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…dat betekent voor iedereen hetzelfde. Dat je een dak 
boven je hoofd hebt, een veilige plek die helemaal van jou is.  
Hoe je er met meubels en accessoires een thuis van maakt, 
dat is wel voor iedereen anders. Een kwestie van kiezen én 
van smaak. Met dit magazine willen we je laten zien welke 
keuzes wij als BePureHome maken, zodat jij de keuze hebt. 
Die smaak had je natuurlijk al!

colofon 
 

BEPUREHOME #1  is een uitgave van BePureHome, Zaadmarkt 25, 1681 PD Zwaagdijk-Oost (NL). 

BEPUREHOME Gerard de Smit, Jos de Smit, Winfried de Smit. BEPUREHOME MAGAZINE TEAM Laura Kortebos,  

Bibi Sennema, Sandy de Smit, Rosanne Sneek, Irene Ursem, Manouk Vertelman.  

MAGAZINE TEAM Concept & redactionele realisatie: De Bladenmakerij Ingrid Kottier (artdirection en vormgeving) en  

Karen Kroonstuiver (hoofdredactie en eindredactie). MET MEDEWERKING VAN Annemarijne Bax, Helmke van Geel, Monique Hoeksma,  

iStockphoto, Rinke Lukassen, Frans Rappagne, Floor Roelvink, Stocksy, Unsplash, Bas Zwerver. DRUKWERK via Real Concepts, Velp.

 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag, in welke vorm dan ook, worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming  

vooraf van Jos de Smit uit naam van De Eekhoorn en andere rechthebbenden. Zowel de makers van dit magazine als De Eekhoorn kunnen niet 

aansprakelijk worden gesteld voor zet-, druk- of andere fouten in dit magazine. Prijswijzigingen voorbehouden en zolang de voorraad strekt.



Leuk om te weten of leuk om te hebben.  
Bij BePureHome inspireren we je graag! 

Kaarsen &  
duurzaamheid
De kwestie Kaarsen staan voor gezelligheid, 

maar duurzaam? Nee, dat zijn ze vaak niet. 

De oorzaak: veel kaarsen worden gemaakt 

van paraffine en dat wordt van aardolie 

gemaakt.  De oplossing Bijenwas. Deze  

puur natuur was, gemaakt door bijen,  

is niet alleen duurzamer, maar ook veel 

gezonder. Kaarsen op basis van bijenwas 

vervuilen de lucht – die jij inademt – minder.  

Er zijn ook theelichtjes met bijenwas. 

Onder meer te koop bij Ekoplaza, 
Waschbaer en Greenjump.

tip!

Ton sur ton op je muren
Colorblocking is uit, ton sur ton is in. In plaats van 

verschillende kleuren naast elkaar, kiezen we nu voor 

één tint in verschillende nuances. Van heel licht tot 

diep donker. Vooral met verschillende groenen is het 

mooi combineren. Flessengroen, olijfgroen, mosgroen... 

Je kunt allerlei groenen mixen, zonder dat het te druk 

wordt. Sterker nog, hoe meer groen, hoe meer eenheid.

 P O R E P E L L I A
Net als een traditionele menora heeft 

deze kaarsenstandaard 7 armen.  
BePureHome, kandelaar Totem € 39,95.

W O O N T R E N D 
Wabi-sabi zie je op meerdere 

manieren terug in het wonen van nu:

Terug naar Moeder Aarde 
Je interieur brengt je dichter bij  

de natuur. Denk aan riet, hout,  

maar ook aan bloemen en planten. 

We eren de vergankelijkheid 

Een huis wordt thuis door familie-  

stukken een plek te geven naast 

andere objecten met een verhaal. 

Nostalgisch bijna. Melancholisch 
Imperfectie Symmetrie laten  

we achter ons. Strakke, rechte  

lijnen ook. We voelen ons prettiger  

bij organisch. 

W A B I - S A B I 
Japanse levensfilosofie.  

Omarmt imperfectie. Staat voor 
eenvoud, nederigheid en het 
ontbreken van materialisme. 
Met als hoogste doel: rust.

Theelichtjes zitten  

vaak in een aluminium 

houdertje. En daar gooien 

we er honderden per jaar 

van weg. Zonde eigenlijk. 

Ooit aan een cuploos 

alternatief gedacht?  

Een glazen houdertje?  

Die zijn weer volop te 

koop. Onder meer bij  
bijenwaskaarsen.nl

Wabi Sabi - Oliver Luke Delorie
Uitg. Ruitenbergboek B.V. 

€ 14,98

Het dak op
Je ruikt ’m al bijna, je voelt ’m al bijna: 

de lente. Nog even en de vogels 

bouwen hun nest. En wij kunnen ze 

een handje helpen. Met een vogel-

huisje op het dak, ontworpen door 

Klaas – what’s in a name – Kuiken in 

samenwerking met ColoredRoofs. 

Het idee is simpel: je vervangt een 

bestaande dakpan door de vogel-

huisjesdakpan en op die manier 

bied je vogels een veilig nest. Dat is 

hard nodig nu uit onderzoek blijkt 

dat de vogelpopulatie jaar in jaar uit 

afneemt. coloredroofs.nl

Adopteer  
een plant
Het dierenasiel kennen we, maar een 

plantenasiel…  Naomi de Bruijne (24) 

en Marije Franken (26) openden er 

een in Haarlem.

Naomi: ‘Het begon met een plant die 
ik niet leuk meer vond. Ik breng ‘m 
naar de kringloopwinkel, dacht ik 
toen. Maar daar nemen ze geen leven-
de dingen aan. En weggooien? Dat 
kon ik niet over mijn hart verkrijgen. 
Eigenlijk zou je planten naar een 
soort asiel moeten kunnen brengen, 
zodat andere mensen er weer plezier 
van hebben, bedachten Marije en ik. 
Het idee groeide uit tot een plan en 
toen we allebei in Haarlem gingen 
wonen, dachten we: dit is het mo-
ment! Bij ons in de buurt stond een 
pand leeg, dat wordt beheerd tot er 
een nieuwe bestemming voor is. De 
mensen die er tijdelijk werkruimte 
huren, wilden het gezellig maken. 
Met planten. En zo konden wij ons 
plantenasiel realiseren.’ Het werkt 
simpel: mensen kunnen planten 

W O N D E R W A L L
Is het een poster? Is het behang?  

Het is… een behangcirkel!  
Diameter 1.90 meter: € 149,95

kekamsterdam.com
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brengen. Minder fitte planten worden 
door Naomi en Marije verzorgd. 
Eens per week wordt op Facebook 
een plant ter adoptie aangeboden. 
Daar kun je je op inschrijven en met 
een beetje geluk ben jij degene die 
de plant kan komen ophalen. Gratis. 
Naomi: ‘We studeren allebei nog. Het 
plantenasiel runnen we voor de lol. 
Gelukkig krijgen we veel. Potgrond, 
potten, vrijwillige bijdragen… Op die 
manier vormen we onze eigen kring-
loop en zijn we heel duurzaam bezig. 
En precies dat was onze bedoeling.’ 
plantenasielhaarlem.nl

nieuws
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Honing!
Volgens trendwatchers dé kleur van 

2019:  honing. En dan niet zacht en zoet, 

maar spicy.  BePureHome, kussen 
Peacock € 39,95.

K O U D E  K A N T
Je ligt in bed en pffff, wat is 
het warm. ‘Warm?’, vraagt 
je partner. Hij of zij heeft 
het juist koud. Herkenbaar? 
In Amerika bedachten ze er 
iets op: BedJet. Een systeem 
waarmee je de temperatuur 
in bed kunt regelen. Een 
soort airco en verwarming 
ineen. Welterusten. BedJet.com

5 X  L U C H T Z U I V E R E N D E  P L A N T E N

I S  H E T  E C H T E  
L I E F D E ?
Die kleur, die print!  
Halsoverkop verliefd op  
een behang, maar vraag je  
je af hoe het uitpakt op jouw 
muur? Download dan de  
Graham & Brown app.  
De fabrikant van behang  
en verf ontwikkelde deze 
tool om patronen en  
kleuren te visualiseren. 
grahambrown.com 

CALATHEA ORBIFOLIA

SPECIALITEIT  |  ’s avonds 

sluiten de bladeren zich. 

Dat geeft een zacht, 

ruisend geluid. Wie heel 

stil is en goede oren heeft, 

kan het horen…

KALANCHOË

SPECIALITEIT  |  daar 

waar de meeste kamer- 

planten het overdag doen, 

produceert dit plantje 

’s nachts zuurstof. Dat 

maakt ’m ook perfect voor 

in de slaapkamer. 

LEPELPLANT

SPECIALITEIT  |  filtert 

zelfs chemische stoffen 

uit de lucht, zo blijkt uit de 

Clean Air studie van 

NASA. Doet het zelfs in 

een donker hoekje.

KAMERHORTENSIA

SPECIALITEIT  |  verbetert 

de lucht vochtigheid in 

huis, zo blijkt uit 

onderzoek. Dus last van 

droge ogen? Neem een 

hortensia. Of twee.

ANTHURIUM

SPECIALITEIT  |  scheidt 

stoffen af die schimmels 

en virussen doden,  

waardoor we minder  

vaak ziek zijn.  
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O O G S T R E L E N D
De foto’s uit dit boek zou 

je stuk voor stuk willen 
inlijsten. Zo indrukwek-

kend, zo adembenemend. 
Ze komen uit het nieuw-

ste boek van fotograaf 
Jimmy Nelson. Er hoort 

ook een app bij die  
veel extra’s biedt.

