
Riemst Interieurs Eycken 
Rillaar (Aarschot) Meubelen Ponsaerts
Ronse Makri Meubelen
Saint-Vith Henders & Hazel
Sint-Gillis-Waas Verberckmoes -  
 meubelplein De Piramiden
Soignies Meubles Belot
Wilrijk Henders & Hazel
Zaventem Interiors Zaventem
Zoersel Interieurs Rodendijk 18

1.  3-zits Praia in stof vanaf € 949,- (afgebeeld in stof Calabria) 
• in leder vanaf € 1799,- • NU met GRATIS hoofdsteun t.w.v. € 79,-

2. salontafel Masters, verkrijgbaar in diverse kleuren, maten en uitvoeringen vanaf € 329,-
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snel leverbaar

3-zits Praia 
vanaf

€ 949,-

Gratis
*

hoofdsteun  
t.w.v. € 79,-

+

Voordeel waar 

je bl ij van wordt!



1

3

4

snel leverbaar

snel leverbaar

Kijk voor alle mogelijkheden 
op www.hendersandhazel.be

6

Keuze uit:
• Opstelling
•  Vast of elektrisch 

verstelbaar
•  Bekleding in 

diverse leer- en 
stofmogelijkheden 
en kleuren

1.  uitschuifbare tafel 190/250x100cm € 1049,- • ook verkrijgbaar: 160/220x100cm en 160/205x140cm 

tafel 220x100cm € 749,- • ook verkrijgbaar: 190x100cm en 160x90cm 

2.  stoel Jacky in stof Kibo antraciet of cognac € 269,- € 249,-

3.  stoel Jake in leder vanaf € 349,- (afgebeeld in Tatra leathertouch, stof Orlando en Cuba leder)

4. boekenkast met 10 niches € 749,- 

5. bijzettafel 60x60cm € 329,- 

6.  3-zits Veneto elektrisch verstelbaar in stof vanaf € 1549,-  

• in leder vanaf € 2149,- (afgebeeld in stof Savannah)  

• meerprijs voor verstelbare hoofdsteunen € 200,-

7.  fauteuil Roskilde in stof vanaf € 499,- 

• in leder vanaf € 599,- (afgebeeld in Cuba leder)

8. tv-dressoir 180cm € 749,- € 699,- • ook verkrijgbaar: 140cm

9. schaal Gita, ø 33cm € 39,99 

10. dressoir 230cm € 1299,- € 1099,- • ook verkrijgbaar: 185cm

bijzettafel 
Santorini 

329,-

5

stoel Jacky 
in stof Kibo € 269,-

€ 249,-
snel leverbaar

3-zits Veneto 
elektrisch verstelbaar 

in stof vanaf

€ 1549,-
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Kijk voor alle mogelijkheden van wooncollectie Santorini op www.hendersandhazel.bei

Santorini 
In deze collectie komt hout in zijn 

puurste vorm helemaal tot zijn 

recht. Het eikenhout, dat prachtig 

met olie is afgewerkt, is verkrijgbaar 

in vier warme en natuurlijke tinten, 

van heel licht tot heel donker, zodat 

het perfect in je interieur past. 

De meubels Santorini kan je in de 

kleuren castle white, castle sand,  

castle clay of nature white kiezen.

castle sand castle white

castle clay nature white

decorated by

10

snel leverbaar

WE LOVE Solden!

