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Behangen 

Van het uitkiezen tot het aanbrengen van behang 
 

 

 

Dit bewaarartikel van Flinders geeft antwoord op veelgestelde vragen over het uitkiezen en zelf 
aanbrengen van behang. Zo zetten wij de voor- en nadelen van diverse behangsoorten op een rijtje, 
maken we een lijst van de benodigdheden om te kunnen behangen en voorzien we in een 
stappenplan om behang netjes aan te brengen op de muur.  
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Inleiding 

Voor sommigen is het een ware crime, anderen draaien hun hand er niet voor om: behangen. Deze 

aloude vorm van wanddecoratie is de perfecte manier om je woning op te leuken, maar waar moet je 

beginnen? Welke soorten behang bestaan er inmiddels en wat zijn de verschillen daartussen? En nog 

belangrijker: behangen, hoe doe je dat? 

In dit bewaarartikel zet Flinders alle tips en tricks over behangen voor je op een rijtje. We leggen uit 

waarom vliesbehang gemakkelijker werkt dan papierbehang, of je een oneffen muur kunt behangen 

en wat de ‘behangtest’ is. Verder geven we je een stappenplan voor het behangen zelf, een overzicht 

van de benodigdheden en natuurlijk een flinke dosis inspiratie voor de keuze van het behang. 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen hebben, dan kun je te allen tijde 

contact opnemen met de afdeling Klantadvies via 020 – 30 30 630 (NL) of 03 80 83 705 (BE). Je kunt 

uiteraard ook mailen naar info@flinders.nl (NL) of info@flinders.be (BE). 
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1.  Welke behangsoorten bestaan er? 

Bij de aanschaf van behang is het vanzelfsprekend dat je een behangsoort kiest die aansluit op jouw 

wensen én jouw woning. Ieder type behang heeft namelijk andere kenmerken en dus ook voor- en 

nadelen. Bovendien bepaalt het materiaal waarvan het behang is gemaakt, ook vaak de uitstraling 

ervan. Maar hoe weet je nu welke behangsoort je het beste kunt kopen?  

We kunnen grofweg twee soorten behang onderscheiden op basis van het materiaal waarvan deze 

zijn gemaakt: behang van papier (papierbehang, simplex behang, duplex behang, rauhfaserbehang 

en vliesbehang) en behang van kunststof (vlakvinylbehang, schuimvinylbehang en glasvezelbehang).  

In de volgende twee paragrafen beschrijven we de eigenschappen van de vier meest populaire 

behangsoorten: papierbehang, vliesbehang, glasvezelbehang en vinylbehang. 

1.1 Papierbehang 

Papierbehang is een voordelige keuze en wordt veel gebruikt om wanden in huis te behangen. Omdat 

papierbehang relatief goedkoop is, kun je wat vaker van behang wisselen en eens een andere kleur of 

motief uitproberen. Papierbehang is daarom zeer geschikt voor de kinderkamer. Je verwijdert 

papierbehang redelijk gemakkelijk met een afweekmiddel of een behangafstomer (te huur bij de 

bouwmarkt). Om papierbehang aan te brengen is een egale muur wel een voorwaarde. Oneffenheden 

zoals boorgaten zijn vanwege de geringe dikte van het papier namelijk snel te zien. Papierbehang is 

verkrijgbaar op rollen. Je brengt het aan door plaksel over het papier te verdelen en dit vervolgens 

tegen de muur te plakken. Omdat sommige papiersoorten vrij dun zijn, moet je hierbij wel oppassen 

voor scheuren. Bovendien zijn deze behangsoorten niet afwasbaar.  

 

1.2 Vliesbehang 

Vliesbehang is de meest populaire behangsoort op dit moment. Dit type behang wordt van 

verschillende vezels gemaakt, zoals polyester en viscose. Samen met een aantal bindmiddelen 

worden deze vezels tot een laag geperst. Dankzij de structuur die hierdoor ontstaat kunnen allerlei 

decoratieve elementen in het behang verwerkt worden, zoals een ruitpatroon of rozenblaadjes, De 

vlieslaag, die kenmerkend is voor dit type behang, zorgt ervoor dat het behang geen vocht opneemt. 

