
OPENING
10-DAAGSE

30 oktober - 10 november ‘18

Vier de opening van Hummel Wonen

hummelhaulerwijk.nl

Geniet 10 dagen lang van
De Mooiste acties!
Kijk snel op pagina 6-7

3-zits bank Run
Bekleed met stof hero

compleet voor

649,-
Dag 10

20%
korting op banken*



KEUKENS

BADKAMERS

WONEN

De Mooiste Woonbeleving met het

Hummel Gevoel
In onze uitgebreide showroom vindt u alles voor uw complete wooninrichting. 
Door de talloze keuzemogelijkheden vindt u altijd iets dat bij u past. Voor keukens, 
badkamers en wonen: u kunt voor het totaalpakket en voor elke stijl bij Hummel 
terecht.
 
Met persoonlijke begeleiding garanderen wij een ontwerp dat volledig voldoet aan 
uw wensen. Onze adviseurs stellen uw woonbeleving centraal bij het maken van een 
ontwerp. Zo realiseren we samen de keuken, badkamer of wooninrichting die het beste 
bij u past. Onze logistieke afdeling zorgt altijd voor een stipte levering met onze eigen 
vrachtwagen. Ten slotte zorgen onze professionele monteurs voor een verbluffend 
eindresultaat.

Onze drie formules bieden alles voor uw complete woonervaring. De Mooiste 
Keukenwinkel biedt u keukens van absolute topkwaliteit, De Mooiste Badkamers is er 
voor uw nieuwe droombadkamer en bij de Mooiste Woonbeleving kunt u terecht voor de 
inrichting die uw woning compleet maakt.

Al meer dan 40 jaar noemen wij dit het Hummel Gevoel.

Jan van DalenJan Hendrik Hummel

één aanspreekpunt naast de mooiste en beste producten bieden wij u service van absolute topkwaliteit!

hummelhaulerwijk.nl



Hummel opent
nieuwe woonwinkel

Al meer dan 40 jaar is Hummel 
de woonspecialist van Noord-
Nederland. Naast Keukens en 
Badkamers vindt u nu ook alles op 
het gebied van Wonen bij Hummel 
in Haulerwijk.

In 1977 startte Jenne Hummel met zijn 
eerste vestiging in Assen, toen nog vooral 
gericht op keukenverkoop. Omdat de 
logistiek destijds werd verzorgd vanuit 
Haulerwijk, opende hij daar al snel een 
tweede vestiging. In het oude pand van 
de E.S.A.-garage in Haulerwijk begon 
hij met de verkoop van eenvoudige 
keukenblokken, wat hij vervolgens 
uitbreidde in het voormalige pand van 
confectiefabriek Douma en Wolf.

Door het succes van de Keukenformule 
besloot Hummel in 1989 ook Badkamers 
en Tegels aan het assortiment toe te 
voegen. Daarmee groeide Hummel uit 
tot de Keuken- en Badkamerspecialist 

van Noord-Nederland. Hierdoor werd 
in de loop der jaren veel ervaring op 
het gebied van Keukens, Badkamers en 
Tegels verkregen. De specialisten van 
Hummel zetten die graag in om u zo 
goed mogelijk van dienst te zijn.

Hummel toont u graag de nieuwste 
collecties en blijft altijd bij de tijd. 
Daarom is in 2016 een volledig nieuwe 
keukenshowroom gerealiseerd 
naast de bestaande Badkamer- en 
Tegelshowroom.

In juli 2018 werd Hummel Wonen 
geopend, een nieuwe woonwinkel voor 
de Mooiste Woonbeleving. Behalve voor 
Keukens en Badkamers kunt u nu ook 
bij Hummel terecht voor de rest van uw 
woninginrichting. U vindt dus voortaan 
alles voor uw droomhuis onder één dak!

Nu de complete woonbeleving bij Hummel

kijk voor meer informatie op hummelhaulerwijk.nl

Geniet 10 dagen lang van
De Mooiste acties!
Kijk snel op pagina 6-7



volledige woonbeleving bij hummel vindt u vanaf nu alles voor uw droomhuis onder één dak

stoer en uitdagend
mango hout en industrieel metaal

Wandkast
120x35x180(h)

649,-

Vloerlamp
68x166(h)

229,-
best 
buy

Milan, stoere meubellijn gemaakt van mango hout gecombineerd met industrieel metaal. 01 Wandrek 
Milan 65x40x200(h) € 399,- 02 Bank Dante 2,5-zits met ottomaan bekleed met Togo leder. In diverse 
kleuren en opstellingen leverbaar 292x221x78(h) € 2.499,-. In stof vanaf € 1.739,- 03 Bijzettafel Prisma 
in sheesham houtfineer met staal Ø60x55(h) € 149,- 04 Koeienhuid ca. 3-4 m2 € 269,-.

