Een nieuwe bank, en nu?
Het is zover! Je heb besloten om een nieuwe bank te kopen maar waar ga je beginnen?
En hoe voorkom je dat het model dat zo perfect leek in de winkel toch niet voldoet aan je verwachtingen?
Met de volgende tips ben jij verzekerd van de juiste bank op de juiste plek.

1

Bepaal je woonstijl
Begin met steekwoorden die jouw woonstijl
omschrijven of waaraan je wil dat jouw
nieuwe bank voldoet. Dit kan zijn klassiek,
jong, modern of zelfs knus of warm. Maar ook
datgeen wat je juist niet wilt is belangerijk
om te bepalen.

Landelijk

2

Industrieel

Modern

Het gebruik
Wat is de samenstelling van het gezin, hoe ga je de bank
gebruiken? Jonge pubers in huis of net samen gaan
wonen? Het aantal zitplaatsen en het materiaal is erg
belangrijk en verschillend per woonsituatie.

De bank moet niet alleen mooi zijn,
hij moet ook lekker zitten!

3

Meten is weten
De afmeting van de kamer bepaalt het formaat van de
nieuwe bank. Zo is in een ruime kamer vaak plek voor
een royale hoekbank, terwijl een losse bank beter tot
zijn recht komt in een kleiner interieur. Let niet alleen
op de afmetingen van de woonkamer maar kijk ook
naar de juiste verhouding. In een ruime woonkamer valt
een compacte bank vaak in het niet, terwijl een grote
hoekbank in een kleinere woonruimte vaak vol oogt.

4

Naar Happy Home
Is de checklist helemaal ingevuld ? Dan ben je
klaar om op zoek te gaan naar jouw ideale bank.
Neem jouw checklist mee naar de winkel. Print dus
het formulier uit en vul deze in! Op deze manier
kunnen onze woonadviseurs je nog beter helpen
met het vinden van de ideale bank. Veel plezier!
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De Checklist
Alle informatie over de nieuwe bank kun je hier invullen.
Van de afmetingen tot steekwoorden over de stijl, van het aantal zitplaatsen tot het zitcomfort.
Vergeet deze niet uit te printen en mee te nemen naar de winkel voor een goed voorbereide zoektocht
naar jouw ideale bank! Tot snel!
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AANTAL ZITPLAATSEN

WOONSTIJL

Omschrijf in steekwoorden jouw woonstijl
DE UITVOERING

Losse kussens voor nonchalante look of juist vaste kussens
voor een modernere feel? Denk hierbij ook aan een eventuele
hoofdsteun of bijvoorbeeld een elektrisch deel in de bank.

HET ZITCOMFORT

Een lekkere ''hang'' bank of juist een actievere zit?

HET MATERIAAL & DE KLEUR

