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GRATIS*

fauteuil
 t.w.v. € 399

GRATIS*

damestas
 t.w.v. € 129

Tas Henry Tas Angelien

Stoel Manou 
in stof vanaf

€ 119

€ 99

%

NIEUW
STOEL MANOU 
kijk op pagina 10



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

Kijk voor de complete productinfo op www.hendersandhazel.nl

Vitoria
Design en functionaliteit gaan 
bij de Vitoria collectie hand in 
hand. In alle meubels vind je dan 
ook maximale opbergruimte, 
deuren en lades zijn voorzien 
van een soft-closingsysteem en 
niches en vitrines zijn verlicht 
door middel van duurzame 
ledverlichting.

TAFEL 200x100cm € 1099 € 929 | ook verkrijgbaar in: 170x100cm, 230x100cm en 250x100cm  
STOEL ARMIN in stof Secilia € 149 € 125 | ook verkrijgbaar als armstoel | DRESSOIR 
210cm € 1199 | ook verkrijgbaar in: 180cm en 240cm | 2-ZITS ZEMBLA in stof vanaf € 799 
(afgebeeld in stof Secilia) | in leder vanaf € 1399 | BUFFETKAST 140x200cm € 1499   
FAUTEUIL TYGO in stof vanaf € 399 € 339 (afgebeeld in stof Secilia) | in leder vanaf € 549 € 459  
LOWBOARD met ledverlichting 200cm € 899 € 759 | ook verkrijgbaar in: 140cm en 170cm 

15%
korting

op geselecteerde
jubileum artikelen

2-zits Zembla  
in stof vanaf

€ 799
pocketvering optioneel

designpoot optioneel

Stoel Armin 
in stof Secilia

€ 149

€ 125

%

Tafel Vitoria
200x100cm 

€ 1099

€ 929

%



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

Wij zijn jarig!

Henders & Hazel bestaat 
15 jaar! Afgelopen maand 
hebben we ons jubileum 

afgetrapt met een heleboel 
scherpe aanbiedingen, leuke 
acties en prachtige prijzen en 
deze maand gaat ons feestje 

natuurlijk gewoon door. Naast 
de bestaande acties, hebben 
we daarom tot 13 december 

weer allerlei feestelijke 
aanbiedingen in petto. Kom 
jij snel eens langs bij één van 

onze winkels? We zien je graag! 

Bedankt!

              *
t.w.v. € 399

* Bij besteding van € 1750 of meer: 
gratis fauteuil Angelica t.w.v. € 399 
Kies zelf je stof en kleur uit groep 1.

Vitoria

Buffetkast

€ 1499

Lowboard 
Vitoria 200cm

€ 899

€ 759

%

Fauteuil Tygo
in stof vanaf

€ 399

€ 339

%



Bank Havanna
Keuze uit:
• Diverse opstellingen
• Vaste of verstelbare zitting (meerprijs € 100)
• 2 zithoogtes
•  Vele stof- en leder- 

soorten en kleuren

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

Kijk voor de complete productinfo op www.hendersandhazel.nl

GRATIS*

fauteuil
t.w.v. € 399

Bank Santiago
Keuze uit:
• Diverse opstellingen
• 2 verschillende poten
•  Optioneel: manuele schuifzitting  

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

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

Hoekopstelling Havanna 
in stof vanaf

€ 1999

Hoekopstelling 
Santiago 

in stof vanaf

€ 2198

HOEKOPSTELLING HAVANNA bestaande uit 
3-zits met schuifzit en ottomane in stof vanaf € 1999  
in leder vanaf € 3998 (afgebeeld in Corsica microleder)

Hoekopstelling 
Gent in stof 

vanaf € 1547

€ 1299

%

HOEKOPSTELLING SANTIAGO bestaande uit 2,5-zits met ottomane 
in stof vanaf € 2198 (afgebeeld in stof Toba) | in leder vanaf € 3898

* Bij besteding van € 1750 of meer: 
gratis fauteuil Angelica t.w.v. € 399 
Kies zelf je stof en kleur uit groep 1.

pocketvering optioneel

pocketvering optioneel



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

15%
korting

op geselecteerde
jubileum artikelen

2-zits Novara 
in stof vanaf

€ 799

Bank Novara
Keuze uit:
• Diverse opstellingen
• Poten in rvs of zwart metaal
• Optioneel pocketvering (tegen meerprijs)
• Vele stof- en ledersoorten en  kleuren

2-ZITS NOVARA in stof vanaf € 799 (afgebeeld in stof Monta) 
in leder vanaf € 1399

pocketvering optioneel



Kijk voor de complete productinfo op www.hendersandhazel.nl

15%
korting

op geselecteerde
jubileum artikelen

Stoel Donna  
in stof vanaf

€ 199

Tafel Montpellier
190x100cm

€ 799

€ 679

%

Modern of industrieel, waarom kiezen? De combinatie van modern 
design, strakke lijnen en stoere industriële details is nou juist wat het 
woonprogramma Montpellier zo bijzonder maakt. De meubels zijn 
uitgevoerd in eikenfineer met carbonkleur, witte MDF fronten en 
strakke metalen accenten. De greeploze deuren en laden en de vele 
praktische details maken de eigentijdse vormgeving helemaal compleet.

