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PALET VAN
DE PLANEET

... en nog veel
meer inspiratie!
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Laat je inspireren
door ons nieuwe lente
magazine en shop
de mooiste styles bij
Woonmall Villa ArenA.
Team Villa ArenA
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ART FUSION
Kathalijne Hes – Schaapachtig
150x120 cm. acryl € 1.895,-

ART DISTRICT
Some might be unicorns 3/4
Fotograaf: Frank und Steff
Foto op plexiglas met
baklijst. Oplage 100.
€ 400,- 50x50 cm.

PIET KLERKX
Bijzettafel Liliom
€ 455,-

KABANA
Fauteuil Ei € 2.595,-

PIET KLERKX
Poef Capri € 999,-

KABANA Eetkamerstoel
roze Frank € 225,-

TULP KEUKENS
GD30 Dawn - Z11 eiken chocolade
bruin & GD30 Dawn - Z14 geborsteld
brons AEG inbouwapparatuur
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HACO WONEN
& SLAPEN Bijzettafel
rond glas € 100,-

PIET KLERKX
Fauteuil Shark Lounge
stof Amdal € 1.367,-

KABANA Eetkamerstoel
roze Frank € 225,-

PIET KLERKX
Poef Terp € 440,-

Zo gaan we
het
In de afgelopen tijd hebben veel mensen dingen
op een rij gezet. Niet zo gek natuurlijk, want 2020
was een nogal bijzonder jaar. We gaan weer terug
naar de basis. Het resultaat van al dat nadenken
–bij de een bewuster dan bij de ander– kom je nu
tegen in de actuele interieurtrends.
In de nieuwe interieurs zien we vier stromingen met aan de basis
een gemeenschappelijke bron. Vertaald in woorden komen we uit
op de volgende paletten Zelfvertrouwen, met kleuren die passen bij
expressiviteit; Tijdloosheid uitgedrukt in rustbrengende groenzwemen;
Aarde weergeven door het kleurenpalet van de planeet; en tot
slot Vertrouwen waarbij verzorgend-aardse kleuren horen. Alles is
verbonden door een kleur die zich in elke palet thuis voelt: Brave
ground™, de Kleur van 2021.
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Ook dit seizoen heeft onze
interieurstyliste Judith ervoor
gezorgd dat de inspiratiepleinen
van Villa ArenA zijn voorzien van de
laatste trends.

Judith werkt al ruim 10 jaar als interieurstylist voor Villa ArenA.
“Niets is mooier dan vanuit je hart werken. Spelen met kleur,
vorm en materialen en soms de grenzen opzoeken”. Het
mooiste aan haar werk? Een wereld creëren waarin mensen
zich thuis voelen én geraakt worden!

Dit voorjaar heeft ze gekozen voor
kleuren en een moderne meubelmix
die zorgen voor een positief en
zonnig geheel. Het is tenslotte
voorjaar!
De inspiratiepleinen vind je op de
begane grond van Villa ArenA.
Natuurlijk is er niets leukers dan je
gehele interieur omgooien, maar
de pleinen geven je inspiratie en
helpen je om jouw eigen woonstijl
te ontwikkelen. Het centrale thema
van dit seizoen is voorjaar. Het
voorjaarsgroen komt weer op, de
temperaturen stijgen en we hebben
allemaal behoefte aan zon en
buiten zijn. De lente is in aantocht!

lees het hele interview op
villaarena.nl/inspiratie/interieurblog

De inspiratiepleinen vind je op de
begane grond van Villa ArenA.

‘Het centrale
thema van
dit seizoen
is voorjaar.’
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Kleuren
CN.01.81

Co.10.60

B1.25.43

Brave Ground

Kracht vanuit de basis

Brave Ground™, de Kleur van 2021, vormt een stevige basis die de
andere kleuren in het palet van je huis sterker maakt. Warm en
natuurlijk. Tegen de achtergrond van deze tint komt de rest van het
palet sterker naar voren. En daarmee ook wat jij wilt uitstralen met
jouw interieur.

Test je favoriete kleur thuis

Met de Flexa Kleurtester test je echte verf op je muur bij je thuis.
Decokay van Wees helpt je graag bij het voorselecteren van de
kleuren die bij jou een kans maken.

Materialen
& prints
Materialenspel

Gladgeschuurd hout naast onbewerkt hout, glimmend satijn naast
ruw riet, chic messing naast ruig beton en stevig weefsel naast
zacht fluweel: in een interieur waar contrasten elkaar versterken,
loont het om verschillende materialen te combineren. Hoe sterker
het contrast, hoe groter de wow-factor.

