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Laat je inspireren door ons 
nieuwe najaarsmagazine  

en shop de mooiste styles  
bij Woonmall Villa ArenA.

Team Villa ArenA

"Kies in het najaar voor 
kruidige geuren, perfect 
passend bij het knusse 
seizoen." 
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Herfst is een fijne tijd om je, net als de 
natuur, af en toe even helemaal terug te 
trekken en de tijd te nemen voor jezelf. 
Met wolle dekens en zachte stoffen in 
uitgesproken aardse tinten, stoere metalen 
details en robuuste houten meubels creëer 
je thuis een warme en rustgevende basis. 

In dit najaarsmagazine vertelt Interior Junkie Elisah Jacobs hoe 
jij je huis najaarsproof kunt maken met kleuren en verlichting.  
In samenwerking met Fashionchick hebben we 5 interieurtips 
voor je samengesteld, gebaseerd op de laatste modetrends. 
Kortom alles voor de gezellige herfstsfeer. Natuurlijk en mooi. 
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CORNE WONEN 
Bank Naomi € 2.399,-

CORNE WONEN 
Wanddecoratie
foto € 899,-

CORNE 
WONEN 
Vloerlamp 
€ 239,-

PIET KLERKX
Premia vloerlamp € 389,-

LEDERLAND
Bureau ARCO € 2.565,-
Stoel AURIC € 965,-

ARTFUSION
Hoop € 3.300,-

PIET KLERKX 
Stoel model 
Caruzzo 
€ 3.620,-

PIET KLERKX 
Bijzettafel Papillon  
€ 499
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Een nieuw woonseizoen is begonnen. De start van 
de herfst betekent ook dat het tijd is om vooruit te 
blikken op de herfst woontrends. Onze interieurstyliste 
Judith vertelt wat dé najaars trendkleuren zijn en 
welke materialen we deze herfst zien.

Buiten zien we een bron van schoonheid; 
veel geel/oranje kleuren ontspringen. We 
halen de herfstkleuren naar binnen en het 
wordt een kleurrijk najaar. Dit seizoen zie je 
dan ook veel oranje. Deze warme vrolijke 
kleur zit vol vitale energie en zet bovendien 
aan tot creativiteit en een goed humeur.
 
Buiten is het koud en het wordt vroeg don-
ker. Binnen zit je rustig en warm bij de 
kachel. Wol, kunstbont en teddy lenen zich 
perfect voor het creëren van een warm en 
gezellig thuis. Gebruik natuurlijke, lichte 
kleuren in combinatie met bruin en zwart 
om je huis rust uit te laten stralen. Een strak 
design met een zachte uitstraling is wat 
deze woontrend omschrijft. Licht hout, klei 
en keramiek: deze natuurlijke en aardse 
materialen maken van het huis een fijne 
leefomgeving. 
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Najaars 
trendkleuren

Materialen

Oranje is als energieke en stimulerende verfkleur ideaal 
voor tienerkamers waar jonge mensen barsten van energie.  
Wil je in de leefruimte oranje gebruiken, dan kun je het beste 
kiezen voor een zachtere of roestkleurige oranjetint. Oranje is 
tevens een ideale kleur om de keuken of eetkamer mee te 
verven, gezien oranje in de keuken zorgt voor de nodige 
energie om te koken en in de eetkamer de eetlust opwekt. 
Tenslotte is oranje perfect om kille ruimtes zoals de kelder, 
bijkeuken of hal iets meer pit te geven

Oranje combineren met andere verfkleuren
Oranje is een secundaire kleur die ontstaat door een mengeling 
van primaire kleuren rood en geel. Oranje staat in het 
kleurenwiel recht tegenover blauw, wat betekent dat blauw en 
oranje complementaire kleuren zijn en dus goed met elkaar te 
combineren zijn. Dit hoeven niet altijd geschilderde muren te 
zijn. Meubels, gordijnen, accessoires…alles heeft kleur!
 
Wie liever voor een rustiger kleurenpalet wil gaan, kan er ook 
voor kiezen om oranjetinten met elkaar te combineren. Vermijd 
echter teveel feloranje, want oranje kan al snel dominant of 
schreeuwerig overkomen. Verf liefst één muur in een gloedvol 
oranje, terwijl je de andere muren neutraal en zacht houdt. 
 Wil je het warme, zuiderse effect van oranje benadrukken,  
dan kan je kiezen voor een combinatie van oranje met geel of 
aardetinten. Zo creëer je een rijk, maar rustig kleurenschema.

