
Hoe richt je je huis in als de 

bodem van je spaarpot in  

zicht is? Combineer budget-

vriendelijk met goedkoop, houd 

je aan een beperkt kleurpalet 

(dat scheelt potten met verf!)  

en let op de materialen.
STYLING FIETJE BRUIJN | FOTOGRAFIE ALEXANDER VAN BERGEGeengeld!

Materialenmix
Een luxegevoel creëer je eenvoudig door 
verschillende mooie materialen met 
elkaar te combineren: een velours sprei 
met een grofgebreid wollen kussen 
aangevuld met een linnenlook kussen. 
Zacht en ruw, mat en glanzend zorgen 
voor een doordachte, spannende mix. 

Totaal
€ 334,10

eetplezier
Een groot gezin? Geregeld vrienden 

die komen eten? Wees niet zuinig 
met de centimeters en koop een 

riante tafel, gemaakt van een 
budgetvriendelijk materiaal zoals 

berkenhout. Zet er lekker wat krukjes 
en stoelen zonder leuning omheen 
(die nemen minder plaats in!) en je 

hebt plek voor iedereen. 

Totaal
€ 605,20
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Totaal
€ 1358,50

Spaarbank
Een modulebank is dé manier om 
geld uit te sparen. Je begint gewoon 
met twee elementen en zodra de 
spaarpot weer een beetje gevuld is, 
voeg je er weer een element aan toe. 
De zithoek kleed je verder aan met 
kleinere kleden (óók goed voor je 
portemonnee) die samen een groter, 
gevarieerd vloerkleed vormen.

BUDGETIDEE
Dol op kunst, maar niet de 

middelen om een werk aan te 
schaffen? Kijk dan eens bij de 

lokale kunstuitleen. Afhankelijk van 
de prijs van het kunstwerk betaal je 
een bedrag per maand, waarvan je 
een deel spaart om het kunstwerk 

eventueel te kopen. • sbk.nl
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Totaal
€ 169,45

erfstuk 
Oké, een compleet servies van 
Villeroy & Boch zit er misschien 
niet in (alhoewel, snuffel maar 
eens bij de kringloopwinkel!), 
maar als je slim bent, struin je 
rommelmarkten en de leuke 
winkels af en stel je je eigen 
collectie bijzondere borden 
en bekers samen. Let op kleur, 
structuur en materiaal: al die 
bruintinten laten zich prachtig 
combineren met oudroze en 
okergeel.

Uitgekiend
Met een zelfgeschilderd ‘kunstwerk’ 
van twee geometrische vormen geef 
je elke muur een opkikker. Je werkplek 
richt je vervolgens in met een unieke 
tweedehands tafel en budgetvriendelijke 
meubels en accessoires van de bekende 
winkels waar je veel voor weinig koopt. 

Totaal
 € 454,85
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Totaal
€ 285,65

Meters maken
Opbergruimte is onbetaal-
baar, want onontbeerlijk en 
noodzakelijk. Deze metalen 
lockers, met een knipoog 
naar die (duurdere!) vintage 
exemplaren, voldoen meer 
dan prima aan het doel: een 
opgeruimd huis. Eentje is  
al fijn, een paar naast elkaar  
levert meters ruimte op, waar 
dan ook in huis.

Op de wand rechthoek in Somerset Mauve, cirkel in 
Kenyan Copper, matte krijtverf per liter € 37,20, 
wandplank in Cardinal Red, tafelblad in Kenyan Copper 
matte lak per liter € 54,55 (Pure & Original). Tafel  
€ 75,- (Combitex). Bureaulamp Arod € 39,95, stoel 
Odger € 69,95, kleed Torrild, 133x195 cm € 39,95 
(Ikea). Papieren zak € 12,-, bordje op wandplank € 4,50, 
roze opbergdoos € 3,- (Kwantum). In zak plaid Sigrid, 
130x150 cm € 34,99 (Trendhopper). Wandplanken, 
90x10 cm per stuk € 5,99, glazen stolp € 11,99, 
percolator € 9,99, diverse kartonnen bekers per 10 
vanaf € 1,29, schildersdoek vanaf € 2,29, klein glazen 
vaasje € 1,29, mokken vanaf € 2,49 (Xenos). 
Draadstalen kruk € 39,95 (Loods 5). Kunst van  
SBK Kunstuitleen Amsterdam.