Mix prints

Handgevormde stoffen uit Afrika, batik uit Azië en een streepje uit
Europa: prints uit alle hoeken van de wereld kun je met elkaar
combineren. Alsof het bedacht is om gecombineerd te worden, zo
perfect gaat dat samen! Zolang de kleuren bij elkaar passen, kun je
ongeremd aan het mixen slaan.
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1. GOOSSENS WONEN Bank Ragnar Ragnar is dankzij zijn trendy design een stijlvolle toevoeging aan jouw interieur. De ronde
organische vormen geven een luxe uitstraling. De schitterende
velours stoffering straalt warmte uit en voelt zacht aan.
b267xh68xd100 cm. Zithoogte 40cm, zitdiepte 63cm.
Prijs: Van € 1.799,- voor € 1.499,2. REDDY KEUKENS Gladstone Oak Inclusief Pelgrim
inductiekookplaat, afzuigkap, combimagnetron, vaatwasser en
koelkast. In elke gewenste maat leverbaar. Prijs: € 7.950,-

1

3. X²O BADKAMERS Blaufoss Round Eco
start wastafelkraan Brushed Rose Gold
Deze wastafelkraan heeft een warme en
luxueuze uitstraling. En met de Eco Start
functie verlaag je je water- en energiekosten. Prijs: Van € 249,- voor € 124,50
4. BERG&BERG NL-Label Gordijnen
Gordijnen op maat gemaakt en
gemonteerd? Kom snel langs bij ons in de
winkel en krijg de 4e meter gordijnstof
gratis! Geldig op de gehele NL-Label
collectie.
5. FAMA LIVING Bank Avalon Deze
bank heeft een hoge rug en de
mogelijkheid om ieder afzonderlijk deel
van de bank elektrisch verstelbaar te
maken. Als je van comfortabel zitten maar
ook liggen houdt, is dit de perfecte bank.
Zelf samen te stellen uit vele elementen
en keuze uit meer dan 1000 stoffen.
Prijs: 2-zits vanaf € 1.560,- (Prijs als
afgebeeld € 3.824,-)
6. GOOSSENS SLAPEN Boxsprings
Briljant Royal Geef jouw slaapkamer een
luxe upgrade met boxspring Briljant Royal.
In combinatie met het blind genopte
hoofdbord zorgt dit voor een koninklijke
uitstraling. Nu 20% korting.
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PIET KLERKX
Poef Capri € 999,,PIET KLERKX
Poef Terp € 440,,PRONTO WONEN
keramieken vaas
Almone vanaf € 7,47
25 cm hoog
HACO WONEN & SLAPEN
Plaid roze € 69,-

HET MAG

gezien worden

De kleuren van het expressieve palet schreeuwen
niet. Maar ze stralen wel zelfvertrouwen uit.
Positieve energie en het goede gevoel van
verrassing. Verschillende tinten rood en roze vormen
samen stimulerende combinaties. De kleur Brave
ground™ zorgt hierbij voor een harmonische balans.

PIET KLERKX
Fauteuil Shark Lounge
stof Amdal € 1.367,-

PRONTO WONEN
Lampje Cilantreo vanaf
€ 14,97 (17 cm hoog)
7. SUPERKEUKENS Elias Koken wordt
genieten in deze greeploze, matzwarte
keuken. Compleet met oven, inductiekookplaat, eilandafzuigkap (45 cm),
koelkast, vaatwasser, 2 cm dik werkblad,
spoelbak en 5 jaar apparatuurgarantie.
310x247 cm. Prijs: € 8.899,-
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8. TOTAALBED Boxspring Necka
Boxspring Necka heeft een strak hoofdbord
en stel je eenvoudig samen naar jouw
wensen. Ruime keuze uit stoffen, kleuren,
(top)matrassen en pootjes. Nú met 30%
korting. 140x200 cm. Prijs: Van € 1.979,voor € 1.385,-

PRONTO WONEN
Set salontafels Stretto White
vanaf € 199,- (2 stuks)

PIET KLERKX
Kandelaar € 37,-
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PRONTO WONEN
Tafeltje Orezza
45x49 cm. € 34,95