Zo voorkom je het krimpen van behang wanneer het in aanraking komt met lijm. Dat is meteen het 

tweede kenmerk van vliesbehang: bij deze behangsoort breng je het plaksel aan op de muur in plaats 

van op het behang. Vervolgens plak je het vliesbehang tegen de muur. Je hebt dus geen behangtafel 

meer nodig! Andere voordelen van dit behang zijn dat het zeer sterk is, niet uitzet, niet snel scheurt, 

afwasbaar is en moeilijk ontvlambaar.  
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1.3 Glasvezelbehang 

Glasvezelbehang is zeer geschikt om aan te brengen op ‘slechte’ muren met veel oneffenheden. Deze 

relatief nieuwe behangsoort is gemaakt van een zeer sterke vezel, de glasvezel, en wordt ook wel 

glasvliesbehang of glasweefselbehang genoemd. De robuuste structuur die nauwelijks scheurt, maakt 

deze behangsoort ideaal om muren met gaten en barsten te verstevigen. Hier staat tegenover dat 

glasvezelbehang niet eenvoudig te verwijderen is als je het eenmaal hebt aangebracht. Wel kun je 

glasvezelbehang, wat vaak in neutrale kleuren is uitgevoerd, overschilderen. Afhankelijk van de 

grofheid van het behang kun je er zelfs een nieuwe laag behang overheen plakken. Bovendien is 

glasvezelbehang vochtwerend, brandvertragend en krimpt het niet.  
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1.4 Vinylbehang 

Vinylbehang heeft een onderlaag, meestal van papier of vlies, en een toplaag van waterafstotende 

kunststof. Deze behangsoort is daarom zeer geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes als keuken en 

badkamer. De twee lagen van vinylbehang kunnen meestal gesplitst worden. Zo kun je de toplaag 

‘afstrippen’ en de onderlaag behouden, om deze vervolgens opnieuw te behangen. Dankzij de twee 

lagen is vinylbehang zwaarder dan papierbehang, scheurt het minder snel en gaat het lang mee. 

Binnen de behangsoort ‘vinylbehang’ wordt ook nog onderscheid gemaakt tussen vlakvinylbehang en 

geschuimd vinylbehang. Heb je een muur met veel oneffenheden, dan kan de structuur van 

geschuimd vinylbehang deze prima verbergen. Vlakvinylbehang daarentegen is minder gevoelig voor 

vuil en verkleuringen. Beide soorten zijn overigens in oneindig veel kleuren en prints verkrijgbaar.  

 

1.5 Behangsoort kiezen 

Om de juiste behangsoort te kiezen, kun je jezelf een aantal vragen stellen:   

 In welke staat is de muur die je wilt behangen? Is deze glad en egaal of zijn er oneffenheden? 

 Ga je een muur in een vochtige ruimte behangen (badkamer)? 

 Moet het behang afwasbaar zijn (keuken)? 

 Verwacht je het behang snel weer te zullen vervangen (kinderkamer)?  

 Wil je het behang later kunnen overschilderen? 

Op basis van bovenstaande antwoorden kun je nu een behangsoort kiezen. We hebben de 

belangrijkste eigenschappen van de hierboven besproken behangsoorten nog even voor je op een 

rijtje gezet. 

Papierbehang Vliesbehang Glasvezelbehang Vinylbehang 

 Goedkopere soort 
 Verschillende 

designs 
 Verschillende 

structuren 

 Snelbehang 
 Eenvoudig te 

verwijderen 
 Eenvoudig opnieuw 

aan te brengen 
 Stevig 
 Krimpt niet 

 Eenvoudig in 
gebruik 

 Sterk 
 Structuur in het 

behang 

 Sterk  
 Waterbestendig 
 Afwasbaar 
 Onderlaag kan 

opnieuw worden 
behangen 
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2.  Wat heb ik nodig om te behangen? 