 
Aardse tinten
Is oranje je te heftig? Om een gebalanceer-

de look te creëren, kun je bijvoorbeeld een 
ton-sur-ton kleurenpalet vol aardse tinten 

nemen. Zo zullen de zachte aardse 
bruintinten, beige en terracotta’s een 

vleugje warmte introduceren in de 
herfst. Roodbruine en bruine 

tinten zullen een topkeuze zijn voor 
de herfst en zetten meteen een 
warme woonsfeer neer.

De subtiele glans van brons zal in het najaar van 2022 
veel te zien zijn, zoals vazen, kandelaars en 
verlichting. Ook ijzer maakt een rentree in het wonen 
als materiaal. Daarnaast blijft goud een materiaal dat 
we deze herfst veelvuldig terug zien komen 
in bijvoorbeeld gordijnen, kussens en meubelstoffen.
 
Zachte wollen dekens, teddy kussens, het zijn typische 
herfstbehoeften nu we weer naar binnen trekken!

‘‘Wol, kunstbont 
en teddy lenen zich 

perfect voor het 
creëren van een 

warm en gezellig 
thuis.’’lees meer over deze trend op

villaarena.nl/inspiratie/interieurblog

Op de inspiratiepleinen op 
de begane grond van Villa 
ArenA vind je de laatste 
herfst woontrends. De pleinen 
geven inspiratie en helpen je 
om jouw eigen woonstijl te 
ontwikkelen. Kom langs  
en laat je inspireren!

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!

Rich Red 
Terra

Royal Marble

Royal Red 
Terra
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1. CORNE WONEN Bank Naomi Deze bank kan helemaal op 
maat worden gemaakt in meer dan 1000 stoffen. Nederlandse 
fabriek met 10 jaar garantie! Bij Corné Wonen koop je altijd luxe 
producten voor de allerlaagste prijs! 

2. KONFOR HOME Napoli slaapbank Nieuw in de collectie!  
De moderne Napoli slaapbank is verkrijgbaar in verschillende 
kleuren en stoffen. De bank heeft naast de slaapfunctie ook  
extra opbergruimte waarin je makkelijk spullen kunt opbergen.  
Prijs: van € 1.895,- voor € 1.295,-

3. FAMA LIVING Arianne Love bank Een klassieker onder de 
loungebanken. De Arianne Love bank van Fama is nu aangevuld 
met nieuwe (ronde) elementen en er zijn weer fantastische 
nieuwe stoffen! Kom kijken en je zult verbaasd zijn over de vele 
mogelijkheden. Prijs: opstelling: € 4.850,- (incl. poef+kussens)

4. ROFRA HOME Wandkast roomdivider Maximus  
Wandkast Maximus is aan beide kanten precies hetzelfde. 
Perfecte roomdivider! Wil je het net even anders?  
Bijvoorbeeld een andere kleur? Dat is geen probleem!  
Kom langs en bekijk alle mogelijkheden. 125x40x241cm.  
Prijs: van € 1.950,- voor € 1.495,-

5. AUPING Auping Essential bed  
Het Auping Essential bed is een ontwerp 
van Köhler Wilms voor Auping. Speciaal 
voor het 10-jarig jubileum brengen we de 
iconische gele uitvoering terug als limited 
edition. De Auping Essential Sunny yellow 
is verkrijgbaar van 1 oktober tot en met 
31 december 2022. 180x200cm. 
Prijs: compleet vanaf € 3.635,-

6. ROOM108 Hoekbank Victoria Curve 
De ronde vormen geven deze hoekbank 
een speels effect en dat past perfect bij 
de trends van dit moment! Keuze uit meer 
dan 700 stoffen en kleuren. 405x110cm.    
Prijs: € 2.248,-

7. HACO Bank streamer Snel leverbare 
moderne 1- en 3,5-zits bank uitgevoerd 
in een zachte stof, vervaardigd van 
gerecycled polyester en een industrieel 
onderstel. Prijs: 1-zits: € 599,-  
3,5-zits: € 999,-

