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Het mooiste huis van België staat in Ruiselede 

 

Woonwebwinkel Flinders startte in maart 2014 een unieke wooncampagne: Het 

Mooiste Huis Van België. Elke inwoner van België kon meedoen. Van de Belgische 

bevolking gingen 419 stemmen naar het huis in Ruiselede. In totaal hebben er zo’n 

1024 mensen hun stem uitgebracht. Eigenaar Jan de Roest heeft 500 euro shoptegoed 

gewonnen. 

 

“Bijzonder is de overeenkomst tussen het winnende huis en de trend van deze tijd. De Roest 

combineert in zijn huis namelijk tweedehands kasten met moderne lampen en zetels. Daarin 

is duidelijk de mix ‘n match trend te zien: moderne designartikelen worden gecombineerd 

met vintage artikelen, om zo een authentieke en unieke look te creëren. Dezelfde trend zien 

we ook terug in de mode, waar een vintage outfit gecombineerd wordt met een dure 

merktas,” aldus Ilse Severijnen redacteur bij Flinders. 

 

De Belgische bevolking werd uitgenodigd via bekende woonblogs zoals amoorie.be en 

kerygma.be, en via het online woonmagazine inspirerend-wonen.be, om een foto in te sturen 

van haar interieur. Flinders plaatste de foto’s op een speciale omgeving op Facebook. 

Vervolgens kon iedereen op zijn favoriete foto stemmen (door de foto te liken). De campagne 

is succesvol afgrond. 

 

Over Flinders 

Flinders is een woonwinkel waar consumenten en bedrijven meer dan 10.000 

designproducten kunnen vinden. Het is de missie van Flinders om design voor iedereen 

toegankelijk te maken. Dit doet zij online met een webshop (www.flinders.be) en een eigen 

woonblog, en offline met drie cafés in Amsterdam en Groningen. Flinders café is een nieuw 

concept in de designbranche. Flinders is tweemaal op rij door Sanoma verkozen tot de Beste 

Woonwebshop. 
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Voor een interview met de oprichter of meer informatie over de wooncampagne kunt u 

contact opnemen met: 03 80 83 705 

 

Geert-Jan Smits, directeur Flinders, e-mail geertjan.smits@flinders.nl 

 

Facebook: (https://www.facebook.com/Flindersdesignbelgie). 
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