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Wonderlijke
webwinkels
Vanaf november mag u uw radar weer scherpstellen op de mooiste cadeaus voor
uw naasten. Maar heeft u er al eens aan gedacht om uw kerstshopping online te
doen? Wij presenteren voor elke persoonlijkheid onze favoriete webwinkels!

www.maisoncoco.be

@ Magnolia Uitstekend nieuws voor wie

@ Dinner at Seven Keukenprinses- @

Casa de Luxe

Door Sofie de Niet

@ Le Dressing Sandrine Bouillon was in

@ La Maison Couture Uw poort naar

sum van Maison Coco snuistert u tussen duizend-en-een cadeautjes. Een boek van Tectum, een yogamatje, kussens met elandprint
van By Nord of de heerlijke kaarsen van Karmameju, u vindt het er allemaal.

www.fairefroufrou.com

www.maisondecoshop.be

www.sugarforyourcloset.com

@ Maison Coco Op het online univer-

de Amerikaanse e-shop Faire Frou Frou? Een
exquise selectie van de meest verleidelijke
lingerie van Parijs, Londen én Los Angeles.
Lingerielovers zoals wij ontdekken er kanten
bodysuits van het Amerikaanse label Zinke of
strakke lingerie met luipaardmotief van het
Britse luxehuis Fleur of England.

Scandinavisch design? In deze virtuele boetiek vindt u minder bekende interieurmerken
van het hoge noorden, geselecteerd door de
Deense zaakvoerder. Denk aan de tafelkleden,
handdoeken en badhanddoeken met frisse
motieven van Casa de Luxe of de kommetjes
met speelse motieven van House Doctor.

www.ledressing.be

Mawi

@ Faire Frou Frou De signatuur van

@ Maison Deco In de ban van puur

Steven Deduytsche

Sugar for your Closet Het ultieme
accessoire schenken doet u via de webshop
van de Oostendse Joke Hoogewijs. Dit gouden
adres biedt een nauwkeurige selectie aan gewaagde maar draagbare juwelen, schoenen
en handtassen. Onze favoriet: de exotische
juweelcreaties van het Londense Mawi.

www.zeshop.net

//www Lovers van gezelligheid

een vorig leven personal shopper bij het Parijse luxewarenhuis Printemps en verzamelt
vandaag alle Belgische ontwerpers onder één
webvlag. U vindt er onder andere de topcreaties van Kim Stumpf, fantasiejuwelen van Olivia Hainaut en aaibare handtassen van Steven
Deduytsche. Tip: schrijf u in in het luxedepot
en verkoop de kleding die u niet meer draagt!

@

@

Ze Shop Omdat elke goede keuken
start met een sterk product, verkoopt dit online kookwalhalla alleen producten die getest
én gekeurd werden door sterrenchefs SangHoon Deheimbre (L’Air du Temps in Novillesur-Mehaigne), David Martin (La Paix in Brussel) en Gert De Mangeleer (Hertog Jan in
Brugge). Delicatessen, champagne, specerijen
en oliën van de bovenste plank dus.

sen Tine Deprez en Sofie Druyts serveren u alles wat u nodig heeft voor een geslaagd diner.
Hun online concept store omvat eigentijdse
kookpotten, kleurrijk tafelservies en andere
culinaire musts die in alle keukens passen.
Met de knop ‘mooi om te geven’ komt u uit op
cadeautjes zoals de theepotten van Sagaform
of een champagnekoeler van Menu.

La Belle Échoppe Fans van de
Franse finesse vinden het ideale cadeau op
La Belle Échoppe. De navigatie van de webshop verloopt uiteraard en français, maar laat
dat u zeker niet afschrikken voor een bezoek.
Wie wilt uitpakken, zoekt op regio en kiest
de gietijzeren minikookpotten van Staub die
recht uit de Alsace komen of een lederen tas
van Bleu de Chauffe uit Normandië.

www.dinneratseven.be

www.labelleechoppe.fr

houdt van nicheparfums en -beautymerken:
de Antwerpse boetiek Magnolia bezoekt u
voortaan online. Wij onthouden de nieuwste
geur van het Parijse merk Memo in inspirerende flacons. Ook leuk om te geven: een überorigineel parfum van het prettig gestoorde
Etat libre d’Orange.

