
Kleuren en prijzen van de afgebeelde producten kunnen afwijken.
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Samenstelling shopping Tinneke Vos

Met dank aan godendo.be, slotsdeco.be en timelessliving.be voor de locaties
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Bij wonenlandelijkestijlshop.com
1. set van 3 opbergmandjes van Lene Bjerre (37,99 euro)
2. set van 2 beige handdoeken van Yumeko (24,95 euro)
3. geurkaars van Compagnie de Provence ( 24,90 euro)
4. bruin zeeppompje van Compagnie de Provence (15,90 euro)
5. doorzichtig zeeppompje van Compagnie de Provence (14,50 euro)
6. vaas Vienne van Riverdale (14,95 euro)
7. vloerkleed van Lene Bjerre, 140x170cm (41,99 euro)
Bij housedoctor.dk
9. set van 2 draadmanden (prijs op aanvraag)
Bij knushandlewithlove.be
8. hammamdoeken (45 euro), hammamplaid (135 euro)

NU IN ONZE
WEBSHOP

NU IN ONZE
WEBSHOP

Stefanie de neve
“Leg kleurrijke 

hammamdoeken in de 
badkamer. Die fleuren de 

ruimte meteen op.  
Bovendien kunnen ze ook 
gebruikt worden als plaid  

of sjaal.”

- styliste -

Met dank aan godendo.be voor de locatie

“In deze badkamer zorgt 
de aanwezigheid van het 
donkerblauwe hout voor een 
maritieme toets. Ook in de 
accessoires hebben we die tint 
laten terugkomen, maar dan 
gecombineerd met grijs en 
zwart om wat rust te brengen.”
Stefanie De Neve
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Bij wonenlandelijkestijlshop.com
1. Solid Mok van House Doctor (14,95 euro/set van 2)
2. geurkaars van Compagnie de Provence (24,90 euro)

3. doorzichtig zeeppompje van Compagnie de Provence (14,50 euro)
4. set van 2 beige handdoeken van Yumeko (24,95 euro)

5. katoenen hammamdoek van Walra, 100 x 180 cm (19,95 euro)
6. mand Kacey van Lene Bjerre (22,99 euro)

7. vaas Vienne van Riverdale (14,95 euro)
Bij Knus (Facebook: Knus Handle With Love)

8. hammamdoeken (prijs op aanvraag)
Bij furnlab.be

9. waxinelichthouders van House Doctor (20 euro/set van 6)
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Bij wonenlandelijkestijlshop.com
1. hammamdoek van Hammam 34 (42,95 euro)
2. set van 2 beige handdoeken van Yumeko (24,95 euro)
Bij housedoctor.dk
3. set van 2 draadmanden (prijs op aanvraag)
Bij furnlab.be
4. waxinelichthouders van House Doctor (20 euro/set van 6)
Bij Knus (Facebook: Knus Handle With Love)
5. hammamdoeken (prijs op aanvraag)

NU IN ONZE
WEBSHOP

NU IN ONZE
WEBSHOP

NU IN ONZE
WEBSHOP

NU IN ONZE
WEBSHOP

“Shutters en groefjes in  
het hout zorgen voor een  
instant Hamptons-gevoel”
Stefanie De Neve

“Durf te kiezen voor  
tijdloos donkerblauw”

Stefanie De Neve
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Hout
BADKAMERS

Decoratie
grijs-groene vaas Colosseo van 
Leonardo (59,95 euro)
wonenlandelijkestijlshop.com

Details
badkameraccessoires in marmer 
(zeepbakje: 28 euro, zeeppomp: 59 
euro, beker: 34 euro, doosje: 55 euro)
scapaworld.com

Op de grond
badmat Maks (79,90 euro)
debongerd.nl

Pareltje
gewelfd wastafelmeubel Chichester met 

marmeren blad (prijs op aanvraag)
neptune.com

Netjes ophangen
kledinghouder Waltham van massief 

grenen (98 euro)
windsorbathrooms.nl

Stijlvol stylen
schalen Nomade (vanaf 65 euro/stuk)

scapaworld.com

Klasse!
Wastafelmeubel Ebel van massief 

berkenhout, met natuurstenen blad en 2 
keramische onderbouwkommen (3.995 euro)

windsorbathrooms.nl

Wassen, wassen, 
wassen
zeep met olijfolie Anis Patchouli, 
300 ml van Compagnie de 
Provence (11,50 euro) 
wonenlandelijkestijlshop.com

Linnengoed
hammamdoek Single Stripe Blue  
(60x100 cm: 28 euro; 125x220 cm: 89 euro)
scapaworld.com