2.1 Hoeveelheid behang bepalen 

Behang wordt verkocht op rollen van meestal 53 centimeter breed en 10 meter lang. Om te bepalen 

hoeveel rollen behang je nodig hebt, doorloop je het volgende stappenplan: 

1. Meet de breedte van de muur die je wilt behangen op. Deel dit getal door de breedte van de 

rol. Voorbeeld: 4,00 meter / 0,53 meter = 7,55. 

2. Meet de hoogte van de muur die je wilt behangen en tel er 10 centimeter overlap bij op. Deel 

10 meter door (hoogte muur + overlap). Voorbeeld: 10 meter / (2,50 meter + 0,10 meter) = 

3,85. 

3. Tel de benodigde banen voor de breedte en de hoogte bij elkaar op rond af naar boven. 

Voorbeeld: 7,55 + 3,85 = 11,4, afgerond 12 banen. 

4. Deel het aantal benodigde banen door het aantal banen uit een rol. Bij een plafond lager dan 

3 meter, zijn dat 3 banen. Is het plafond lager dan 2,40 meter, dan zijn het zelfs 4 banen. 

Voorbeeld: Het plafond is 2,50 meter hoog, dus gaan er 3 banen uit een rol. 12 / 3 = 4 rollen 

benodigd.  

Ga je een muur behangen met ramen of deuren erin? Trek dan de hoogte en breedte daarvan af van 

de oppervlakte van de muur. Neem echter een ruime speling, want het kan flink puzzelen zijn om de 

reststukken zo te gebruiken dat ze precies boven en onder het raam of de deur passen. Een 

overgebleven rol mag je vaak binnen twee of vier weken terug brengen of sturen naar de winkel, dus 

bestel er gerust eentje extra als je twijfelt.  

 

2.2 Benodigdheden aanschaffen 

Welke benodigdheden je gebruikt bij het behangen is onder andere afhankelijk van de gekozen 

behangsoort en de staat van de muur. Voor zwaardere behangsoorten gebruik je bijvoorbeeld een 

andere lijm dan voor papierbehang. Ook kan het zijn dat je de muur nog moet voorbereiden.  

Algemeen 

 Opstapje, voor zowel het verwijderen als aanbrengen van behang op lastige plaatsen 

 Potlood, om banen en reststukken af te tekenen  

 Plastic zeil of kleed, om vloerbedekking te beschermen tegen lijmvlekken 
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Verwijderen vorig behang 

 Behang(af)stomer, om te verwijderen behang los te stomen 

 Afweekmiddel, om afweken van oud behang te vergemakkelijken 

 Behangperforator, om gaatjes te prikken in het behang  

 Emmer en spons of plantenspuit met warm water, om te verwijderen behang nat te maken 

 Plamuurmes, om oud behang ‘af te steken’ 

 Vuilniszak, zodat je het oude behang direct kunt weggooien 

Voorbereiden muur 

 Vulmiddel, om gaten en oneffenheden weg te werken 

 Voorstrijk(middel), zodat de ondergrond steviger wordt en het behang beter hecht  

Muur behangen 

 Behangtafel, om behang op maat te maken en eventueel in te smeren met lijm 

 Behangschaar (of stanleymes), om behang op maat te knippen of snijden 

 Behanglijm- of plaksel, afhankelijk van de techniek (muurlijm of papierlijm) en stevigheid van 

het behang 

 Roergarde, om behangplaksel aan te maken 

 Lijmborstel, om het plaksel gelijkmatig te verdelen over het behang of de muur 

 Loodlijn, om te bepalen of het behang recht zit 

 Aandrukrol, zodat het behang glad en stevig op de muur plakt 

 Stanleymes, om overtollige randjes te verwijderen 

 Nadenroller, om de naden tussen twee banen plat te rollen 

Tip: een loodlijn kun je zelf maken door iets zwaars aan een touwtje te bevestigen. Houd de loodlijn 

tegen de wand en trek een lijn erlangs naar beneden. Plak hier de eerste baan behang tegenaan.  
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3.  Hoe breng ik behang aan? 

