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Flinders start met campagne: Mooiste Huis van België 

 

Woonwebwinkel Flinders opende in februari 2014 haar deuren in België. In maart start 

zij met een unieke wooncampagne: Het Mooiste Huis van België. Elke inwoner van 

België kan meedoen en uiteindelijk bepaalt de Belgische bevolking zelf wat Het 

Mooiste Huis is. 

 

De Belgische consument wordt uitgenodigd via Belgische woonblogs, sociale media en op 

de website van Flinders zelf om een foto te maken van het eigen interieur (woonkamer of 

eetkamer). Deze foto kan men mailen naar de redactie van Flinders. De woonwinkel plaatst 

de foto op Facebook. Vervolgens kan iedereen op de betreffende foto stemmen door de foto 

te liken. De eigenaar van de foto met de meeste stemmen (likes) krijgt de titel Het Mooiste 

Huis van België én wint een shoptegoed ter waarde van € 500. 

 

Flinders heeft gekozen voor Facebook vanwege het grote bereik. In 2013 had deze 

netwerksite al 5 miljoen leden in België. De woonwinkel zal de campagne verspreiden via de 

tien belangrijkste woonblogs van België en via Facebook. Zo is zij in staat in een relatief 

korte periode een groot bereik te realiseren. 

 

Over Flinders 

Flinders is een woonwinkel waar consumenten en bedrijven meer dan 10.000 

designproducten kunnen vinden. Het is de missie van Flinders om design voor iedereen 

toegankelijk te maken. Dit doet zij online met een webshop (www.flinders.be) en een eigen 

woonblog, en offline met drie cafés in Amsterdam en Groningen. Flinders café is een nieuw 

concept in de designbranche. Flinders is tweemaal op rij door Sanoma verkozen tot de Beste 

Woonwebshop. 
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Voor een interview met de oprichter of meer informatie over de wooncampagne kunt u 

contact opnemen met: 03 80 83 705 

 

Geert-Jan Smits, directeur Flinders, e-mail geertjan.smits@flinders.nl 

 

Mail je interieurfoto naar: redactie@flinders.be 

Facebook: (https://www.facebook.com/Flindersdesignbelgie). 
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