Handen wassen
zeeppompje (34,95 euro)
rivieramaison.com

Prachtkraan
badkraan Discovery met  

handdouche van Kenny&Mason, 
verkrijgbaar in chroom, nikkel, 

geborstelde nikkel,  
18K verguld, gepolijste  

messing of verouderde messing  
(prijs op aanvraag)

badwinkel.be
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Bij slotsdeco.be
1. decoratief beeld van Flamant (prijs op aanvraag)
2. metalen pot met deksel van Flamant (42 euro)
3. glazen pot op voet van Maison Péderrey (vanaf 29 euro)
4. luxe bad- of douchemengkraan van Windsor Bathrooms (798 euro)
5. bad Bonneville op pootjes van Windsor Bathrooms, (1.498 euro)
Bij wonenlandelijkestijlshop.com
6. set van 2 manden Bahia van Rivièra Maison (199 euro)

NU IN ONZE
WEBSHOP

NU IN ONZE
WEBSHOP

Sarah van hove 
“Natuursteen en hout

zijn dankbare materialen  
om mee te werken. Ze  

toveren zelfs de kleinste 
badkamer om tot een  

luxueus plekje.”

- styliste -

Ga naar
pagina ...  

en win een 
bad op  

pootjes!

Met dank aan slotsdeco.be voor de locatie

“De chique marmerstructuur 
van het werkblad en de douche 
wordt hier getemperd door het 
vele wit. Daardoor oogt het 
geheel rustig en sober.”
Sarah Van Hove
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Bij slotsdeco.be
1. badborstel natuur van Gup (5,15 euro)
Bij slotsdeco.be
2. handschoen hennep van Broos Trading (4,29 euro)
3. voetvijl uit bamboe van Tadé (4,29 euro)
4. zeep van Tadé (8,30 euro)
5. scheerkwast van Tadé (4,29 euro)
Bij wonenlandelijkestijlshop.com
6. dienbladen Lora van Casa Vivante (15 cm: 4,95 euro; 25 cm: 13,95 euro)
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Bij slotsdeco.be
1. spiegel Colonia van Wohnmanufacturer (186,34 euro)
2. glazen stolp van Flamant (29 euro)
Bij wonenlandelijkestijlshop.com
3. zeeppomp van Clayre & Eef (27,98 euro)
4. dienblad Lora van Casa Vivante, 15 cm (4,95 euro) 

NU IN ONZE
WEBSHOP

NU IN ONZE
WEBSHOP

NU IN ONZE
WEBSHOP

NU IN ONZE
WEBSHOP

“Terugkerende 
ronde vormen 
zorgen voor rust”
Sarah Van Hove

“Natuursteen maakt 
van uw douche een 

echte eyecatcher”
Sarah Van Hove
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Marmer
BADKAMERS

Wassen in stijl
wastafelmeubel Mer in  

massief grenen, pure white,  
BR: 1600 x D: 600 x H: 900 (2.395 euro)

windsorbathrooms.nl

Mooie vloer
laminaat Impressive klassieke eik beige 

L: 138 cm, BR: 19 cm, dikte: 8 mm 
(24,95 euro/m2) 

quick-step.be

Landelijk baden
mooie landelijke badkamer  
(prijs op aanvraag)
dekeyzer.be

Eiken meubel
wastafelmeubel Montreux in witgeborstelde 

eik met table van blauwsteen Reims  
(prijs op aanvraag), 

X2O.be

Wellness
body cream Total Relaxation  
(22,95 euro)
rivieramaison.com

Lekker warm
Heater van Kenny&Mason, 
verkrijgbaar in chroom, nikkel, 
geborstelde nikkel, 18K verguld, 
messing en verouderde messing 
(1804,96 euro excl. BTW voor 
uitvoering chroom)

Netjes opbergen
2 rieten manden Hyacint  
(159 euro/set van 2)
j-line.eu

Marmer
vrijstaand, gewelfd Chichester wastafelmeubel met 
marmeren sierblad (2.475 euro)
neptune.com

Fit blijven
weegschaal Escala  
(59 euro)
debongerd.nl

Strak & klassiek
3-gats-muurkraan van Kenny&Mason, 
Traditional Collection, beschikbaar in 
chroom, nikkel, geborstelde nikkel, 
18K verguld, gepolijste of verouderde 
messing (390,90 euro excl. BTW voor 
uitvoering chroom)
badwinkel.be
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Bij timelessliving.be
1. houten krukje (prijs op aanvraag)

Bij wonenlandelijkestijlshop.com
2. set van 2 bruine handdoeken van Yumeko (24,95 euro)

Bij aquanova.com
3. natuurstenen schaal (prijs op aanvraag)

4. hammamdoek (prijs op aanvraag)
Bij societylimonta.com

5. badmat (prijs op aanvraag)
6. handdoekje (prijs op aanvraag)

Bij vangastel.be
7. witte koffietas van Pomax (4,95 euro)

8. dienblad van House Doctor (29,50 euro)
Bij wonenlandelijkestijlshop.be

9. vazen Lomar van Casa Vivante  
(23,5 cm: 49,95 euro; 37,5 cm: 59,95 euro)

10. vaas Odile van Casa Vivante, 28 cm (34,95 euro)
Dorien ceulemans 
“Door het gebruik van 

rustgevende, natuurlijke 
materialen kunt u kiezen  
voor een opvallend en  
frivool accent. In deze 

badkamer trekt de badkuip  
alle aandacht naar zich toe.”

