
3-ZITS ZEMBLA in stof vanaf € 849 (afgebeeld in stof Secilia) | in leder 
vanaf € 1599 | verkrijgbaar in diverse opstellingen, stof- en ledersoorten 
NU tijdelijk GRATIS pocketvering t.w.v. € 100 | SALONTAFEL PRATO 
2-delig, 115x90cm en 102x61,5cm € 349 

Vraag ons GRATIS 
magazine vol 

wooninspiratie aan op
 hendersandhazel.nl

Vraag ons GRATIS 
magazine vol 

wooninspiratie aan op
 hendersandhazel.nl

15% *

kortingop alle tapijten* Zie achterpagina

Best Buy
3-zits Zembla
in stof vanaf

€ 849
NU tijdelijk GRATIS  
pocketvering t.w.v. € 100

Rillaar (Aarschot) Meubelen Ponsaerts
Ronse Makri Meubelen
Saint-Vith Henders & Hazel
Sint-Gillis-Waas Verberckmoes -  
 meubelplein De Piramiden
Soignies Meubles Belot
Wilrijk Henders & Hazel



CITY
Laat een stoer loftinterieur je hart 
sneller kloppen en ben je op zoek 
naar meubels met een industrieel 
design? Dan is onze collectie City 
ongetwijfeld jouw perfecte match! 
Met een combinatie uit metaal en 
eikenfineer geven de City-meubels 
jouw interieur een chique vintage-
uitstraling.

BOEKENKAST breedte 70cm € 699 | FAUTEUIL CAYENNE in stof 
Karese € 299 | verkrijgbaar in burgundy red, okergeel en olijf | DRESSETTE 
met ledverlichting € 999 | ARMSTOEL MANOU in stof Karese € 159 
LOWBOARD met ledverlichting 180cm € 799  | ook verkrijgbaar in: 120cm 
en 150cm 

Tapijt Stork
€ 119

€ 101,15

Fauteuil Cayenne

€ 299

Tapijt Lexi
€ 349

€ 296,65

Best Buy
Lowboard City 
180cm

€ 799

Dressette City

€ 999



Tapijt Febe
€ 349

€ 296,65

Stoel Manou

€ 119

Tafel City
vanaf

€ 799

TAFEL verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 799 | zoals afgebeeld 200x100cm € 999 | STOEL MANOU in stof Karese € 119 | verkrijgbaar  
in antraciet, burgundy red, okergeel en olijf | ook verkrijgbaar als armstoel en barstoel | 3-ZITS CORDOBA in stof vanaf € 1049 (afgebeeld in 
stof Vito) | verkrijgbaar in diverse opstellingen en stofsoorten | NU tijdelijk GRATIS pocketvering t.w.v. € 100 | SALONTAFEL 120x60cm € 299 | 
BUFFET METALO met ledverlichting, breedte 140cm € 1498

15% *korting op
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Best Buy
3-zits Cordoba  
in stof vanaf

€ 1049
NU tijdelijk GRATIS  
pocketvering t.w.v. € 100



JARDIN/JARDINO
Het woonprogramma Jardin staat 
voor tijdloze romantiek. Uitgevoerd 
in eikenfineer met naar keuze witte 
of grijze mdf fronten passen deze 
meubels prima in een landelijke 
woonstijl. Tegelijk is de vormgeving 
modern en zijn alle artikelen 
uitgerust met een soft-closing 
systeem voor laden en deuren en 
ledverlichting. Natuurlijke hebben 
we ook bijpassende tafels, onder de 
naam Jardino.

Highboard Jardin

€ 1199 Tafel Jardino
vanaf

€ 999

Dressoir Jardin
230cm

€ 1099

HIGHBOARD met ledverlichting, breedte 125cm € 1199 
TAFEL verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 999 
zoals afgebeeld 200x100cm € 1099 | ARMSTOEL 
JOHN in stof Secilia € 229 | verkrijgbaar in antraciet en 
cognac | ook verkrijgbaar zonder wieltjes | DRESSOIR 
230cm € 1099 | ook verkrijbaar in 160cm en 190cm  
DRAAIFAUTEUIL ROSKILDE in stof vanaf € 549  
(afgebeeld in stof Savannah en leder Cuba) | in leder  
vanaf € 729 | ook verkrijgbaar met vaste poten