Homage to humanity | Jimmy 
Nelson | Gebonden, 525 pagi-
na’s | Uitgever: Rizzoli US | € 

125

Floral  
Philosophy
In dit prachtig geïllustreerde 

boek delen de bloemstylisten 

van Bloomon hun kennis en 

tips en laten ze je door hun 

ogen naar bloemen kijken. 

Met hoofdstukken over  

styling, bloemverzorging, 

DIY’s en interieur is het boek 

voor iedereen die gelukkig 

wordt van bloemen en zelf 

mooie boeketten wil maken. 
Bloomon | Gebonden,  
216 pagina’s | Uitgever: 
Spectrum | € 20

L I C H T P U N T
DE KWESTIE:  je hebt een lichtpunt in het plafond  
én een tafel. Alleen zit het lichtpunt niet daar 
waar jij je tafel wilt plaatsen.  
DE OPLOSSING:  Lightswing, een nieuw systeem dat  
je plafondlamp verplaatsbaar maakt. Eureka!  
Lightswing.nl

Let’s rock
Geurkaarsen in huis?  

Zó vorig jaar. Kristallen 

hebben de toekomst.   

Ze beloven ons rust,  

voorspoed, gezelligheid, 

bescherming en harmonie.

Be comfy rocks, berg-
kristal, rozekwarts 
en amethist: € 14,95. 
Rock your home  
Be Comfy Auraspray,  
50 ml: € 21,95 
rockyourworld.nl



Vintage met 
een verhaal

Bijzondere erfstukken en vintage  
vondsten geven persoonlijkheid aan  
je interieur. Het servies van oma,  
die leuke verzameling blikken...  
Hier staan ze opnieuw in de spotlights, 
met accessoires in dezelfde sfeer.

IRENE URSEM: ‘Ik ben altijd op 

zoek naar contrasten, die maken 

het spannend. Het is ook dé 

manier om oude schatten weer 

helemaal van nu te maken.’

BePureHome: vaas Can € 34,95.

Een piekfijn houten bureau uit de vorige eeuw.  Opvallend  

door de combinatie van warmbruin teakhout, de ‘zwevende’ 

ladenblokken en slanke, glimmend zwarte poten.

CAROLINA HOFFLAND (46): ‘In mijn studententijd erfde ik  

dit bureau van mijn oom. Hij wist dat ik het mooi vond en hij 

was trots op me omdat ik de eerste in de familie was die ging  

studeren. Toen ik het bureau kreeg, kon ik ’m eigenlijk niet  

kwijt en daarom stond ’ie een aantal jaar opgeslagen bij mijn 

ouders. Nu ben ik blij dat ik ’m eindelijk mooi kan neerzetten.’

STYLIST IRENE: ‘Met name die mooie gepolijste poten waren 

de inspiratiebron voor bijpassende accessoires en meubels. 

Het retro bureaulampje lijkt wel altijd op dit bureau te hebben 

gestaan. De glanzend zwarte stoel heeft dezelfde elegante,  

afgeronde lijnen, maar is tegelijk heel modern en zorgt 

daarmee voor een nieuwe touch. Abstracte kunst aan de  

muur werkt hier ook heel goed als tegenwicht: heel expressief. 

Dat hoeft geen origineel te zijn, nee hoor, een poster is  

natuurlijk ook prima. Verder heb ik gezocht naar spullen die  

de tijdgeest juist onderstrepen, zoals de opgezette vogel en  

de zwart-wit foto in een lijstje.’

BePureHome: Seminary, houten schoolstoel € 79.  

Masterpiece, tafellamp van donkergroen metaal € 49.  

Beloved fotolijst vanaf € 9,95.
| 

D
E

 S
T

Y
L

I
S

T

E
R

F
S

T
U

K
 |

 B
U

R
E

A
U

B
E

P
U

R
E

H
O

M
E

 
 1

1

B
E

P
U

R
E

H
O

M
E

 
 1

0



Het lieve bloemetjesservies van oma, 

met de klassieke soepterrine, royale 

kommen en dekschalen.

WILLEMIJN WIENK (35): ‘Nee, ik gebruik 

het servies van mijn oma niet dagelijks. 

Eigenlijk  alleen bij speciale gelegen-

heden. Het liefst als mijn familie komt 

eten, dan genieten we er allemaal van.’

STYLIST IRENE: ‘Natuurlijk wil je een oud 

en dierbaar servies als dit laten zien.

Deze halfhoge vitrinekast is daarvoor 

ideaal. Hij heeft iets nostalgisch, maar 

is tegelijk helemaal fris en nieuw. Om 

een tegenwicht te bieden aan het tere 

porselein koos ik voor stoere, donkere 

accessoires. Die maken het meteen veel 

eigentijdser. De houten schalen zijn ook 

op tafel te gebruiken, maar zet er gerust 

nog andersoortige spullen bij, zoals de 

metalen opbergdozen. En onderin staat 

een mooie vintage vondst: een houten 

juwelenkistje uit oma’s tijd.’

BePureHome: Fresco, houten vitrinekast  

€ 399. Drum, houten schaal M en L vanaf 

€ 24,95. Treasury, opbergblik van bruin 

metaal, set van drie € 19,95.
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Een unieke verzameling koek- en snoepjesblikken.

 

ADA DE WAARD (54): ‘Mijn Zeeuwse schoonmoeder spaarde 

deze blikken bij elkaar. Een van de blikken belandde ooit  

in de afwasmachine. Dat was niet zo’n goed idee. Maar ach, 

ook dat vertelt een verhaal.’

STYLIST IRENE: ‘Inderdaad, doorleefde spullen vertellen  

een verhaal, daarom heb ik een ereplaats aan de muur  

voor ze bedacht. Deze metalen rekjes hebben dezelfde,  

beetje verroeste uitstraling als de blikken: het DNA van  

vroeger in een nieuwe uitvoering. Leuk om daarnaast wat  

nieuwe keuken spullen te zetten, zo haal je het naar nu en  

wordt het tegelijk heel functioneel. Op de achtergrond koos 

ik voor warm goudgeel behang van Graham&Brown om het 

stoere metaal wat te verzachten. Het lampje is van hetzelfde 

zilvergrijze brass (messing) en past hier qua stijl prachtig bij.’

BePureHome: Welldone, wandplank XL € 34,95.  

Lovely lamp, antique brass € 69.

E
R

F
S

T
U

K
 |

 B
L

I
K

K
E

N

B
E

P
U

R
E

H
O

M
E

 
 1

3

B
E

P
U

R
E

H
O

M
E

 
 1

2



Een doos vol oude zwart-witfoto’s uit het familiearchief.

INGRID KOTTIER (45): ‘Zonde om al dat leuke beeld van mijn familie maar in een doos  

op zolder te stallen, maar ik wist niet goed wat ik er dan mee moest doen.’ 

 

STYLIST IRENE: ‘Ik denk aan een kleine expositie aan de wand, die telkens weer anders 

gerang schikt kan worden. Voor elke foto een ander lijstje, zodat het een speels geheel wordt. 

Losjes over elkaar hangend, soms niet helemaal recht in de lijst, dat maakt het lekker noncha-

lant. Perfect is vaak een beetje saai en zo lijkt het of de lijstjes er al jaren hangen. Alle tinten wit 

en grijs zijn hier vertegenwoordigd, daarom past het warmwitte archiefkastje hier zo goed bij.’   

BePureHome: Gallery, Shift, Xpose, Beloved, verschillende fotolijstjes, hangend en staand vanaf   

€ 7,95, Stuf f, metalen ladekast € 249.
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Armbanden, ringen, kettingen: ooit de trots van oma of moeder 

en nu nog altijd het dragen en bewonderen waard.

 

MIA WOLTERS (58): ‘Ik geef niks om gloednieuwe sieraden.  

Ik koop ook nooit iets zelf. Ik voel daar niets bij. Maar wat ik van 

mijn moeder en oma heb gekregen, draag ik wel graag. En ik 

kijk er ook graag naar. Zo zijn zij altijd een beetje bij me.’   

STYLIST IRENE: ‘Zo veel kleine pronkstukken bij elkaar vragen 

om een mooi kader, net als in een museum. Dit glazen vitrine- 

kastje is precies wat ze nodig hebben: zo ligt alles prachtig in 

het zicht en zijn de sieraden direct bij de hand om gedragen 

te worden. Alsof de twee voor elkaar gemaakt zijn, zo past de 

metalen, halfronde sidetable onder het kastje. Een mooi trans-

parant geheel, waarbij de focus nog steeds op de sieraden ligt: 

zij stelen de show. Erboven een magneetbord in antique brass 

metaal, waaraan telkens een andere print kan hangen.’

BePureHome: Fortune, glazen opbergdoos, antique brass,  

set van twee € 89. Goddess, sidetable € 99 van glas  

en metaal. Memories magneetbord € 39,95. Chemistry,  

glazen f lesvaas L € 11,95.
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Een elegant krukje bekleed met rijk  

gebor duurde stof.

JUDITH VAN EGMOND (51)  : ‘Ik wist eerst 

niet wat ik moest met het krukje, want het 

zag er niet echt mooi uit. Maar Irene wist 

wel wat we ermee konden doen:  bekleden 

met een nieuwe versie van de originele stof.’

STYLIST IRENE: ‘Ik was meteen verliefd  

op dit rozen motief!  Zo kwam ik op het  

idee om de stof te fotograferen en opnieuw 

te laten printen. Het platte, ronde kussen  

is inmiddels ook  in de collectie opgenomen. 

