
Wij
delen
uit!

Gratis        goodiebag
zie pagina 12

zie pagina 12

Gratis       fauteuil

2,5-zits Valras met longchair in stof vanaf € 1499,- 
(afgebeeld in stof Miami) • inclusief een opbergbox 
in de longchair en een bedfunctie • standaard met 

verstelbare hoofdsteunen • loungekussen in stof vanaf € 99,-

hoeksalon vanaf 

€ 1499,-
Inclusief opbergbox 

en bedfunctie

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
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12 snel leverbaar

snel leverbaar

hoeksalon vanaf 

€ 1849,-

Best
  Buy

stoel 

€ 129,-

Best
  Buy

4

verstelbare 
hoofdsteun

optioneel 
verstelbare zitting

Kijk op www.hendersandhazel.be  
voor de complete productinfo.

Havanna

meer dan 300 stofmogelijkheden 
en kleuren en meer dan 
40 lederkleuren en -kwaliteiten

1  kies de opstelling

2   kies optioneel 
verstelbare zittingen

3    kies zithoogte 
41cm of 45cm

4  kies de bekleding



6

Bij besteding van € 1750,- of meer:  

gratis fauteuil Angelica t.w.v. € 349,-

Kies zelf je stof en kleur uit groep 1.

Gratis       fauteuil

Wij delen
uit!Falster 

De natuurlijke en authentieke meubels 
uit de Falster collectie danken hun 
charme aan het gerookte hout. Het 
hout is onbewerkt en ruw waardoor de 
prachtige nerven van de boom zichtbaar 
zijn. Het hout verleent de meubels een 
exotische touch, terwijl de metalen 
accenten een vintage look creëren.

7

snel leverbaar

snel leverbaar

1.  tafel 220x100cm € 799,- • 190x90cm € 699,- • 160x90cm € 649,- •  uitschuifbare tafel 190/250x100cm € 1099,-
2. stoel Watch in 8 kleuren Tatra leathertouch € 129,-
3. bergkast 130cm € 1299,-
4.  2,5-zits Havanna met ottomane in stof vanaf € 1849,- (afgebeeld in stof Leopard) • in leder vanaf € 3598,- 

• meerprijs verstelbare zittingen € 50,-
5.  Fox in geel of grijs € 39,99
6.  dressoir 220cm € 1099,- • 190cm € 999,-
7.  tv-dressoir 190cm € 649,- • 170cm € 549,- • 130cm € 449,-
8.  fauteuil Jarnac in stof vanaf € 329,- • in leder vanaf € 649,- (afgebeeld in stof Touch)

5

decorated by

8

dressoir 220cm 

€ 1099,-

Best
  Buy



Avola 
Het robuuste wilde elm hout in de kleur 
stone grey met de geschaafde en geborstelde 
oppervlakten, gecombineerd met de metalen 
accenten, geven de collectie Avola een modern 
uiterlijk. Door te kiezen voor optionele 
handgrepen en optionele LED verlichting, 
pas je de collectie aan naar 
jouw eigen smaak.

2

1

snel leverbaar

snel leverbaar

fauteuil vanaf  

€ 549,-

Best
  Buy

3-zits vanaf 

€ 949,-

Best
  Buy

5

4

3

snel leverbaar

stoel € 139,-  

€ 129,-

Best
  Buy



1. uitschuiftafel 190/250x100cm € 1299,- • 160/220x100cm € 1199,- • 160/210x140cm € 1399,-
2. stoel Maxim in stof Calabria met accenten in Tatra leathertouch € 139,- € 129,- • verkrijgbaar in 6 kleurcombinaties
3. boekenkast € 749,-
4. fauteuil Avatoon in stof vanaf € 549,- • in leder vanaf € 849,- (afgebeeld in stof Touch met Tatra leathertouch)
5. 3-zits Praia in stof vanaf € 949,- (afgebeeld in stof Calabria) • in leder vanaf € 1799,-
6.  tv-dressoir 190cm € 699,- • meerprijs LED verlichting € 79,-  

• 160cm € 599,- • meerprijs LED verlichting € 49,- • 130cm € 549,- • meerprijs LED verlichting € 49,- 
7. diverse kussens vanaf € 16,99
8.  dressoir 240cm € 1399,- • meerprijs LED verlichting € 89,- •  220cm € 1199,-  

• meerprijs LED verlichting € 89,- • 190cm € 1099,- • meerprijs LED verlichting € 79,- 

8

Nieuw!

We houden van …
… het soft-closing systeem, 

innovatief en praktisch. Maak de 
lades af met optionele handgrepen. 

snel leverbaar

7

decorated by

236 pagina’s woon inspiratie. 
Vraag GRATIS aan op 
hendersandhazel.be

6

snel leverbaar

Kijk op www.hendersandhazel.be  
voor de complete productinfo.

