
 

DE VT WONEN&DESIGN BEURS GAAT DIGITAAL

Daar blijf je 
voor thuis

Voor een schat aan inspiratie hoef je dit jaar de deur niet uit. 

De vt wonen&design beurs vindt namelijk online plaats. Met net als altijd 

de mooiste merken, tofste workshops en beste aanbiedingen. 

Plus: advies op maat van woonexperts.

WAT KUN JE VERWACHTEN? 
Een overvloed aan online activiteiten. Denk aan advies van stylisten en architecten, aan lezingen 
die je vanaf de bank kunt bijwonen, aan binnenkijken bij woonprofessionals en aan DIY-workshops. 
Daarnaast kan er geshopt worden bij meer dan 200 mooie woonmerken die extra aantrekkelijke 
beursaanbiedingen hebben; van korting tot special editions én mazzeltjes. 

Gebruikmaken van de beursaanbiedingen? Voor € 2,49 krijg je toegang tot heel veel 
woonvoordeel. Kijk op vtwonen.nl/joinus

DERTIGMINUTENADVIES 
Tijdens het digitale event zitten de experts achter hun 
computer klaar om woonvragen te beantwoorden. 
Je kunt ook een reservering maken voor een 
dertigminutenadvies met een professionele stylist, 
architect of lichtexpert. Daarvoor betaal je het 
speciale beurstarief van € 19,50 (in plaats van € 75,-). 
Reserveer via vtwonenendesignbeurs.nl/programma

SLIM IDEE: leg vóór je adviesgesprek tekeningen, 
afmetingen en foto’s klaar van de ruimte in huis 
waarmee je aan de slag wilt.

WOONBLADEN VAN DICHTBIJ
Behalve vtwonen zijn ook de redacties van Ariadne 
at Home, Stijlvol Wonen, Wonen Landelijke Stijl 
en Eigen Huis & Interieur digitaal aanwezig. Alle 
bladen voorzien je van nieuwe trends, stylingtips en 

binnenkijkers, maar delen ook online DIY-workshops, 
interviews met Dutch Designers en andere 
wooninspirators. Houd ook de social kanalen van 
de beurs en de bladen in de gaten vooor de laatste 
nieuwtjes en links. 

OPENINGSTIJDEN
* Het online woonevenement vindt plaats van  
1 t/m 31 oktober. Hier kun je 24/7 terecht voor 
inspiratie en aanbiedingen.

* De online activiteiten vinden plaats van  
1 t/m 10 oktober tussen 16 en 22 uur. 

Er zijn gratis én betaalde activiteiten. Kijk op 
vtwonenendesignbeurs.nl/programma en 
volg  vt wonen&design beurs op Instagram en 
Facebook.

TICKETVERKOOP
Op vtwonenendesignbeurs.nl/programma 
boek je snel en simpel een ticket voor alle 
online activiteiten. Je ontvangt per mail de 
link(s) voor toegang tot de activiteit(en) van je 
keuze. Of het nu een webinar, online workshop 
of adviesgesprek is. 

DE LEUKSTE, DE NIEUWSTE
Of je nu van industrieel, Scandinavisch of 
landelijk houdt, je vindt voor iedere stijl de 
leukste en creatiefste merken met hun nieuwste 
producten op de digitale vt wonen& design 
beurs. In totaal doen er meer dan tweehonderd 
merken, woonexperts en vakmensen mee met 
dit grootste woonevent van het jaar. 

1 T/M 31 
OKT 2020

OOK 
MOBIEL TE 
VOLGEN! 

vtwonen  
in actie!
Haal de vtwonen&design beurs in huis met 
een paar clicks! Stylisten Marianne, Fietje, 
Liza en hoofdredacteur Nicolette geven dit 
jaar in video’s en Q&A-sessies woonadvies 
om thuis direct mee aan de slag te gaan.

BEZOEK TRENDHUIS JAPANDI
Trendhuis Japandi in dit nummer gezien? Op 1 oktober om 
11 uur opent stylist Fietje ditzelfde pop-up huis bij Eijerkamp. 
Dit is live te volgen via de website van de woonbeurs. Vragen? 
Stel ze tijdens de online Q&A zelf aan Fietje. Nog leuker: tot en 
met eind 2020 is dit trendhuis te bezoeken bij Eijerkamp in 
Zutphen. 

STYLISTEN AAN HET WOORD
Hoe stylist Liza de frisse woontrend vertaalde 
naar het Bright Bubble-trendhuis licht ze toe 
in een online video. Ook stylist Marianne geeft 
in een video tips en tricks en uitleg hoe ze de 
wereldse woontrend vormgaf met woonstijl 
Culture Club. De video's zijn te zien op vtwonen.nl.