PRONTO WONEN Botanico kussen velours
button 40x60 cm. €16,95

DE BOMMEL MEUBELEN
Decoratievaas Oliviera rood
38 cm. € 54,95
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1. KABANA DESIGN Op design tafel
Eetkamertafel in walnoot- of eikenhout.
Rvs onderstel. Alle maten leverbaar.
Model van de afbeelding:
200x100 cm. Prijs: € 1.895,2. KEUKEN KAMPIOEN Steinhaus GL
Vilore Ruime hoekkeuken met houtlook
keukenfronten voorzien van een mooie
horizontale houtnerf. De keuken is
afgewerkt met een donker betonlook
werkblad en zwarte accessoires. Dit zorgt
voor een moderne landelijke stijl.
Prijs: van € 10.360,- voor € 8.395,-

1

2

3. PIET KLERKX Enzo Luca 4-zitsbank
Ombra Ga voor tijdloos design met
4-zitsbank Ombra van Enzo Luca. Met de
keuze uit diverse materialen en kleuren geef
je het strakke ontwerp een uniek karakter.
Prijs: van € 3.499,- voor € 2.799,4. KEUKENSALE Keuken Rubens
Front laklaminaat decor staal geborsteld.
Werkblad kunststof met ABS kanten
inclusief spoelbak en mengkraan. Design
apparatuur van het top merk Siemens.
Inclusief 10 jaar garantie en CBW erkend!
Prijs: vanaf € 3.995,5. KEUKENCOACH Rome mat-zwart
KeukenCoach keuken Rome, moderne
greeploze keuken met eiland in stijlvol
mat-zwarte uitvoering. Nu upgraden met
een set Miele-apparatuur vanaf € 1.499,-!
Prijs: € 7.450,6. HOUWELING INTERIEUR Stone
hoekbank Elegante designbank met veel
mogelijkheden. Eigentijds door de losse
rugkussens en helemaal van nu door de
ronde hoeken en tussentafels. De bank
heeft een diepe zit en door een toplaag
van memoryfoam geeft dit een ongekend
goed comfort. Prijs: € 4.654,-
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DE BOMMEL MEUBELEN
Buste naturel € 59,95

DE BOMMEL MEUBELEN
Figuur staand naturel € 49,95

DE BOMMEL MEUBELEN
Vaas Cynthia 25 cm.
€ 14,95

VRIENDELIJK

stromende energie

Het tijdloze palet verbindt het goede van het verleden met
de beloften van de toekomst. Toen en Straks in de harmonie
van het Nu. Inspirerende gelen, groenzwemen en okers geven
ruimte aan een persoonlijke mix van klassiek en modern.
Energie die niet overweldigt maar omhelst.

7. SWISS SENSE Boxspring Lifestyle
Thyme Zoek jij een boxspring met een
rustige en slanke basis die bij jouw
slaapkamerstijl past? Kies dan voor
Boxspring Lifestyle Thyme. Stel jouw
boxspring geheel naar eigen wens samen.
Prijs: € 1.490,8. HACO WONEN & SLAPEN Bank Portland
Luxe bank met zachte velvet stof en
pocketvering zitting. Onze voorraadmodellen
zijn snel leverbaar! Prijs: Bank Portland
€ 799,- en fauteuil € 499,-
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HACO WONEN
& SLAPEN Nachtkast
metaal € 149,-

9. SANDERS MEUBELSTAD Eetkamertafel Vulcano
De metalen poten en het teakhouten tafelblad geven
eetkamertafel Vulcano een robuuste uitstraling. Door het
gerecyclede teakhout heeft elke tafel een uniek blad. Excl.
verkrijgbaar bij Sanders. Prijs: van € 1.699,- voor € 1.399,-

KABANA
Eetkamerstoel Hebo
€ 345,-
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KABANA
Amsterdammer
van ijzer € 345,-

DE BOMMEL MEUBELEN
Fauteuil Ollie
h79xb61xd75 cm.
€ 249,-

PRONTO WONEN
Wand ornament temtas € 4,95

DE TAFELAAR
Poef Claudi Fionara 50 cm.
copper/grey € 289,-
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EEN TRIP DOWN
‘styling’ MEMORY LANE
Door Suzanne de Jong

