
Meerlingenbijlage 2017

DEZE CATALOGUS 

VERMELDT DE 

 MAXIMUMPRIJZEN



Een kindje krijgen is altijd spannend. En zeker als het er twee of meer zijn! Dubbel geluk, maar ook heel wat vragen en 
bekommernissen. Dreambaby verdubbelt dan ook haar aandacht voor jonge en toekomstige ouders van meerlingen. 
Onze medewerkers staan elke dag klaar om naar je te luisteren en bieden je een optimale service.

Een meerling hebben betekent niet noodzakelijk alles in veelvoud kopen. Dat ontdek je in deze meerlingenbijlage. 
Ze bevat een aangepast assortiment met praktische spulletjes, speciaal ontworpen om je ‘dubbelleven’ zo makkelijk 
mogelijk te maken. We geven zo veel mogelijk informatie bij alle artikelen. Zo vergelijk je ze snel en maak je altijd de 
juiste keuze voor jou en je kleintjes.

En dat is nog niet alles. Een meerling betekent ook meer voordelen bij Dreambaby! In plaats van 10 % profi teer je van 
15 % korting bij het afsluiten van je geboortelijst! Dat is fi nancieel dus ook mooi meegenomen.

Vragen of wil je meer advies of informatie? Bel dan zeker onze Advieslijn of spring eens binnen in je dichtstbijzijnde 
Dreambaby-winkel.    

Veel leesplezier en tot binnenkort! 
Het Dreambaby-team

Een meerling�…
of het leven door een dubbele bril
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Prijzen geldig van 6/2 t.e.m. 31/12/2017.

Kwaliteit, grote merken en
nieuwigheden

Voor je baby’s wil je niets aan het toeval overlaten. 
Daarom hanteert Dreambaby strenge kwaliteitseisen. 
We selecteren alleen de meest betrouwbare merken en volgen 
nieuwe ontwikkelingen nauw op. Zo groeien je baby’s op in alle 
veiligheid. Er komen regelmatig nieuwe producten bij in ons 
assortiment … ook voor meerlingen!

Beschikbaar op aanvraag

Omdat we je toch graag een brede keuze geven zijn sommige 
artikelen in deze bijlage niet meteen beschikbaar in de winkel. 
Maar op jouw vraag bestellen we ze gewoon bij onze leverancier.

Je kan ze gemakkelijk herkennen aan dit logo 

De levertermijn voor die artikelen bedraagt gemiddeld tussen de 
6 à 8 weken. Voor de exacte levertermijn van je artikel kan je 
terecht bij een van onze medewerkers in de winkel of bij onze 
Advieslijn.

Je kan deze artikelen ook op je geboortelijst plaatsen. 
En net zoals bij andere artikelen geldt hier geen aankoop-
verplichting bij het afsluiten van je lijst. 

Hoe plaats je zo’n artikel op je geboortelijst?

Je kan altijd terecht bij onze babyspecialisten in de winkel.
Of bel onze Advieslijn op 02 363 56 65, of stuur een e-mail naar 
advieslijn@dreambaby.be.

Andere kleur of model voor je wandelwagen in gedachten? 

Surf naar dreambaby.be, ga langs in je Dreambaby-winkel of 
contacteer onze Advieslijn. 

Tip: 
Meerlingen blijven soms minder lang in mama’s buik. Leg je 
geboortelijst daarom op tijd en geef een vroegere geboortedatum 
door. Zo ben je zeker dat je spulletjes klaarliggen als het zo ver is.

Een meerling betekent ook meer kosten. Maar daar heeft 
Dreambaby aan gedacht. Je krijgt van ons een geschenkkaart 
bij het afsluiten van je geboortelijst, niet t.w.v. 10 %, maar 
t.w.v. 15 % van het totale bedrag van de aangekochte artikelen 
van je geboortelijst. Al wat je daarvoor hoeft te doen is een 
geboorteattest of attest van je gynaecoloog afgeven in je favoriete 
Dreambaby-winkel. Of bezorg zo’n attest aan onze Advieslijn. 

Achteraan in deze bijlage vind je alle voordelen van een 
geboortelijst bij Dreambaby en een overzicht van onze winkels.

1 baby’tje =        korting

2 of meer baby’tjes =             korting�!

10   %

15  %
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TECHNISCHE INFO

  Parasol     black                 
  721939  - €  39,95        

  Verzorgingstas     black                 
  D 18 x B 44 x H 28 cm.  
  737636  - €  99,95        

  Voetenzak voor 
wandelwagen     black                 

  Geschikt tot ongeveer 
18 maanden.  

  737655  - €  99,95        

  Draagmand         espresso 
black                 

  Met matrasje, zonnekap, 
regenhoes en dekzeil.  