NOG MEER VTWONEN OP DE BEURS? SLA OM >>
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Pretty 
things
Alle ontwikkelingen, inspiratie, kennis en ambacht 
in de woonwereld spatten van het scherm tijdens 
de online vt wonen&design beurs. Presentaties, 
video's en inspiratie voor onder andere linnengoed, 
keukens, deuren en een gestippelde vloer. 

BLIJFT MOOI
Of het nu ligt aan de ambachtelijke, 
natuurlijke uitstraling of aan het 
warme en tegelijk robuuste gevoel 
dat het oproept, feit is dat beton ciré 
van Bruizt past op bijna elke vloer of 
wand, óók in de badkamer en keuken. 
Deze prachtige betonlook is water-
dicht en verkrijgbaar in verschillende 
kleuren. En handig: je kunt het aan-
brengen op bestaand tegelwerk.  

FONKELNIEUWE VLOEREN
Wat zijn we onder de indruk van 
de vtwonen collectie Marmoleum 
én de vtwonen collectie Novilon. 
Beide in samenwerking met 
Forbo Flooring, de meester-
fabrikant van deze vloeren. Het 
betreft 18 nieuwe marmoleum-
tinten, met een rustige, aardse en 
cleane uitstraling, en 12 nieuwe 
Novilon-dessins, waaronder een 
betonlook, Hongaarse punt, ter-
razzopatroon en een fris grafisch 
dessin dat Stip heet. Alles volle-
dig CO2-neutraal geproduceerd.

SLAAP ZACHTER
De oprichters van 
bedlinnenlabel 
Coco & Cici willen 
het leven een beetje 
zachter maken, en 
richten zich op ons 
bed. Dáár brengen 
we immers veel tijd 
door. Met de allerfijn-
ste lakens willen ze 
iedereen een ultieme 
slaapervaring bezor-
gen. De lakens zijn 
gemaakt van Tencel, 
een duurzame stof op 
basis van natuurlijke 
kunstvezels, die lek-
ker luxe aanvoelt en 
het slapen naar een 
hoger niveau tilt.   

NEED WE SAY MORE?
De Scandinavische designbanken van By Sidde spreken voor zich; 
wát een schoonheid om te zien. Ze zijn strak en groot, maar hebben 
ranke poten, waardoor ze toch iets luchtigs hebben. Daarnaast zit-
ten ze heerlijk comfortabel en zijn ze verkrijgbaar in trendkleuren 
als jeansblauw, bosgroen en roodkoper, uitgevoerd in bijvoorbeeld 
fijn corduroy of zacht pluche. Ook tof: je mag er thuis dertig dagen 
op proefzitten.  

<< 
LENTE-BINNENKIJKER 
Altijd lente in huis? In het 
Altijd Voorjaarshuis van 
vtwonen byFonq kun je in 360° 
binnenkijken. Verkocht? Kies en 
klik direct op de producten om ze 
te selecteren en af te rekenen in 
de shop. 

>> 
JAGEN OP VINTAGE
Vintage fan? Volg stylisten Fietje 
en Marianne  tijdens hun jacht 
op vintage. Tijdens het shoppen 
in winkels als Combitex, Van Dijk 
& Ko, Neef Louis, bij de IJ-hallen 
en Jan van IJken volgen we ze met 
de camera op de voet. Wat heeft 
meerwaarde voor in huis en wat 
laten ze liever liggen?

<<
NICOLETTE OVER 
DE TRENDS VAN NU
Op de redactie van vtwonen 
volgen we de ontwikkelingen in 
de woonwereld altijd op de voet. 
Bij hoofdredacteur Nicolette 
staan de trendradars altijd aan. 
Wat kunnen we verwachten voor 
2021? Welke woontrends mag 
je niet missen? Op 6 oktober 
(20.30 uur) en 7 oktober (16.00 
uur) vertelt ze live wat er op dit 
moment speelt op het gebied van 
wonen. Volg de lezing online en 
stel je vraag tijdens de live Q&A.