In april bestaat Villa ArenA 20 jaar en ik herinner me de opening als de dag
van gisteren. Ik werkte bij een grote bank in Amsterdam Zuid-Oost. Een
interieurgekkie, die na de opening haar dagelijkse lunchpauze ‘opspaarde’
voor een rondje woonboulevard op de vrijdag. Wat is er in die 20 jaar in
interieurland veranderd? Een trip down ‘styling’ memory lane.
Aan het begin van het jaar 2000
begonnen steeds meer bedrijven hun
fabrieken te sluiten en kwamen deze
karakteristieke gebouwen leeg te staan.
De eerste bewoners namen hun intrek in
deze industriële woningen en namen de
stijl van de fabrieken over. De betonnen
vloer, grote fabriekslampen. Al woonde
je piepklein, deze stoere woonstijl zag je
overal terug.
Als tegenhanger van de industriële stijl,
wint de Scandinavische woonstijl in de
loop der tijd aan populariteit: rust,
eenvoud en functionaliteit. De kleuren in
die tijd sluiten daar naadloos bij aan.
Zwart/wit, beige en taupe, die even later
overgaan in helderwit met pasteltinten.
Maar hoe langer het decennium duurt,
hoe meer kleur daarbij komt. Vanaf 2012
zet de kleur van het jaar, robijnrood, de
toon voor wat er komen gaat.

Suzanne de Jong is interieurstylist, eigenaar van
&SUUS Interieuradvies en ze heeft haar eigen interieurschool. Het liefst helpt ze mensen met het vinden van de
juiste sfeer in hun huis of bedrijf. Een persoonlijke sfeer
creëren die bij je past, waar je je happy voelt!
ensuus.nl instagram.com/ensuus pinterest.com/ensuus

Rond 2010 vindt er nog een verandering
plaats. De natuur vormt nog steeds een
belangrijke inspiratiebron voor mode- &
interieurontwerpers. Het interieur wordt
artistieker. Exotische, opvallende kleuren
en organische vormen, die ons
meenemen naar tropisch paradijzen.
2010 tot nu…een strak en modern
interieur? Twee vaasjes naast elkaar?
Symmetrie? Het mag weg! Steeds vaker
zien we interieurs die een mix zijn van
verschillende stijlen. Niet zo bedacht en
huizen hoeven niet perfect te zijn.
Eclectisch wonen noemen we dit en
zorgt ervoor dat eigenlijk alles kan. Als jij
er maar blij van wordt!

‘Ik herinner
me de opening
als de dag van
gisteren.’
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1. ROOM108 Sophie II Square In deze
uitvoering (405x220 cm) voor € 2.800,Leverbaar vanaf € 2.029,- en in diverse
afmetingen, stoffen en kleuren.

2. SANI-DUMP INK Faktor Badmeubel
+ spiegel De INK Faktor is een stijlvol
badkamermeubel met een luxe afwerking.
In combinate met de mat gouden spiegel
zijn dit de ideale kleuren voor in het
voorjaar! Prijs: € 1.199,-

3. TEMPUR Sensation Elite Fantastisch
nieuws! Onze Sensation Elite matras is
gekozen tot Product van het Jaar 2021.
Kom naar onze winkel en ervaar de perfecte
balans tussen comfort en ondersteuning nu
zelf. Prijs: vanaf € 1.699,-

4. WOONENZO Complete slaapkamer
Riccardo Natuurlijke en warme grijseiken
slaapkamerset. Deze set bestaat uit een bed
van 160 cm met opbergbox, twee
nachtkastjes en een kledingkast. Alle meubels
ook los verkrijgbaar. Prijs: € 1.195,-

5. CORNÉ WONEN Fold Dit bankstel is bijzonder door zijn
‘omgevouwen’ hoofdsteun, waar tevens de naam ‘Fold’ vandaan
komt. Hierdoor krijgt de Pode Fold een volstrekt eigen uitstraling.
Door het minimum aan naden krijgen de karakteristieke en krachtige
vormen alle aandacht. Bovendien is het zitcomfort bij de
ontwikkelaars van Pode in vertrouwde handen. Prijs: vanaf € 2.299.-

1

2

6. AUPING STORE Auping Noa Met haar
eenvoudige vorm, slimme details en natuurlijke
materialen is dit nieuwste Auping bed een echt
Scandinavisch ontwerp. Ontworpen door de Deense
designer Eva Harlou en met liefde gemaakt in de
duurzame Auping fabriek in Deventer. Prijs:
€ 4.155,- o.b.v. afm. 180x200cm, incl 2 vlakke
spiraalbodems, hoofdbord, 2 iniziomatrassen.
7.PROFIJT MEUBEL Gulnare Ranke, kubistische
en strak vormgegeven hoekbank met een
uitermate comfortabel zitcomfort, welke voorzien
is van vaste zitkussens en uitneembare
rugkussens. Uit voorraad leverbaar (ook
gespiegeld). Prijs: zoals getoond: € 1.049,-
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PRONTO WONEN
Eetstoel Seleste, stof
loudy light grey € 99,95

