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DE BOOMHUT
RULES
Dé speciaalzaak voor baby, kind
en tiener!
"THE ONLY WAY TO DO GREAT
WORK IS TO LOVE WHAT YOU DO"
De Boomhut is een echt familiebedrijf. In
1969 begonnen als algemene meubelwinkel
in Hemiksem, en werd in 2001
getransformeerd naar een speciaalzaak voor
kindermeubelen toen Jim in 2001 de zaak
overnam van zijn ouders. De Boomhut was
geboren! Intussen werken we in de winkel in
Geel met een team van jonge en enthousiaste
collega’s waar de familiale sfeer nog erg
blijven hangen is. Ons team bestaat uit
ervaren monteurs die de droomkamers thuis
komen leveren en eventueel opbouwen.
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Onze verkoopstalenten en administratieve
duizendpoten Laura en Gitte helpen elke
klant met een glimlach verder en zorgen
dat alles netjes verloopt. Gitte zorgt ook voor
de styling van de winkel en Laura is je
aanspreekpunt voor geboortelijsten. Onze
online specialist Kim stuurt Boomhutpakjes
rond over heel België en Nederland en
ontfermt zich over de social media. Dit toffe
team wordt gestuurd door Jim die zorgen
voor het dagelijkse onderhoud van De
Boomhut.

Een familiezaak waar service,
kwaliteit en klantencontact
centraal staat!

De Boomhut is al jaren gekend als de Babyen Kinderkamerspecialist. In onze
showroom van 2000 m² stellen we je graag
de ruimste keuze aan baby-, kinder- en
jeugdkamers voor in verschillende stijlen.
Nog meer keuze vind je op onze webshop.
Wij Boomhutters gaan geen uitdaging uit de
weg. Samen vinden we zeker jouw perfecte
kamer.
Naast meubelen kan je bij ons ook een
uitgebreid aanbod decoratie en accessoires
vinden. De leukste spulletjes om de
kinderkamer te stylen vind je bij De
Boomhut: Pluche dierenkoppen,
muurstickers, opbergboxen, beddengoed,
wekkers, spaarpotten en nog veel meer. .

"WE MAY NOT HAVE IT ALL
TOGETHER BUT TOGETHER WE
HAVE IT ALL"
Ook met het samenstellen van je geboortelijst
en de aankoop van je kinderwagen helpen we je
graag verder. In onze winkel en op de webshop
laten we je graag kennismaken met de grote
babywereld. Babykleding, babyspeelgoed,
verzorgingsspulletjes, beddengoed, tutjes,
papflessen, … Je vindt bij ons alle babyspulletjes
die je nodig hebt voor je babyuitzet. Dit gieten
we dan in een geboortelijst. Je kan ook zelf aan
de slag om online een geboortelijst te maken.
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WELKOM BIJ DE BOOMHUT

GROTE SHOWROOM
> 2000 vierkante meter toonzaal
> Webshop
> Alle grote merken
> Speelhoek
> Grote parking voor de deur
> Open op zondag
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FULL SERVICE

JEUGDKAMERS
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> Eigen leveringsdienst
> Eigen montagedienst
> Vlotte naservice
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GEBOORTELIJSTEN

20

PERSOONLIJK ADVIES
> Gratis advies op maat
> Op afspraak
> Vrijblijvend prijsvoorstel
> 3D tekening (indien mogelijk)

SPECIAALZAAK
> Familiebedrijf
> 20 jaar ervaring
> Duizenden realisaties
> 93% tevreden klanten

www.deboomhut.be
info@deboomhut.be

BABY
KAMERS

Hello little one

Op zoek naar een Babykamer voor het kleine
wondertje dat je binnenkort mag verwelkomen?
Dan ben je bij De Boomhut aan het juiste adres. In
onze showroom van 2000 m² staan heel wat
babykamers uitgestald in verschillende stijlen en
voor elk budget. Elke babykamer werd bovendien
knap gedecoreerd, zo voel je je dadelijk helemaal
thuis in babyland. “Ooooh, zo schattig,” horen we
je al zeggen, met een brede glimlach. Want die
wolk van een jongen of meisje verdient uiteraard
een droom van een babykamer.