MEUBELLIJN MILAN, VOOR EEN STOERE STIJL

TV-dressoir
120x45x50(h)

349,-

TV-dressoir
150x45x50(h)

399,-

Kussens
al vanaf

12,45

Loveseat Dante
Bekleed met stof trento.

Leverbaar in diverse kleuren.

compleet voor

569,-
Dag 1

20%
korting op fauteuils*

01

02

03

04



kijk voor meer informatie op hummelwonen.nl

Kom helemaal tot rust in deze modulaire relaxbank. Met een zitting van 
hoogwaardig koudschuim en een leren bekleding is deze bank een aangenaam 
onderdeel van uw interieur. Dankzij de diverse opties zoals hoofdsteunen, 
armleuningen en elektrisch verstelbare onderdelen stelt u bovendien 
gemakkelijk uw eigen droombank samen.

MODULAIRE BANK VOOR ULTIEME ONTSPANNING

Creëer je eigen stijl!

kast op maat
Ontwerp je eigen kast helemaal 
zelf en creëer je eigen stijl

Wandrek
120x40x200(h)

499,-

TV Meubel
Adatto

Ontwerp nu zelf via
hummelwonen.nl

Bank Poseidon
Modulaire relaxbank
met diverse opties*

al vanaf

2.999,-

Kies uit verschillende modules en bouw zo een dressoir, televisiewand, 
ladenkast, opbergkast, wandkast of zelfs een heuse bibliotheek. Iedere module 
is aanpasbaar per 10 centimeter. Zo bouw je een kast in ieder gewenst formaat 
tot maximaal 3 meter hoog en 4 meter breed.

DE MODULAIRE KAST VOOR IN ELK INTERIEUR



OPENING
10-DAAGSE

30 oktober - 10 november ‘18

Vier de opening van Hummel Wonen

feestelijke weken profiteer 10 dagen lang van de mooiste acties voor de mooiste woonbeleving!

30
okt

DAG 1

20% KORTING
op alle fauteuils*

31
okt

DAG 2

GRATIS
SUNSHOWER
bij aankoop van 
een badkamer*

01
nov

DAG 3

STENEN
KEUKENBLAD
voor de prijs
van kunststof!*

07
nov

DAG 7

25% KORTING
op alle accessoires*

08
nov

DAG 8

GRATIS
DOUCHETOILET
bij aankoop
van een
badkamer*

09
nov

DAG 9

GRATIS
VAATWASSER

Bij aankoop van
een keuken*

Wooncheque t.w.v.
15% korting*

KEUKENS

BADKAMERS

WONEN

Wooncheque

Gratis interieuradvies
aan huis inclusief
wooncheque t.w.v.
15% korting*

DAARNAAST MAAKT U ALLE
DAGEN KANS OP:



OPENING
10-DAAGSE

30 oktober - 10 november ‘18

Vier de opening van Hummel Wonen

kijk voor meer informatie op hummelhaulerwijk.nl

02
nov

DAG 4

4e STOEL
GRATIS
elke 4e

eetkamerstoel
gratis*

03
nov

DAG 5

GRATIS
WHIRLPOOL SYSTEEM
bij een nieuwe badkamer*

06
nov

DAG 6

*Vraag naar de voorwaarden. Acties kunnen niet worden gecombineerd.

10 dagen lang
de Mooiste acties
De opening van Hummel Wonen, dat willen 
we vieren, 10 dagen lang!

Wij bieden u elke dag de Mooiste cadeaus, de 
Mooiste acties en de Mooiste kortingen.

U bent van harte welkom bij onze
feestelijke opening!

DAG 10

20% KORTING
op alle banken*

GRATIS
VLOERVERWARMING
bij aankoop van een
badkamer of woonkamervloer*

GRATIS MONTAGE
van uw nieuwe keuken*

10
nov

GRATIS
QUOOKER
Bij aankoop van

een keuken*



klassieke charme
in een modern jasje

H-collectie
Uno Grafiet

Klassiek moderne leefkeuken

compleet voor

10.950,-

maatwerk keukens al onze ontwerpen zijn maatwerk, zodat het eindresultaat écht uw droomkeuken is

Deze keuken brengt klassiek en modern samen in een chique jas. De matzwarte lak zorgt voor een 
unieke sfeer in huis. Bovendien biedt het schiereiland oneindige mogelijkheden. Als multifunctioneel 
verlengde van uw woonruimte zorgt het voor veel extra kookplezier. De innovatieve afzuiging draagt 
bij aan een naadloze overgang naar de rest van uw inrichting.