10. TOTAALBED Boxspring Dramman elektrisch De elektrisch 
verstelbare boxspring Dramman is stijlvol en tijdloos. Stel de 
boxspring helemaal naar wens samen, met keuze uit verschillen-
de stoffen, kleuren, (top)matrassen, pootjes en bijmeubelen. 
Vanaf maat 140x200cm. Prijs: van € 3.079,- voor € 2.309,-

2

25% 
korting

8. GOOSSENS Stone Ben je op zoek naar 
een industriële eettafel met een elegante 
uitstraling? De ronde vormen van tafel 
Stone zijn elegant en de betonlook 
afwerking geeft eettafel Stone een 
industrieel karakter.  
Prijs: vanaf € 1.329,-

9. SWISS SENSE Boxspring Lifestyle by vtwonen Basil  
Je slaapt het fijnst in een bed dat helemaal bij jou past. Daarom 
stel je jouw nieuwe boxspring geheel naar eigen wens samen.  
Je hebt keuze uit diverse stijl- en comfortopties. Slaap lekker!  
Prijs: € 1.990,-

9
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HOUWELING INTERIEUR
Auto € 445,-

CORNE WONEN 
Kussen Burned Oranje 
€ 89,-

10 

CORNE WONEN
Richmond salontafel 
set € 749,-

CORNE WONEN 
Kom € 7,95
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Kleur 
Een andere kleur op de muur is dé manier om 
een ruimte nieuw leven in te blazen. En dan hoef 
je zeker niet meteen alle muren aan te pakken. 
Ga dit najaar voor een van de trendkleuren, 
zoals warm oranje. Zo trek je dat zomerse gevoel 
stiekem door naar de koudere maanden. Niet zo 
van verven? Breng kleur op de muur door middel 
van behang. 

Sfeermakers
Geen interieur is compleet zonder sfeermakers 
als verlichting. Ik tip altijd om eerst je verlichting 
onder de loep te nemen, want vaak zie ik nog te 
weinig lampen in huis. Voor de woonkamer kun je 
echt wel kiezen voor minstens acht lampen. Door 
te spelen met verschillende soorten verlichting 
en armaturen voeg je direct meer sfeer toe. Geur 
is net zo’n sfeermaker. Kies in het najaar voor 
kruidige geuren, perfect passend bij het knusse 
seizoen. 

tips van 
Interior Junkie

Het najaar is hét seizoen om je interieur eens 
flink onder handen te nemen. We nestelen 
ons weer binnenshuis de komende maanden, 
dus laten we er maar weer iets gezelligs van 
maken. Elisah van Interior Junkie geeft tips om 
je interieur najaarsproof te maken.  

Maak je interieur

najaarsproof
Stof tot nadenken 
Wanneer het buiten steeds kouder wordt, 
heb ik zelf altijd behoefte aan aaibare 
materialen in huis. Denk maar aan een 
wollig vloerkleed, fluwelen kussens en een 
heerlijk plaid. Juist door deze accessoires 
aan te passen aan het seizoen is het extra 
fijn toeven in huis. Een tip: kies voor een 
warmtekussen of warmteplaid. Helemaal 
met de stijgende energieprijzen is dit zeker 
geen overbodige luxe. 

Elisah Jacobs 
is eigenaar van interieurplatform 
Interior Junkie, waar ze haar 
woonverslaving deelt met 
anderen. Ze maakt hometours van 
inspirerende interieurs, bedenkt 
DIY’s, doet make-overs, neemt 
regelmatig haar eigen huis onder 
handen en ontwikkelde een online 
interieurstyling cursus. Haar stijl 
is eclectisch, kleurrijk, out of the 
box met een passie voor kunstige 
lampen, bijzondere patronen en 
(kunst)bloemen. 

www.villaarena.nl/najaars-shoproute-interior-junkie

Wist je dat Elisah een 
shoproute maakte binnen 
Villa ArenA? Tijdens deze 

route vind je al haar favoriete 
woonitems voor dit najaar.
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Een huis wordt pas echt jouw thuis als je zelf 
aan de slag gaat met interieurstyling. Maakt 
dit idee je enthousiast, maar weet je niet 
waar je moet beginnen? Met de tien basics 
van interieurstyling creëer je een interieur dat 
perfect bij jou past. Wij hebben onze beste 
interieur tips en inspiratie voor je gebundeld 
in één handig interieurstyling boek.