Een goede voorbereiding is onmisbaar als je gaat behangen. Nadat je de juiste benodigdheden hebt 

gekocht, ruim je de kamer waar je gaat werken zoveel mogelijk leeg. Ga je ook behang verwijderen? 

Schakel dan de stroom uit of plak stopcontacten af, zodat ze niet in contact komen met water. 

Vervolgens bedek je de vloerbedekking met een zeil of afdekplastic zodat vlekken van de behanglijm 

worden voorkomen. Klap de behangtafel uit, zorg dat deze stabiel staat en dat je voldoende 

beweegruimte hebt. Nu kun je de rest van de benodigdheden een plek geven. En aan de slag! 

 

3.1 Voorbereiding 

Afhankelijk van het type ondergrond waar je overheen gaat behangen, kan enige voorbereiding vereist 

zijn. Houd dit aan: 

 Oud behang: in principe verwijderen om een nieuwe laag aan te brengen, tenzij het behang 

betreft zonder reliëf, gaten of scheuren dat nog goed vastzit aan de muur. 

 Glad gestukadoorde wand: direct te behangen mits het stucwerk minimaal een halfjaar oud is. 

 Sierpleister: eerst glad schuren, dan pas behang aanbrengen. 

 Bouwbehang: altijd verwijderen voor je gaat behangen. 

 Gipswand: eerst bewerken met voorstrijk of muuropvulling, dan pas behangen. 

Ongeacht de ondergrond doe je er goed aan om eerst de zuigkracht van de muur te meten. Voer de 

behangtest uit om te controleren of de lijm zich (niet te) goed hecht. Hiervoor maak je een kleine 

hoeveelheid behangplaksel aan volgens de gebruiksaanwijzing en plakt een stuk behang van 30 x 30 

cm tegen de muur. Niet aandrukken met de behangborstel of roller! Houd nu bij hoe lang je het 

behang nog kunt bewegen:  

 < 10 seconden: de muur heeft extreme zuigkracht. Behandel deze eerst met voorstrijkmiddel 

of verdund behangplaksel. Laat dit minimaal 24 uur drogen en herhaal de test. 

 2 à 3 minuten: de muur heeft een geschikte zuigkracht. 

 > 15 minuten: de lijm hecht niet zo goed aan de muur. Schuur eerst de muur op met fijn 

schuurpapier om te voorkomen dat het behang later gaat zakken. 
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3.2  Verwijderen oud behang 

Om een muur te kunnen behangen, moet het oude behang volledig verwijderd zijn. Daarbij is het 

belangrijk dat je voorzichtig te werk gaat om beschadigingen aan de muur te veroorzaken. In het 

algemeen kun je dit stappenplan volgen:  

Stap 1. Behang natmaken 

Je kunt het oude behang pas verwijderen als het goed nat is. Heb je een relatief kleine muur, dan kun 

je hier afweek- of behangafbijtmiddel voor gebruiken. Verdun het middel zoals aangegeven op de 

verpakking, breng het met een blokborstel  ruim aan op het behang en laat het enkele minuten 

intrekken. Als je een grotere muur hebt kun je beter een behangstomer gebruiken. Vul het reservoir 

met water, wacht tot het water is opgewarmd en houd de stomer vervolgens tegen het behang aan tot 

het zacht wordt. 

Stap 2. Behang verwijderen 

Als het behang goed nat is kun je het voorzichtig lossteken met een breed plamuurmes. Laat het 

behang niet direct los? Prik op verschillende plaatsen gaatjes in het behang, zodat het water goed kan 

doordringen. Helpt dit niet, herhaal dan stap 1.  

Stap 3. Muren schoonmaken 

Verwijder met behulp van water en een harde borstel de oude lijmresten van de muur.  