10. VAN DEN HEUVEL VERLICHTING Hanglamp Danske
6lichts Mooie decoratieve hanglamp met zes mooie rookglazen.
Deze chique hanglamp is exclusief verkrijgbaar bij Van den
Heuvel Verlichting. Prijs: van € 499,95 voor € 399,95

PALET

PIET KLERKX
Design rond grijs/wit
€ 429,-

van de planeet

De tinten van dit palet zijn helemaal
aards: bruinen, blauwen en groenen.
Hun onderlinge variatie biedt ruimte
voor creatief combineren. Niet alleen in
een ruimte op zich, maar ook door het
gehele huis, waarbij je in elke ruimte de
kleurkeuze en -verhoudingen afstemt op
de functie van die ruimte.

4
9

8. DECOKAY VAN WEES Wood & Washi Een systeem van 5
producten: rolgordijnen, horizontale en verticale panelen,
verticale lamellen en houten, individueel te reguleren, jaloezieën.
Uitgevoerd in gelamineerd Japans Scheppapier. Bijzonder
exclusieve uitstraling en diverse toepassingen mogelijk.
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9. DE BOMMEL MEUBELEN Fauteuil Ollie Deze trendy fauteuil
past in elk interieur. Deze fauteuil is verkrijgbaar in verschillende
materialen, zoals microleder of een velvetstof. Ook heb je keuze
uit diverse kleuren. Prijs: van € 299,- voor € 249,-
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PIET KLERKX
Bijzettafel Liliom
€ 455,-

HACO WONEN & SLAPEN
Fauteuil Peter groen sfinx
€ 499,-

PIET KLERKX
Voetenbank 953, stof Divina
€ 332,-
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Gratis
interieuradvies
Als het gaat om je woonkamer,
slaapkamer, keuken of badkamer
wil je het állerbeste advies. En dan
graag van een professional die weet
waar ze het over heeft. Woonmall
Villa ArenA snapt dat! Daarom
geeft Dorien, onze professionele
interieurontwerpster, élke zaterdag
gratis interieuradvies in Woonmall
Villa ArenA. Plan je afspraak op
villaarena.nl

Gratis
kinderopvang
Op het kinderspeelplein Villa Plezier
vermaken kinderen zich prima, terwijl jij
heerlijk ontspannen kunt woonshoppen.
Er is ook een kinderbioscoop; zonder
dak zodat je ze van bovenaf altijd
kan zien. Elk weekend hebben we
gecertificeerde begeleiding.
Kinderen zijn elke dag welkom.
In het weekend is er gecertificeerde begeleiding:
zaterdag 10.30 tot 17.30 uur | zondag 11.00 tot 17.00 uur.
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1. DE TAFELAAR Bella Milano hoekbank Super leuke hoekbank
van het merk Soof’s Interieur. Verkrijgbaar in veel verschillende
afmetingen met ottoman of longchair. Wij denken graag met je
mee. Kom naar onze winkel! Prijs: € 1.699,2. KEUKENCONCURRENT Mariette Een echte aanrader
wanneer je op zoek bent naar een strakke en moderne keuken die
weinig ruimte in beslag neemt. De keuken heeft een rechte
opstelling en is van alle gemakken voorzien.
Prijs: van € 12.501,- voor € 8.750,3. BETER BED Beter Bed voorziet je graag van het best
passende slaapadvies voor jou. Je vindt er bedden, boxsprings,
matrassen én beddengoed. Kom shoppen en maak gebruik van
mooie aanbiedingen.

1

4. I-KOOK Elba mat zwart Stijlvolle en
eigentijdse keuken met luxe kookeiland
in de trendkleur mat-zwart. Compleet
incl. koelkast, combimagnetron,
kookplaat met afzuiging, vaatwasser en
werkblad. 243,2+243,2x100 cm (eiland).
Prijs: € 6.995,5. LEDERLAND Chiel Deze strakgelijnde
leren bank is leverbaar in verschillende
afmetingen. Ook leverbaar als
hoekopstelling. Vanzelfsprekend kun je
kiezen uit verschillende leerkwaliteiten,
kleuren, stiknaden en pootjes. 3,5 zitsbank
268x90x79 cm. Prijs: van € 2.715,voor € 2.535,-