www.magnolia.be

@

The Cherry on the Cake Sterrenjuwelen aan zachte prijzen vindt u op de
vernieuwde e-boetiek van The Cherry on the
Cake, opgericht door twee shopverslaafde
30-something’ers. Wij worden verliefd op
de briljante oorbellen van Estrella, met als
inspiratie klassieke schoonheden als Kate
Middleton en Elizabeth Taylor.

the very best van de Britse webshops. U gaat
virtueel binnen in een 17e-eeuws kasteel met
de allure van een luxewarenhuis. In de eetkamer ontdekken wij de intrigerende porseleien
borden van Fornasetti, in de parfumerie treffen we zalige geurkaarsen van Byredo en in de
dressing ontwaart zich een paradijs op aarde
voor vrouwen die houden van spannende
maar tijdloze mode en juwelen.

www.thecherryonthecake.com

www.lamaisoncouture.com

www.purelifestyle.be

@ Pure Lifestyle

Een andere e-parel uit eigen land is Pure Lifestyle. Wie zich niet wil verliezen in het riante
aanbod van keukenspullen, interieurobjecten
en hightech klikt door naar cadeauspecial en
weet meteen welke hebbedingen het leukst
zijn om te geven.
Eva Solo

Fornasetti
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Alexandra Llewellyn

//www Classici
@

Belgium Wine Watchers Een
oude topwijn van Château Petrus, Château
d'Yquem of een fraaie Margaux aankopen
doet u via de Belgium Wine Watchers. Zaakvoerder Chris Thiran heeft een ruime ervaring
in het opsporen van excellente flessen en het
bezoeken van internationale veilingen. Extra
origineel: geef een fles wijn cadeau uit het geboortejaar van de ontvanger.

Rosenthal

www.belgiumwinewatchers.com

www.couturelab.com

@

@

20 Ltd Op deze Britse webshop kiest u
uit een roulerend aanbod van museumwaardige limited editions met behoorlijk wat authenticiteit. Braziliaanse armbanden, gestileerde miniatuurboten, kimono's of geborduurde
iPadhoezen, u kan het zo gek nog niet bedenken of het prijkt op deze website. Van elk koopwaar zijn er maximum 20 stuks.

Cigar One Deze Zwitserse online sigarenwinkel is een van de meest prestigieuze
in zijn soort. U vindt er een geestverruimend
aanbod premium handgerolde Cubaanse
sigaren. Shopt u voor een echte afficionado,
waag u dan aan een bod op de meest exclusieve blends op de vele veilingen van het huis.
www.cigarone.com

@

@

Couture Lab De e-store werd bedacht door luxegoeroe Carmen Busquets. Haar
missie? De creatieve individualiteit levend houden. Op Couture Lab vindt u handgemaakte
geschenken tussen de 100 en 20.000 euro. Dat
gaat van een handtas van de Parijse couturier
Alexis Mabille tot houten kommen uit Thailand. Leuk: van elk product krijgt u het verhaal
van de creatie en de designer.

@ Luxus Gifts Op de innovatie e-shop

U Gallery Voor betaalbare kunst surft
u naar U Gallery. U kiest uw kunstwerk per stijl
(van impressionisme over surrealisme tot stilleven) of per gedaante (oliedoek, sculptuur of
fotografie) en gaat via de virtuele muur na of
uw aankoop in het interieur past. Of koop uw
artistiek geschenk op basis van onmiskenbare labels zoals 'de Europeaan' of 'de minimalist'. Succes gegarandeerd!

Luxus Gifts legt u in een handomdraai samen
met vrienden en kennissen. Het principe is eenvoudig: u kiest een deelnemende handelaar (in
juwelen, wijnen, interieur enzovoort), maakt
een geschenkpagina aan en coördineert de
schenkers en bijdragen. Wanneer het gewenste bedrag bereikt is krijgt de gelukkige zijn geschenkvoucher voor een item naar keuze.

www.ugallery.com

www.luxusgifts.be

www.20ltd.com

@ Vivre Ook mail-orderfanaat Eva Jean-

bart-Lorenzotti verzamelt op haar webshop
luxueuze goodies van over de hele wereld.
Decoratieve Chinese puzzels, een verleidelijk
parfum van het Franse Iconofly of de kristallen
ringen van het New Yorkse juweelmerk Hariri &
Hariri zijn slechts enkele van de items die nu al
op ons verlanglijstje staan.