Draaifauteuil Roskilde
in stof vanaf

€ 549

Armstoel John 

€ 229



Vitrine Jardin

€ 1299

VITRINE met ledverlichting, hoogte 200cm € 1299 | HOEKOPSTELLING SANTIAGO bestaande uit: 2,5-zits  
met ottomane in stof vanaf € 2098 (afgebeeld in stof Toba) | in leder vanaf € 3898 | verkrijgbaar in diverse  
opstellingen, stof- en ledersoorten | NU tijdelijk GRATIS pocketvering t.w.v. € 200 | BUFFETKAST hoogte  
200cm € 1399 | SALONTAFEL 100x60cm € 399

Tapijt Lindy
€ 199

€ 169,15

Vaas Megan
hoogte 17cm

€ 24,99

15% *korting
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Best Buy
Hoekopstelling  
Santiago in stof vanaf

€ 2098
NU tijdelijk GRATIS  
pocketvering t.w.v. € 200



Zitcomfort 
op maat
Een zetel kiezen is heel persoonlijk.
Je weet zelf wat je mooi vindt
en waar je lekker in zit. Daarom
hebben veel van onze zitmeubels
flexibele elementen. Zoals onze
meest veelzijdige zetel Napels: in 10
stappen bepaal jij helemaal zelf hoe
die van jou eruit komt te zien

kies de opstelling

1 2 3 4 5 6

kies de armleuning

27/34cm
(dit type arm beïnvloedt 

de zitbreedte)

26cm 20cm 21cm
(tegen meerprijs)

28cm 29cm
(tegen meerprijs)

vast met klikfunctie
totale diepte +4cm
(tegen meerprijs)

kies de rugleuning

manuele schuifzitting
(tegen meerprijs)

elektrische relaxfunctie
(tegen meerprijs)

kies de relaxfunctie

Koppelbaar element. Koppel op de plek van dit pictogram een 
ander element. Deze elementen zijn niet los te plaatsen.

Best Buy
Hoekopstelling Napels 
in stof vanaf

€ 2397
NU tijdelijk GRATIS  
2 opbergboxen t.w.v. € 300



hout koloniaal zwart metaal rvs-look

kies de poot

46cm
bij poothoogte 13cm

48cm
bij poothoogte 15cm

kies de zithoogte

Supreme Foam
(standaard)

pocket comfort
(tegen meerprijs)

+1 cm zithoogte extra

pocket comfort+
(tegen meerprijs)

+1 cm zithoogte extra

kies het zitcomfort

opbergbox
(tegen meerprijs)

USB-connector
(tegen meerprijs)

(alleen mogelijk i.c.m. 
elektrische relaxfunctie)

meer dan 300  
stof  mogelijk heden  
en kleuren

meer dan 
40 leder kleuren  
en -kwaliteiten

kies de bekleding

(tegen meerprijs)
(alleen mogelijk bij 2,5-zits en poothoogte 13cm)

kies de loungefunctie kies de extra opties 

HOEKOPSTELLING NAPELS bestaande uit: longchair, 2,5-zits 
zonder armen en ottomane in stof vanaf € 2397 (afgebeeld in stof Lady) 

 in leder vanaf € 3997 | HOOFDSTEUN in stof vanaf € 89
in leder vanaf € 189 | meerprijs armleuning 6 € 75  

NU tijdelijk GRATIS opbergbox t.w.v. € 150 bij aankoop 
van een longchair of ottomane

15% *

kortingop alle tapijten* Zie achterpagina



QUEBEC
Het Quebec woonprogramma is 
gemaakt van duurzaam kikarhout 
dat een prettige warme uitstraling 
heeft. Zwart metalen accenten 
geven de collectie net dat beetje 
extra pit. Naturel, sfeervol en 
modern; met deze collectie kun je 
alle kanten op.

HOEKOPSTELLING BARI bestaande uit 2,5-zits met
ottomane in stof vanaf € 1999 | in leder vanaf € 3549 
(afgebeeld in leder Cuba) verkrijgbaar in diverse 
opstellingen, stof- en ledersoorten | NU tijdelijk GRATIS 
pocketvering t.w.v. € 200 | SALONTAFEL 70x80cm, met 
draaibaar bovenblad € 549 | DRESSOIR 240cm € 1299 
ook verkrijgbaar in 180cm en 210cm | FAUTEUIL 
CAROLA met hoge rugleuning in stof vanaf € 649 
(afgebeeld in microleder Corsica) | in leder vanaf € 949 
ook verkrijgbaar met lage rugleuning | keuze uit rvs-look 
of zwart metalen onderstel 