Daarnaast hebben we de stof gebruikt  

om een nieuw krukje te bekleden. Dit  

krukje heeft ook wijduitstaande poten, 

maar die zijn van glimmend zwart metaal. 

Dat contrast geeft net weer de spannende 

look aan dit duo en maakt het meer van  

nu. Alles past perfect bij elkaar, maar de 

verschillende mate rialen maken het  

extra interessant.’

BePureHome: Granny, gebloemd  

kussen € 34,95. Hocker Granny met  

metalen pootjes € 99.
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RONJA MANUPUTTY (42): ‘Hij lijkt een soort oerkracht te heb-

ben, de plant die ik zelf heb opgekweekt. Hij doet me elke dag 

aan mijn moeder denken. Het was ook haar lievelingsplant.’

TIPS VAN RONJA: ‘Een stekje grootbrengen geeft veel  

voldoening. Sinds ik deze plant zelf heb opgekweekt ben  

ik ook stekjes gaan weggeven aan vriendinnen. Sommigen  

sturen zelfs foto’s om te laten zien hoe de plant al is gegroeid! 

Een klein beetje zorg en aandacht is echt al genoeg om een 

plant te laten gedijen. Elke week wat water, op een vaste  

dag (zodat je het niet vergeet of dubbel doet) en niet te veel,  

want de meeste planten houden niet van natte voeten.  

Licht is ook belangrijk, maar zet een plant niet urenlang pal 

in de zon. Eigenlijk zijn planten net mensen: het moet gewoon 

prettig aanvoelen.’

E R F S T U K  |  S T E K J E
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Staal rukt op. Niet glanzend, maar mat en in strakke lijnen.  
Houtskoolzwart, tingrijs… Zo zien we veel kozijnen met stalen frames  
en de trend zet zich voort in accessoires en meubels. 

Staalmeesters
NO NONSENSE

Alsof ’ie zo van de werkvloer komt, deze lamp. Industrieel 
en stoer. Verkrijgbaar in zwart, wit of metaalkleurig.  

Spotlight f loor lamp € 129.

ZOALS HET KLOKJE THUIS TIKT…
Handig: er zit een lampje in én aan beide kanten  

van de klok zit een wijzerplaat. 
Headstation clock € 99.

OP EEN ONBEWOOND EILAND
Even lekker wegdromen. Mijmeren over tropi-
sche cocktails, hangmatten en witte stranden. 

Hoogte: 40 cm.  Palm decoration € 24,95.

MOBIELE BRIGADE
Deze sidetable past en staat overal (bij). 

Next foldable table € 139.

NEEM PLAATS
Krukje, bijzettafel, plantentafel…  

Multifunctioneel. Brave stool € 59.

ACHTER GLAS
Zet losse spullen bij elkaar in een vitrinekast et voilà,  

een eenheid. Puristic cabinet € 349.

MET SUIKER?
Wat komt er op te staan? Kopjes, kaarsen of 

kunstwerkjes. Alles kan.   
Big waitress tray € 26,95.

DRAADSTAAL
De ragfijne structuur geeft een prachtige  

tekening op het plafond en de muren als de lamp 
brandt. Verkrijgbaar in 3 afmetingen: 40x70 cm, 
30x60 cm en 50x20 cm. Creative hanging lamp 

€ 79, € 59 en € 49.

HIGH HEELS
Kasten, lampen én stoelen op hoge pootjes,  

dat is wat we veel zien op dit moment.
Voque arm chair poppy mustard € 259.

ZE LOPEN NIET WEG
Voor dit originele ontwerp maken wij een  
diepe kniebuiging. Crane candleholders  

M en L € 14,95 en € 19,95.

AAN DE KETTING 
Kindertekeningen erin en klaar is je wisselexpositie.  

Verkrijgbaar in verschillende maten om te combineren  
en variëren.  Xpose photoframe XL € 12,95.

WARM NEST
Vogels van hars (met een metalen look) voor aan de  

muur. Voor een instant lentegevoel. Set van vier vogels.
Avaler decoration € 17,95.
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Wat we van 
ver halen...

ZO’N DRIE TOT VIER KEER PER JAAR VERRUILEN LAURA EN SANDY VAN  
BEPUREHOME HET HOLLANDSE ZWAAGDIJK VOOR HET KLEURRIJKE INDIA.  
DAN KOPEN ZE NIEUWE PRODUCTEN IN VOOR BEPUREHOME.  
GA EEN PAAR DAGEN MEE OP REIS MET LAURA EN SANDY!

In het kort 

Het development team (ont-
werpers, stylisten en inkopers) 
zet de lijnen uit voor de nieuwe 
collectie. Laura Kortebos (links 
op de foto) zet bijvoorbeeld al 
maanden voordat ze op reis 
gaan, veel nieuwe designs uit 
bij verschillende leveranciers. 
Tijdens de reis bekijken Laura en 
haar collega Sandy de Smit ter 
plekke alle nieuwe modellen en 
laten die dan ook nog aanpassen 
als dat nodig is. Ook zien ze op 
hun reizen vaak nog artikelen 
die ook aan de collectie worden 
toegevoegd. Samen komen ze 
tot een artikel met precies het 
juiste BPH-DNA voor de juiste 
verkoopprijs. 

M A A N D A G  1 5  O K T O B E R 

  

Na tien uur vliegen komen we midden in de nacht aan 

bij ons hotel in New Delhi. We duiken snel ons bed in, 

want de wekker gaat al over een paar uur.

08:30  

Het ontbijt stelt meestal niet zo veel voor in India.  

Ze hebben fruit en als we geluk hebben ook wat yog-

hurt. Daarom nemen we uit Nederland vaak crackers  

en hagelslag mee. Een Indiaas ontbijt met curry en 

pittige soep is ons ’s ochtends iets te heftig!  

09:00 

We worden bij ons hotel opgepikt door een privéchauf-

feur, die ons naar het beursgebouw rijdt. De chauffeurs 

komen uit een lagere kaste en spreken helaas geen  

Engels, dus kijken we naar het kleurrijke en drukke 

New Delhi dat buiten aan ons voorbijtrekt.

De beurs in India bestaat uit meerdere gebouwen met 

airco. Gelukkig maar, want in oktober is het meestal 

zo’n 35 graden. De beurs is niet te vergelijken met 

de Europese beurzen waar BePureHome zelf staat. 

In India staan er simpele stands waar de leveran-

ciers hun producten in hebben gezet. Aan styling 

of mooie aan kleding doen ze niet, het is wat meer 

houtje-touwtje.  

 

We komen hier al bijna tien jaar en dus gaan we als 

eerste naar de leveranciers met wie we veel zaken 

doen. Ter plekke schaven we aan een ontwerp 

en kiezen we voor een andere kleur, een andere 

afwerking of een glazen blad in plaats van metaal. 

We maken het BePureHome! Dit creatieve proces 

maakt ons werk ontzettend leuk. In Nederland 

hebben we over veel nieuwe producten al contact 

gehad met de leveranciers en dus toveren ze soms 

de mooiste monsters tevoorschijn. Uiteraard alleen 

voor onze ogen bestemd!

In de middag spotten we een toffe, nieuwe leveran-

cier, die onder meer geweldige tafels maakt. Yes! 

Dat komt heel goed uit, want we willen een tafel 

toevoegen aan het assortiment van BePureHome. 

Dat hebben we in Nederland al met het development 

team besproken. In samenspraak met onze stylist 

Irene hebben we een kleurenkaart voor de nieuwe 

collectie ontwikkeld. Zo weten we precies welke 

kleuren een nieuw product kan krijgen.
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18:30 

’s Avonds zijn we terug in het hotel en werken we in de 

hotellobby alles uit wat we deze dag hebben gezien. 

We kijken nog eens naar alle foto’s die we met de iPad 

hebben gemaakt, de visitekaartjes die zijn uitgewisseld 

en de prijsvoorstellen van de leveranciers. We rekenen 

uit hoeveel stuks er van een product in een container 

passen en wat een product in de winkel gaat kosten. 

21:00 

Tijd om te gaan eten met Ajay, een leverancier met wie 

we al jaren zaken doen. Hij neemt ons mee naar The 

Smoke Factory, een hip westers restaurant in New 

Delhi. Tijdens deze inkoopreis moeten we oppassen met 

wat we eten, want we kunnen het ons niet veroorloven 

om ziek te worden. In India eten we daarom vooral 

vegetarisch, net als veel Indiërs trouwens. We praten 

op deze avonden niet veel over zaken, maar over onze 

families, lekker eten, Amsterdam en reizen. Rond mid-

dernacht zijn we terug in het hotel. We staan te tollen 

op onze benen, dus snel ons bed in!  

 

D I N S D A G  1 6  O K T O B E R 

09:15 

De beurs opent z’n deuren en wij staan alweer in de 

startblokken. Op dit soort dagen hebben we altijd 

visitekaartjes, een rekenmachine, een iPad, een laptop 

en heel veel papieren bij ons. De wifi is hier niet heel 

betrouwbaar, vandaar alle paperassen waarin we 

cijfers en bedragen kunnen opzoeken over producten 

die we al verkopen. Op deze dagen kunnen we ook niet 

zonder sneakers, want ongemerkt leggen we heel wat 

kilometers af.  

 

We zijn verrast door het niveau van de beurs dit jaar. 

We kopen onder meer verlichting in van metaal en 

velvet, en spiegels met een prachtige, fluwelen rand. 