www.vivre.com

@

Baunat Diamanten juweelcreaties met
een pure en natuurlijke charme vindt u bij het
Belgische Baunat. In de directeursstoelen van
het merk zetelen ervaren diamantaankopers, die
Antwerps vakmanschap inzetten voor tijdloze
juwelen aan een eerlijke prijs. Weet dat het
merk over een garantie van 20 jaar beschikt.
www.baunat.com
Iconofly

@ Harrods Wie zegt dat u een trip naar

Londen moet boeken om bij Harrods te winkelen? Op de behoorlijk geavanceerde webstek
van het Britse instituut ligt de felbegeerde
kerstafdeling voor het grijpen zonder gedoe.
Samen met de rest van het allesomvattende
designeraanbod natuurlijk.
Baunat
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Vitra

//www Designfreaks
@ Designer Collectors Op de e-shop

van Arterior (vroeger Vitrapoint) en de logistieke partner Castelein vindt u een bijzonder
ruim aanbod van de designreus Vitra, de
klassiekers van Maarten Van Severen en Charles
Eames inbegrepen. We raden u aan om tijdig
uw keuze te maken, want niet alle producten
van deze fraaie interieurtempel zijn in stock.

www.designcollectors.com

@ Colette De leukste gadgets vindt u nog
altijd op de moeder van de concept stores. Ook
het online aanbod is spannend, vernieuwend
en blinkt uit in geeky gadgets en hightech. U
koopt er onder meer een futuristische lading
horloges van Ikepod maar ook de schattige
pluchen beertjes van het Franse Trousselier.

www.colette.fr
Ikepod

@ Mr. Porter De e-boetiek Mr. Porter

@ I Object De online shop van de ge-

lijknamige Gentse concept store bundelt een
eigenzinnige mix van decoratieve objecten,
accessoires, hightech en papierwaren. Kiezen
doet u supersnel via de gewenste prijs en ecologische helden surfen in hun eigen rubriek
met onder andere servies van Smiling Planet.

is op maat van de moderne gentleman.
Upscale merken zoals Burberry, Loro Piana en
Paul Smith of grote Britse shirtmakers à la Turnbull & Asser, ze zijn er allemaal present. Toch
vindt u bij Mr. Porter ook ongezien coole geschenken met klassieke touch, zoals de dassen
van het Japanse merk Mr. Bathing Ape of een
weekendtas van Want les Essentiels de la Vie.

www.iobjectstore.com

www.mrporter.com

@

@ World of Objects Deze online

flagship store bulkt van de creatieve, high-end
en coole producten uit de wereld van design,
gadgets, literatuur, muziek en mode. Op de
bijhorende blog leest u levendige verslagen
van de grensoverschrijdende zoektocht naar
producten in Hong Kong, New York of Berlijn.

www.deinvasie.be

www.worldofobjects.com

@ Moma Store De boetiek van het

Museum van Moderne Kunsten in New York
is een begrip. Via een bestelling op de webshop
kunt u de functionele, persoonlijke of hilarische items ook overzees verschepen. Weet dat
werkelijk elke honingpot, klok, designstoel en
kandelaar door de curatoren van het museum
bestudeerd werd alvorens het aanbod van de
e-shop te vervoegen.
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gische online kunstgalerij koopt u hedendaagse crossovers tussen verschillende disciplines (kunst, mode en design) en dat maakt
het eigenwijze aanbod van deze webshop erg
aantrekkelijk. Naast unieke stukken en limited
editions, scoort u er exclusieve werken van
gevestigde namen (puik design van Linde
Hermans) én opkomend talent (de experimentele juweelontwerper Sofie Boons).

www.moozeum.com

De Invasie Dit platform geeft Belgisch
en Nederlands creatief talent een kans. Een
jury uit verschillende disciplines waakt over
wie er op deze online springplank mag verkocht worden. Strijden momenteel in de artistieke arena: het stoere designduo Fer & Dubois
en keramisch kunstenares Jolien Holvoet.

www.momastore.org

@ Moozeum Op deze gloednieuwe Bel-

Urban Ears

Want les Essentiels de la Vie

