalism wit,
1400 x 900 mm, vierkant inox afwatering, art. nr. 94939, € 475
DEZE PAGINA: 13 binnendeur Serie 10
83 cm, design planken fineer eik,
art. nr. 61125, € 199 met zwarte scharnieren (€ 12) en deurkruk Petra zwart,
art. nr. 61151, € 53,90 14 dakvenster,
kom jouw model kiezen in onze toonzaal
15 wandlamp op bestelling, € 193,60
16 fotokader zwart, 10 x 15 cm,
art. nr. 96004, € 7,50 en
13 x 18 cm, art. nr. 96005, € 9,99
17 muurtegel (ook geschikt als vloer
tegel) Okina cementlook grijs, 30 x 60
cm, art. nr. 69140, € 27,90/m² of 60 x
60 cm, art. nr. 69138, € 27,90/m² of
60 x 120 cm, art. nr. 69137, € 34/m²
18 hangwc Sifra rimless, art. nr. 83879,
€ 98 wc-zitting Sifra softclose, art. nr.
83881, € 39, inbouwreservoir Grohe
Rapid SL, art. nr.54845, € 154, witte
drukplaat voor toilet Grohe Cosmo,
156 x 197 mm, art. nr. 54846,
€ 49,90 19 toiletborstelhouder Forte
Sage green, art. nr. 100161, € 59,90
20 pedaalemmer Ona 3L, Forest,
art. nr. 100188, € 59,90 21 badmat
Kemen, 60 x 60 cm, Forest,
art. nr. 100173, € 44,90
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SHOPPING

Schuine wand,
ook plezant!

2

5 TIPS VOOR BADKAMERS MET SCHUINE WANDEN

Denk diep

“Elk nadeel heeft z’n voordeel.” Ken je die uitspraak?
Dat geldt zeker ook voor de
inrichting van je badkamer.
Schuine wanden kunnen op
het eerste zicht een nadeel
lijken, dat weet ook Karen bij
wie we thuis mochten binnenkijken. Maar met onze
tips maak je er iets moois
van. Laat je creativiteit los!

bad van amper 42 cm diep Duravit Duo (duobad, dus geschikt voor
2 personen en met de afvoer in het midden), 180 x 80 cm, acryl wit,
art. nr. 75049, € 493,68

HAVE
A SEAT

1

SMAL,
SMALLER,
SMALST

SNEL
ÉN SLIM

Eerder een douchemens? Als
je niet te groot bent, kan je

makkelijk je douche inpassen
onder een schuine wand. En
het oogt nog heel leuk ook!
Laat je door onze experten in
de toonzaal adviseren over
alle mogelijkheden. Pssst… wel
even de stahoogte testen vooraleer jullie hem inbouwen.

rechthoekige douche met schuifdeur
Udo, vaste wand en schuifdeur met
demping, 1160 x 1190 x 2000 mm,
art. nr. 94972, € 388 en vaste wand
835 x 875 x 2000 mm, art. nr.
94974, € 168
douchebak Minimalism grijs, 1200 x
900 mm, art. nr. 94938, € 395
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Deze truc is eenvoudig en geniaal tegelijk! Ook Karen
paste hem toe (zie pagina 6). Werk je bad in de vloer van
je badkamer in en benut zo de diepte optimaal. Met een
dakvenster erbij geniet je voluit van het zonnetje of
de sterrenhemel. Aan jou de keuze!

In een badkamer met schuine
wanden beperk je best het
gebruik van kolomkasten.
Daarvoor heb je niet genoeg
hoogte en ze hebben een impact op het ruimtelijk gevoel.
Nog een slimme tip? Kies
voor een smaller, een minder
diep badkamermeubel. Heb
je een vaste wand, dan kan
je gaan voor een hangend
model. Heb je er geen? Geen
nood, we hebben ook een
ruim assortiment stijlvolle
staande badkamermeubels.
Kom ze ontdekken!
badkamermeubel Angela, amper
45,5 cm diep (en 120 cm lang),
art. nr. 97947, € 399
badkamermeubel Dion, amper
40 cm diep (en 80 cm lang),
incl. wastafel, art. nr. 63880
en 63882, € 384

Smalste
badkamermeubel
bij Zelfbouwmarkt

TIP
KOOP NU OOK
VIA ONZE NIEUWE
WEBSHOP!
Wist je dat we in
onze webshop al
bijna 1000 badkamer
artikelen hebben
én nog veel meer in
onze toonzaal?