Stap 4. Muren repareren 

Controleer de muur op scheuren en andere beschadigingen.  Repareer deze met behulp van 

muurvuller of, als er sprake is van naden tussen gipsplaten, met nadenvuller. Schuur de opgevulde 

plekken na het drogen goed af, zodat er geen oneffenheden ontstaan die je door het nieuwe behang 

kunt zien. 
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3.3  Nieuw behang aanbrengen 

De manier waarop je het behang aanbrengt, is afhankelijk van de behangsoort die je hebt gekozen. Bij  

traditioneel behang (papierbehang, vinylbehang en glasweefselbehang), smeer je het behang in met 

plaksel. Heb je een nieuwere behangsoort gekocht, zoals vliesbehang, dan smeer je het plaksel juist 

op de muur. Volg daarom het stappenplan dat bij ‘jouw’ behangsoort hoort. 

 

3.3.1  Traditioneel behang 

Stap 1. Behangplaksel aanmaken 

Maak het plaksel volgens de gebruiksaanwijzing aan. Welk plaksel je nodig hebt hangt onder andere 

af van het gewicht van het behang. Voor papierbehang kun je lijm voor normaal behang gebruiken, 

voor vinylbehang is lijm voor zwaar behang meer geschikt. Zorg ervoor dat er geen klontjes meer in 

het plaksel zitten. 

Stap 2. Banen knippen en insmeren 

Knip een aantal banen behang op maat met een behangschaar. De juiste lengte van de baan is de 

hoogte van de kamer plus vijf centimeter. Leg een baan behang op de behangtafel en smeer hem in 

met behangplaksel. Dit gaat het beste met een lijmkwast. Smeer het plaksel van het midden van de 

baan naar de randen toe en zorg dat de randen ook goed meegenomen worden. Laat het plaksel 

gedurende de aangegeven tijd inweken (zie verpakking) om blazen in het behang te voorkomen. 

Stap 3. Eerste baan aanbrengen 

Terwijl het plaksel inweekt, trek je een loodlijn van boven naar beneden op de plaats waar de eerste 

baan over moet gaan in de tweede. Gebruik hiervoor een waterpas of een schietlood. Pak het behang 

nu stevig vast en plak het langs de loodlijn op de muur. Laat het behang aan de bovenzijde iets 

doorlopen tegen het plafond. Vervolgens strijk je het behang met een behangborstel vanuit het 

midden glad naar de zijkant.  

Stap 4. Overige banen aanbrengen 

De volgende banen gaan in feite hetzelfde. Het is nu van belang dat je de banen goed op elkaar laat 

aansluiten. Plak de baan eerst ongeveer op z’n plaats en schuif hem dan tegen de andere baan aan 

zodat er geen naad te zien is. Met een afbreekmesje snijd je tot slot overtollig behang aan de boven- 

en zijkant weg.  
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3.3.2  Vliesbehang 

Stap 1. Behangplaksel aanmaken 

Maak het plaksel volgens de gebruiksaanwijzing aan roer deze goed door voor gebruik.  

Stap 2. Banen op maat knippen 

Knip een aantal banen behang op maat met een behangschaar. De juiste lengte van de baan is de 

hoogte van de kamer plus vijf centimeter. Je kunt vliesbehang eventueel ook direct vanaf de rol 

aanbrengen.  

Stap 3. Eerste baan aanbrengen 

Geef met een loodlijn op de muur aan waar de eerste baan moet komen. Gebruik hiervoor een 

waterpas of schietlood. Breng de lijm aan op de muur met bijvoorbeeld een roller. Plak het behang 

direct tegen de muur aan, dus terwijl de lijm nog vochtig is. Druk het behang aan en strijk het glad met 

een behangspatel, borstel of doek.  

Stap 4. Overige banen aanbrengen 

De volgende banen gaan in feite hetzelfde. Het is nu van belang dat je de banen goed op elkaar laat 

aansluiten. Plak de baan eerst ongeveer op z’n plaats en schuif hem dan tegen de andere baan aan 

zodat er geen naad te zien is. Met een afbreekmesje snijd je tot slot overtollig behang aan de boven- 

en zijkant weg.  

 

Heb je al het behang naar tevredenheid aangebracht? Dan is het tijd om het behang te laten drogen. 