Praia

meer dan 300 stofmogelijkheden 
en kleuren en meer dan 
40 lederkleuren en -kwaliteiten

1   kies de elementen

2   kies de pootkleur

3   kies de bekleding



1

hoeksalon vanaf 

€ 2896,-

Best
  Buy

Gratis       fauteuil+

kies de elementen

1
kies de armleuning

2

22/28cm 22cm23cm 24cm 18cm

3

hout

kies de poot

1.  hoeksalon Grenada, bestaande uit een longchair, 2-zits  
zonder armen, ronde hoek en 2-zits arm rechts in stof  
vanaf € 2896,- (afgebeeld in stof Forli) • in leder vanaf € 4596,- 
• hoofdsteun in stof vanaf € 109,- • in leder vanaf € 139,-

2.  fauteuil Northon in stof vanaf € 449,- • in leder vanaf € 649,- 
(afgebeeld in Cuba leder) • kies uit vele stofsoorten en kleuren 
en kies uit 3 houten frames

Grenada



2

Bij besteding van € 1750,- of meer:  

gratis fauteuil Angelica t.w.v. € 349,-

Kies zelf je stof en kleur uit groep 1.

Gratis       fauteuil

Wij delen
uit!

kies de bekleding

7

meer dan 300 stof-
mogelijkheden en kleuren

en meer dan 40 leder-
kleuren en -kwaliteiten

3

rvs

kies de poot kies de zitdiepte

4
kies de zithoogte

5

53cm 56cm

kies het zitcomfort

soft - meerdere  
lagen koudschuim

medium - met 
Bonell veren

6

44cm 46cm



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

1

2

3

4

5

snel leverbaar
2,5 zits vanaf 

€ 999,-

Best
  Buy



1. 2,5-zits Altura in stof vanaf € 999,- • in leder vanaf € 1699,- (afgebeeld in Cuba leder) • kies uit diverse opstellingen, 
stof- en ledersoorten en standaard met verstelbare hoofdsteunen 2. salontafel € 549,- 3. boekenkast € 749,- 
4. fauteuil Roskilde in stof vanaf € 499,- • in leder vanaf € 599,- (afgebeeld in Cuba leder) 5. vaas Ambra, hoogte  
32cm € 59,99 6. dressoir 230cm € 1299,- • 185cm € 1099,- 7. uitschuifbare tafel 190/250x100cm € 1049,-  
• 160/220x100cm € 949,- • 160/205x140cm € 1199,- • tafel 220x100cm € 749,- • 190x100cm € 649,-  
• 160x90cm € 599,- 8. stoel Jacky in stof vanaf € 249,- • stoel Jake in leder vanaf € 349,- (afgebeeld in Tatra 
leathertouch, stof Orlando en Cuba leder) 9. boekenkast met 10 niches € 749,-

6

7

9

8

Kijk op www.hendersandhazel.be  
voor de complete productinfo.

Jacky/Jake

meer dan 300 stofmogelijkheden 
en kleuren en meer dan 
40 lederkleuren en -kwaliteiten

1   kies de voor-en achterkant 
in een ander materiaal  
en/of kleur

2   kies met of zonder 
RVS handgreep 
meerprijs € 10,-

3  kies de bekleding

snel leverbaar

snel leverbaar

snel leverbaar

Bij besteding van € 100,- of meer:  

GRATIS Goodie Bag met  

leuke inhoud. OP=OP!

Gratis        goodiebag

Wij delen
uit!

stoel vanaf  

€ 249,-

Best
  Buy



Kijk op www.hendersandhazel.be  
voor de complete productinfo.

Hill

meer dan 300 stofmogelijkheden 
en kleuren

1  kies de opstelling
2  kies de bekleding

snel leverbaar

1.   3-zits Hill met ottomane en longchair links of rechts in stof vanaf € 1599,- 
(afgebeeld in stof Orlando) • hoofdsteun in stof vanaf € 109,- 

2.  2-zits Perugia met grote ottomane in stof vanaf € 1648,- € 1499,- (afgebeeld in stof Maison)  
• hoofdsteun in stof vanaf € 89,- 

3. 3-zits Vecchio in stof vanaf € 1099,- (afgebeeld in stof Calabria) • in leder vanaf € 1899,- 

Kijk op www.hendersandhazel.be  
voor de complete productinfo.

Perugia

meer dan 300 stofmogelijkheden 
en kleuren

1  kies de opstelling

2  kies uit 3 armleuningen
3  kies de bekleding

Best
  Buy

hoeksalon  
vanaf € 1648,- 

€ 1499,-

hoeksalon vanaf 

€ 1599,-

Best
  Buy

1

2



verstelbare 
hoofdsteun

Kijk op www.hendersandhazel.be  
voor de complete productinfo.

Vecchio

meer dan 300 stofmogelijkheden 
en kleuren en meer dan 
40 lederkleuren en -kwaliteiten

1  kies de opstelling

2   kies zwarte of 
rvs poten

3   kies optioneel 
verstelbare zittingen

4  kies de bekleding

optioneel 
verstelbare zitting

3

Wij delen
uit!

salon vanaf 

€ 1099,-

Best
  Buy

Bij besteding van € 1750,- of meer:  

gratis fauteuil Angelica t.w.v. € 349,-

Kies zelf je stof en kleur uit groep 1.

Gratis       fauteuil

Wij delen
uit!



Wij
delen
uit!
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Bij besteding van € 1750,- of meer:  

gratis fauteuil Angelica t.w.v. € 349,-

Kies zelf je stof en kleur uit groep 1.

Gratis       fauteuil

Je vindt altijd een winkel bij jou in de buurt:
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
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
Riemst Interieurs Eycken 

Nieuw!236 pagina’s woon inspiratie. 
Vraag GRATIS aan op hendersandhazel.be

Bij besteding van € 100,- of meer:  

GRATIS Goodie Bag met  

leuke inhoud. OP=OP!

Gratis        goodiebag