4

Ook je toilet onder de schuine
wand plaatsen is een optie.
Op pagina 9 zie je hoe Karen
het deed, dus waarom zou het
bij jou niet kunnen? Laat je
adviseren door onze specialisten en kies voor een verlaagd
hangreservoir.
hangwc Gary rimless verkort, wit,
excl. bril, art. nr. 95202, € 148
inbouwreservoir Grohe Rapid SL
verlaagd, art. nr. 79900, € 266,65

Kort & comfy

En waarom niet je sier- of handdoek
radiator bevestigen op de schuine
wand? Speciaal voor jou hebben we
korte versies van onze standaard
radiatoren, maar ook tal van andere
modellen, zoals designradiatoren in
staal of aluminium en handdoek
radiatoren (neemt nog minder plaats
in dan staal want geeft meer warmte
af bij zelfde grootte). Lekker handig!

radiator Ruben wit (beschikbaar in wit,
antraciet en chroom, al dan niet elektrisch)
60 x 118 cm, art. nr. 88886, € 98
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KIDS

Op de groei

8

Het huis van Jelle en Karen is vrij

NA

groot. “En daar zijn we heel blij
mee. Alles wordt duurder en het
zou dus best kunnen dat onze
kinderen wat langer moeten sparen
eer ze later naar hun eigen plek

10

Kleurtip!
Onze experten selecteerden Spiced honey,
de Levis-kleur van
het jaar 2019, voor de
badkamerwanden van
Karen. Met deze warme
amberkleurige tint brengen we niet alleen het
licht binnen, maar ook
een sfeer van positiviteit
en optimisme.

kunnen verhuizen. Daarom gaan

7

we ook alvast een studio voorzien,
met boven een slaapkamer en

6

11

beneden een badkamer.

1
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Kunnen jullie ons helpen met

ONZE EXPERT
KRISTOF GEEFT
ADVIES

de inrichting van een budgeten onderhoudsvriendelijke
tweede badkamer in deze
ruimte? Karen vroeg advies aan

“Goed idee, Karen. We helpen je hier
heel graag mee. En weet je, een leuke
badkamer hoeft helemaal niet duur
te zijn. In onze ruime afdeling vind je
kwaliteitsbadkamers in alle stijlen tegen onklopbare prijzen. Speciaal voor
jou selecteerden we deze inrichting.”

7

Zelfbouwmarkt expert Kristof.

VOOR
6
9
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1 bad-douchecombinatie Odin, 170 x 85 cm,
art. nr. 36443

€ 995

2 hangwc rimless Gary verkort,
art. nr. 95202

€ 148

3 toiletbril Gary wit,
art. nr. 95203

€ 39

4 inbouwreservoir Grohe Solido, art. nr. 85737

€ 129

5 drukplaat Geberit Sigma 20, zwart, art. nr. 86444

€ 108,30

6 badkamermeubel Samson wit, 1200 mm,
met wastafel in dubbel polybeton, art. nr. 66186

€ 339

7 halfhoge kolomkast Samson wit, art. nr. 63316

€ 139

8 spiegelkast Nadia wit, 700 mm, art. nr. 87859

€ 124

9 vloer Quickstep tegels Livyn Ambient click PVC,
4,5 mm, minimal greige, art. nr. 98760,
€ 28.99/m² (x 12,48m²)

€ 361,80

10 wandpanelen Panidur waterproof Decor Corroda,
art. nr. 49726, € 64,65/m² (x 6.28m²)

€ 406

11 badkamerverlichting Veronica zwart, art. nr. 97023,
2 stuks aan € 83,16/stuk

€ 166,32

1
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TOTAAL € 2955,42
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LET’S PLAY

10u00

Prinsessenparadijs

1 muurverf Levis, kleur plafond en muur aan bed Think Two
2 juwelenhouder Mannequin met schoenenprint, h. 31 cm,
art. nr. 80355, € 16,90
3 geurkaars in pot white Mint & Tonka, art. nr. 95309, € 16,70
en geurkaars in pot Jasmine Ylang, art. nr. 95304, € 16,70
4 tafellamp Cactus keramiek wit, max. 40W, art. nr. 94287, € 31,95
en Cactus keramiek rood, max. 40W, art. nr. 94288, € 31,95
5 deurstopper uil, art. nr. 94466, € 18,70
6 vloer Quick-step planken Livyn Balance Click pvc eik beige,
4,5 mm, art. nr. 84684, € 32,95/m²
7 kussen Chevrons Poudre, 50 x 50 cm, art. nr. 58912, € 17,49 en
kussen Chevrons Jade, 50 x 50 cm, art. nr. 58911, € 17,49
8 plaid Panter Jade, 150 x 200 cm, art. nr. 94709, € 27,50
9 fotokader Ovaal vlinder, 16 x 21 cm, art. nr. 84359, € 15,90
en fotokader Ovaal vlinder, 24 x 29 cm, art. nr. 84361, € 28,15
10 hanglamp lichtblauw (ook verkrijgbaar in taupe en roze),
h. 25 cm, d. 35 cm, E27, art. nr. 94298, € 53,95
11 vloerlamp beige decor, h. 110 cm, 2 x E14, art. nr. 99246, € 125,17
12 magneetbord Olifant vintage grey, 50 x 60 cm, art. nr. 80559,
€ 49,55
13 dozen met konijnenprint wit/groen, maat L: art. nr. 95647, € 9,40
- maat M: art. nr. 95643, € 7,25 - maat S: art. nr. 95642, € 5,99
14 badjas (Lize), Super soft fuchsia, art.nr. 60563, € 12,42
15 wasmand Zwaan, 48 x 56 x 28 cm, art. nr. 90375, € 24,95