Kijk voor alle mogelijkheden 
op www.hendersandhazel.be
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fauteuil Roskilde 
vanaf

€ 499,-

snel leverbaar

dressoir 230cm 
€ 1299,-

€ 1099,-

tv-dressoir 180cm 
€ 749,-

€ 699,-

“Hout in zijn 
puurste vorm”



arm 1 
28/36cm

arm 2 
19cm

arm 3 
26cm

arm 4 
28cm

koloniaal

zilverkleurig

meer dan 300 stofmogelijkheden 
en kleuren

Dax
“Diverse opberg-
mogelijkheden 
en bedfunctie”

en meer dan 40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

1  kies de opstelling 3  kies de pootkleur 4  kies de bekleding 2  kies de armleuning

1

Kijk voor alle mogelijkheden 
op www.hendersandhazel.be

1.  hoeksalon Dax, bestaande uit een 

2,5-zits zonder armen, longchair en 

grote ottomane in stof vanaf € 2697,- 

(afgebeeld in stof Forli)  

• in leder vanaf € 5147,-  

• poef Sit-on in stof vanaf € 229,- 

•  NU tijdelijk GRATIS OPBERGBOX 

t.w.v. € 100,- bij aankoop van 

hoekopstelling Dax

2.  fauteuil Marrakech in stof  

vanaf € 599,- • in leder vanaf € 699,- 

(afgebeeld in Moreno leatherlike)  

•  kies uit RVS of zwart metalen 

armen en draaipoot



Kijk voor alle mogelijkheden van salon Dax op www.hendersandhazel.bei

1 
bedfunctie 

€ 200,-

2
lade € 100,-

3
opbergvak 

€ 100,-

4 
1x electrische 
relaxfunctie 

€ 350,-

5
2x electrische 

relaxfunctie 
€ 700,-

6
USB-aansluiting € 120,-

(enkel in combinatie met 
electrische relaxfunctie)

“Diverse opberg-
mogelijkheden 
en bedfunctie”

6  kies een poef Sit-on5  kies de opties

2

WE LOVE Solden!

80x60cm 
vanaf € 279,-

40x50cm 
vanaf € 229,-

60x120cm 
vanaf € 329,-

90x60cm 
vanaf € 289,-

Gratis
*

opbergbox t.w.v. € 100,- 
bij aankoop van 

een hoekopstelling

+
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snel leverbaar

tv-dressoir 
180cm

€ 699,-

Modrava/Malay
Collectie Modrava / Malay is ge-

maakt van robuust gerookt eiken. 

De oppervlakten zijn geschraapt en 

gezandstraald, wat het lekker stoer 

maakt. De keerbare laden en de  

metaalaccenten geven dit meubel 

een eigen karakter.

bij aanschaf van 
5 stoelen Maxim, de

6e gratis



Kijk voor alle mogelijkheden van wooncollectie Modrava/Malay op www.hendersandhazel.bei

Keuze uit:
• Opstelling
•  Koloniale of zilverkleurige poten
• 4 verschillende armleuningen
•  Bekleding in diverse leer- 

en stofmogelijkheden 
en kleuren
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decorated by

8

Kijk voor alle mogelijkheden 
op www.hendersandhazel.be

snel leverbaar

snel leverbaar

snel leverbaar
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WE LOVE Solden!

1.  tafel Malay in massief eiken met tafelrand in natuurlijke boomvorm 220x100cm € 949,-  

• ook verkrijgbaar: 190x100cm en 160x90cm

2.  stoel Maxim in stof Calabria met accenten in Tatra leathertouch € 139,-  

• verkrijgbaar in 6 kleurcombinaties • NU tijdelijk bij aankoop van 5 stoelen Maxim de 6e GRATIS 

3. tv-dressoir met een keerbare lade 180cm € 699,- • ook verkrijgbaar: 150cm  

4.  dressoir met een keerbare lade 220cm € 1199,- • ook verkrijgbaar: 180cm  

5.  vaas Elmy, hoogte 20cm € 24,99 • 26cm € 29,99

6.  2-zits Palio met ottomane en longchair in stof vanaf € 1797,- € 1599,- (afgebeeld in stof Kibo)

7.  fauteuil Northon in stof vanaf € 449,- • in leder vanaf € 649,- (afgebeeld in Cuba leder)  