Bij De Boomhut vind je alle grote merken zoals
Bopita, Quax, Vox, Coming Kids en Paidi onder
één dak. Nog meer inspiratie nodig? Neem dan
zeker een kijkje op onze website.
Onze specialisten helpen je graag verder.
Bovendien kan je rekenen op het Boomhut full
service pakket. De gekozen babymeubelen
worden netjes bij je thuis geleverd en
gemonteerd en dit door onze eigen mensen.
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Modern, Klassiek, Tijdloos

Meer babykamers op onze website en in de winkel in Geel!
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KINDER
KAMERS

Just let the kids be kids
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De Boomhut is dé kinderkamerspecialist bij
uitstek. Een stoere jongenskamer of
charmante meisjeskamer, wees maar gerust, bij
ons vind je ‘de perfecte kinderkamer’. Van
hoogslaper tot hemelbed, van tipibed tot
halfhoogslaper met glijbaan, er is zoveel keuze.
Breng eens een bezoekje aan onze showroom van
2000 m². Hier vind je heel wat kinderkamers in
allerlei stijlen, allemaal voorzien van een knap
design.
Welkom in de grote wereld van de kinderkamers…
De Boomhut is hoofdverdeler van topmerken als
Bopita, Vox, Paidi en Lifetime. Neem zeker ook
eens een kijkje op onze website. Hier vind je een
nog ruimer aanbod. Geniet van ons full service
pakket. De gekozen kindermeubelen worden
netjes bij je thuis geleverd en gemonteerd en dit
door onze eigen mensen. Maatwerk voor je
kinderkamer?
We bieden je zoveel mogelijkheden dat we bijna
een kinderkamer op maat kunnen samenstellen
voor je. Onze specialisten helpen je graag verder.
Lees hierover meer in ons rubriek ‘Maatwerk’.

Halfhoogslaper, Hoogslaper...
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Meer kinderkamers op onze website en in de winkel in Geel!
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JEUGD
KAMERS

I'm a Teenager
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Tienerkamer kopen? Joehoe, zot hé. Heb je
al een idee? In houtkleur, wit of een kleurtje?
Eerder klassiek, of liever modern? Misschien
moet je gewoon eens beginnen swipen
doorheen onze selectie complete
jeugdkamers. We voegden er toffe foto’s bij
en onze pagina’s kan je makkelijk sharen
met je vrienden of vriendinnen. Hun mening
is ook belangrijk, niet?

Een jeugdkamer moet tegen een stootje
kunnen! Wij Boomhutters zijn erg gesteld op
kwaliteit. Een stevig bed, vlot schuivende
laden, kleerkastdeuren die écht loodrecht
blijven hangen. Nog een dada van ons? We
maken het je graag gemakkelijk. Je wil je
kamer met je mama of papa installeren?
Kan perfect. Maar waarom geniet je niet van
onze full service? Dan komen we alles
netjes bij je thuis monteren en installeren.
Handig om mee te geven aan je oudjes ☺

Cool, Cooler, Coolst!

Meer jeugdkamers op onze website en in de winkel in Geel!
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MAATWERK

Wij maken jouw droomkamer

Een moeilijke kamer onder schuin dak? Of
net een hele grote kamer? Zoek niet verder,
want wij hebben de oplossing! Hét Italiaanse
design merk Nardiinterni biedt je talloze
mogelijkheden voor je ruimte. Dankzij de 1001
mogelijkheden wat kleur en opstellingen
betreft kunnen wij met Nardi uw
droomslaapkamer ‘op maat’ samenstellen.