“Lize is heel blij met haar kamer. Ze zit nu in
het eerste leerjaar, maar je ziet dat ze nog altijd
heel graag speelt. Als kleine broer wat te druk is,
trekt ze zich terug in haar paradijsje. Zelf ben ik
best trots op deze ruimte: de kleuren, de
meubeltjes, de inrichting, … ik denk dat veel
meisjes van zo’n kamer dromen (lacht).”

1

Tip:
check ons ruim
assortiment behang
papier in de toonzaal
of vraag naar onze
leuke muurstickers
(op bestelling).
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SHOPPING

Samen kijken, voelen, testen

2. AFDELING
RAAMDECORATIE

KAREN EN CHARLOTTE KIEZEN HUN FAVORIETEN

Karen: “Ha, deze vouw
gordijnen hebben wij in onze
living. Ik heb gekozen voor wit
omdat onze muren ook wit
zijn en dat blendt mooi zodat
je een rustig geheel krijgt.”
Charlotte: “Ik moet er ook
nog bestellen, maar twijfel nog
of we het bij vouwgordijnen
gaan houden of toch maar
combineren met decoratieve
overgordijnen. Je ziet dat veel
in magazines van landelijke
interieurs. Wat denk jij?”

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.

1. AFDELING
HOME & DECO

raamdecoratie ruime keuze
maatwerk vouwgordijnen,
overgordijnen, lamellen, …
Vraag ernaar in onze afdeling!

Karen: “Kijk Charlotte!
Wat vind je van deze glazen
theelichthouder? Mooi hé,
dat zachtgroen. Als je er een
kaarsje in zet, zal het licht op
een toffe manier reflecteren
in die motiefjes, niet?”
Charlotte: “Ja, daar hou ik
ook wel van. Bij ons thuis
doen we ‘s avonds vaak
theelichtjes branden voor de
sfeer – vooral in de donkere
maanden – en ik vind dat
groen ook wel iets hebben.”

“Op deze vloer mag
gezweet worden!”

theelichthouder groen/munt,
h. 12 cm, art. nr. 98375, € 11,30

“Past perfect in
mijn hobbykamer!”
Karen: “Hey, da’s een leuk zeteltje.
Als mijn naaikamertje klaar is, zou dit
er perfect in passen. Een plek om even
te bekomen in ‘mijn domein’ (lacht).”
clubzetel 2 personen, zwart, 123 x 71 X 75 cm,
art. nr. 95602, € 307,23
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3. AFDELING
BADKAMERACCESSOIRES
Karen: “Dit rekje zou goed passen in
onze nieuwe badkamer. Handig dat je er
meerdere handdoeken op kwijt kan, want
met kindjes heb je altijd plaats tekort
(lacht). Even voelen: het is goed stabiel
en makkelijk verplaatsbaar. En van die
strakke, stijlvolle look ben ik echt fan.”
handdoekrek Aran zwart, art. nr. 96485, € 129,90
badhanddoek Adagio violet 70 x 130 cm,
art. nr. 100146, € 19,90

4. AFDELING
TEGELS
Charlotte: “Dat zou nog
een goede tegel zijn voor in
mijn kinepraktijk. Het warme
gevoel van hout, maar hij kan
best tegen een stootje. Als ik
patiënten moet laten revalideren, valt er al eens een druppel
zweet op de grond en bij deze
tegel kan dat geen kwaad.”
keramische vloertegel Hiro beige,
120 x 23 cm, art. nr. 97892,
€ 24,97/m²
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SHOPPING

5. AFDELING
RAMEN & DEUREN
Charlotte: “We hebben de laatste
maanden al veel verbouwd, maar
onze garage is nog niet aangepakt.
Mijn vriend Zjef zoekt nog een
groot raam, maar we willen daar
niet teveel budget aan spenderen.
Dit lijkt me een prima exemplaar:
eenvoudig, maar functioneel –
meer moet dat niet zijn. Ik ga hem
deze foto laten zien (lacht) en
zeggen dat hij eens komt kijken.”
budgetraam tweevleugelig draaikipraam
in pvc met bovenlicht,
1200 x 1210 mm, maatwerk,
€ 381,02

“Precies wat we nodig
hebben”