• kies uit vele stof- en ledersoorten en kies uit 3 kleuren houten frame

8. bijzettafel 60x60cm € 299,-

9. bergkast € 1399,-

hoeksalon 
vanaf € 1797,-

€ 1599,-



fauteuil Avatoon 
vanaf 

€ 549,-

1.   2,5-zits Valras inclusief opbergbox en  

bedfunctie € 1499,- € 1299,- (afgebeeld in stof Miami)  

• standaard met verstelbare hoofdsteunen 

• loungekussen in stof vanaf € 99,-

2.  fauteuil Avatoon in stof vanaf € 549,-  

• in leder vanaf € 849,- (afgebeeld in stof Touch  

met Tatra leathertouch)

3.  3 + 2,5-zits vast Havanna in stof vanaf  

€ 2098,- € 1798,- (afgebeeld in stof Leopard)  

• meerprijs verstelbare zittingen € 50,-

4.  2-zits Vecchio in stof vanaf € 999,-  

(afgebeeld in stof Calabria)  

• in leder vanaf € 1799,-  

• NU met GRATIS VERSTELBARE ZITTING t.w.v. € 100,-

Keuze uit:
• Opstelling
•  Optie: loungefunctie 

(meerprijs € 50,-)
•  Bekleding in diverse 

stofmogelijkheden 
en kleuren

Inclusief opbergbox 
en bedfunctie

1

Kijk voor alle mogelijkheden 
op www.hendersandhazel.be

2

hoeksalon inclusief 
opbergbox en bedfunctie  

€ 1499,-

€ 1299,-



Keuze uit:
• Opstelling
• Poot in rvs of zwart metaal
•  Vaste of verstelbare zittingen
•  Bekleding in diverse 

leer- en stofmogelijkheden 
en kleuren

4

“Gun je wensen 
alle ruimte”

WE LOVE Solden!Kijk voor alle mogelijkheden van onze saloncollectie op www.hendersandhazel.bei

Keuze uit:
• Opstelling
•  Vaste of verstelbare 

zitting (meerprijs € 50,-)
• Zithoogte
•  Bekleding in diverse 

leer- en stofmogelijkheden 
en kleuren

3

3 + 2,5-zits Havanna 
vanaf € 2098,-

€ 1798,-

snel leverbaar

Gratis
*

verstelbare zitting 
t.w.v. € 100,-

+



Ermont/Ermondo
Keramiek is een eeuwenoud materiaal 

dat zijn plek herovert in de eigentijd-

se interieurs. Bij alle meubelen van 

de collectie Ermont/Ermondo zijn de 

bovenbladen tegen een meerprijs met 

keramiek leverbaar.

WE LOVE

Verkrijgbaar in 5 kleuren:

vintage
nature

vintage 
brown

vintage 
summer grey

vintage clayvintage 
white

CERAMIC

vulcano 
antraciet

vulcano 
taupe
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“Hout of keramiek.
Wat kies jij?”

i

snel leverbaar

snel leverbaar

snel leverbaar

uitschuifbare tafel 
met keramiek bovenblad 

vanaf € 1549,- 

€ 1349,-

Nu tijdelijk 50% KORTING 
op keramiek bovenblad



Keuze uit:
• Opstelling
•  Poot in rvs-look, rvs of zwart metaal
•  Opties elektrisch relaxsysteem,  

usb-connector of pockvering
•  Bekleding in diverse leer- en 

stofmogelijkheden en kleuren

11

12

Gratis
*

Pocketvering 
t.w.v. € 50,- 

+

draaibare
  zitting

7

8

decorated by

10

9

“Hout of keramiek.
Wat kies jij?”