2

3

6. DECOR WONEN EN SLAPEN Credo XL
Boxspring Het gestoffeerde opbergbed
Credo XL bestaat uit een mooi gedetailleerd hoofdbord met brede blokken
uitgevoerd in de luxueuze Croco stof.
Prijs: van € 2.595,- nu vanaf € 1.395,7. KONFOR HOME Hoekbank Melody
De chique hoekbank Melody met ronde
zitting als pronkstuk is gestoffeerd met
velvet die het een rijke diepe glans geeft en
ieder uitnodigt om op te gaan liggen of
loungen. 140×370×260 cm.
Prijs: € 2.695,-

4
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ALLES

		 ademt
harmonie

PRONTO WONEN
Roel vaas beige € 19,95

KABANA
Fauteuil Oog € 2.750,Voetenbank Oog € 795,-

In dit interieurtype zoeken kleuren de
verbinding met het grote geheel. Zachte,
harmonieuze tonen in warm-grijs en
bruin nodigen uit tot rust en evenwicht.
Deze tinten geven de strenge lijnen
van de moderne ruimte een aaibaar
karakter. Ze laten zich uitstekend
combineren met oermaterialen zoals
hout, koper en keramiek.

6

8. MANDEMAKERS KEUKENS vtwonen Basic Greige Strak
lijnenspel, mat gelakte fronten, Caesarstone composieten
werkblad incl. achterwand. De nieuwste Mandemakers vtwonen
keuken ‘Basic Greige’ zit strak in zijn vel, maar doet warm aan
door het vleugje goud! Prijs: vanaf € 21.500,-

PIET KLERKX
Serax theepot € 180,kopjes € 29,95 per stuk

9. BRUGMAN Mogano Deze mooie strakke grijze keuken is
voorzien van Bauknecht apparatuur om jou te voorzien van alle
comfort tijdens het koken. Tevens zorgen de zwarte bovenkasten
voor extra opbergruimte. Prijs: € 13.750,-

9

HACO WONEN
& SLAPEN Karper € 29,-
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PIET KLERKX
Vaas € 439,-

TULP KEUKENS
GD30 Dawn - Z11 eiken chocolade
bruin & GD30 Dawn - Z14 geborsteld
brons AEG inbouwapparatuur

DE BOMMEL
MEUBELEN
Decoratie pot
vanaf 9,95

PRONTO WONEN
Cosio sierkussen 45x45cm.
€ 99,95

PIET KLERKX
Serax kandelaar
€ 59,- per stuk
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zitmeubelen

Kan gebeuren in de mooiste
woonmall van Nederland.
Zoveel indrukken, ideeën,
keuzen, kleuren, materialen…
Gelukkig hebben we ook
5 grand cafés/brasseries/
restaurants. Hier wordt de
woonshopper verwend.
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zelf

een
moodboard
maken

Laat de interieurstylist in je los! Een moodboard (letterlijk
vertaald ‘sfeerbord’) is superhandig wanneer je plannen
hebt met de inrichting van je huis en je nog niet weet wat
je precies wilt. Wil jij in 2021 je badkamer verbouwen, de
slaapkamer opnieuw inrichten of je woonkamer opfrissen?
Door middel van een moodboard creëer je jouw eigen
woonstijl die je vervolgens helpt bij het toepassen ervan
in het interieur. Iedereen kan het, het is leuk om samen
te doen en zo’n collage verduidelijkt op voorhand al heel
veel. Hoe je dit aanpakt? Volg ons stappenplan!