Producten die je thuis mooi kunt combineren. Een an-

dere aanwinst zijn etnische houten beelden, onder meer 

een vogel, staande figuren en een masker. Het hout is 

heel netjes afgewerkt, maar wij willen het juist wat 

puurder. De leverancier belooft de bovenste laag van 

het hout te verbranden, zodat hij het oppervlak opnieuw 

kan bewerken. We hebben ook een heel mooie, oude 

houten tafel voor BePureHome gespot. Het blad en de 

afwerking zijn prachtig, alleen het onderstel is niet naar 

onze zin. In Nederland gaan we kijken naar een goed 

alternatief. Wat een goede score aan nieuwe producten 

hebben we vandaag. Today was a good day!   

 

19:00 

’s Avonds nestelen we ons met een cola en onze laptop 

in de zachte banken in de hotellobby en werken we we-

derom alles uit wat we hebben gezien. Het was een pro-

ductieve dag, dat is een ding dat zeker is. Aansluitend 

eten we samen in het hotel en gaan we op tijd slapen. 

Best lekker, na twee drukke dagen met een jetlag.

W O E N S D A G  1 7  O K T O B E R 

09:15 

We laten nog één keer ons gezicht zien bij leveranciers, 

waar we de voorgaande dagen mooie producten hebben 

gezien. Vinden we het nu nog steeds geschikt voor de 

nieuwe collectie of hebben we inmiddels wat mooiers 

gezien? Ook bespreken we alvast een aantal offertes. 

We lunchen met een plain dosa, een soort dunne zoute 

pannenkoek, op de beurs. Daarna melden we ons bij de 

leverancier, met wie we straks naar Moradabad vertrek-

ken. Hét metaaldistrict van India, met zo’n 3.500.000 

inwoners. Voor ons altijd zeer de moeite waard om te 

bezoeken.  

 

13:00 

Op naar Moradabad, op vijf uur rijden van New Delhi. 

Werken is er niet bij, want dankzij de slechte weg 

slingeren we in de auto van links naar rechts. We rijden 

door kleine, rommelige dorpjes waar iedereen op straat 

leeft. Je gaat voor je gevoel tientallen jaren terug in de 

tijd. Het kleurrijke schouwspel van spelende kinderen, 

Indiase dames in prachtige gekleurde sari’s, toeterende 

scooters, ossenkarren en fietsen uit jaren dertig blijft 

ons fascineren. 

21:00 

We zijn uitgenodigd voor een diner bij onze leverancier, 

die in de oude stad van Moradabad woont. Denk: heel 

smalle straatjes met hoge, oude gebouwen, kleine win-

keltjes, kappers en kleermakers. De meeste vrouwen 

We rijden door kleine 
 rommelige dorpjes waar 

iedereen op straat leeft
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in Moradabad zijn buiten gekleed in een boerka. Dat 

betekent dat wij in de smalle straatjes zeer veel bekijks 

hebben. Het laatste stuk in de auto doen we een sjaal 

over onze blonde (Sandy) en bruine (Laura) haren.  

Zo vallen we iets minder op en zijn we sneller op de 

plaats van bestemming.  

 

We hebben een heerlijk diner bij onze leverancier thuis. 

Ook zijn neven, zussen en andere familieleden eten 

mee. Het is blijkbaar bijzonder dat wij hier op bezoek 

komen. We schatten in dat de vrouwen hier echt twee 

dagen in de keuken staan om alle gerechten voor te  

bereiden. We eten heerlijke kebabspiesen van de bar-

becue en verrukkelijke curry’s. De hele tafel staat vol 

met pannen en schalen. Indiërs gaan over het algemeen 

laat naar bed en ze beginnen de dag niet heel vroeg.  

Dat we pas om half twee ’s nachts terug zijn in ons  

hotel in Moradabad, is dus niet ongewoon. 

D O N D E R D A G  1 8  O K T O B E R

10:00 

We komen aan bij de eerste fabriek in Moradabad.  

Een betonnen gebouw waar niet veel sfeer in zit.  

In de ene ruimte wordt het metaal bewerkt met vuur, 

aan de andere kant krijgt het oppervlak een kleur en op 

weer een andere afdeling wordt de verlichting in elkaar 

gezet. Alles gebeurt hier nog met de hand. De fabriek 

ziet er netjes uit, er zijn normale toiletten en er wordt 

gewerkt onder goede omstandigheden. Dat laatste is 

voor ons uiteraard heel belangrijk.   

De leverancier heeft producten voor ons ontwikkeld 

en de monsters staan al klaar. We zijn zo benieuwd hoe 

sommige producten zijn geworden! We nemen elk pro-

duct onder de loep en kijken tot in detail of alles klopt. 

Het knopje waarmee je een lamp aandoet, hoe het snoer 

is bevestigd, wat voor plafondkap erop zit. Ter plekke 

wordt de lamp in de gewenste kleur gespoten. Soms  

lopen we even mee de fabriek in, om te kijken of het 

echt de kleur is die we willen. We verven net zo lang 

door tot de lamp de juiste kleur heeft. Het werken op 

bijzondere locaties met collega’s aan de andere kant 

van de wereld is geweldig en het is fantastisch als een 

product wordt zoals je hoopt.  

Het ontwikkelen, maken, finetunen en afwerken van 

een product is veel werk. Bij sommige leveranciers 

bespreken we zo veel artikelen dat we uren verder zijn.  

16:00 

Na ons bezoek aan de fabriek gaan we met de eigenaar 

naar een dorpje vlak bij Moradabad. Hier worden de 

basiselementen van metaal gemaakt en kopen onze le-

veranciers hun materialen in. We kijken hier altijd onze 

ogen uit. Deze Indiërs wonen heel klein en werken aan 

huis in hun piepkleine werkplaatsjes. We worden ver-

welkomd door de huiskoe (soms zijn het er zelfs meer!), 

die op de binnenplaats staat. Het blijft een grappig 

gezicht! We bekijken de productie van onze artikelen 

en zien erop toe dat dit op de juiste manier gebeurt. 

De werklui vinden het leuk dat we komen en we leggen 

deze bezoeken altijd met veel plezier af. De leverancier 

tolkt voor ons, zodat we met de locals kunnen praten. 

In de ogen van de kinderen in dit dorp zijn we blanke 

reuzen, ook al zijn we voor Nederlandse begrippen he-

lemaal niet lang met onze 1.69 en 1.73 m. Het halve dorp 

is uitgelopen om een glimp van ons op te vangen. Twee 

beveiligers houden enthousiaste kinderen op afstand  

en dat is hard nodig, haha!  

 

21:00  

Nadat we ons hebben opgefrist in het hotel, gaan we 

naar een andere leverancier. Met hem werken we nog 

niet zo lang samen. Morgen gaan we langs zijn fabriek 

om accessoires in te kopen en nu gaan we eerst bij hem 

thuis eten. We worden opgehaald door een privéchauf-

feur en hebben geen idee waar we terecht zullen komen. 

Wat blijkt: we komen bij een werkelijk prachtig en groot 

huis. We kijken onze ogen uit! Dit is duidelijk een zeer 

gegoede Indiase familie. Deze leverancier heeft perso-

neel in dienst dat voor ons kookt en ons bedient. Een 

heel bijzondere ervaring! Er zijn ook Zweedse klanten 

aanwezig en samen met de familie van onze gastheer 

hebben we een gezellige avond. 

V R I J D A G  1 9  O K T O B E R 

10:00 

We beginnen bij een fabriek waar wij onze accessoires 

inkopen. BePureHome heeft prachtige kandelaren, 

spiegels, houten kommen, dienbladen en schalen in de 

collectie, die hun oorsprong vinden in India. We door-

lopen hetzelfde traject als bij de andere leveranciers 

en kijken aandachtig naar elk product. We doen een 

rondje door de immens grote fabriek om te kijken hoe 

de productie verloopt. Zo checken we bijvoorbeeld of 

de verpakkingen van onze artikelen netjes en stevig 

genoeg zijn. In India is het belangrijk dat je je met alle 

aspecten van het proces bemoeit, om tot een perfect 

resultaat te komen.

15:00 
We vertrekken met een privéchauffeur vanuit Morada-

bad terug naar Delhi Airport. Vandaag is het minder 

druk en doen we ‘maar’ 4 uur over de hobbelige rit.  

Nog even en dan gaan we weer terug naar huis! 
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We worden verwelkomd door de huiskoe 
die op de binnenplaats staat

16:00



In Japan noemen ze het ‘bosbaden’. Een uitje naar het bos om te profiteren  
van de ontspannende krachten van de natuur. Van bomen, van mos, van hout.  
Dat verklaart waarom hout in huis zo aangenaam woont.

Houtbewerkers

SWEET MEMORIES
Nostalgische fotolijstjes zoals ze vroeger bij oma  

op de schouw stonden. Beloved, M, L en XL
€ 9,95, € 12,95 en € 12,95.

KROONLUCHTER
Voor een botanische sfeer.  

Met dank aan de houten kralen.  
Funale kroonluchter € 119.
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RONDETAFELGESPREK
Met zijn allen rondom de tafel is  

toch het gezelligst.  
Tondo dining table € 699.

KLEP DICHT
Klaar? Klep naar beneden en  
het ziet er weer opgeruimd  

en netjes uit.   
Herritage € 229.

VOOR DE SHOW 
Voor servies dat gezien mag worden.  

Odd € 299.

GIVE ME A HUG
De leuning ‘omarmt je’ en dat zit heel comfortabel.

Form chair € 149.

VOLLE MAAN
Interieurketting van bijna een meter lang,  

94 cm om precies te zijn. Die valt op en laat  
dat nou net de bedoeling zijn. 
Moonlight decoration € 9,95.

BUIGZAAM TYPE
Met ruimte voor 8 theelichtjes. De ‘armen’ kun je in  

verschillende standen zetten. Helemaal ingeklapt is  
de kandelaar slechts 6 centimeter diep.  