Daar kan je nooit genoeg van hebben. Van glas tot metaal of keramiek. 
Een boost voor in je interieur. In welke vorm, maat, kleur of materiaal je hem 

wenst, bij Villa ArenA vind je ze allemaal!

Download hier jouw  
         gratis exemplaar

www.villaarena.nl/
de-10-basics-van-interieurstyling
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1 Alteno vaas € 12,95 (Pronto Wonen) 2 Handgemaakte schaal van Regina Medeiros € 817,- (Houweling Interieur) 3 Poirino vaas € 34,90 (Pronto Wonen) 
4 Theelichthouder Thelma € 16,90 (Pronto Wonen) 5 Monterado vaasjes glas v.a. € 12,90 (Pronto Wonen 6 Peschiera vaas v.a. € 12,90 (Pronto Wonen) 

7 Vaas Norcia € 16,90 (Pronto Wonen) 8 Vaas Solane € 9,95 (Pronto Wonen)
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1. DIZAYNO HOME Toscana-2 Een stijlvolle, 
comfortabele en veelzijdige hoekbank met 
traditionele tinten en moderne lijnen.  
De Toscana cornerseat is leverbaar in 
verschillende kleuren en stofcombinaties die 
compatibel zijn met bijpassende bies/piping 
details. Prijs: van € 3.695,- voor € 3.095,-

2. KEUKENCOACH Rome mat-zwart  
KeukenCoach aanbieding 'Rome', moderne greeploze 
keuken met eiland in stijlvol mat-zwarte uitvoering.  
Nu upgraden met een set Miele-apparatuur vanaf  
€ 1.499,-! Prijs: € 7.450,-

5. SUPERKEUKENS Empoli In deze royale 
eilandkeuken komen de mooiste keukentrends 
van dit jaar samen. De combinatie van 
mineraalgroene en matzwarte fronten, het 
fraaie composiet werkblad en de luxe 
keukenapparatuur staan garant voor jarenlang 
kookplezier. Eiland 210x116cm + spoelge-
deelte 250cm + kastenwand 160cm. 
Prijs: € 18.740,-

4. LEDERLAND 1001 mogelijkheden  
Stel je eigen bank samen! De keuzelijst is 
enorm: naast natuurlijk de samenstelling, 
leersoorten en kleuren, ook 2 zithoogtes, 
verschillende armleuningen, pootvormen en 
hardheden. En dan zijn er nog verschillende 
relaxfuncties optioneel toe te voegen. 
Veelzijdiger is bijna niet mogelijk! 
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8. DE BOMMEL MEUBELEN Akoestisch 
wandpaneel Wood Een nieuwe dimensie 
op het gebied van functionaliteit en stijl 
waarmee je jouw interieur qua looks en 
akoestiek naar een hoger niveau tilt. 
Op kleur te maken met onze wasoliën.
(Ook op de foto: Elementenbank Soul)  
Prijs: in 2 maten: h240 x b60cm. 
€ 139,- h300 x b60cm € 189,-

7. PRONTO WONEN Ardante hoekbank  
Deze hoekbank is een stijlvol vormgegeven 
bank met een zeer comfortabele zit en een 
hoogwaardige afwerking. De zit- en 
rugkussens bieden een goede ondersteuning 
en bieden je alle gelegenheid om heerlijk 
 te ontspannen na een intensieve dag. 
84x268x232cm. Uit voorraad leverbaar  
(ook in spiegelbeeld). Op=op.  
Prijs:  € 1.699,-

6. BRUGMAN KEUKENS &  
BADKAMERS Stradius 
Door de grote donkere marmerlook tegels 
tegen de wand, de geborstelde koperen 
kranen, donker houten wastafelmeubel en 
de ronde spiegel met verlichting, waan jij 
je in warmte en luxe in de Stradius 
badkamer van Brugman.  
Prijs: vanaf € 7.178,- excl apparatuur.

