
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

jubileum editie
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15%
korting

op geselecteerde
jubileum artikelen

              *
t.w.v. € 129

GRATIS* 
goodiebag
t.w.v. € 25 OP=OP

WIN een  
interieurcheque 
t.w.v. € 1515

Tas Henry Tas Angelien



2,5-ZITS PRAIA in stof vanaf € 899 (afgebeeld in stof Savannah) | in leder vanaf € 1799 
HIGHBOARD met ledverlichting, hoogte 140cm € 899 | SALONTAFEL 60x100cm € 399 
LOWBOARD met ledverlichting, 130cm € 499 | ook verkrijgbaar in: 160cm en 190cm 
DRESSOIR met ledverlichting, 210cm € 899 € 759 | ook verkrijgbaar in: 150cm, 180cm  
en 240cm | TAFEL verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 599 € 499 (afgebeeld 210x98cm)  
UITSCHUIFBARE TAFEL 190/240x100cm € 1099 € 929 | STOEL CHRIS in stof € 179 € 149 
(afgebeeld in stofcombinatie Vito/Secilia) | BERGKAST hoogte 190cm € 1099 € 929

2,5-zits Praia 
in stof vanaf 

€ 899

Salon Praia
Keuze uit:
• Diverse opstellingen
• 3 verschillende poten
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

Licht en ruimtelijk, dat zijn de 
kernbegrippen die onlosmakelijk 

met het Copenhagen-programma 
verbonden zijn. Woon je minder 

royaal, dan passen de subtiele 
ontwerpen van de meubels feilloos 

in jouw interieur. De meubels zijn 
vervaardigd uit kwalitatief eiken 

laminaat, met dunne metalen 
profielen rond de deuren en laden, 

minimalistische grepen en  
slanke metalen poten. 

COPENHAGEN

Kijk voor de complete productinfo op www.hendersandhazel.be

15%
korting

op geselecteerde
jubileum artikelen

Dressoir
Copenhagen
210cm € 899

€ 759

%



Kijk voor de complete productinfo op www.hendersandhazel.be Voordeel waar je blij van wordt!

Alweer 15 jaar!

Hiep hiep hoera! Henders & 
Hazel bestaat 15 jaar! Een 
prachtige mijlpaal die we 
deze herfst gaan vieren. En 
jij viert gewoon mee. Hoe? 
Nog tot eind oktober geniet 
je van scherpe aanbiedingen, 
leuke acties en maak je kans 
op prachtige prijzen! Want bij 
Henders & Hazel verwennen 
we onze klanten graag, dus 
vinden we het maar normaal 
dat ook jij deelt in onze 
feestvreugde! 

Bedankt!

Tafel
Copenhagen
vanaf € 599

€ 499

%

Bergkast 
Copenhagen 

hoogte 190cm 
€ 1099

€ 929

%

* Bij aankoop vanaf € 750

Tas Henry Tas Angelien

GRATIS*

t.w.v. € 129

Stoel Chris
in stof 
€ 179

€ 149

%



Hoekopstelling 
Gent in stof 

vanaf € 1547

€ 1299

%

HOEKOPSTELLING GENT bestaande uit 2,5-zits met hoek en kleine ottomane  
links of rechts vanaf € 1547 €1299 (afgebeeld in stof Sari)

Salon Gent
Keuze uit:
• Optioneel pocketvering (meerprijs € 100)
• Verschillende opstellingen
•  Diverse stoffen en kleuren

pocketvering optioneel

Kijk voor de complete productinfo op www.hendersandhazel.be

15%
korting

op geselecteerde
jubileum artikelen



Salon Greymouth
Keuze uit:
• Diverse opstellingen
•  Poot in rvs-look, rvs of zwart metaal
•  Opties elektrisch relaxsysteem,  

USB-connector of pocketvering
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

Salon Zembla
Keuze uit:
• Diverse opstellingen
•  4 verschillende poten
• Optioneel pocketvering (meerprijs € 100)
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

Salon Patras
Keuze uit:
• Diverse opstellingen
•  Optioneel: manueel verstelbare zitting  

of pocketvering (tegen meerprijs)
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

pocketvering optioneel

designpoot optioneel

2-zits Patras
in stof 

vanaf € 899

€ 759

%

Hoekopstelling 
Greymouth in stof 

vanaf € 2099

€ 1779

%

2-zits Zembla
in stof vanaf 

€ 799

2-ZITS ZEMBLA in stof vanaf € 799 
(afgebeeld in stof Secilia) | in leder vanaf € 1399

2-ZITS PATRAS in stof vanaf € 899 € 759  
in leder vanaf € 1499 € 1269 (afgebeeld in stof Savannah)

2,5-ZITS GREYMOUTH met ottomane in stof 
vanaf € 2099 € 1779 (afgebeeld in stof Calabria 
met Pegasso leder) | in leder vanaf € 3549 € 3009

Kijk voor de complete productinfo op www.hendersandhazel.be Voordeel waar je blij van wordt!