Woodstock € 49.

PUUR NATUUR
Jute is een natuurlijk materiaal dat prachtig combineert met 
allerlei woonstijlen maar vooral met hout. Doorsnee 150 cm. 

Coaster crochet rug € 79.

MANGOHOUT
Praktisch, prachtig en het hout heeft een warme,  

diepbruine kleur. Drum bowl verkrijgbaar in twee maten:  
M en L € 24,95 en € 29,95. Bord Discus L € 29,95.

KASTJE KIJKEN
Ontworpen om de tv op te zetten, maar ook handig voor de 

platenspeler of als dressoir.  Watch tv unit € 329.
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WIE Manouk Vertelman 
FUNCTIE account  manager. 
'Ik ga op zoek naar de 
juiste verkooppunten  
voor de collectie.'
FAVORIET ITEM uit de 
nieuwe collectie: 'De Wisp. 
Dat is een stapelbare 
binnen- en buitenstoel.  
Hij heeft een design- 
uiterlijk, zit comfortabel  
en is gunstig geprijsd.  
Ik kan niet wachten tot ik 
hierop kan zitten tijdens 
zwoele zomer avonden.'

WIE Laura Kortebos 
FUNCTIE category  
manager. 'Ik ben bezig 
met de ontwikkeling 
van nieuwe collecties.' 
FAVORIET ITEM uit 
de nieuwe collectie: 
'Velvet poster Blossom 
met een afbeelding van 
een vogel. Die is echt 
prachtig!'

WIE Bibi Sennema 
FUNCTIE product  
designer. 'Ik vertaal  
een idee naar een 
nieuw ontwerp.' 
FAVORIET ITEM uit  
de nieuwe collectie:  
'De hoge Legacy kast 
met metalen staanders 
en een massief grenen 
houten indeling.  
De kast heeft opberg-
ruimte én open vakken, 
waardoor hij niet te 
massief oogt. Ideaal!'

Op het hoofdkantoor in Zwaagdijk-Oost (NH) werkt 
een klein team onder leiding van de drie broers De Smit 
aan nieuwe producten voor BePureHome. De nieuwe 
collectie wordt de komende maanden in elf Europese 
landen gelanceerd. Category manager Laura Kortebos: 
‘Mensen zijn vaak verrast als ze horen dat we met zes 
à zeven mensen een compleet merk neerzetten. Daar 
ben ik erg trots op. Twee keer per jaar lanceren we een 
nieuwe collectie, waar we vaak al minstens een jaar 
van tevoren mee bezig zijn. De producten worden in 
onze eigen houtfabriek in Nederland en in het buiten-
land geproduceerd. Samen met mijn collega Sandy reis 
ik elk jaar naar India en China om contact te leggen 
met leveranciers, samples in het echt te bekijken en 
nieuwe producten in te kopen. Met een flinke dosis  
inspiratie en te gekke ideeën voor nieuwe producten 
keren wij vaak weer huiswaarts.’ (Zie ook pag. 20).

P A R A D E P A A R D J E  V A N  D E  C O L L E C T I E  
Voordat Laura en Sandy op reis gaan, kijken ze met 
project manager en stylist Irene Ursem naar de inte-
rieurtrends en wat een nieuwe collectie nodig heeft. 
Laura: ‘Zelf kijk ik vooral naar de mode. Dat is een 

goede graadmeter om te zien wat er in de woonbranche 
gaat gebeuren. Irene heeft goede voelsprieten voor wat 
er de komende jaren gaat gebeuren op interieurgebied. 
Ze maakt altijd een presentatie waarin ze laat zien 
welke kleuren, materialen en vormen het helemaal 
gaan worden. In 2019 zien we bijvoorbeeld veel donkere 
paarstinten zoals aubergine, maar ook beige- en pastel-
tinten. Qua materialen blijft fluweel een hit en we zijn 
bezig met de ontwikkeling van een nieuwe stof waar  
we veel van verwachten. Eco-leer blijft populair: 
het is een combinatie van leer en polyester, waar 
onze bank Rodeo ook van is gemaakt. Irene is heel 
vooruitstrevend, zit vol met ideeën en doet voorstellen 
voor nieuwe producten. Zo kwam ze onlangs met een 
metalen dienblad waar de afbeelding van een vrouw op 
was geprint. Een heel gaaf product, maar de print was 
te uitgesproken. Niet iedereen wil dat in huis hebben.  
En ja, ik let vooral op het commerciële aspect, we 
willen die dienbladen natuurlijk wel verkopen. Dat 
betekent niet dat alle producten super commercieel 
moeten zijn, hoor. Soms heb je gewoon een product 
nodig dat een collectie sjeu geeft, zoals een opvallende 
bank of een kast.’ 

Idee wordt collectie Voordat je de nieuwste 
collectie van BePureHome in de winkel vindt, is er al heel wat aan voorafgegaan.  
Een team van ontwerpers, inkopers en accountmanagers is vaak al meer dan een jaar 
bezig met de ontwikkeling. Een kijkje achter de schermen. 

Z O  G A AT  D AT

>

Favoriet van Laura 

Blossom poster  
Velvet € 49.
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O P  Z O E K  N A A R  E E N  E E T TA F E L 
Laura houdt ook rekening met de wensen van collega’s 
zoals accountmanager Manouk Vertelman. Zij weet 
waar consumenten behoefte aan hebben. Manouk:  
‘Ik heb veel contact met de grotere woon winkels van 
Nederland, die onze collecties verkopen. Denk bijvoor-
beeld aan Trendhopper, Eijerkamp en Sissy-Boy. Vorig 
jaar signaleerden we bijvoorbeeld dat er in de markt 
weinig aanbod is van écht goede eet tafels. Dat was 
ook de ervaring van onze verkooppunten, die dat weer 
hoorden van hun klanten. Ik laat Laura weten wat de 
wens is van onze klanten, zodat zij in India en China 
kan uitkijken naar een nieuwe eettafel. Natuurlijk  
kijken we ook vooruit en zijn we op zoek naar een  
nieuwe topper. Ik heb hoge verwachtingen van een 
leren bank die dit jaar verschijnt. Het is echt een  
eyecatcher in je interieur. Nee, ik kan ‘m helaas nog 
niet laten zien!’ 

G E Ï N S P I R E E R D  O P  D E  F I F T I E S  
Ondertussen werkt product designer Bibi Sennema  
op het hoofdkantoor in Noord-Holland ook aan nieuwe 
producten. Bibi: ‘Vorig jaar ontstond bij Irene het idee 
voor een kast die is geïnspireerd op de jaren vijftig. Met 
dat idee ben ik aan de slag gegaan. Ik begin meestal 
met schetsen in een groot schetsboek. Ik noem het ook 
wel ‘mijn brein op papier’. Hierin schets ik mijn eerste 
ideeën uit en probeer ik vormvariaties te com bineren. 
De functie van het product staat centraal. Ik begin al-
tijd met de ontwerpgegevens die vast staan: waar gaat 
dit product gebruikt worden en wat wil de gebruiker 
ermee doen? Daarna werk ik de handschets op de com-
puter uit met een tekenprogramma. Inspiratie voor een 
nieuw ontwerp vind ik onder meer bij mensen thuis, 
op Instagram, interieurevents zoals de Dutch Design 
Week en blogs over architectuur. Maar een greepje van 
een tweedehands kastje bij de kringloop kan mij ook 
erg inspireren. We vertalen items uit de jaren vijftig en 
zestig graag naar de tijd van nu. Het combineren van 
elementen uit die periode met hedendaagse materialen, 
afwerkingen en productietechnieken zorgt voor mooie 
meubels. Neem bijvoorbeeld de Legacy kast, die is 

gemaakt van rijke materialen zoals grof gecoat metaal 
en massief grenen, waarin de houtnerf subtiel zichtbaar 
is. Er zitten lades, klepkasten en zelfs een klein dran-
kenkastje in. Het maakt de kast net even wat speelser 
en robuuster, waardoor de kast echt van nu is mét een 
retro touch.’  
De houten onderdelen komen uit de eigen fabriek van 
BePureHome in Zwaagdijk-Oost, de metalen staanders 
worden gemaakt door een leverancier in het buiten-
land. Bibi: ‘Laura en ik kijken of de leveranciers de 
metalen staanders kunnen uitvoeren zoals wij dat  
willen. We krijgen foto’s of samples opgestuurd en 
daarna worden de producten op ons verzoek vaak 
nog iets aangepast. We denken vaak in een complete 
collectie, dus na de kast volgde een ontwerp voor een 
salontafel in dezelfde vintage stijl. Zo bouwen we een 
nieuwe collectie steeds verder uit.’

B O U W P A K K E T  
De nieuwe producten die Laura in het buitenland 
inkoopt, moeten aan veel eisen voldoen. Laura: ‘Voor 
verlichting gelden strenge veiligheidseisen, grote 
kasten moeten een valbeveiliging hebben en het is van 
belang dat stoelpoten dopjes hebben om krassen op de 
vloer te voorkomen. Als hout niet FSC-gecertificeerd 
is, gaat de aankoop al helemaal niet door. Ik moet 
soms wel concessies doen op een ontwerp om aan deze 
eisen te voldoen.’ De grote meubels van BePureHome 
krijg je als klant geleverd als bouwpakket en zet je 
zelf in elkaar. Manouk: ‘Zo kunnen we de prijzen laag 
houden. Vroeger deed je twintig jaar met dezelfde bank, 
maar tegenwoordig willen we ons interieur regelmatig 
veranderen. Wij spelen daarop in met betaalbare 
artikelen.’ Het komt ook voor dat een vintage meubel 
de inspiratiebron is voor een nieuw product. Laura: 
‘Irene en ik hebben vorig jaar een oud buitenstoeltje op 
de kop getikt, waar de meeste mensen nog geen stuiver 
voor zouden geven. Bibi heeft het stoeltje vertaald naar 
een nieuw ontwerp, dat helemaal van nu is. En dan heb 
je ineens een geweldige, unieke stoel die je alleen bij 
BePureHome koopt!’ 

idee! B I B I :  ‘ I K  B E G I N  M E E S TA L  M E T  M I J N  

' B R E I N  O P  P A P I E R ' ,  M I J N  S C H E T S B O E K ’

2

3

Favoriet van Manouk 

Fauteuil Wisp 
€ 79. 