1. KIES EEN BORD
Het allerleukst is natuurlijk om zelf creatief aan de slag te gaan. Voor een moodboard
kun je het beste kiezen voor een stevige achtergrond zoals foamboard, mdf, stevig
karton of canvas. Je kunt het bord voorzien van een achtergrondkleur, maar dat is niet
noodzakelijk. Als je je hele huis (opnieuw) wilt inrichten kun je één groot moodboard
maken, maar je kunt er ook voor kiezen om per ruimte een apart bord te maken. En
dat betekent nóg meer ontwerpplezier!
IS EEN DIGITAAL MOODBOARD TOCH MEER WAT VOOR JOU?
Dan kun je via (gratis) tools zoals Adobe Spark of Canva de handen uit de
mouwen steken om online een mooi sfeerpalet te maken. Deze tools bieden
ontelbaar veel sjablonen in verschillende formaten om jou op weg te helpen.
Pinterest is uiteraard ook heel geschikt om een leuk digitaal bord te verzamelen.
Voor je het weet heb je een compleet nieuwe interieurstijl bij elkaar ‘gepind’.
2. VERZAMELEN
Verzamel foto’s, illustraties, advertenties, teksten, prints, dessins en alles wat ook
maar een beetje in de buurt komt van de beoogde sfeer. In (oude) tijdschriften kom je
vaak verrassende vondsten tegen. Een mooie balans van details en overzichtsfoto’s
werkt vaak goed. Zorg voor variatie in afmetingen en ritme. Stof en verfstaaltjes
horen bij een moodboard. Kies voor diverse schakeringen van de gedroomde kleuren,
want het ene grijs is het andere niet. Ook heel inspirerend: ga op pad en fotografeer
alles wat je aanspreekt (denk aan kleuren, vormen, de natuur en architectuur). Deze
foto’s print je uit en breng je vervolgens terug in het bord. Alles mag en kan, want
jouw interieurstijl is tenslotte uniek!

“Door middel van
een moodboard
creëer je jouw eigen
woonstijl”
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Waarschuwing:
als je eenmaal de
smaak te pakken
hebt, loop je
de kans dat je
verslaafd raakt
aan het maken van
moodboards.

3. SELECTEREN
Probeer uit alles wat je verzameld hebt een patroon of verband te herkennen. Voeg al
deze ingrediënten samen en maak daaruit een selectie. Durf kleur te bekennen en
selecteer alleen wat je écht mooi vindt. Kijk dus vooral kritisch naar ieder onderdeel.
Vind je meerdere stijlen tof, dan is de kans groot dat je met het moodboard de rode
draad tussen die verschillende stijlen ontdekt. Denk aan een kleurschema of in
beginsel totaal verschillende stijlen die toch heel goed matchen. Onze tip: zoek een
balans in de sfeer. Wanneer je bijvoorbeeld hebt gekozen voor ‘koelere’ materialen
zoals staal of beton, dan kun je warmte toevoegen in de vorm van hout of zachte
stoffen.
4. PLAKKEN
Houd er rekening mee dat ook de manier van opplakken het effect beïnvloedt. Plak
dus niet meteen alles op je achtergrond, maar neem de tijd om (zeker ook van een
afstandje) goed naar je bord te kijken. Bepaal een mooie compositie en als je helemaal
tevreden bent, bevestig je alles op de ondergrond. Je kunt het bord ook nog voorzien
van toepasselijke korte tekstjes om jouw interieursfeer toe te lichten. We raden je aan
om in het midden het belangrijkste item te plaatsen om daar extra aandacht op te
leggen. De echte creatievelingen onder ons kunnen het sfeerbord verrijken door er op
te schilderen of tekenen.
5. EVALUEREN
Als je collage klaar is, evalueer dan samen het moodboard; dat verduidelijkt in een
vroeg stadium of alle bewoners van het huis een begrip als bijvoorbeeld ‘naturel’
hetzelfde invullen en of er nog iets essentieels aan ontbreekt. Dit verkleint de kans op
miscommunicatie en onduidelijkheden. Wanneer iedereen tevreden is met het
sfeerbord, is dat de kroon op jouw werk. Nu weet je welke materialen, kleuren,
vormen, stoffen en soorten licht passen bij jullie interieurstijl.
6. VAN MOODBOARD NAAR DROOMVILLA!
Klaar? Tijd om jouw woonstijl te realiseren en het moodboard om te zetten naar het
gewenste resultaat. Afhankelijk van de plannen shop je jouw nieuwe interieur bij
elkaar. Waar? Bij de woonwinkels van Villa ArenA natuurlijk! De interieurspecialisten
denken natuurlijk ook graag met je mee. Weet je het even niet meer? Grijp dan terug
naar het moodboard. Veel succes en plezier gewenst!

bekijk het filmpje

https://youtu.be/kriBDDu6e60
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VOLG VILLA OOK OP

Pinterest

Kan jij geen genoeg krijgen van wooninspiratie?
Via onze Pinterestpagina voorzien we je met plezier van de laatste
trends, kleuren en héél veel fijne inspiratiebeelden. Bekijk de diverse
borden en ontdek welke interieurstijl bij jou past!
@villaarena

6.1k followers

85.3k monthly views
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verdieping