  780376  - €  259        

 Opgevouwen:   L 67 x B 59 x H 29 cm .  Gewicht:   9,7 kg 

  Adapter   
  Geschikt voor Maxi-Cosi, Cybex en BeSafe.   721938  - €  39,95        

  Adapter   Tandem                     
  Geschikt voor zitje, duozitje en draagmand.    737344  - €  69,95        

  Adapter       Lower Car Seat                     
  Om een tweede draagbare autostoel 

op het onderstel te monteren.    737621  - €  39,95        

 Wandelwagen      EGG      

 Tru-Ride  Technology: 
lekvrije banden voor 
extra comfort en 
duurzaamheid 

 Troeven: 

 • Aluminium frame  
 • Met foam geïnjecteerde banden met 

vering voor- en achteraan  
 • Rugleuning verstelbaar in 3 standen met 

volledig vlakke slaapstand  
 • Duwstang verstelbaar van 94 tot 105 cm  
 • Voetensteun verstelbaar 
 • Bekleding is afneembaar en wasbaar 
 • Mogelijke opstellingen: 2 zitjes, 2 draag-

manden, 2 draagbare autostoelen, 
1 draagmand en 1 zitje, 1 draagbare 
autostoel en 1 zitje en 1 draagmand en 
1 draagbare autostoel  

€  939        

 black 

 Inbegrepen: 

  

      

ACCESSOIRES

  Duozit     espresso black                 
  Achteraan te monteren op 

het onderstel.  
  780380  - €  239        

 Standaard verkrijgbaar in: 

 black 
 780372 
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TECHNISCHE INFO

1.  Regenhoes   
  856070  - €  39,95        

2.  Regenhoes    
 voor tweede zitje                     

  856069  - €  39,95       
  Parasol     grigio                 
  856066  - €  38,95        

  Verzorgingstas     grigio                 
  D 65 x B 75 x H 52,5 cm.  
  856064  - €  119        

  Voetenzak voor 
wandelwagen     grigio                 

  856065  - €  119        

  Adapter     voor tweede draagbare autostoel                     
  Geschikt voor Maxi-Cosi, Cybex en BeSafe.  
  856068  - €  39,95        

  Adapter 
  Geschikt voor Maxi-Cosi, Cybex en BeSafe.  
  856067  - €  38,95        

 Opgevouwen:   L 89.5 x B 60 x H 30 cm  
 Gewicht:   8,5 kg 

 Wandelwagen      GEO   QUADRO TWIN   

 Vorm de zitjes om 
tot een draagmand 

 Met lederen duwstang en 
veiligheidsbeugel 

 • Aluminium frame  
 • Luchtbanden met vering voor- en achteraan  
 • Rugleuning verstelbaar in 3 standen met volledig 

vlakke slaapstand  
 • Duwstang verstelbaar van 93 tot 109 cm  
 • Voetensteun verstelbaar 
 • Bekleding is afneembaar en wasbaar 
 • Mogelijke opstellingen: 2 zitjes, 2 draagmanden, 

2 draagbare autostoelen, 1 draagmand en 1 zitje, 
1 draagbare autostoel en 1 zitje en 1 draagmand 
en 1 draagbare autostoel  

€  1399        
   Artikel op aanvraag (zie blz. 1)         

 Inbegrepen: 

    

 Standaard verkrijgbaar in: 

 grigio 
 856055 

 grigio 

 Ideaal voor 
tweelingen 

 30°  

1 2

ACCESSOIRES

  

O
P 

ST
AP

 Troeven: 
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  Regenhoes 
  Past over alle mogelijke 

combinaties.  
  737082  - €  29,95        

  Adapter   
voor tweede draagmand

      856539  - €  29,95        

  Adapter   
  Geschikt voor Maxi-Cosi, Cybex 

en BeSafe.  
  856538  - €  29,95        

 Duowandelwagen      ZOOM   V2   
 Troeven: 

 • Aluminium frame  
 • EVA-schuimrubberen banden met vering voor- 

en achteraan  
 • Rugleuning verstelbaar in 3 standen met volledig 

vlakke slaapstand  
 • Duwstang verstelbaar van 89,5 tot 105 cm  
 • Voetensteun verstelbaar 
 • Bekleding is afneembaar en wasbaar 
 • Mogelijke opstellingen: 2 zitjes, 2 draagmanden, 

2 draagbare autostoelen, 
1 draagmand en 1 zitje, 1 draagbare autostoel en 
1 zitje en 1 draagmand en 1 draagbare autostoel  

   €  769        

 street 

      

 Inbegrepen: 

 street 
 856536 

 Standaard verkrijgbaar in: 

TECHNISCHE INFO

 Even breed 
als een 
gewone 
wandelwagen: 
60 cm 

 Opgevouwen:   
L 82.5 x B 60 x H 52 cm  
 Gewicht:   10,4 kg 

ACCESSOIRES

  Draagmand     street                 
  Met matrasje, zonnekap, muggennet 

en dekzeil.  
  856537  - €  189        
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 Opgevouwen:   
L 91.5 x B 54 
x H 32 cm  
 Gewicht:   16 kg 

 Duowandelwagen       DANA FOR 2   
 Troeven: 

 • Aluminium frame  
 • EVA-schuimrubberen banden 

met vering achteraan  
 • Rugleuning verstelbaar in 3 standen 

met volledig vlakke slaapstand  
 • Voetensteun verstelbaar  
 • Bekleding is afneembaar en wasbaar 
 • Mogelijke posities: 2 zitjes, 

2 draagbare autostoelen, 1 zitje en 
1 draagbare autostoel    

 €  449        

TECHNISCHE INFO

 Inbegrepen: 

            

 black raven 
 818317 

 Standaard verkrijgbaar in: 

 black raven 

  Met adapter. Geschikt 
voor Maxi-Cosi, Cybex 
of BeSafe.  