Vier jij ons 
feestje mee?
Een ding is zeker: deze herfst 
wordt allesbehalve saai! Hoezo? 
Wel, wij vieren ons 15-jarig jubileum 
en willen graag dat jij meeviert. 
Want wie tot eind oktober bij een 
van onze Henders & Hazel winkels 
komt woonshoppen, geniet van 
mooie kortingen en leuke acties en 
maakt kans op prachtige prijzen! 
En je krijgt er nog een gratis 
goodiebag bovenop! Onze winkels 
zijn voor de gelegenheid in een 
extra feestelijk jasje gestopt, dus 
kom gezellig langs en vier met ons 
mee! Heb jij er al zin in? Wij zijn er 
alvast klaar voor! Voor meer details 
en alle actievoorwaarden ga naar  
www.hendersandhazel.be/15years



* Bij aankoop vanaf € 750

GRATIS*

damestas
t.w.v. € 129

Tas Henry Tas Angelien

Kijk voor de complete productinfo op www.hendersandhazel.be

15%
korting

op geselecteerde
jubileum artikelen

Highboard 
Metalo hoogte 
150cm € 1349

€ 1149

%



Salon Praia
Keuze uit:
• Diverse opstellingen
• 3 verschillende poten
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

Soft-closing deuren en laden

2,5-zits Praia 
in stof vanaf

€ 899

HIGHBOARD hoogte 150cm € 1349 € 1149 | 2,5-ZITS PRAIA in stof vanaf € 899 | in leder vanaf € 1799 (afgebeeld in Cuba leder) | DRESSOIR 
met ledverlichting 240cm € 1349 € 1149 | ook verkrijgbaar: 210cm en 180cm | STOEL ELZA zwarte metalen poot vanaf € 159 € 129 | verkrijgbaar 
in 5 kleuren, optioneel met houten frame, meerprijs € 10 | TAFEL METALOX met metalen V-poot en houten inleg 170x100cm € 849 € 719 | ook 
verkrijgbaar: 200x100cm, 230x100cm en 250x100cm | UITSCHUIFBARE TAFEL 190/240x100cm € 1399 | ook verkrijgbaar: 160/210x100cm

Stoel Elza  
in stof vanaf  

€ 159

€ 129

%

Tafel Metalox 
170x100cm 

€ 849

€ 719

%

Kijk voor de complete productinfo op www.hendersandhazel.be Voordeel waar je blij van wordt!

Dressoir 
Metalo  

240cm € 1349

€ 1149

%



Stoel Tygo 
in stof Savannah 

€ 179

€ 149

%

Tafel Farmland  
180x100cm 

€ 899

€ 759

%

TAFEL 180x100cm € 899 € 759 | 210x100cm € 999 € 849 | 240x100cm € 1099 € 929  
STOEL TYGO in stof Savannah € 179 € 149 | BANK TYGO 160 cm, in stof Savannah 
€ 499 € 419 | DRESSOIR 240cm € 1299 € 1099 | ook leverbaar in 150cm, 180cm 
en 210cm | BUFFETKAST 210cm € 1799 € 1529 | 2,5-ZITS BRAGA in stof vanaf € 1199 
€ 1019 (afgebeeld in stof Lady) | in leder vanaf € 2599 € 2099 | in diverse opstellingen, 
stoffen, ledersoorten en kleuren verkrijgbaar | FAUTEUIL NORTHON in stof vanaf € 499 
(afgebeeld in stof Secilia) | in leder vanaf € 699 | kies uit vele stof- en ledersoorten en 
kleuren en kies uit 3 houten frames | SALONTAFEL 120x60cm € 499

Kijk voor de complete productinfo op www.hendersandhazel.be

15%
korting

op geselecteerde
jubileum artikelen

Dressoir 
Farmland 240cm 

€ 1199

€ 1099

%



2,5-zits Braga  
in stof vanaf

€ 1199

€ 1019

%

Buffetkast  
Farmland 

€ 1799

€ 1529

%

Farmland
Landelijk is ook: ongepolijste meubels die tegen een stootje kunnen. Dat zie je terug 
in de Farmland-collectie: een vormgeving die tegelijk vriendelijk en stoer is, duurzaam 
eikenfineer in warm railway brown en elk meubel heeft mooie metalen accenten.