9. REDDY KEUKENS Reddy keuken  
Keuken met kookeiland, 244cm + 
244x105cm. Incl. BOSCH inductiekookplaat 
met afzuiging, 2 x heteluchtoven, 
vaatwasser en koelkast. In elke gewenste 
maat leverbaar. Prijs: € 10.755,-
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10. 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+243,2x100cm. (eiland). 
Prijs: € 6.995,-

3. TAKE YOUR SEAT Hoekbank Beauty 
Deze hoekbank is verkrijgbaar in diverse kleuren, bekledingen en 
opstellingen. De matzwarte sledepoten van hoekbank Beauty 
zorgen voor een industriële look. De extra diepe zittingen zorgen 
voor de ultieme lounge-ervaring. ca. 310x250cm.  
Prijs: zoals afgebeeld € 1.398,- 
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PIET KLERKX
Premia vloerlamp € 389,-

PRONTO WONEN 
Houten kalender € 34,95

CORNE WONEN
Beeld apen gezicht  

€ 49,95,- 

ARTFUSION
Klein boek € 750,-

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 gratis 
gecertificeerde begeleiding. 

kinderopvang
Gratis 

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.

Overdekt spelen, springen, klimmen, 
klauteren, kruipen en glijden. 

Ballorig is geschikt voor kinderen 
van alle leeftijden. Leef je uit op 

de uitdagende speeltoestellen of 
neem een duik in de ballenbak. Voor 

de allerkleinsten is er een speciaal 
ingerichte peutergedeelte.

Je vindt Ballorig buiten bij de hoofdentree van Villa ArenA.

Kinderspeelparadijs
Ballorig

LEDERLAND
Bureau ARCO € 2.565,-
Stoel AURIC € 965,-



1. BETERBED B Bright boxspring Nú bij 
Beter Bed, de B Bright boxspring al voor 
709 euro! Je kunt mixen en matchen met 
alle elementen: hoofdbord, pootjes, stof. 
Kom snel naar de winkel. Prijs: € 709,-

4. BRUYNZEEL KEUKENS Atlas  
metaal zwart - Jura wild eiken licht 
Een stoere mix van kleuren en materialen 
en een combinatie van grepen en 
greeploos. Deze keuken is functioneel en 
biedt voldoende opbergruimte. Praktisch 
en helemaal van deze tijd! Verkrijgbaar in 
verschillende opstellingen. Prijs varieert 
per opstelling. Prijs: € 15.099,71
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6. KEUKENSALE Keuken Rubens
Keuken Rubens front laklaminaat decor 
staal geborsteld. Werkblad kunststof met 
ABS kanten inclusief spoelbak en 
mengkraan. Design apparatuur van het 
top merk Siemens.  
Prijs: vanaf € 3.995,- excl. apparatuur.

7. TEMPUR® ONETM BY TEMPUR® matras
Fantastisch nieuws! De matras ONETM BY 
TEMPUR® is gekozen tot Product van het 
Jaar 2022. Kom naar onze winkel en 
profiteer nu van 25% korting op jouw 
matras. Prijs: nu vanaf € 861,75

8. HOUWELING INTERIEUR  
Hoekbank Elixir
Hoekbank Elixir is een zwevende bank 
met prachtige details. In vele maten en 
opstellingen leverbaar en met een 
schitterende collectie meubelstoffen. 
Merk: Olta. Prijs: vanaf: € 5.359,-

8
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9. PIET KLERKX Enzo Luca  
Hoekbank Pompei 
Geniet van luxe in je eigen woonkamer 
met de Enzo Luca hoekbank Pompei.  
Het fantastische zitcomfort is te danken  
aan de losse zit- en rugkussens, die 
gevuld zijn met dons. De hoekbank is  
naar wens samen te stellen.  
Prijs: van € 8.399,- voor € 7.999,-

2. FEELGOOD LIVING Jenna  
Deze bank heeft vele mogelijkheden  
qua afmetingen en stoffen daarnaast is 
ook de rugverstelbaar in diepte en 
hoofdeinde verstelbaar. Ook eventueel 
een slaapfunctie en opbergruimte.

10. KVIK Bordo Clay Bordo is handig en 
modern in zowel design als kleur, en 
daarmee een voorbeeld van Deens design 
tegen een verrassend lage prijs. Bordo is 
een duurzame en betrouwbare keuze, 
zowel voor nu als in de toekomst. 
Prijs: € 3.399,- Incl. kasten, handgrepen, 
plinten, werkblad en excl. spoelbak, kraan, 
apparatuur, levering en montage.