Montpellier

TAFEL 190x100cm € 799 € 679 | ook verkrijgbaar in: 160x90cm, 220x100cm en 250x100cm  
UITSCHUIFTAFEL 190/250x100cm € 1199 | STOEL DONNA in stof vanaf € 199 (afgebeeld 
in stof Rocky en stof Savannah met stof Rocky) | in leder vanaf € 279 | ook verkrijgbaar als armstoel  
BERGKAST breedte 110cm € 1399 | DRESSOIR met ledverlichting 240cm € 1299 € 1099 | ook 
verkrijgbaar in: 180cm en 210cm (210cm uitgevoerd met of zonder schuifdeur) | HIGHBOARD met 
ledverlichting breedte 125cm € 1199 € 1019 | 2-ZITS PATRAS in stof vanaf € 899 | in leder 
vanaf € 1499 (afgebeeld in stof Savannah) | BOEKENKAST hoogte 200cm € 599 | SALONTAFEL 
60x100cm, niervormig € 299 

Dressoir 
Montpellier

240cm € 1299

€ 1099

%



* Bij aankoop van € 750 tot € 1750

Tas Henry Tas Angelien

GRATIS*

damestas
t.w.v. € 129

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

2-zits Patras  
in stof vanaf

€ 899

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

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

Highboard 
Montpellier

125cm € 1199

€ 1019

%



Kijk voor de complete productinfo op www.hendersandhazel.nl

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

(alleen mogelijk i.c.m. rug met klikfunctie)

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



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

hout koloniaal zwart poedercoat geborsteld metaal

kies de poot

46cm
bij poothoogte 13cm

48cm
bij poothoogte 15cm

kies de zithoogte

Supreme Foam
(standaard)

pocketvering
(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 poothoogte 13cm)

kies de loungefunctie kies de extra opties 

HOEKOPSTELLING NAPELS bestaande uit: longchair,  
2,5-zits zonder armen en ottomane in stof vanaf € 2547 (afgebeeld in stof Lady)  

in leder vanaf € 3997 | HOOFDSTEUN in stof vanaf € 99 | in leder vanaf € 189 
meerprijs armleuning 6 € 75 | keuze uit zeer veel opstellingen en mogelijkheden

* Bij besteding van € 1750 of meer: 
gratis fauteuil Angelica t.w.v. € 399 
Kies zelf je stof en kleur uit groep 1.

GRATIS*

fauteuil
t.w.v. € 399



15%
korting

op geselecteerde
jubileum artikelen

TAFEL MAESTRO in diverse maten vanaf € 1099 | zoals afgebeeld in 150x130cm € 1299 | kies uit 3 kleuren hout, kies het 
bovenblad van beton of hout en kies uit een houten of metalen poot | STOEL MILVA in stof vanaf € 199 (afgebeeld in stof 
Calabria) | STOEL MILAN in leder vanaf € 269 | ook verkrijgbaar als barstoel | TAFEL METALOX in diverse maten 
vanaf € 849 | zoals afgebeeld in ø 130cm € 949 | STOEL MANOU in stof Karese vanaf € 119 € 99 | ARMSTOEL € 159 € 135 
TAFEL MULTI met keramiek bovenblad 200x90cm € 1499 € 1269 | UITSCHUIFTAFEL MULTI 170x90cm 
(+ 2x40cm) € 1699 € 1439 | 200x90cm (+ 2x40cm) € 1899 € 1609 | STOEL BRODY in stof Kibo met stof Savannah € 159

Tafel Metalox
vanaf

€ 849

Kijk voor de complete productinfo op www.hendersandhazel.nl

Stoel Manou 
in stof vanaf

€ 119

€ 99

%



STOEL MALENE in stof vanaf € 199 
STOEL MALVINO in leder vanaf € 289 

BARSTOEL MALENE in stof vanaf € 209 
BARSTOEL MALVINO in leder vanaf € 259

snel leverbaar

Stoel Maxim 
in stof Calabria 

€ 149

Stoel Malene 
in stof vanaf 

€ 199

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

Uitschuiftafel 
Multi 

200/280x90cm
€ 1899

€ 1609

STOEL MAXIM in stof Calabria met  
accenten in Moreno leatherlike € 149 
ook verkrijgbaar als barstoel

SMS & WIN*

Maak kans op één van 
de 200 mooie damestassen 

t.w.v. € 129

SMS naar 4411: TAS (spatie) HENRY of 
ANGELIEN (spatie) JE NAAM (spatie) 

JE E-MAILADRES
Deelname van 28-09-2019 t/m 13-12-

2019. € 0,90 per ontvangen bericht. 
Je ontvangt 1 bericht per deelname. 

Deelname vanaf 18 jaar of vraag 
toestemming van ouders of voogd. 

Door deel te nemen aan de 
SMS en Win actie, ga je akkoord 

met de actievoorwaarden,  
zie www.hendersandhazel.nl/15years



Bekijk onze folder ook in 
de app Alle Folders!

Vraag ons GRATIS magazine vol 
wooninspiratie aan op hendersandhazel.nl

* Bij aankoop van € 750 tot € 1750

SMS & WIN*

Maak kans op één van de 200 mooie  
damestassen t.w.v. € 129

*  Bij besteding van € 1750 of meer: gratis fauteuil  
Angelica t.w.v. € 399 Kies zelf je stof en kleur uit groep 1.

              *
t.w.v. € 399

SMS naar 4411: TAS (spatie) HENRY of ANGELIEN (spatie)  
JE NAAM (spatie) JE E-MAILADRES
Deelname t/m 13-12-2019. € 0,90 per ontvangen bericht. 
Je ontvangt 1 bericht per deelname. Deelname vanaf 18 
jaar of vraag toestemming van ouders of voogd. Door deel 
te nemen aan de SMS en Win actie, ga je akkoord met de 
actievoorwaarden, zie www.hendersandhazel.nl/15years

*

t.w.v. € 129
damestas  

Tas Henry Tas Angelien
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Tot half december maak je weer 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 13 december de winnaar. Bekijk 
de actievoorwaarden op www.hendersandhazel.nl/15years

Win een  
interieurcheque t.w.v.
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