Karen: “Wow, deze valt goed
mee qua prijs, zeg. We zoeken
nog een andere deur als verbinding tussen onze keuken en
terras en dit is een kanshebber
(lacht): landelijk, eenvoudig
qua design en het licht kan
mooi binnen.”
Charlotte: : “Hey Karen, kijk
eens naar deze binnendeur.
Als je uit deze rij moet kiezen,
pik je er deze ook uit, niet?
Enkel de klink zou ik vervangen
door een zwarte, want deze is
net iets te modern.”
LINKS: buitendeur massief Meranti,
1/3 planchetten, 2/3 glas,
940 x 2145 mm, links openduwend:
art. nr. 97594, rechts openduwend:
art. nr. 97595, € 328
RECHTS: binnendeur Touch Catania
Standard, vinyl – honingraat MDF,
h. 201,5 cm, verschillende breedtes:
60, 70, 75 en 80 cm, € 314,37

“Die stalen schuifdeuren zijn echt de max!”

Karen: “Deze voordeur zie ik best
zitten: strak en toch een beetje met
een landelijke look. Van op straat zie je
niet dat het geen hout is en je hebt er
geen onderhoud aan: ideaal.”
buitendeur pvc Kömmerling planchettendeur, 980 x 2180 mm, incl. tochtafsluiter,
3-puntsluiting met haken, enkele deurkruk,
€ 1353,88
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Charlotte: “Dat heb ik altijd al
mooi gevonden: zo’n zwarte stalen
deuren. Maar nu hebben ze ze dus
ook als schuifdeur. Bij die landelijke versie zie je het bovenwerk
helemaal en bij de strakkere versie
zit het weggewerkt.”
Karen: “Onze smaken komen
alweer overeen, Charlotte. Jammer
dat we allebei al binnendeuren
hebben (lacht), maar misschien
vervangen we er nog wel eentje
door deze landelijke versie.”
LINKS: aluminium schuifdeur,
zwart 3 ruits met veiligheidsglas,
rail met softclosesysteem, komgreep
2 zijden, art. nr. 97908, € 699
RECHTS: stalen schuifdeur mat zwart
met veiligheidsglas 5 mm, 8 vensters,
klein handvat en schuifrail,
930 x 2110 mm, art. nr. 98098, € 895
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SHOPPING

Voor elk formaat tegel heeft Mapei de juiste lijm !

Op zoek naar PVC ramen en
buitendeuren van topkwaliteit
aan topprijzen?
• standaardmaten
op voorraad
• ook maatwerk
• sterk isolerend

6. AFDELING
VERLICHTING
Karen: “Dit is een van mijn
favoriete afdelingen bij
Zelfbouwmarkt (lacht).
Ik loop hier graag te
snuisteren want er is iedere
keer zoveel te ontdekken.
Van deze nieuwe hanglamp
met een houten balk ben ik
bijvoorbeeld helemaal weg.
Ze geeft een gezellig licht,
heeft een gestroomlijnde
ietwat industriële look en
is toch een beetje speels:
I love it! En oh, er staan
daar ook staanlampen met
hetzelfde ontwerp.”

KOM ZE
ONTDEKKEN
IN ONZE
TOONZAAL

hanglamp houten balk E27,
max 6 x 60W, art. nr. 95185,
€ 129,95

“Met deze leuke lampen kan je spelen met licht”

SLANK.
SCANDINAVISCH.
AANTREKKELIJK.

Charlotte: “Deze drie bollen vind ik ook
wel tof. Jij, Karen? Ze zouden mooi hangen
boven onze livingtafel. En net als bij de
hanglamp die jij daarnet zag, kan je hier
spelen met verschillende lampen en zo een
leuk effect creëren.”
hanglamp brons/glas, 1200 mm, inclusief bar
en glas, art. nr. 87502, € 635

SILHOUET

Matzwart is mooi minimalistisch met zijn ingetogen zwarte verschijning
in perfecte balans met het moderne uiterlijk van veel keukens en badkamers.
De matzwarte lak is kleurecht en is niet gevoelig voor vingerafdrukken.

Silhouet_ad_black_183x113mm.indd 1
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KOKKERELLEN

Zoooo
12u00
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blij

“Ik ben zo blij dat onze nieuwe
keuken er is”, glundert Charlotte.
“Eindelijk kunnen we volwaardige
maaltijden klaarmaken. We hebben
het hier een paar weken moeten
doen met microgolfeten (lacht).
Niet altijd gezond én het gaat ook
snel vervelen. Gezonde voeding
vind ik heel belangrijk
en nu kunnen we daar
2
werk van maken.”

3

3
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1 keuken Belcucina Malaga
2 voorraadpot Stir it up pasta,
art. nr. 100256, € 11,99,
verkrijgbaar in verschillende groottes en vormen
3 keukenapparaten Beko
multifunctionele oven,
microgolfoven, koelkast,
inductiekookplaat, Leisure
wanddampkap
4 cachepot met boord
keramiek zwart L,
art. nr. 98371, € 17,50 euro
5 hanglamp zwart, diameter
50 cm, E27, art. nr. 93415,
€ 149,45
6 inbouwspoeltafel Schock
7 eengreepsmengkraan
Old Style chroom,
art. nr. 94764, € 120,95
8 stoel cognac,
art. nr. 96053, € 123,90
9 keukentapijt Jenny,
67 x 170 cm, art. nr. 100750,
€ 119,90

9
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KOKKERELLEN

“In mijn sportkookboek
vind ik gezonde recepten
die je in minder dan een
kwartier op tafel zet.”