Wand geschilderd in Skin Powder, lambrisering in Cardinal Red, matte krijtverf per liter  
€ 37,20 (Pure & Original). Bank Soderhamn, per element van 93x99 cm inclusief 2 
rugkussens vanaf € 199,-, tafel Stockholm, 100x40 cm € 89,95 (Ikea). Op de bank kussens 
v.l.n.r. roze 50x50 cm € 23,95 (Trendhopper), bruin € 7,99 (Ikea), rond € 8,- (Loods 5), 
gewassen linnen roze en écru per stuk € 9,99, plaid 130x170 cm € 39,99, wollen 
vloerkleden met blokpatroon, 70x140 cm per stuk € 39,99 (H&M Home). Ronde juten 
vloerkleden, Ø 100 cm per stuk € 25,-, 3-poot kruk € 25,-, bijzettafel van gerecycled hout  
€ 45,- (Kwantum). Salontafel marmerlook, 60x60 cm € 99,95, goudkleurige metalen 
hanglamp Yane € 59,99, op lambrisering hoge glazen vaas Bali € 29,99, tweekleurige vaas 
€ 17,99, mand onder sidetable € 15,99 (Trendhopper). Decoratiebord € 7,- (Kwantum). 
Cementen vintage kruik € 28,45, goudkleurige Japanse theepot € 25,-, kommetjes per stuk  
€ 2,95, kaarsen per stuk € 3,50 (Loods 5). Alle kunst komt van de SBK Kunstuitleen Amsterdam. 

Tafelkleed gewassen linnen € 39,99  
(H&M Home). Bruine schaal € 20,- (Loods 5). 
Grijze bordjes per stuk € 2,99, grijze kom  
€ 2,99 (Xenos). Klein vaasje € 1,75 
(Kwantum). Schaaltje € 4,50 (Loods 5). 
Gestreept bordje € 2,99, kleine schaaltjes 
per stuk € 1,99 (Xenos). Houten dienblad  
€ 39,99 (Trendhopper). Decoratiebord 
bruin € 7,- (Kwantum). Klein bruin 
schaaltje € 1,99, grijs schaaltje € 2,49 
(Xenos). In mand € 8,95, bruine mok  
€ 2,95, kom € 3,95 (Loods 5). Witte kom 
per stuk € 3,99, mok met streepje € 2,49, 
bruin schaaltje € 1,99, grijs bordje € 2,99 
(Xenos). Geel bordje € 4,50 (Kwantum).

< Op de wand vooraan Somerset Mauve,  
wand achteraan Golden Majesty, streep  
van Cardinal Red, matte krijtverf per 
liter € 37,20 (Pure & Original). Stalen 
kast Ivar, 160x40x30 cm (hxbxd) 
€ 79,- (Ikea). Betonnen pot Ø 27 cm 
€ 10,- (Kwantum). Vaas Roel € 19,99 
(Trendhopper). Schaal € 20,-, houten 
masker € 39,95 (Loods 5). Houten 
lijstje € 0,50 (kringloopwinkel).  
Kruk privébezit. Kunst van  
SBK Kunstuitleen Amsterdam.

Op de wand matte krijtverf in kleur 
Somerset Mauve per liter € 37,20  
(Pure & Original). Rond juten kleed € 25,- 
(Kwantum). Bijzettafel Rattan vanaf  
€ 44,99 (Trendhopper). Terrakleurige plaid 
€ 39,99, velours sprei 260x260 cm € 129,-, 
wollen grof gebreid écru kussen € 19,99 
(H&M Home). Bruin kussen € 7,99, sprei 
Trattviva 230x250 cm € 29,95 (Ikea).  
Kunst van SBK Kunstuitleen Amsterdam.

Op de wand kleur Skin Powder, lambrisering 
in Cardinal Red matte krijtverf per liter  
€ 37,20 (Pure & Original). Eettafel Norraker, 
220x80 cm € 249,-, stoelen Odger per stuk 
€ 69,95, lampen Vaxjo per stuk € 29,95 
(Ikea). Metalen kruk Napels per stuk € 15,-, 
wandrekje gebruikt als plantenstandaard 
€ 3,50, roze opbergdoos € 3,-, groene 
opbergdoos € 3,-, vaas links € 14,-, bruine 
vaas € 9,-, klein vaasje € 1,75 (Kwantum). 
Grijze eetkamerstoel € 69,99, kan € 19,99 
(Trendhopper). Mand € 8,95 (Loods 5). 
Ontbijtbordjes grijs per stuk € 2,99 (Xenos). 
Tafelkleed van gewassen linnen, 145x250 cm 
€ 39,99 (H&M Home). Overig privébezit.
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