3. X20 BADKAMERS  
Balmani Framed Reliëf 
Retro is hip! Ontdek nu de gloednieuwe 
Balmani Framed douche met reliëfglas en 
creëer die authentieke vintage feel in je 
badkamer! Deze inloopdouche combineert 
een karaktervol reliëfglas met een stijlvol 
zwart kader. Beschikbaar in breedte 120, 
140 en 160cm. Prijs: vanaf € 730,-

10
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5. BERG&BERG NL Label gordijnen  
10% korting op alle NL Label gordijnstof-
fen. Excl. confectie. Op maat gemaakt.
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PRONTO WONEN 
Vaas Solane v.a. € 9,95

PRONTO WONEN
Plaid € 22,95
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Kan gebeuren in de mooiste 
woonmall van Nederland. Zoveel 

indrukken, ideeën, keuzen, kleuren, 
materialen… maar gelukkig 

hebben we ook 5 grand cafés/
brasseries/restaurants. Hier wordt de 

woonshopper verwend. Welkom!

Hoofd vol, 
maag leeg…

   

zitmeubelen  

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 

interieuradvies
Gratis 

HOUWELING INTERIEUR 
Eetkamertafel Alicja € 2.450,-

Armstoel Guapa € 955,-

PRONTO WONEN 
Hocker Roby € 24,95



gebaseerd op de laatste modetrends
interieurideeën
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Net als mode is je interieur onderdeel van je persoonlijke stijl 
die je kunt combineren met de laatste trends. Wil je je interieur 
laten aansluiten bij de huidige modetrends? Fashionchick 
geeft je een aantal ideeën.  

Op Fashionchick geven wij tips hoe je bepaalde mode-, beauty- 
of lifestyletrends kunt aanpassen naar je eigen persoonlijke stijl 
en leven. Met dagelijkse inspiratieartikelen en de What to Wear-
app inspireren we mensen en laten we zien dat alle trends voor 
iedereen toegankelijk zijn.
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Color-blocking 
Het zijn de felle kleuren die dit jaar 
en de komende tijd de klok slaan, en 
het liefst met elkaar gecombineerd. 
Juist de meest clashende kleuren 
komen gezamenlijk nog meer tot 
leven. Doe dit subtiel en mocht je 
nog een muurtje willen verven, dan 
weet je wat je te doen staat. 

Prints
Zeker wanneer je van minimalistisch 
(Scandinavisch) design houdt, is het 
leuk om toch eens iets nieuws en 
anders te proberen, bijvoorbeeld 
met een print. Prints gaan eigenlijk 
nooit uit de mode en daar kun je 
binnenshuis alle kanten mee op. 

Over fashionchick

In oktober is het woonmaand bij Villa ArenA. Een maand vol 
woonverrassingen. De winkels van Villa ArenA presenteren hun nieuwste 

collecties en op de inspiratiepleinen vind je de leukste meubels en 
accessoires in de trends van dit najaar. Maar let op: in oktober maken we 

jouw bezoek aan Villa ArenA extra leuk. Laat je inspireren door de nieuwste 
woontrends, plan een gratis XL interieuradvies in (en ontvang ook nog eens 

een leuke goodiebag), profiteer van leuke acties, volg de shoproute van 
Elisah van InteriorJunkie of doe mee aan een workshop.

BIJ VILLA ARENA
woontober

Er is meer!
Doe jij in oktober in het weekend 
een aankoop* bij één van de 
woonwinkels, dan ontvang je 2 uur 
gratis parkeren!

* bij minimale besteding van 25 
euro in de horeca of 100 euro in de 
woonwinkels van Villa ArenA. Alleen 
geldig bij aankopen in een weekend 
in oktober 2022. Op=op.

Gratis kinderopvang
Elk weekend en een deel van de 
herfstvakantie (donderdag en 
vrijdag) is er gratis gecertificeerde 
kinderopvang bij Villa Plezier.

Kortom 
Geen beter moment om Villa 
ArenA te bezoeken dan tijdens 
Woontober. Kom snel langs 
in de meest inspirerende 
woonmall van Nederland, 
shop jouw herfstproof 
interieur en geniet van 
een gezellig dagje 
woonwinkelen!

