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Flinders wederom verkozen tot beste Woonwebshop van Nederland 

 

Maandag 26 november 2012 werd tijdens de uitreiking van de Sanoma Woon Awards 

bekend gemaakt dat Flinders wederom is verkozen tot de beste Woonwebshop van 

Nederland. Naast Flinders waren Fonq.nl en Stijls.nl genomineerd. Maar het was 

Flinders die er voor het tweede jaar op rij met de prijs vandoor ging. 

 

De vakjury beoordeelde ruim 200 woonwebshops op selectiecriteria als website 

functionaliteit, design, originaliteit en productassortiment. De juryleden waren dit jaar Chantal 

Poiesz, Kirsten Jassies, Martijn van der Neut en Mieke Beljaarts. Voorzitter van de jury, 

Chantal Poiesz, geeft als feedback: “Flinders is nog steeds een uniek concept, een 

totaalbeleving met naast de webshop een fysieke winkel met horecafunctie, een magazine 

en de mogelijkheid tot stylingadvies. Dit jaar is het assortiment verrijkt met veel nieuwe 

merken.” 

 

Het Flinders team is ongelooflijk blij met deze precieuze Award: “Dit hadden we niet durven 

dromen. Na de prijs van vorig jaar hebben we met het team keihard gewerkt aan de 

doorontwikkeling van het Flinders-concept. Dat dit wederom wordt beloond met een Sanoma 

Woonaward is echt fantastisch,” aldus een enthousiaste Geert-Jan Smits, directeur van 

Flinders. 

 

Over Flinders 

Flinders is een winkel waar consumenten en bedrijven eenvoudig designproducten kunnen 

vinden. Het is de missie van Flinders om design voor iedereen toegankelijk te maken. Dit 

doet zij online met een webshop en een eigen online magazine, en offline met twee Flinders 

Cafés in Amsterdam. Flinders Café is een nieuw concept in de designbranche. 

 
- Einde bericht - 

 

  



Flinders BV | Geert-Jan Smits | 28 november 2012 | Tel 020 – 3030 630 

 

Voor een interview met Geert-Jan Smits of meer informatie over Flinders kunt u contact 

opnemen met: 

Geert-Jan Smits, directeur Flinders, telefoon 020 3030 630 of e-mail 

geertjan.smits@flinders.nl 
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