- styliste -

Met dank aan timelessliving.be voor de locatie

“De rivierkeien op de vloer 
deden ons een beetje denken aan 
oosterse sferen. Daarom hebben 
we dit ook laten terugkomen 
in enkele accessoires zoals de 
hammamdoeken, de zeepjes en 
de windlichten.”
Dorien Ceulemans
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Bij vangastel.be
1. linnen opbergmandje van Casa Vivante (prijs op aanvraag)
2. vaasjes in metaal van Pomax (prijs op aanvraag)
Bij aquanova.com
3. hammamdoek (prijs op aanvraag)
4. zeepjes en badhanddoeken (prijs op aanvraag)
5. badhanddoeken (prijs op aanvraag)
Bij societylimonta.com
6. ander linnen (prijs op aanvraag)

Bij wonenlandelijkestijlshop.com
1. vazen Lomar van Casa Vivante (23,5 cm: 49,95 euro; 37,5 cm: 59,95 euro)
2. vaas Odile van Casa Vivante, 28 cm (34,95 euro)
Bij aquanova.com
3. zeepjes (prijs op aanvraag)
Bij societylimonta.com
4. linnen (prijs op aanvraag)

NU IN ONZE
WEBSHOP

NU IN ONZE
WEBSHOP

“Tadelakt en keien op de vloer 
zorgen voor een natuurlijk effect”

Dorien Ceulemans

“Haal voor de  
accessoires inspiratie 

uit verre reizen”
Dorien Ceulemans
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Bij societylimonta.com
1. badmat en beige handdoek (prijs op aanvraag)
Bij aquanova.com
2. zeepje met touw (prijs op aanvraag)
3. natuurstenen schaal (prijs op aanvraag)
Bij vangastel.be
4. 3 zepen van Izola (16 euro)
5. vaasje van Casa Vivante (prijs op aanvraag)
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5Bij societylimonta.com
1. badlinnen op trap (prijs op aanvraag)
Bij wonenlandelijkestijlshop.com
2. stolp Medicine van Rivièra Maison, 46 cm (89,95 euro)
3. set van 2 waxinelichthouders van Casa Vivante (4,50 euro)
Bij aquanova.com
4. tandenborstelhouder in natuursteen en badlinnen (prijs op aanvraag)

NU IN ONZE
WEBSHOP

NU IN ONZE
WEBSHOP
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Keien
BADKAMERS

Droge voeten
badmat Embroidery van Gant 

(60x90 cm: 60 euro;  
70x120 cm: 79,95 euro)

debongerd.nl

Meubel
sidetable Oud Rustiek uit 
de Wonen Landelijke Stijl-
woonkamer by Hoffz
(150 x 86 x 45 cm: 965 euro)
hoffz.nl/the-livingroom of 
wonenlandelijkestijl.com

Spiegeltje  
aan de wand
spiegel met kuif uit de Wonen 
Landelijke Stijl-woonkamer by 
Hoffz (135 euro)
hoffz.nl/the-livingroom of 
wonenlandelijkestijl.com

In de wasmand
wasmand Evora (42,50 euro)

debongerd.nl 

Heerlijk baden
bad The Countess van Kenny&Mason, 180x90 cm, 

high tec composiet (4.206,61 excl. BTW)
badwinkel.be

Aankleding
lampetset Antique Kitchen Withe 

(kan: 18,49 euro; schaal: 17,95 euro)
brynxz.nl

Leuk hebbeding
teakhouten krukje Suzie (45 euro)
kotterwonenoldenzaal.nl

Even zitten
oud houten krukje Hol (143 euro)

debongerd.nl

Mooie accessoires
set Conor (beker: 19,95 euro; schaal: 47,95 euro; 

zeepschaal: 19,95 euro; zeeppomp: 39,95 euro)
debongerd.nl

Verzorgingsproducten
producten Total Relaxation:

scrub Feel Like New (9,95 euro), mousse In the 
Clouds (7,95 euro), badolie Sit Back & Relax (19,95 

euro), badzout Please don’t Disturb (19,95 euro)
rivieramaison.com

realisatie: rivieramaison.com
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