Het is van belang dat je dit op normale temperatuur (ongeveer 18° C) doet. Probeer het drogen van 

het behang niet te versnellen door bijvoorbeeld de verwarming hoger te zetten of de ramen in de 

kamer open te zetten. Hierdoor kan het behang krimpen of uitzetten, waardoor er blazen in komen. 
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4.  Tips en trends 

Je weet nu welke behangsoorten in omloop zijn, wat je moet aanschaffen als je gaat behangen en hoe 

je het behang daadwerkelijk aanbrengt. Maar zonder deze tips en tricks ben je er nog niet! 

 

4.1  Tips & tricks 

Voorkom kleurverschil. Zorg dat je altijd een hele wand afmaakt. Als je bijvoorbeeld de stukken boven 

ramen en deuren later gaat behangen, kan dit kleur- en structuurverschil geven. 

Behang knippen. Laat bij behang met een patroon de eerste decorkant naar boven op tafel liggen. 

Verschuif vervolgens de banen daarop steeds tot de patronen precies passen (snijd de banen op 

maat plus tien centimeter, om de banen op maat te aan te laten sluiten). 

Behangboorden gebruiken. Met zogenaamde behangboorden of –randen kun je papierbehang met 

verschillende kleuren en motiveren combineren. Ook kun je een accent toevoegen aan de muur. 

Omdat je de boord over de naad heen plakt, ziet het resultaat er netjes uit. 

Naden wegwerken. Met een nadenroller rol je de naden tussen twee banen plat. Doe dit nooit bij een 

behangsoort met structuur, omdat je dan de structuur uit het behang drukt.   

Banen insmeren. Als je vooraf meerdere banen insmeert met plaksel, doe er dan niet meer dan je in 

een kwartier op kunt plakken. Anders loop je de kans dat de lijm is opgedroogd voordat je aan 

behangen toekomt. 

Overtollig behang. Wrijf met de stompe kant van een schaar voorzichtig over het overtollige behang 

op het plafond of de plint. Zo ontstaat er een vouwlijn waarlangs je het behang netjes kunt 

wegknippen. 

Juiste lichtinval. Werk bij het behangen altijd van het raam af. Op deze manier valt het licht in de 

behangnaden zodat ze nauwelijks opvallen. Doe je het andersom – dus naar het raam toe – dan 

vallen de behangnaden juist enorm op. 

 
Milieubewust behangen. Er is ook behang van gerecycled papier te koop. Dit is het minst belastend 

voor het milieu en dus een goede keus als je milieubewust wilt behangen. 

Zuigbaarheid muur. Nog een test om de zuigbaarheid van de muur te meten: Breng een streep water 

op de muur aan. Als deze na circa vijf minuten verdwenen is, dan is het een normaal zuigende muur. 

Is de muur na  vijf minuten nog nat, dan is deze zwak of niet zuigend. En is het water al veel eerder 

dan vijf minuten verdwenen? Dan is het een snel zuigende muur.  
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4.2  Behangtrends  

Je verwacht het misschien niet, maar ook op het gebied van behang zijn bepaalde prints ‘in’ of juist 

‘uit’.. We zetten de vijf behangtrends van nu voor je op een rijtje.  

Trend 1. Stenen en steigerhout 

Helemaal van nu: behang met een levensechte print van steigerhout of een bakstenen muur. Dankzij 

de moderne technieken lijkt het met deze behangsoorten alsof je tegen een echte muur of schutting 

leunt. Bovendien hebben de prints prachtige, diepe kleuren, waardoor ze in ieder interieur tot hun 

recht komen. 

  

Trend 2. Flora en fauna 

Ben jij niet zo goed in het verzorgen van planten en dieren? Dan kun je gewoon een behang in de 

juiste stijl tegen je muur plakken. Wat dacht je van een ‘Boompjes en Beestjes’ print of ‘Birds on 

Branches’? Zo kun je zonder verrekijker, wandelschoenen en noodvoorraad toch de natuur in. 