WELKE MERKEN VIND JE OP DE BEURS? ZIE DE VOLGENDE PAGINA'S VOOR EEN PREVIEW >>

ALLE VIDEO'S,
EN LIVE-MOMENTEN  

VAN VTWONEN  
VIND JE OP  

VTWONEN.NL 
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VERLIEFD OP EEN TUINHUIS
Als iemand weet hoe je een buitenparadijs creëert bij je eigen huis, dan is het Jan de Boer 
Tuinhuizen wel. Dit bedrijf heeft een assortiment tuinhuisjes, tuinhuizen met veranda, bui-
tenkamers, veranda’s, garages en carports om van te dromen. Zo kun je nóg meer genieten 
van buiten. Alles mooi qua stijl en vorm en met een fijne prijs-kwaliteitverhouding.

WONDERSCHOON
Essenza weet ons altijd te verrassen. Niet alleen hun dekbeddessins zijn won-
derschoon, ook huiselijke accessoires zoals vloerkleden en kussens hebben rijke 
prints en zijn gemaakt van hoogwaardige materialen. Voor de tinten van hun 
nieuwe home collectie lieten ze zich inspireren door food. Denk aan een kleurpa-
let van kersen, rabarber, kaneel en chocolade. Daarmee is het heerlijk blenden. 

ALLESKUNNER
Henri de Quooker vond in 1970 de eerste 
kokendwaterkraan uit. De rest is geschie-
denis. De kraan waarmee je instant thee 
zet, vond zijn weg naar vele keukens, en 
zijn zoons zetten het sympathieke familie-
bedrijfje voort. Ze introduceerden de kraan 
die alles kan. Naast kokend tapt Quooker 
nu ook warm, koud, koel bruisend én 
gefilterd water. 

INDRUKWEKKEND
Het bedrijf Muurmeesters maakt al 
een aantal jaar furore met schitterende 
wanddoeken, geschikt voor elk formaat 
muur. Er is een royale keuze aan prints, 
waaronder veel indrukwekkende schilde-
rijen van Hollandse meesters, maar recent 
zijn daar ook Japanse pentekeningen aan 
toegevoegd. Zo’n gedetailleerde print, uit-
gevoerd in fluweel met daaromheen een 
goudkleurige lijst, is een geweldig chique 
eyecatcher.  

INSPIRATIE TEN TOP
Spektakel Wonen is op winkel-
gebied een topper waar vintage, 
nieuw, art, design, blingbling 
en een vleugje entertainment 
worden gemixt en gematcht. Dat 
levert een paleis op vol pareltjes, 
waarin het goed struinen is. Eige-
naar Jeroen Speksnijder, bekend 
van onder meer tv-programma 
Cash or Trash, wilde een winkel 
met wow-effect, en dat is gelukt. 
De winkel bevindt zich in Amers-
foort, in een voormalige garage-
werkplaats en ook de presentatie  
– soms op draaiende decorstuk-
ken – is een belevenis op zich. 

DEUR MET ALLURE
Het effect is groots als je thuis 
een enkele of dubbele glazen deur 
plaatst met een zwart frame. Die is 
er als taatsdeur, waarbij de deur om 
zijn verticale as draait. Maar je kunt 
zo'n deur ook in een bestaand kozijn 
laten plaatsen, met een deurklink. 
Beide uitvoeringen geven instant 
allure. Gewoon Gers is specialist in 
deze deuren. 

ICONISCH
De collectie van Station7 is een walhalla 
voor wie van industrieel houdt. Alles is 
stoer, ruig en robuust wat je hier ziet, 
maar wel nieuw en eigentijds geprodu-
ceerd, waardoor de uitstraling luxe vin-
tage is. Het familiebedrijf heeft een eigen 
fabriek waar de meubels worden gemaakt 
en het buffelleer handmatig wordt ge-
kleurd. Hun banken van lichte jeansstof 
en geschuurd leer zijn iconisch, net als de 
lange eettafels van robuust oud eiken. 

OPGERUIMD STAAT NETJES
Wat weet Furniteam toch goed wat er nodig is in een druk gezins-
huis, waar altijd dingen rondslingeren. Dit bedrijf is gespecialiseerd 
in handige kleine opbergers en bijzetters. Dat kunnen tafeltjes zijn 
met planken en vakken, maar ook hangkistjes van bamboe. 
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BLOEMENFEEST
De boeketten van online bloemist Bloomon zijn speels, 
luchtig en stijlvol. Bovendien zijn ze samengesteld met verse, 
biologische seizoensbloemen en worden ze van de kweker 
rechtstreeks bij je thuisbezorgd. Het bedrijf werkt er hard 
aan om zo duurzaam mogelijk te produceren en is sinds deze 
zomer volledig klimaatneutraal. Zo’n bos voegt wat toe aan 
elke ruimte. Maak kennis met de mogelijkheden van deze 
bloemkunstenaars.
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