Vroeger en nu

“Ons leven is de laatste maanden in een stroomversnelling
geraakt”, vertelt Charlotte. “Mijn vriend Zjef en ik woonden
in een huurhuis en begonnen stilaan uit te kijken naar
iets van onszelf. Toen mijn papa in mei stierf, hebben we

DIT IS HÚN THUIS

beslist om in zijn huis in Sint-Lievens-Houtem te komen
wonen. Ik heb veel goede herinneringen aan deze plek,

Zjef, Charlotte en
puppy Bicky,
helemaal Thuis in hun
nieuwe stek

maar wist eerst niet of het verleden niet te zwaar zou
wegen. Zjef is aannemer en samen beslisten we om onze
eigen stempel op het huis te drukken, zonder afbreuk te
doen aan de eigenheid ervan. Alles wat donkerbruin was,
hebben we lichter gemaakt. De meubels die we graag
zien, hebben we behouden en zorgvuldig gemixt met
nieuwe stukken die passen bij onze eigen stijl. Hoe langer

4

we hier wonen, hoe meer ik besef dat we de juiste beslissing hebben genomen.”

Gezond lichaam, gezonde geest
Charlotte werkt als sportkinesiste en heeft haar eigen

praktijk in Aalst. Ze is heel erg begaan met bewegen en
gezond leven. “Vroeger trainde ik 5 tot 6 keer per week,
maar tijdens de verbouwing is dat niet zo goed gelukt

(lacht). Binnenkort wil ik graag de draad terug opnemen
en mij toeleggen op lange afstanden zoals marathons.
Ik heb me onlangs een sportkookboek aangeschaft met
gezonde recepten die je in minder dan een kwartier op
tafel zet. Heel handig voor ons, want Zjef en ik zijn allebei
zelfstandig en dan heb je sowieso altijd tijd tekort.”

1
3

2

1 schort House Doctor, streep
wit/grijs, art. nr. 99312, € 27,30
2 theedoek House Doctor,
streep wit/grijs, art. nr. 99315,
€ 7,25
3 tas keramiek, art. nr. 93850,
€ 8,90

Alles op 1 namiddag gekozen

“Hoewel het huis niet 100% mijn stijl is, was het perfect

5

mogelijk om het naar onze hand te zetten. Zjef en ik
zien allebei hetzelfde graag, dus da’s makkelijk (lacht).
Met een vriend die aannemer is, wisten we ook direct
waar naartoe. Zjef kent Zelfbouwmarkt, want hij koopt

4 notitiebord zwart House
Doctor, art. nr. 99302, € 77,40

daar veel materiaal voor zijn klanten omdat hij weet dat

7

de prijs-kwaliteitverhouding er goed zit. Met alles onder
1 dak is het ook heel handig. Wij hebben onze badkamer

5 kaasrasp Gourmet,
art. nr. 100238, € 18,99
6 plateau Terrazo grijs, met leder
en marmer, diameter 35 cm,
art. nr. 96118, € 27,95
7 placemat zwart rond lederlook,
diameter 38 cm, art. nr. 91380,
€ 8,35
8 suikerpot en melkkan House
Doctor, mat zwart, art. nr. 100211
en 100210, beiden aan € 15,90
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en keuken op 1 namiddag gekozen en besteld, met alles
erop en eraan. Toen we in de badkamerafdeling kwamen,
viel ons oog meteen op een mooi houten meubel.

8
6

Daarna gingen we naar de tegelafdeling om een vloer
te kiezen die erbij past. En dan naar boven, waar we
onze keuken vonden. Zjef had alles op voorhand
opgemeten, dus we konden meteen bestellen. We zijn
heel blij dat het zo vlot is gegaan en dat we er nu volop
kunnen van genieten.”
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Mat zwart?
Naar mijn hart!

Robyn rocks

STEEL
OF STEELLOOK?

Met deze Robyn haal je
niet alleen klasse binnen,
maar ook extra veel warmte.
Robyn is immers gemaakt
van aluminium: meer
rendement voor dezelfde
oppervlakte radiator dus.
Robyn, you rock!

VERGEET
VUILE
VINGERS

Een zwarte keuken is heel
stijlvol, maar aaaaah, die
vuile vingers. Laat je niet
meer tegenhouden, want wij
hebben keukens in mat zwart
waarbij je helemaal geen last
meer hebt van vlekken. Vraag
ernaar bij onze keukenexperts.