GRATIS*

goodiebag
t.w.v. € 25

OP=OP

Kijk voor de complete productinfo op www.hendersandhazel.be Voordeel waar je blij van wordt!



90˚90˚

BARTAFEL METALOX verkrijgbaar in diverse 
maten vanaf € 849 € 719 (afgebeeld 160x90cm)  
UITSCHUIFBARE BARTAFEL METALOX 
140/190x90cm € 1399 | STOEL BRODY in stof 
vanaf € 159 € 135 (afgebeeld in stof Kibo met 
stof Savannah) | optioneel verkrijgbaar met 
armleuningen (meerprijs €40) | BARSTOEL 
JULIEN in Corsica microleder € 189 | STOEL 
JULIEN in Corisca microleder € 179 | ook 
verkrijgbaar als armstoel of bank | RONDE TAFEL 
JARDINO Ø130cm € 999 € 849 | STOEL ARMIN 
in stof Secilia € 149 € 125 | ook verkrijgbaar als  
armstoel € 179 | STOEL LENA in stof Rocky € 99

Metalox
•  kies uit 3 verschillende 

onderstellen

•  kies optioneel een 
tafelblad met een 
natuurlijke boomvorm 
 Meerprijs € 50

V-poot 
metaal

V-poot metaal 
met houtinleg

X-poot 
metaal

Kijk voor de complete productinfo op www.hendersandhazel.be

15%
korting

op geselecteerde
jubileum artikelen

Stoel Brody
in stof 

vanaf € 159

€ 135

%

Stoel Armin 
in stof Secilia 

€ 149

€ 125

%



Stoel Lena 
in stof Rocky 

€ 99

Ronde  
eetkamer tafel 
Jardino 130cm  

€ 999

€ 849

%

Barstoel Julien in 
Corsica microleder 

€ 189

Stoel Julien 
in Corsica 
microleder 

€ 179

90˚90˚

Win een   
interieurcheque 
t.w.v. € 1515
Deze hele maand maak je kans op 
een interieurcheque van € 1515! 
Zoek op onze website jouw favoriete 
meubels en accessoires bij elkaar 
voor een maximum bedrag van  
€ 1515 en plaats jouw verlanglijstje 
op onze Facebookpagina. Uit de 
inzenders die het dichtst bij € 1515 
zitten, loten wij op 1 november de 
winnaar. Bekijk de actievoorwaarden 
op www.hendersandhazel.be/15years

Kijk voor de complete productinfo op www.hendersandhazel.be Voordeel waar je blij van wordt!

Bartafel 
Metalox

vanaf € 849

€ 719

%



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
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

15%
korting

op geselecteerde
jubileum artikelen
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* Bij aankoop vanaf € 750

GRATIS* 
goodiebag
t.w.v. € 25 OP=OP

Gratis goodiebag met leuke inhoud bij aankoop van  
Henders & Hazel artikelen. Éen goodiebag per klant.

Deze hele maand maak je kans op een interieurcheque van 
€ 1515! Zoek op onze website jouw favoriete meubels en 
accessoires bij elkaar voor een maximum bedrag van € 1515 
en plaats jouw verlanglijstje op onze Facebookpagina. Uit 
de inzenders die het dichtst bij € 1515 zitten, loten wij op  
1 november de winnaar. Bekijk de actievoorwaarden op  
www.hendersandhazel.be/15years

Win een  
interieurcheque t.w.v.

*

t.w.v. € 129
damestas  

Tas Henry Tas Angelien

Vier jij ons 
feestje mee?

Bedankt!

Een ding is zeker: deze herfst wordt allesbehalve 
saai! Hoezo? Wel, wij vieren ons 15-jarig jubileum 
en willen graag dat jij meeviert. Want wie tot eind 
oktober bij een van onze Henders & Hazel winkels 

komt woonshoppen, geniet van mooie kortingen 
en leuke acties en maakt kans op prachtige prijzen! 

En je krijgt er nog een gratis goodiebag bovenop! 
Onze winkels zijn voor de gelegenheid in een extra 

feestelijk jasje gestopt, dus kom gezellig langs en vier 
met ons mee! Heb jij er al zin in? Wij zijn er alvast  

klaar voor! Voor meer details en alle 
actievoorwaarden ga naar  

www.hendersandhazel.be/15years