Trend 3. Artwork 

Wie wel van een beetje gewaagd interieur houdt, is waarschijnlijk wel te porren voor een artwork 

behang. Deze behangsoort is, zoals de naam al aangeeft, bedrukt met verschillende illustraties en 

afbeeldingen. Dit behang is minder geschikt om een hele kamer mee te versieren, maar een enkele 

muur met een artwork print geeft juist een bijzonder effect. 
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Trend 4. Grafisch  

Helemaal in lijn met de Scandinavische woontrend die ons al jaren in de greep houdt: grafisch 

behang. Of het nu om streepjes of hokjes gaat, grafisch is de trend! Omdat deze behangsoorten vaak 

in neutrale kleuren als zwart, wit en grijs worden uitgevoerd, zijn ze gemakkelijk te combineren met 

andere wanden in de ruimte.  

Trend 5. Fotobehang 

Terug van weggeweest: fotobehang! Laat je mooiste foto afdrukken op behang en geef de ruimte een 

wel heel persoonlijke touch. Of ga voor een standaard afbeelding waar je al jaren weg van bent. Met 

een zwart-wit fo sepia filter zorg je ervoor dat het een rustig geheel blijft. 
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5.  Over Flinders 
 

 

 

 

 

 

 

 

Flinders is een winkel waar consumenten en bedrijven terecht kunnen voor de mooiste design 

meubels. Als officiële dealer van meer dan honderd design merken heeft Flinders een zeer compleet 

aanbod binnen de categorieën accessoires, verlichting, tafels en stoelen. Het is onze ambitie om 

design voor iedereen toegankelijk te maken. Dit doen we door te informeren, design te laten ervaren 

en, waar nodig, een helpende hand te bieden. Voor tips, vragen en inspiratie ben je dan ook van harte 

welkom in onze Flinders winkel in Zaandam.  

5.1  Flinders winkel  

De Flinders winkel, het kantoor en het magazijn bevinden zich onder één dak in Zaandam. Wij zijn 

gevestigd in een voormalige fabriekshal op het Hembrugterrein. Onze showroom is maar liefst 400 m2 

groot. Je kunt hier niet alleen de design producten zien, voelen en uitproberen, maar ook advies 

inwinnen. De interieur- en lichtadviseurs van Flinders helpen je graag. Geniet daarna van een 

cappuccino in de koffiecorner of op het terras en laat je gedachten nog eens over die ene bank of tafel 

gaan. Wij begrijpen als geen ander dat je niet over één nacht ijs gaat bij de aanschaf van een design 

meubel. 
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5.2 Flinders Cafés 

Flinders heeft vier cafés in Amsterdam, Hilversum en Groningen waar de bezoeker wordt verrast door 

design terwijl hij of zij een kopje koffie drinkt. In het Flinders Café ligt de nadruk op gezond en lekker 

eten en drinken. Het gehele interieur is van Flinders en is ook te koop. In het Café vind je altijd een 

selectie van de top-10 leukste woonaccessoires van Flinders die je direct kunt aanschaffen. Tot slot 

geniet je van ‘friendly food’ in een kindvriendelijke omgeving met een heerlijk terras.  

 

 
5.3  Flinders in een notendop 

 Meer dan 35 enthousiaste medewerkers; 

 Eigen stylistes en lichtadviseurs; 

 Ervaren projectmanagers; 

 Official dealer van meer dan honderd design labels, zoals Vitra, HAY, MDF Italia, Artemide en 

Tom Dixon; 

 Beschikking over 100.000+ producten;  

 7 dagen per week telefonisch bereikbaar; 

 Vier Flinders cafés in Amsterdam, Hilversum en Groningen; 

 Shop-in-shop in Maastricht; 

 Eigen distributiecentrum van 2.000 m2 in Zaandam; 

 Duidelijke voorraadinformatie en terugkoppeling over de orderstatus; 

 Diverse grote projecten uitgevoerd voor o.a. ING, PWC, Vopak, restaurant Loetje en Theater 

de Maaspoort; 

 Gecertificeerd door de Thuiswinkel.org (NL) en BeCommerce (BE). 

 

 

 

Situatie 

Lamp gereed 
voor dimmen 

Onderdelen 

vereist 

Legenda 