KIJK VOOR MEER 
INFORMATIE OP 
VILLAARENA.NL/
WOONTOBER

Nog meer tips op
villaarena.nl/inspiratie/interieurblog
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SLAAPKAMER 
Auping Store 0
Beter Bed 0
Decor Wonen & Slapen 3
Goossens 2
Haco Wonen & Slapen 1
Konfor Home 0
Piet Klerkx 2/3
Swiss Sense 0
Tempur Store 0
TotaalBED 1
WOONENZO 0

BADKAMER
Brugman Badkamers 2
Sani-Dump 1
X2O Badkamers 1

 

DECOREREN
Art District 3
ArtFusion 1
Berg&Berg 1
Woninginrichting-Aanhuis 2

VLOEREN/WANDEN/
DEUREN
Berg&Berg 1
Gewoon Gers 1
Woninginrichting-Aanhuis 2

KEUKEN
Brugman Keukens 2
Bruynzeel Keukens 2
I-KOOK 0
Keukencoach 2
Keuken Kampioen 3
Keukenconcurrent 3
Keukensale 0
Küchen-Dump 1
Kvik 0
Mandemakers Keukens  0/1
Reddy Keukens 3
Snaidero Keukens 3
Superkeukens 2
Tulp Keukens 2

WOONKAMER
Corné Wonen 3
De Bommel Meubelen 2
De Tafelaar 0
Decor Wonen & Slapen 3
Dizayno Home 1
Fama Living 0
Feelgood Living 1
Goossens 2
Haco Wonen & Slapen 1
Houweling Interieur 0
Konfor Home 0
Kvik 0
Lederland 1
Montèl 3
Piet Klerkx 2/3
Pronto Wonen/Profijt Meubel 1
Rofra Home 1
Room108 1
Sanders Wonen 2
Sucasa 1
Take Your Seat 0
WOONENZO 0

SERVICES
Geldautomaat 0
Interieuradvies  
(gratis; op zaterdag) 0
Kinderbioscoop 0
Kinderspeelplein 0
WC 1/2

Onze toiletruimtes zijn voorzien  
van babyverzorgingsfaciliteiten.

PARKEREN
Parkeergarage P4 4/5
Parkeergarage P5 -1

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

 HORECA
Ballini 0
Booven 2
Grand Café3&20 (buiten) 0
Grand Café Rox 2
Villa Break 0

 LEISURE
Ballorig (buiten) 0

verdieping
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Ontdek onze winkels!

pinterest
VOLG VILLA OOK OP

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

Jij kiest de deur uit, GewoonGers doet de rest. Met een 
aluminium deur of wand met glas creëer je meer lichtinval 
in huis zónder gevoel voor ruimte op te hoeven geven. Wees 
creatief en ontwerp je eigen wand of deur óf kies voor een 
van de voorgeselecteerde modellen in de webshop. 
Kies uit verschillende kleuren, 
designs en glassoorten. 

Alle producten worden gratis 
op locatie ingemeten en 
speciaal op maat gemaakt. 
Geen standaard maten, maar 
altijd een passende oplossing! OPENING

OKTOBER 2022

nieuw bij villa



Gevestigd in ArenAPoort: De Entree 1, 1101 BH 
Amsterdam. Hét winkel- en entertainmentge-
bied, 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.

Bekijk de actuele openingstijden 
op www.villaarena.nl

VILLA ARENA IS 7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

Maandag 13:00 tot 17:30 uur
Dinsdag en woensdag 10:00 tot 17:30 uur
Donderdag 10:00 tot 21:00 uur
Vrijdag en zaterdag 10:00 tot 17:30 uur
Zondag 11:00 tot 17:00 uur

   

zitmeubelen  

AMSTERDAM

A6

A2

A9

A9

A4

A1

Zaandam

Almere
Haarlem

50 WOONWINKELS onder één dak
In Woonmall Villa ArenA vind je 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 © 2022 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 31 december 2022 en zolang de voorraad strekt. Aan deze 
editie werkten mee: Daniëlle Meijer, Judith van Elk, Marta Klement, Anniek Houwer, Xiao Lu de 
Graaf en Jacqueline de Groot. Met bijzonder veel dank aan alle winkeliers van Woonmall Villa 
ArenA. Voor meer informatie mail naar info@villaarena.nl - www.villaarena.nl

LEDERLAND 
Bijzetfauteuil € 1.385,-