WE LOVE Solden!i Kijk voor alle mogelijkheden van wooncollectie Ermont/Ermondo op www.hendersandhazel.be

snel leverbaar

snel leverbaar

1.  uitschuifbare tafel met houten bovenblad in diverse afmetingen  

vanaf € 1149,- • met keramiek bovenblad vanaf € 1549,- € 1349,-  

(afgebeeld: 180/230x90cm met keramiek bovenblad)  

•  NU tijdelijk 50% KORTING op keramiek bovenblad

2.  stoel Milva in stof vanaf € 189,- (afgebeeld in stof Calabria)

3.  stoel Milan in leder vanaf € 259,- (afgebeeld in Cuba leder met stof Calabria) 

4. boekenkast vanaf € 849,-

5. fauteuil Ravenna met rvs frame in stof Leopard € 299,-

6.  lowboard Ermont 170cm met houten bovenblad € 899,-  

• met keramiek bovenblad € 1149,-

7  barstoel Milva in stof vanaf € 189,- (afgebeeld in stof Orlando)  

• in leder (Milan) vanaf € 259,- (afgebeeld in Montana leder)

8.  bartafel Ermondo met houten bovenblad in diverse afmetingen  

vanaf € 649,- • met keramiek bovenblad vanaf € 849,- € 749,- 
•  NU tijdelijk 50% KORTING op keramiek bovenblad 

9. poef Royal, 40x40cm € 99,-

10.  dressoir Ermont 210cm met houten bovenblad € 1249,-  

• met keramiek bovenblad € 1499,-

11.  3-zits Greymouth met 1 elektrische verstelling in stof  

vanaf € 1399,- • in leder vanaf € 2099,- (afgebeeld in Cuba  

leder met stof Calabria) • NU tijdelijk GRATIS POCKETVERING 

t.w.v. € 50,- bij aankoop van bank Greymouth 

12. 2,5-zits vast in stof vanaf € 999,- • in leder vanaf € 1699,- 

Kijk voor alle mogelijkheden 
op www.hendersandhazel.be

 dressoir Ermont 
210cm vanaf

€ 1249,-

bartafel met  
keramiek bovenblad 

vanaf € 849,- 

€ 749,-



Gratis woon-en 
inspiratiemagazine? 
Vraag ‘m aan op hendersandhazel.be

bij aanschaf van 
5 stoelen, de

6e gratis

Welke
GRATIS 
STOEL* 

kies jij?

1. stoel Maxim in stof Calabria met accenten in Moreno leatherlike € 139,- 

2.  stoel Erikson in Moreno leatherlike € 99,- 

3.  stoel Lydia in stof Canyon of Moreno leatherlike € 129,- 

4. stoel Watch in Tatra leathertouch € 129,- 

Nú tijdelijk bij aankoop van 5 stoelen Maxim, Erikson, Lydia of Watch, de 6e gratis
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Je vindt altijd een winkel bij jou in de buurt:
Riemst Interieurs Eycken 
Rillaar (Aarschot) Meubelen Ponsaerts
Ronse Makri Meubelen
Saint-Vith Henders & Hazel
Sint-Gillis-Waas Verberckmoes -  
 meubelplein De Piramiden
Soignies Meubles Belot
Wilrijk Henders & Hazel
Zaventem Interiors Zaventem
Zoersel Interieurs Rodendijk 18

Alsemberg Vastiau Godeau
Balen Odrada Interieur
Bastogne Meubles Mailleux
Beauraing  Meubles Thiry
Belsele (Sint-Niklaas) Deba Meubelen
Bertrix Meubles Lambermont - NIEUW
Brussel  Meubles Willy Vander Elst
Brussel Momentum Expo
Buggenhout Meubelen Gené
Deerlijk Meubelen Gaverzicht
Denderhoutem Meubelen Torrekens

Genk Meubelcenter Prenuptia
Gent Dok Interiors
Herentals Prima-Lux Meubelen
Hoogstraten Kempi Meubel
Jodoigne Jackson Déco
Lier Gero Wonen
Moeskroen BE-Okay
Namur Chris Oliver
Neupré Meubles Mailleux
Oedelem Stevens Meubel
Oostende Woonboulevard / de Olifant