KLASSIEK ZWART VOOR UW CHIQUE DESIGN INRICHTING

innovatieve afzuiging
Geïntegreerd in uw werkblad,
voor complete vrijheid

Dag 9

gratis
vaatwasser*



kijk voor meer informatie op hummelkeukens.nl

H-collectie Integra
Papyrusgrijs

Met industriële elementen

compleet voor

12.950,-

H-collectie
Laser Briljant

Keuken met schiereiland

compleet voor

6.995,-

Het fantastiche contrast tussen het donkere werkblad en de lichte fronten van deze 
keuken is werkelijk uniek. De glaskasten in dezelfde kleur maken het geheel compleet.

FRAAI CONTRAST VOOR EEN STRAK DESIGN

metalen wandkast
Ideale uitbreiding van uw 
industriële inrichting

bijpassend werkblad
het eiken nougat werkblad is een 
sfeermaker in uw keuken

De ideale combinatie van robuuste en praktische elementen komt overal in deze keuken 
terug. Achter energiek beton en eikenhout schuilt een zee aan effectieve opbergruimte.

INDUSTRIËLE KEUKEN: ROBUUST EN PRAKTISCH

H-collectie Toronto
Combinatie van

hout en glas

compleet voor

9.995,-



geroemde badkamers onze badkamers staan bekend om hun unieke en indrukwekkende stijl

elegante handdoekdroger
In geborsteld of gepolijst roestvaststaal

wastafel fuse
Samensmelting van rechte en
gebogen lijnen

noten fineer casabath
Modern badmeubel

vasco oni
Flinterdun, heerlijk warm en een
streling voor het oog

In deze badkamer met marmerstructuur komt u helemaal tot rust. De schitterende 
betegeling loopt door tot in de inloopdouche. Zo ontstaat een sereen totaalplaatje. Door de 
minimalistische wastafel en handdoekdrager komen functie en rust bovendien perfect samen.

PERFECTE BALANS VAN FUNCTIE EN RUST

De contrasten in deze badkamer zijn ook meteen de reden van haar succes. Door gebroken wit te combineren 
met noten fineer en de unieke bruinoranje vasco oni radiator, onstaat een warm en ontspannen geheel.

SFEERVOL EN MODERN: EEN SUCCESVOL CONTRAST



kijk voor meer informatie op hummelbadkamers.nl

comfortabel en hygiënisch
Reinig uw onderlichaam met
een aangenaam warme douchestraal

Deze badkamer is uniek in zijn soort. Verscholen in de strakke lijnen ligt alle comfort waar u behoefte 
aan heeft. De spiegelkasten op maat creëeren samen met de vele lichte elementen een ruimtelijk 
geheel. Door creatief gebruik te maken van het aanwezige licht ontstaat een bijzondere sfeer. Het 
douchetoilet met design bedieningspaneel vormen bovendien de finishing touch.

GEWAAGDE EENVOUD DANKZIJ STRAKKE LIJNEN

design bedieningspaneel
Functionaliteit verscholen
in strak design

Wandcloset
Etichett Abianco
Complete toiletset*

nu voor

398,-
Dag 8

gratis
douche
toilet*

maatwerk elementen
Perfect afgestemd op de
ruimte en uw wensen

Vrijblijvend ontwerp

Samen met u ontwerpen onze 
adviseurs uw persoonlijke 

droombadkamer. Wij nodigen u 
graag uit voor een vrijblijvende 
offerte. Maak uw afspraak via 

hummelbadkamers.nl



Geniet 10 dagen lang van
De Mooiste acties!
Kijk snel op pagina 6-7

KEUKENS

BADKAMERS

WONEN

Hummel Keukens, Badkamers en Wonen

Leeksterweg 33-37
8433 KW Haulerwijk

T   0516 42 50 00
E   info@hummelhaulerwijk.nl

hummelhaulerwijk.nl

Openingstijden

Maandag gesloten
Dinsdag 09.30  17.30
Woensdag 09.30  17.30
Donderdag 09.30  21.00
Vrijdag 09.30  17.30
Zaterdag 09.30  17.00
Zondag gesloten

Al meer dan 40 jaar het Hummel Gevoel

*Alle genoemde acties en aanbiedingen gelden tot 14 dagen na verspreiding van deze folder. Voorwaarden van de acties zijn in de winkel in te zien. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Alle genoemde prijzen in euro’s.

20% KORTING
op alle banken*

GRATIS
VLOERVERWARMING
bij aankoop van een
badkamer of woonkamervloer*

GRATIS MONTAGE
van uw nieuwe keuken*

10
nov
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10-DAAGSE

30 oktober - 10 november ‘18

Vier de opening van Hummel Wonen

DAG 10