Ons assortiment
stalen binnen

deuren is de laatste
maanden stevig
uitgebreid. Ga je

designradiator Robyn, mat zwart
(ook beschikbaar in het wit), 180
x 28 cm, art. nr. 88793, € 495

voor echt staal
of het budget
vriendelijke steellook, een schuifdeur of gewone
deur, landelijk of
strak? Alles kan!

HÉBBEN

keuken Nolte, mat zwart,
verschillende opstellingen mogelijk

Zwart geeft kracht
aan je interieur

Als we nu zelf 1 trend zouden mogen uitkiezen
die we in al onze 7 speciaalzaken onder 1 dak
spotten, dan is het deze wel. Mat zwart is aan
een stevige opmars bezig. Kijk maar!

Black beauties

STOERE STIJN

Er al eens aan gedacht om
ook je kranen in mat zwart
te nemen? Ze combineren
perfect met de rest van je
interieur en ogen stijlvol
en stoer tegelijk. Zoals deze
zacht geprijsde lavabokraan
die we Stijn doopten.

mengkraan Stijn zwart, 180 x 205
x 80 mm, art. nr. 94819, € 98
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TOPPER

stalen binnendeur
Glass Black Beauty,
zwart mat, poederlak
met veiligheidsglas
en magneetsluiting,
beschikbaar in rechtse
en linkse versie,
880 x 2040 mm,
art. nr. 93686, € 995

Dat ook mat zwarte verlichtingsarmaturen heel mooi kunnen zijn,
bewijzen niet alleen deze twee
toppers, maar ook nog tal van andere
modellen in onze uitgebreide collectie verlichting. Wist je dat we de
grootste verlichtingswinkel van het
land zijn, met 1000 m2 toonzaal?
hanglamp beton zwart, l. 120 cm,
max. 25W, led mogelijk, art. nr. 99087,
€ 199,95
wandlamp zwart, h. 25 cm, max 3W,
led mogelijk, art. nr. 99131, € 39,95

O SOLE
MIO

Ook in de badkamer is
mat zwart aan een stevige
opmars bezig. Onder deze
grote regendouche met
gestroomlijnd design klinkt
jouw ‘O sole mio’ misschien
niet beter, het ziet er in
ieder geval hip uit ;-).
thermostatische doucheset
Hifune zwart, met regendouche
van 25,4 cm, art. nr. 95561,
€ 495

TIP
KOOP NU OOK
VIA ONZE NIEUWE
WEBSHOP!
Wist je dat we in
onze webshop al bijna
4000 artikelen in
assortiment hebben
én nog veel meer in
onze toonzaal.

C’EST CHIC!

Houten lamellen zijn
weer helemaal terug
van weggeweest. En ze
zijn ook veel mooier geworden. Met deze mat
zwarte exemplaren met
Belgisch design geef
je je interieur meteen
een extra injectie
klasse. C’est chic,
n’est-ce pas?

raamdecoratie op maat,
vraag ernaar in onze afdeling
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NU EFFE SERIEUS

Kleine

kapoen

NA

“We moeten nog een nieuwe radiator
in onze keuken plaatsen en zoeken
een leuk exemplaar dat past bij het
interieur. Het zou fijn zijn mochten
jullie ons een model kunnen aanraden
waarbij de keukenhanddoeken die
we willen drogen niet te laag hangen.
We adopteerden immers onlangs een
puppy in een asiel en moeten haar
nog leren dat een keukenhanddoek geen
speeltje is (lacht). Bicky is een kruising
tussen een Mechelse herder en een
Stafford. Ze is heel aanhankelijk en lief
en we zijn allebei gek op haar, maar het
is een kleine kapoen. Kunnen jullie ons
helpen?”, vraagt Charlotte. Evy, onze
Zelfbouwmarkt-expert in radiatoren,
weet raad met die vraag.

VOOR
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ONZE EXPERT EVY
GEEFT ADVIES
“Ja, Charlotte, ik heb thuis ook een
hond en snap jouw uitdaging (lacht).
De oplossing is simpel: neem de verleiding weg door de keukenhanddoek hoger te hangen op een verticale radiator.
In jullie keuken zou ik gaan voor een
designradiator van BeauHeat, het merk
van hoogkwalitatieve radiatoren dat we
bij Zelfbouwmarkt exclusief verdelen.
Het model dat ik jullie aanbeveel, de
Roan, is een compacte aluminium
designradiator die een strak design
met een maximaal warmterendement
combineert. Daar kan je een handdoekhouder op monteren zodat Bicky
niet meer bij de handdoeken kan die
hangen te drogen. Je kan de radiatoren
en de houders in verschillende kleuren
verkrijgen, maar ik zou een witte radiator met witte beugel nemen omdat dat
mooi past bij de witte muren in jullie
keuken. Wat denk je?”