Favoriet van Bibi 

Legacy vakkenkast 
€ 749. T
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Glasblazers
Wat we veel zien op de woonbeurzen dit voorjaar? Glas. We spotten  
lampen met een glazen kap, tafels met een glazen blad. Vaak in combinatie  
met koperkleurige materialen. Mooi en nu al te koop bij BePureHome.

LUXE ELEGANTIE
Door de transparante ‘planken’ oogt  

deze trolley klein en fijn. 
Push trolley € 139.

OPVALLEND SILHOUET
Met zijn ranke pootjes en ronde vormen  

trekt deze kast overal de aandacht.   
Matrix cabinet € 599.

ROZEN VERWELKEN…
… schepen vergaan, maar deze bloem  

blijft altijd bestaan.
Botanics f lower € 19,95.

ALCHEMIST
Een beetje van dit, een snufje van dat…  

Deze glazen apothekerspotten zijn multi inzetbaar,  
maar vooral heel mooi. 

Chemistry, L en XL € 11,95 en € 18,95.

MAG HET LICHT AAN?
Geschikt voor ledlampen.  

Het gekleurde glas  
geeft warm, sfeervol licht.
Obvious f loor lamp € 139.

SCHONE SCHIJN
In de stijl van nu met de 'feel' van vroeger 

Engrave hanglamp maat S € 39,95. 

MOOI 
Wat je noemt een blikvanger, deze knappe spiegel.

Handsome maat M € 49 en maat L € 69. 

DUURZAAM EN WARM
Ledlicht is vaak wat koel. Behalve als je kiest voor  

een glazen kap die het licht ‘opwarmt’. Slim!
Bubble table lamp XL € 69.

RUIK DE LENTE
De perfecte vazen voor een flinke bos tulpen.  

Het glas is prachtig bewerkt.   
Heirloom vazen L en XL € 11,95 en € 18,95.

MULTITALENT
Servies, boeken, drank,  

met dit kastje kun je alle kanten op.
Talent kast antique brass € 219.

GEVONDEN VOORWERPEN
Voor kwetsbare spullen die gezien mogen worden,  

maar die je toch graag stofvrij houdt.
Fortune storage box, set van twee € 89.

A
L

L
E

S
 V

A
N

 B
E

P
U

R
E

H
O

M
E
 |
 F

O
T

O
G

R
A

F
IE

 S
F

E
E

R
 I

S
T

O
C

K
P

H
O

T
O

B
E

P
U

R
E

H
O

M
E

 
 3

2



HIER IS  
BEPUREHOME  
TE KOOP

BASICLABEL, Hoorn
BOER STAPHORST, Staphorst
BUDGET HOME STORE XXL, Horst
E-LIVING, Utrecht
KAPENGA, Leeuwarden
KW WONEN, Schoonhoven
LOODS 5
MEUBILEX, Oisterwijk
NIJHOF, Baarn
OOSTERBAAN LIVING, Wijchen
PRUMMEL, Stadskanaal
ROADZ, Roden
SEINE MEUBELEN, Heino
SELINNI WONEN, Deurne en Joure
STIJL & CO, Helmond
TRENDHOPPER; Assen, Breda, Cruquius, Den Bosch,
Eindhoven, Groningen, Heerlen, Hoogland, Huissen, 
Oldenzaal, Rotterdam, Sliedrecht, Veenendaal, Venlo, 
Wolvega, Zoeterwoude en Zutphen
TUINCENTRUM DE BOET, Hoogwoud
WOONONLINE, Alkmaar
WOONDOCK, Duiven
WOONSTORE, Capelle aan den IJssel

4UDESIGNED, Wormerveer
BELL’ABITARE, Nijkerk
BIJZONDER & GENIETEN, Surhuisterveen
BINN WONEN, Tolbert
BOMONT
BOUWHOF B.V., Zoetermeer
CEES MOOI STOER WONEN, Barneveld
DAILY DESIGN, Hoogland
DE BOKKESPRONG, Gouda
DE PANHOEVE, Berlickum
DE POTTERIE, Sluis
DE SILO, Woudenberg
DECORETTE DE LANGE JAN, Middelburg
DOTSHOP, Amsterdam
EEMS, Arhnem
EIJERKAMP, Zutphen en Veenendaal
FLINDERS, Zaandam
FORT M, Den Haag
FRAPPANT HOME FASHION, Scheindel
GIGA MEUBEL, Soest
HAL ZES10, De Lier
HET KABINET, Bunnik
HET MONUMENT, Nieuw-Amsterdam
HET STYLINGHUYS, Brielle
HOMESTOCK; Eindhoven, Haarlem, Nijmegen, 
Rotterdam, Utrecht en Zwolle.
I.D. WONEN, Winsum
IDEETJE WONEN, Sneek
INTENS WONEN, Hilvarenbeek
JUUD & JUL, Raalte
KAKY, Almere
KASTENN, Doetinchem
KLOOSTER, Noordwijk
LIVING 27, Groningen
LOFT 8, Tilburg
MAISON ET MOI, Roosendaal
MEUBELPARK DE BONGERD, Kesteren
NASMAAK, Heerenveen
NATUURLIJK WONEN, Schagen
PAND 144, Nieuwkuijk
PAND STORE, Meppel
PINE DESIGN WONEN, Zuidlaren
PLEIN 5, Ingen
RACHMANINOFF, Utrecht
SIKA WONEN, Krommenie
SILO 6, Harderwijk
SISSY-BOY
STEK CONCEPTSTORE, Den Burg (Texel)
STIJL 28, Thorn
SKYLER STORE, Leiden
TMC WONEN, Goes
TRES JOLIE, Leeuwarden
TUINCENTRUM BORGHUIS, Deurningen
TUINCENTRUM LEURS, Venlo
VAN ETJE, Geesteren
VINTAGE VILLAGE, Hoofddorp
WHAT IS HIP, Amsterdam en Alkmaar
WILLEMIEN & CORNEEL, Ridderkerk
WOONBOULEVARD POORTVLIET, Poortvliet
WOONLEF, Uden
WOONRIJK, Broek op Langedijk
WOONWINKEL ’T KLOOSTER, Bovenkarspel

P R E M I U M  
D E A L E R S

O V E R I G E  
V E R K O O P P U N T E N
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It’s a  
family  
affair

‘Ik kies voor de Statement 
bank, hij is stoer, comfortabel 
en elegant. Op dit moment  
is dit ook een van de meest 
succesvolle banken van de 
BePureHome-collectie.  
De bank waarop ik hier zit,  
is uitgevoerd in een zachte 
velvetstof. Hij is trouwens  
ook verkrijgbaar in recycle 
leer, dat is leer dat bij 
fabrieken als ‘rest materiaal’ 
wordt gezien en dat wordt 
gecombineerd met stof.’  
(Meer daarover op pag. 51).

 AAN HET HOOFD VAN BEPUREHOME STAAN DRIE BROERS.  
OP DEZE PAGINA'S PRATEN ZE OVER HUN WERK, ELKAAR  

EN HUN FAVORIETE ITEM UIT DE BEPUREHOME-COLLECTIE.
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Gerard (1967): ‘Ik denk dat het goed werkt tussen 
ons, omdat we ieder onze eigen verantwoordelijk- 
heid hebben. En daarin vullen we elkaar aan.  
Winfried zorg voor techniek en productontwikke- 
ling, Jos doet sales en marketing en ik ben verant-
woordelijk voor de logistiek, financiën en ict. Daar 
hangen veel zaken onder die mijn functie interessant 
maken. Ik werk daarom ook graag. Het is alleen af 
en toe wel lastig om de juiste balans te vinden tus-
sen werk en ontspanning. Maar des te meer geniet  
ik van mooie momenten: als ik aan het hardlopen 
ben, naar hockeywedstrijden van mijn dochters  
kijk, afspreek met vrienden of als we met het gezin 
een weekeindje op Vlieland zitten.
 
Ook buiten het bedrijf om zien Winfried, Jos en ik 
elkaar regelmatig. Onze echtgenotes zijn er dan 
ook vaak bij, we gaan graag uit eten en dan praten 
we over van alles en nog wat. We hebben natuurlijk 
alle drie gewoon een leven buiten het werken om. 
Ik denk wel dat mijn broers een iets betere balans 
hebben tussen werk en privé, daar kan ik zeker wat 
van leren. Daarbij ben ik nogal snel, je kunt het ook 
ongeduldig noemen. Van Winfried en Jos leer ik dat 
‘even wachten’ soms heel goed kan zijn. Wat ik denk 
dat ze van mij meenemen? Ik denk mijn gestruc-
tureerde manier van werken en dat ik probeer om 
altijd een paar stappen vooruit te denken.’
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‘Organize, de kast  
waar ik hier naast sta, 
daar ben ik trots op.  
Het is onze laatste  
aanwinst in de BPH- 
collectie. Bedacht  
met het hele team  
en hier in onze eigen  
fabriek in Zwaagdijk  
gemaakt. Mooie  
materialen, rijke  
uitstraling en toch  
betaalbaar. Echt  
BePureHome.’ 