SLAAPKAMER

Auping Store
Beter Bed
Decor Wonen & Slapen
Goossens Slapen
Haco Wonen & Slapen
Konfor Home
Piet Klerkx
Swiss Sense
Tempur Store
TotaalBED
WOONENZO

BADKAMER

Brugman Badkamers
Sani-Dump
X2O Badkamers

DECOREREN

Art District
ArtFusion
Berg&Berg
Decokay van Wees
Van den Heuvel Verlichting
Woninginrichting-Aanhuis

0
0
3
2
1
0
2/3
0
0
1
0

2
1
1

3
1
1
1
0
2

VLOEREN/WANDEN
Berg&Berg
Decokay van Wees
Woninginrichting-Aanhuis

KEUKEN

Brugman Keukens
Bruynzeel Keukens
I-KOOK
Keukencoach
Keuken Kampioen
Keukenconcurrent
Keukensale
Kvik
Mandemakers Keukens
Reddy Keukens
Snaidero Keukens
Superkeukens
Tulp Keukens

1
1
2

2
2
0
2
3
3
0
0
0/1
3
3
2
2

WOONKAMER

Corné Wonen
De Bommel Meubelen
Decor Wonen & Slapen
De Tafelaar
Fama Living
Feelgood Living
Goossens Wonen
Haco Wonen & Slapen
Houweling Interieur
Kabana Design
Konfor Home
Kvik
Lederland
Montèl
Piet Klerkx
Pronto Wonen/Profijt Meubel
Rofra Home
Room108
Sanders Meubelstad
Sucasa
Take Your Seat
WOONENZO

Ontdek onze winkels!

3
1
3
0
0
1
2
1
0
0
0
0
1
3
2/3
1
2
1
2
1
0
0

SERVICES

Ballorig (buiten)
Geldautomaat
Interieuradvies
(gratis; op zaterdag)
Kinderbioscoop
Kinderspeelplein
WC

0
0
0
0
0
1/2

Onze toiletruimtes zijn voorzien
van babyverzorgingsfaciliteiten.

PARKEREN
Parkeergarage P4
Parkeergarage P5

4/5
-1

Buiten openingstijden zijn de
parkeergarages via de buitenzijde
toegankelijk. Uitrijden is 24/7
mogelijk. In P4 en P5 bevinden
zich betaalautomaten.

HORECA

Ballini
Booven
Grand Café3&20 (buiten)
Grand Café Rox
Villa Break

0
2
0
2
0

Zaandam
Haarlem

AMSTERDAM

A9

A4

A6

Almere
A9
A1

A2

Gevestigd in ArenAPoort: De Entree 1, 1101 BH
Amsterdam. Hét winkel- en entertainmentgebied, met allerlei winkels, Ziggo Dome, Afas Live,
Johan Cruyff ArenA en de Pathé bioscoop.
Op slechts 5 minuten loopafstand van metro /
bus en NS station Amsterdam Bijlmer ArenA.
Parkeren Villa ArenA: P4/P5.

VILLA ARENA IS 7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

PRONTO WONEN
Eetstoel Seleste
€ 99,95

Maandag
Dinsdag en woensdag
Donderdag
Vrijdag en zaterdag
Zondag
KABANA
eetkamerstoel
Mobby € 195,-

MEER DAN 50 WOONWINKELS

In Woonmall Villa ArenA vind je meer dan
50 woonwinkels. Meubels en accessoires, badkamers,
keukens, vloeren, verlichting, kunst en decoratie...
in Villa ArenA tref je het allemaal. In iedere stijl,
voor elk budget én handig bij elkaar onder één dak!
Villa ArenA magazine is een uitgave van Villa ArenA in samenwerking met Hart Voor De Zaak, Leiden.
Copyright © 2021 Hart Voor De Zaak. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen
in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze uitgave is met zorg samengesteld; de
uitgever sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van druk- of zetfouten uit. De
redactie is niet aansprakelijk voor gegevens die door derden worden verstrekt. Genoemde prijzen
zijn geldig t/m 30 juni 2021 en zolang de voorraad strekt. Aan deze editie werkten mee:
Daniëlle Meijer, Judith van Elk, Marta Klement, Jacqueline de Groot, Lisa Colstrup en Sasha
Hassoldt. Met bijzonder veel dank aan alle winkeliers van Woonmall Villa ArenA. Voor meer
informatie mail naar info@villaarena.nl - www.villaarena.nl
natureOffice.com | NL-885-242FNFQ
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Bekijk de actuele openingstijden
op www.villaarena.nl
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