TIP
KOOP NU OOK
VIA ONZE NIEUWE
WEBSHOP!
Wist je dat we in
onze webshop bijna
200 verschillende
radiatoren in
assortiment hebben
en nog veel meer in
onze toonzaal?
designradiator Roan wit
van BeauHeat, 1800 x 330 mm,
art. nr. 88806, € 398
handdoekhouder Roby, 350 mm,
wit (afzonderlijk te verkrijgen in
bijpassende kleur), art. nr. 88814,
€ 72
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TRENDS

Voel de vibe
VIND JE STIJL
Op zoek naar jouw
stijl? Kom hem
ontdekken in de
grootste verlichtings
winkel van België
met een toonzaal
van maar liefst
1000 m2. Laat je
adviseren door
onze experten.

Op p. 30 brengen we trends in
verlichting:

TOPPER

Hoe maak jij het
thuis gezellig?

VERRASSENDE
VORMEN

rosé goud, geborsteld goud à voor
een landelijk interieur zonder al
te veel franjes (of zoals Karen zei
landelijk stoer),

3X

TRENDY

Mensen vragen ons als verlichtingsspecialist vaak naar de nieuwste trends. Met deze 3 plafondtoppers ben je helemaal mee. Hip
en modern? Ga voor composities
van zwarte draad- en stangverlichtingen. Eerder vintage? Kies voor
speelse vormen. Of misschien is
‘smokey glas’ wel iets voor jou?

decoratieve en grote Led filament
lampen (zie WeTransfer van Electrocirkel),
hippe, moderne zwarte draad- en
stang verlichtingen (composities),
industriële en strakke vormen in
zwart staal,

LINKSBOVEN: plafonnier zwart,
100 x 75 x 20 cm, 6 x E27,
art. nr. 99136, € 64,95
MIDDEN: hanglamp wit
excl. lamp led mogelijk D24mm,
art. nr. 99088, € 79,95
RECHTSBOVEN: hanglamp Smoke
h. 153 cm E27, art. nr. 99167, € 199,95

Dàt krijgen we heel vaak te horen in
onze toonzaal dezer dagen.
Deze decoratieve led-filament
lampen weten tal van onze klanten
te charmeren en zorgen stilaan
in heel wat Vlaamse huizen voor
een originele sfeer. Kom snel jouw
favoriet kiezen!

botanische stijl met natuurelementen zoals hout en kurk (natuur in
huis halen), sluit mooi aan bij een
interieur met veel planten en groene elementen,

LINKS: ledlamp titanium, 2200k E27 6W

100 lm dimbaar, art. nr. 98110, € 69,90
RECHTS: ledlamp titanium, 2200k E27
6W 80 lm dimbaar, art. nr. 98111,
€ 89,90

retro vintage blijft trendy, verlichting met klaar glas, smokey glas en
goud glas blijft in.

Da’s durven

Industrieel is helemaal ‘in’. Steeds
meer mensen houden van het stoere,
ietwat ruwe karakter ervan. Maar ook
mat zwart wordt stilaan een topper in
onze interieurs, en niet alleen voor verlichting. Check zeker ook p. 26 en 27!

HÉBBEN
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BOVEN: hanglamp zwart/glas 7xE27
60W max., art. nr. 100634, € 134,12
RECHTS: vloerlamp satin zwart L163cm
2x7W 615lm dimbaar, art. nr. 100676,
€ 214,90
UITERST RECHTS: hanglamp staal (excl.
lamp), led mogelijk L140cm,
art. nr. 99172, € 229,95

TIP
KOOP NU OOK
VIA ONZE NIEUWE
WEBSHOP!
Wist je dat we in
onze webshop meer
dan 1000 verlichtingsartikelen hebben
én nog veel meer in
onze toonzaal?

Nieuwe kleur:
Rosé goud

> we moeten dit zeker niet allemaal
brengen, maar kan je een mooi
lay-outvoorstel maken op basis
van jouw selectie van de beelden
die er zijn aub. Dan leg ik dat voor
en kunnen we na goedkeuring de
tekstjes invullen.
De beelden staan hier.
Opgelet: ik zou niet teveel nemen
m