Groot, groter, grootst
Deze bank (280 cm) is er ook in een grotere uitvoering van maar liefst 372 cm.

Over   
Statement 
Basic bank die  
toch opvalt en met 
veel woonstijlen  
overweg kan. 
Statement, velvet 
€ 999.

Stof
Deze stof (velvet) 
voelt o zo zacht,  
maar is o zo sterk en 
geschikt voor  
intensief gebruik. 
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Leg het weg of hang het op!
Organize is er in twee varianten. Als legkast en 
als hang- en legkast.

Over  
Organize
Gemaakt van FSC- 
gecertificeerd 
grenen. (Zie ook  
pag. 51)
Organize, vanaf 
€ 659.

Gouden 
greep

De goudkleurige 
grepen geven een 

moderne twist aan 
deze robuuste en 

klassieke kast.

Winfried (1971): ‘We werken al zo lang samen dat 
het niet simpel is om op een beschouwende manier 
naar mijn broers als collega’s te kijken. Wat we 
gemeen hebben, is dat we uitdagingen niet uit de 
weg gaan. Als we kansen zien, dan pakken we ze. 
Sinds 2005 staan we samen aan het roer, daarvoor 
was het bedrijf van mijn ouders. Die overgang is 
mooi geleidelijk gegaan, da’s ook knap. Er wordt 
misschien vaker over mijn vader gesproken, maar 
vlak mijn moeder niet uit. Ze hebben het echt met 
z’n tweeën gedaan, die waren samen ook echt een 
team. Ze komen trouwens nog regelmatig langs op 
het bedrijf, gewoon om even te kijken. Trots op ons, 
ja, dat zijn ze zeker! 
 
Als iemand me op een feestje vraagt wat ik doe, dan 
zeg ik dat ik meubels ontwerp, want daar komt het 
op neer. Oké, er komt meer bij kijken en dat doe ik 
samen met het hele development team: de volledige 
technische uitwerking (inclusief boorschema’s), 
de montagehandleidingen, de begeleiding van de 
productie en het uitdenken van nieuwe technieken 
daarvan. Die afwisseling maakt mijn werk zo  
leuk. Uiteindelijk gaat het om het eindresultaat.  
Dat proberen we met z’n allen zo goed, zo voordelig 
en ook zo vernieuwend mogelijk te doen.’ 

| 
J

O
S

‘Bij de Vogue hoort een 
mooi verhaal. Stylist Irene 
had thuis een stoeltje 
staan dat ze van haar 
schoonfamilie had 
gekregen. Dat stoeltje 
vormde de inspiratie  
voor fauteuil Vogue. Die 
verkopen we trouwens 
ook nog steeds. Toen 
bedachten we dat het 
leuk zou zijn om een 
vertaling te maken naar 
een eetkamerstoel. En zo 
ontstond de Vogue-stoel.’

‘ We vinden het alle 
drie mooi dat we 
echt iets maken’
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Jos (1972): ‘We zijn alle drie niet zo van ‘kijk mij 
nou eens’. Tuurlijk, we zijn heel trots op het bedrijf, 
maar we houden niet zo van borstklopperij (dus ja, 
het is waar, van de broers had deze hele report-
age niet gehoeven – red.). Bovendien doen we het 
niet alleen, alle collega’s bij BePureHome dragen 
hun steentje bij. Iedereen heeft een huis en meubels. 
En iedereen hééft er ook iets mee. Ik denk dat we 
het alle drie mooi vinden dat we dus iets maken dat 
je kunt zien en aanraken.

Van Gerard heb ik geleerd dat je ook moet durven  
investeren, vooruit moet denken. En ik ben nogal 
van de hak op de tak en de creatieve invallen, 
Gerard weet dat goed te structureren. Winfried is 
de meest technische van ons drieën en de meest 
sociale. Die kan af en toe ook binnenlopen met een 
kop koffie in z’n hand, gewoon voor een praatje. 
Even pas op de plaats, dat is heel goed. Verder kan 
ik de knop goed omzetten. Ik ben er dan wel vaak 
niet met het avondeten, maar ik probeer de week-
enden wel vrij te houden. Dat geldt voor ons alle  
drie wel. We zijn alle drie graag bij ons gezin. Mooi 
om dan dingen samen met hen te doen. We gaan  
bijvoorbeeld graag op stedentrip. Ik was pas nog 
met mijn dochter op stap, naar Londen. Moet ze wel 
even mee meubels kijken. Ja, dat hoort er toch bij. 
Dat gedeelte vindt ze dan niet echt leuk, maar hé,  
ik ging vroeger ook met haar naar K3. En dat deed  
ik echt niet voor mijn lol, haha!’

Over Vogue
Probeer het zelf en  
je bent overtuigd,  
maar we zeggen  
het hier vast: deze  
eetkamerstoel zit  
super comfortabel!  
Eetkamerstoel  
Vogue, € 149.

Voorzichtig met oma’s spullen  De glazen ruitjes zijn in vakken verdeeld, binnenin heeft de metalen kast vier etages om spullen neer te zetten. 

hxbxd: 172,5x91,5x37 cm Arcade cabinet: € 579. Je weet waar alles staat, hè? In en uit het zicht, in deze kast kan het allebei. hxbxd: 220x123x45 cm 

Legacy vakkenkast: € 749. Waar is je zusje? Staat overal, past overal. De deurtjes kun je - net als een koelkast - links- of rechtsom laten draaien.  

Bovenin drie planken en onderin twee lades. Ook verkrijgbaar in wit. hxbxd: 231x73x42 cm Summit hoge opbergkast: € 499.

Eet je mee? Deze stoel lijkt gewoon gemaakt om urenlang na te tafelen. Hij zit heerlijk comfortabel! hxbxh: 82,5x50x57 cm Vogue eetkamerstoel f luweel 
poppy grijs: € 159. Schuif aan Familiefeestje? Met deze stoel creëer je in no time extra zitplek. Ze zijn stapelbaar. hxbxd: 79x46x55 cm Academy stoel:  
€ 139. Kom, even bijkletsen Voor binnen en buiten. Wordt geleverd als setje van 2. hxbxd: 77x54x56 cm Quadro stoelenset: € 179. Ik wil daar! 
Familiestuk in wording. De opgestikte naad geeft deze stoel een ruig randje. hxbxd: 83x45x61 cm Rodeo eetkamerstoel recycle leer zwart: € 149.

Kies maar uit!
In deze stof is de Vogue ook in twee  
andere kleuren te koop onyx en  
mosterd. De Vogue is er ook in een 
bloemenprint: poppy. 

Stijlvol
Deze mooie velvetstof geeft de Vogue een stijlvolle en ingetogen uitstraling.  

Kies ’m in onze poppy stof en de Vogue is een uitbundige blikvanger. 
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Broederliefde Tuurlijk. Gerard, Winfried en Jos  
hebben ieder hun eigen favorieten en hun eigen smaak, maar samen geven ze  
de hele BePureHome-collectie haar bijzondere karaktertrekken. Familiechemie! 

One big family!  
Banken, kasten  
en stoelen, alles 
mixt en matcht

Doe alsof je thuis bent Ook in een gespiegelde versie verkrijgbaar, dus met de rugleuning aan de andere kant.  hxbxd: 85x203x86 cm  

Rodeo daybed black velvet: € 799. Ga lekker zitten Het golfeffect van de verticale stiksels op de rugleuning geeft deze riante bank iets speels.  

hxbxd: 74x275x93 cm Nouveau XL f luweel inkt: € 1199. Wat een gelijkenis Ook deze bank komt uit de Rodeo-serie, maar hij is bekleed met  

recycle leer. Een wereld van (smaak)verschil. hxbxd: 85x277x86 cm Rodeo bank 3-zits army groen: € 999.
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Getallen zijn nogal belangrijk voor je interieur.  
Zo hoog, zo lang, zo breed en zo diep. En hoeveel kost het? 

Een ledlamp gebruikt  

85% minder energie in 

ver gelijking met een 

gloeilamp. Daarom zijn 

alle BePureHome lampen  

geschikt voor led.

In Nederland kennen  

we standaard de grote  

en de kleine fitting.  

Wist je dat je het doosje 

niet open hoeft te  

maken om de grootte te 

checken? Daar zijn codes 

voor: E27 = grote fitting 

E14 = kleine fitting.

D A T  I S  D E  P E R F E C T E  A F S T A N D  T U S S E N  J E  E E T T A F E L  
E N  D E  L A M P  E R B O V E N .  Z O  V O O R K O M  J E  D A T  D E  L A M P  
I N  J E  O G E N  S C H I J N T .

BePureHome is in 25 landen (online)  
te koop. En dat aantal groeit en groeit.
En meer dan 1500 (online) winkels  
verkopen onze spullen.
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De E staat voor Edison. Thomas Edison vond in 1879 de gloeilamp uit.

Hoger
Ons nieuwe 

distributiecentrum  

wordt dit jaar geopend  

en is 16,5 meter hoog.  

Met meer dan 190.000 m3 

opslagruimte!

Hoog
De meeste eettafels  

zijn 75 cm hoog. Voor 

voldoende beenruimte 

kies je dan een stoel  

met een zithoogte  

van 46 cm. 