Tapijt Febe
€ 349

€ 296,65

Fauteuil Carola 
in stof vanaf

€ 649

Dressoir Quebec 
240cm

€ 1299

Tapijt Elynn
€ 299

€ 254,15 Best Buy
Hoekopstelling Bari
in stof vanaf

€ 1999
NU tijdelijk GRATIS  
pocketvering t.w.v. € 200



LOWBOARD met ledverlichting, 180cm € 749 | 150cm € 649 | BOEKENKAST hoogte 190cm € 649 | TAFEL 
verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 749 | zoals afgebeeld 210x100cm vanaf € 949 | keuze tussen houten of metalen 
poot (meerprijs metalen poten € 100) | STOEL JULIEN in microleder Corsica € 179 | verkrijgbaar in antraciet, groen of 
cognac en ook verkrijgbaar als armstoel of barstoel | BANK JULIEN in microleder Corsica € 599

Best Buy
Stoel Julien  

€ 179

Lowboard Quebec
180cm

€ 749

Boekenkast
Quebec

190cm

€ 649

15% *korting
op
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Oog voor 
detail 
Heb jij oog voor detail? 
Wij ook! Daarom kun je 
bij veel van onze stoelen  
kiezen uit verschillende 
stofsoorten, kleuren en 
andere extra’s. 

RONDE TAFEL METALOX Ø 130cm € 949 | STOEL KIM in stofcombinatie Rocky met Serena € 119 | verkrijgbaar in 
antraciet, blauw of olijf

Tapijt Seaburry
€ 329

€ 279,65

15% *

kortingop alle tapijten* Zie achterpagina

Best Buy
Stoel Kim  

€ 119



kies een stoel of barstoel

kies optioneel de kleur van de houten poten

kies het frame van je stoel

of kies het frame van je barstoel

kies een optionele handgreep
meerprijs € 10

kies de bekleding
meer dan 300 stofmogelijkheden en kleuren en 

meer dan 40 lederkleuren en -kwaliteiten

Oog voor 
detail TAFEL MAESTRO in diverse maten vanaf € 1099 | zoals afgebeeld in 210x105cm € 1299 

kies het bovenblad van beton of hout (keuze uit 3 kleuren) en kies uit een houten of  
metalen poot | STOEL MALENE in stof vanaf € 199 (afgebeeld in stof Lady en Secilia)  
STOEL MALVINO in leder vanaf € 279 | ook verkrijgbaar als barstoel | TAFEL MULTI 
200x90cm € 1499 | UITSCHUIFTAFEL 170/250x90cm € 1699 | 200/280x90cm € 1899  
STOEL BRODY in stofcombinatie Kibo met Savannah € 159 | verkrijgbaar in antraciet, 
groen en lichtgrijs | kies optioneel een armleuning (meerprijs € 40)

Stoel Brody 

€ 159

Stoel Malene 
in stof vanaf

€ 199

Best Buy
Tafel Multi
vanaf

€ 1499

Malene/Malvino



HOEKOPSTELLING SAN REMO bestaande uit: 2,5-zits met ottomane in stof vanaf € 2098 (afgebeeld in stof Toba) | in leder vanaf € 3698 | verkrijgbaar in 
diverse opstellingen, stof- en ledersoorten | NU tijdelijk GRATIS pocketvering t.w.v. € 200 | SALONTAFEL SHIRLEY 110x60cm € 499 
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standaard poot 
metaal zwart

design poot
vanaf € 50

verstelbare 
rugleuning

vanaf € 100

pocket comfort 
vanaf € 50 (+ 1cm 
zithoogte extra)

pocket comfort+ 
vanaf € 80  (+ 1cm 

zithoogte extra)

meer dan 300 
stofmogelijkheden 
en kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteitenSupreme Foam

(standaard)

kies de opstelling kies de poten kies de optie kies de bekledingkies het zitcomfort

15% *

kortingop alle tapijten
* 15% korting op alle tapijten uit de COCO maison collectie. Kijk op COCOmaison.be voor het volledige assortiment.

NU tijdelijk GRATIS  
pocketvering t.w.v. € 200

Best Buy
Hoekopstelling San 
Remo in stof vanaf

€ 2098

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

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

Gent Dok Interiors
Herentals Prima-Lux Meubelen
Ieper Meubelen Crack
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