Ontdek de nieuwste trends 2019 in onze toonzaal

RELAX
1 vrijstaand bad Orion wit, 1760 x 800
x 630 mm, art. nr. 91709, € 545
2 badkraan tweegreeps Retro Felicia
chroom, art. nr. 92424, € 145
3 badmat Callie, 67 x 110 cm,
art. nr. 100416, € 79,99
4 tekstbord Bathroom rules,
20 x 30 cm, art. nr. 94439, € 9
5 theelichthouder Indus, 10 x 10 cm,
art. nr. 96342, € 11,50 en 8 x 8 cm,
art. nr. 96341, € 8,15
6 badjas Royal Touch linnen, maat S,
art. nr. 84806, € 57,90
7 vloer- en wandtegel Buxy Grey, 600 x
600 x 9,6 mm, art. nr. 93328, € 19,90/m2
8 paneelradiator Type 33, wit, h. 900 x
l. 900 (beschikbaar in verschillende
afmetingen), art. nr. 93980, € 145,53
9 spiegel eik, 58 x 80 x 3 cm,
art. nr. 93031, € 220/stuk
10 theelichthouder Indux, 11 x 7 cm,
art. nr. 96344, € 11,30
en 8 x 6 cm, art. nr. 96343, € 8,15
11 badkamermeubel Country eik, 210 cm,
incl. schappenpakket en eiken blad,
art. nrs 93028, 93030 en 93029, € 2752
12 linnenmand Tuur XL, staalgrijs,
art. nr. 81140, € 49,90
13 zeepdispenser Patina vintage brons,
art. nr. 94204, € 29,90
14 lavabokraan Country verchroomd
verhoogd (verkrijgbaar in lagere versie op
bestelling), art. nr. 93034, € 340/stuk
15 opzetkom Provence graniet,
50 x 40 x 15 cm, art. nr. 93015, € 340/stuk
16 badmat Kane shark, 60 x 100 cm,
art. nr. 100165, € 64,90
17 greep Country large, art. nr. 93033,
€ 9,60/stuk

20u00
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Zen-

moment

“Nu we onze eigen stek hebben, kan
ik er des te meer van genieten om
’s avonds na het werk of het sporten
thuis te komen. Een zenmoment in
de badkamer brengt me helemaal tot
rust. In het badkamermeubel dat we
kozen kan je alles opbergen: rust in je
huis brengt rust in je hoofd. En zo’n
bad op pootjes is niet alleen zalig om
in te relaxen, het past ook helemaal
in de stijl van ons huis.”

10

8

14

11

4

13
15

1

2

5

6

12
17

3

32

7

16

33

WEDSTRIJD

Puzzel

PUZZEL MEE EN WIN
€ 200 SHOPBUDGET
+ JE EIGEN
INTERIEURSTYLISTE

SPEEL JE MEE?

Gezellig onder een zachte plaid
in de zetel, bij het knetterend
haardvuur op je winters tuinterras,
in de skilift of – waarom niet –
aan de toog samen met vrienden
tijdens de après-ski. Waar je onze
puzzel invult, maakt voor ons
helemaal niet uit. Maar doe het
en bezorg ons je antwoord, want
alleen dan maak je kans op onze
fan-tas-ti-sche prijs. De 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.

succesboek
hoffelijk
voertuig
woestijn
in Afrika

succesboek
voertuig

hoffelijk
woestijn
7 komaan!
in Afrika
eenmaal

knaagdier
steenmassa
bijwoord
dresseren

7 komaan!
knaageenmaal
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bijwoord

steenmassa
dresseren
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afvalhoop
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grootspraak
eenkleurig
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uniek
beoordelen
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uniek
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eenin goede kleurig
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gsmbericht
registratie
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vrucht

It.
broodje
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in goede
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v.d. VS
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lidwoord
lidwoord
honingdrank
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Philips Hue
Flourish
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Ik ook!

OOK ZIN IN DEZE SUPERPRIJS?

Onze winnares

Dé gelukzak uit onze vorige editie heet
Sara De Pelsemaeker. Met haar waardebon
op zak mocht ze samen met onze styliste
Ann Hardeman haar hart ophalen in onze
7 speciaalzaken onder één dak. Ben jij de
volgende?
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Vul de puzzel in en ontdek dé manier
om je tijdens de koudste maanden van
het jaar het best te verwarmen. Stuur je
antwoord naar puzzel@zelfbouwmarkt.be.
Geef ook een inschatting van het aantal
inzendingen. Je hebt tijd tot 15 februari
2019.
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6
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7

8

Gewonnen!

De winnaar van onze wedstrijd krijgt van ons een mail
met felicitaties van de jury.
De winnaar is – hoe kan het
ook anders – diegene die het
puzzelwoord vindt én het
dichtst bij het juiste aantal
inzendingen zit.
Veel speelplezier…Gogogo!

Philips Hue maakt
sfeer creëren
eenvoudig
De beste manier om een film te kijken is met de juiste sfeer.
Met Philips Hue slimme verlichting verandert je huiskamer in
een thuisbioscoop. Transformeer je verlichting en een avondje
tv-kijken in een buitengewone ervaring met 16 miljoen kleuren
of elke tint wit.

Philips Hue
Sana

Meer weten over Philips Hue?
Breng een bezoek aan onze afdeling verlichting.

Philips Hue
Ensis

7 SPECIAALZAKEN
ONDER 1 DAK

BADKAMERS

RAMEN & DEUREN

TEGELS, LAMINAAT
& PARKET

KEUKENS & TRAPPEN

VERLICHTING

VERF, BEHANG
& RAAMDECORATIE

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

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 en instagram.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)