Zoveel euro bracht 
‘Salvator Mundi’  
van Leonardo  
Da Vinci in 2017  
op: het duurst  
verkochte schilderij 
ooit. BePureHome 
laat zich graag  
inspireren door 
kunst, kijk maar  
naar de namen van 
items en collecties: 
Artistic, Creative, 
Masterpiece, Gallery, 
Xpose…

Stoere materialen bepalen de  
uitstraling van onze meubelcollectie: 
50% staal en 50% hout. 

Vader...
In 1980 begon de vader 

van de huidige eigenaren 

met het maken van 

meubel-bouwpakketten. 

4 machines en een 

handvol hardwerkende 

timmerlieden, meer kwam 

er toen niet aan te pas.

Nieuw
BePureHome brengt  

2 x per jaar een nieuwe 

collectie uit.

Mobiel
42% van alle online  

bestellingen loopt 

via een mobiele  

telefoon. De drukste  

online besteldag is…  

maandag!
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De oude Egyptenaren 
maakten de eerste  
spiegels. Dat was rond 
3000 voor Christus. 
Anno nu spelen ze een 
belangrijke rol in ons 
interieur. BePureHome 
heeft er momenteel  
15 in het assortiment. 
BePureHome Handsome spiegel M brass € 49.

...&zn
3 broers staan er aan het 

hoofd van BePureHome: 

Gerard, Jos en Winfried. 

6 5 M2  
M E T E R  
D A T  I S  D E 
G E M I D D E L D E 
W O O N O P P E R -
V L A K T E  I N  
N E D E R L A N D .

3-in-1: het Rodeo-daybed is een bed, bank en chaise longue in één! 

  Tip: van 2 Rodeo-daybeds maak je 1 mooie hoekbank. 
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Je hoort dat ene nummer en je bent weer terug in de tijd.  
Je weet en voelt direct weer hoe het was, toen. Zoals accessoires  
je huis compleet maken, zo geeft muziek je herinneringen. En het is,  
net als dat ene kleed en die vaas bloemen, een sfeermaker. 

Op Spotify hebben we  
twee muziek lijsten voor je 
gemaakt. ‘Lazy for two by 
BePureHome’ en ‘Happy Home 
by BePureHome’. Je kunt ze 
vinden bij ‘afspeellijsten’.

Zo klinkt 
BePureHome

Soundtrack

Feels like home 
Oh I don’t know where I am 

But it feels like home 
And I pull myself away 

When it doesn’t feel like home 
Well now I love myself again 

And it feels like home 
Oh I don’t know where I am 

But it feels like home

Like home 
It feels like home 

Feels like home 
Feels like home – The Him feat. Son Mieux

 van je leven
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Alles van BePureHome. 
Foto onder: 

Waxwing poster L € 3,95,  
XL € 5,95. Blossom poster  

velvet € 49. Hurricane  
vloerlamp metaal antique  

brass € 269. 

Foto midden:
Can vaas metaal donkerbruin  

€ 29,95. Legacy vakkenkast 
hout/metaal matzwart € 749. 

Bubble tafellamp L glas zwart 
€ 49,95. Heirloom vaas M glas 

€ 39,95. Drum schaal M hout 
donkerbruin € 24,95.

 
Foto rechts:

Form houten stoel € 149.  
Tondo eettafel ø140cm old elm  

€ 699. Bold hanglamp L  
glas warm groen € 65.

Close to home
The other day I heard a song
and every word of it rang true
and it brought memories along 
and it reminded me of you
Close to home – Eric DeVries (ericdevries.info)
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Memories are all I have to cling to (cling to)
And heartaches are the friends I’m talkin’ to (talkin’ 
to)
When I’m not thinkin’ of-a just how much I love you 
(love you)
Well, I’m-a thinkin’ ‘bout the things we used to do

Moment to Cherish
The sunlight’s falling through the window  

and it’s such a hopeful sight
and all is falling into place now,  

as I hoped it might
I’ve never seen you more becoming,  

tell me how can this be?
Maybe someone’s trying to  

tell me something
Tell me how it’s gonna be

Here’s a moment just to cherish  
and just in case that it will pass

I’ll cherish each and every moment as 
if this moment were my last 

Moment to Cherish - Eric DeVries (ericdevries.info)

Alles van BePureHome. 
Foto linksonder:
Herritage sidetable hout  
zwart € 229. Hi Spiegel  
metaal zwart € 34,95.
 
Foto midden:
Nouveau bank 275cm f luweel 
mosterd € 1199. Gossip kussen 
f luweel pebble en karamel  
50x50cm € 34,95. Twig kussen 
f luweel mosterd 50x50cm  
€ 34,95. Spool rolkussen f luweel 
oker € 29,95. Moonlight deco-
ratieve slinger metaal brass 
mix € 9,95. Goddess bijzettafel 
metaal antique brass € 99. 
Moment klokje metaal antique 
brass € 21,95.

Alles van BePureHome. 
Watch tv-meubel grenen 
bezaagd forest € 329.
Bubble tafellamp L glas 
antique brass € 49,95.
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Voor  
de lange 

duur

Weetje!
Het oliën en lakken van 

producten uit onze eigen 

fabriek doen we bij 

BePureHome allemaal 

zelf. Een zo stevig, strak 

en dun mogelijke laag 

lak aanbrengen, dat is de 

kunst. Net als bij auto’s. 

En dus gingen onze  

meubelspuiters in de 

leer bij de carrosserie-

branche. Met succes!  

Ze haalden allemaal het 

Certificaat Verantwoord 

Autospuiten. En besparen 

sindsdien liters verf.

DUURZAAMHEID STAAT BIJ BEPUREHOME OOK IN 2019  
HOOG OP DE AGENDA. DAT BETEKENT DAT WE ONS  
IN ALLE FASES VAN HET PRODUCTIEPROCES BLIJVEN  
AFVRAGEN: HOE KAN HET NOG GROENER?

1

4
2

3
BePureHome meubels en accessoires worden 
vaak bij je thuis bezorgd. En omdat onze items 
worden verkocht in 25 landen bij meer dan  
1500 (online) verkooppunten, rijden overal in 
Europa vrachtwagens rond om die tafel of kast 
van A naar B te brengen. Hoe kunnen we dat zo 
duurzaam mogelijk doen, vroegen wij ons af. 
Het antwoord: door alles zo compact mogelijk  
te verpakken. Want hoe kleiner de pakketten, 
des te meer er in een vrachtwagen passen.  
En dat scheelt toch een hoop vrachtwagens  
(en uitlaatgassen). 

D I S T R I B U T I E

M A T E R I A A L K E U Z E

Zo min mogelijk kilometers

Gecertificeerd hout
Al het hout dat BePureHome gebruikt, heeft het FSC-keurmerk 
(Forest Stewardship Council). Dat FSC-systeem is in 1994 in het 
leven geroepen door het Wereld Natuur Fonds met maar één doel: 
ontbossing tegengaan. Hoe? Door bossen zo te beheren dat ze  
van waarde blijven. Voor de natuur, voor de mens én voor de  
(lokale) houtindustrie. Dat betekent dat in bepaalde bossen niet 
mag worden gekapt. En in een tropisch oerwoud mag per hectare 
slechts één keer in de dertig jaar een beperkt aantal bomen  
worden gekapt. In de tussentijd kan het bos zich herstellen.  
Gebeurt dat niet voldoende? Dan worden nieuwe bomen geplant. 
In bossen waar wel mag worden gekapt, is het toezicht streng  
om het natuurlijk evenwicht zo min mogelijk te verstoren.  
Wie kiest voor hout met een FSC-keurmerk weet dan ook zeker  
dat het verantwoord is gekapt. Helaas, wereldwijd is nog maar  
een klein deel van de bossen voor houtkap gecertificeerd.  
BePureHome gelooft dat wanneer de vraag naar FSC-hout  
toeneemt, het aantal FSC-gecertificeerde bossen vanzelf volgt.  
Wij dragen daar graag aan bij.

Materialen vormen de basis van 
meubelen. Hoe duurzamer de 
materialen zijn, hoe beter. Wat vaak 
wordt vergeten, is dat die materialen 
worden bewerkt. Met olie, met beits, 
met lak. Elk onderdeeltje van een 
stoel, tafel of kast moet in dezelfde 
kleur worden gespoten. Dat gebeurt 
bij BePureHome in een 30 meter 
lange ‘straat’. Schuren, lakken, 
drogen… Ook daar viel winst te 
behalen. Tijdens het proces zelf en 
in de gebruikte materialen. Eerst 
pakten we de verf- en lakstraat aan. 
We schakelden over op watergedra-
gen verf en lak. Daarvoor gebruiken 
we nu een speciale high tech-spuit-
installatie. Die is sneller en beter, 
maar vooral schoner.  

Een mooi voorbeeld van 
hergebruik: recycle leer.  
Leer wordt gesneden uit huiden.  
De afmetingen van die huiden 
verschillen nogal en dat betekent 
dat meubelfabrieken stroken  
en stukken leer overhouden 
waar mee ze niets meer kunnen. 
Zonde! Tot iemand op het idee 
kwam om van die restanten  
een nieuwe stof te maken: 
recycle leer. Dat bestaat uit  
70% écht leer en 30% polyester.  
De BePureHome-collecties 
Rodeo en Statement worden  
gemaakt van recycle  
leer. Degelijk én  
duurzaam.

95% van onze producten is uit  

voorraad leverbaar. In 2019 wordt het nieuwe distributie-

centrum in Hoorn geopend.  Ook dat scheelt een hoop  

heen en weer rijden. 

Verf en lak
M A T E R I A A L B E W E R K I N G

H E R G E B R U I K

Recycle leer



WWW. BEPUREHOME.COM