"WE CAN MAKE YOUR DREAM
COME TRUE"
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Nadat we op de hoogte zijn van al je wensen (of
die van de kleine spruit of wilde tiener) gaan we
aan de slag. Samen zoeken we naar de beste
oplossing voor de kinderkamer. Wij maken een
vrijblijvende 3D- tekening van de kamer met de
mogelijke opstellingen en houden uiteraard
rekening met je kleurenkeuze en met het
vooropgestelde budget.
We kunnen de tekeningen tijdens je bezoekje
maken als er hiervoor ruimte is. Maar als je zeker
wil zijn dat er een specialist beschikbaar is,
raden we aan ons vooraf even te contacteren.

Meer ideeën op onze website en in de winkel in Geel!

DECORATIE

IT'S ALL ABOUT THE STYLING

It's all about the styling! Met de juiste
decoratie tover je de kinderkamer om in een
echte meisjeskamer of jongenskamer. Weet
je waar wij Boomhutters ook zo van houden?
Interieurtrends opvolgen, nationaal en
internationaal (Parijs en Keulen) en hippe en
originele decoratie selecteren voor jongens
en meisjes.

Op zoek naar ideeën voor de inrichting van
de kamer van je rakker of prinses? Joehoe!
De Boomhut zorgt ervoor dat geen enkele
babykamer, kinderkamer of jeugdkamer saai
is. Decoratie-ideeën bij de vleet:
muurstickers, muurdecoratie, spaarpotten,
wekkers en veel meer. Teveel om op te
noemen. We zoeken bewust naar decoratie
die je niet overal vindt en uniek is. Want je
kinderen voelen zich zoveel beter in hun
kamer met de juiste decoratie.
Voor de gezelligste kinderkamer? Daarvoor
moet je bij De Boomhut zijn.
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Hip, Trendy, Origineel
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Meer decoratie op onze website en in de winkel in Geel!
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GEBOORTELIJST
I WAS FAMOUS FROM BIRTH

Baby op komst … Proficiat, er breekt een unieke
tijd aan in jullie leven! Al aan een geboortelijst
gedacht? Het is niet altijd eenvoudig om door
de bomen het bos te zien in babyland maar
geen paniek, wij zijn vlakbij.
De Boomhut is babyspeciaalzaak. Je vindt bij
ons alles wat je nodig hebt voor je baby. Van
babykamer tot kinderwagen, maar ook
babykleding, papflessen, babyspeelgoed,
tetradoeken, beddengoed en nog veel meer.
Er valt heel wat uit te kiezen voor je geboortelijst,
dus smeer je beentjes maar in! Je kan ons best
vooraf even contacteren voor een afspraak.
Zo voorzien we zeker voldoende tijd.
Ben je eerder een doe-het-zelver? Kies de spulletjes
voor je baby uit op onze webshop en maak online
je geboortelijst op, makkelijk toch?! Twijfel je of
heb je vragen, we zijn er voor je hoor. Ja, enkel het
beste is goed genoeg voor je prins of prinses, dus
het is normaal dat je uren, dagen, weken tot zelfs
maanden uittrekt voor opmaak van DE perfecte
geboortelijst. Rond 6 maanden zwangerschap zou
je keuze wel best gemaakt zijn, want sommige
artikelen zijn enkel verkrijgbaar op bestelling en
we willen toch graag dat alles tijdig voorradig is ;-)

Babyspulletjes, Kinderwagens,
Geboortelijsten
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Meer babyspulletjes op onze website en in de winkel in Geel!
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KLEINE KINDJES
WORDEN GROOT
GENIET!

De Boomhut
Herentalseweg 62
B-2440 Geel
t 014 21 45 07

www.deboomhut.be
info@deboomhut.be
PAGEB20
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Openingsuren:

Websh
op
24/7

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

10u-18u30
Gesloten
10u-18u30
10u-18u30
10u-18u30
10u-18u
14u-18u

Feestdagen gesloten!
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