O
P 

ST
AP
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1.  Zonnekap/muggennet 
  Voor het gewone zitje of het 

face-to-face-zitje.  
  664700  - €  49,95        

2.  Dubbele zonnekap/
muggennet   

  Voor 2 gewone zitjes of 
2 face-to-face-zitjes.  

  664701  - €  59,95        

  Regenhoes   
  Geschikt voor 1 zitje: 

het gewone zitje of het 
face-to-face-zitje.  

  664590  - €  49,95        

  Boodschappenmand     Joey     zwart                 
  Plaats naast je baby op het 

onderstel als je de Duet als 
solowandelwagen gebruikt. 
Met 2 inzetten. 
D 28 x B 82 x H 20 cm.  

  664587  - €  69,95        

  Adapter   
  Geschikt voor Maxi-Cosi, Cybex 

en BeSafe.  
  voor 1 draagbare autostoel                     
  664588  - €  49,95        
  voor 2 draagbare autostoelen                     
  664638  - €  49,95       

 Opgevouwen:   
L 89 x B 63 x H 30 cm  
 Gewicht:   13 kg 

 Troeven: 

 Inbegrepen: 

 • Aluminium frame  
 • Luchtbanden met vering achteraan  
 • Rugleuning traploos verstelbaar 

met volledig vlakke slaapstand  
 • Duwstang verstelbaar van 78 tot 

106 cm  
 • Voetensteun verstelbaar 
 • Mogelijke opstellingen: 2 zitjes, 

2 draagbare autostoelen, 2 
draagmanden, 1 zitje en 
1 autostoel, 1 zitje en 1 draagmand, 
1 draagbare autostoel en 
1 draagmand of solo met 1 zitje en 
Joey-boodschappenmand   

€  799         black 

 Duowandelwagen     DUET   V3     BLACK     
ACCESSOIRES

TECHNISCHE INFO

1 2

 Standaard 
 verkrijgbaar in: 

 black 
 856525 

    

  

 Kan door een standaarddeur: 63 cm 
 Opvouwbaar met 1 hand 

  Draagmand     black     
  Omvormbaar tot naar jou gericht 

face-to-face-zitje              
  856526  - €  199         
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w

 tweed 

  Muggennet 
  856559  - €  12,95        

  Regenhoes   
  856561  - €  24,95        

  Regenhoes voor draagmand   
  856560  - €  24,95        

  Opvouwbare / 
Plooibare draagmand   

  Met matrasje, zonnekap 
en dekzeil.  

  856557  - €  175        

 Duowandelwagen      2GO       TWEED     
 Even breed als een gewone 
wandelwagen: 60 cm 

 Troeven: 
 • Aluminium frame  
 • PU-schuimrubberen banden met vering voor- en 

achteraan  
 • Rugleuning verstelbaar in 4 standen met volledig 

vlakke slaapstand  
 • Duwstang verstelbaar van 90 tot 110 cm  
 • Voetensteun verstelbaar 
 • Mogelijke opstellingen: 2 zitjes, 2 draagmanden, 

2 draagbare autostoelen, 1 draagmand en 1 zitje, 
1 draagbare autostoel en 1 zitje en 1 draagmand 
en 1 draagbare autostoel    

€  649        

   Artikel op aanvraag (zie blz. 1)         

 Standaard verkrijgbaar in: 

 tweed 
 856556 

    

 Inbegrepen: 

  Adapter   
  Geschikt voor 

Maxi-Cosi, Cybex of 
BeSafe.  

  721946  - €  24,95        

 Opgevouwen:   
L 85 x B 60 x H 31 cm  
 Gewicht:   11,5 kg 

TECHNISCHE INFO

ACCESSOIRES

O
P 

ST
AP
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TECHNISCHE INFO
ACCESSOIRES

  Parasol 
     721606  - €  24,95        

  Verzorgingstas    
  D 14,5 x B 46 x 

H 38 cm.  
  721605  - €  84,95        

  Basis voor draagbare autostoel   
  Om de draagbare autostoel Max, Noa & Tom 

groep 0+ en groep 0+/1 in één klik-klare 
beweging in en uit een auto met IsoFix te 
klikken. De poot zorgt voor extra stabiliteit 
en beperkt eventuele rotatie bij een ongeval.  

  721638  - €  159        
 Met IsoFix-
systeem 

 Opgevouwen:   L 98 x B 65 x H 29 cm  
 Gewicht:   8,2 kg 

 Duowandelwagen      MAX, NOA & TOM      

 Vorm de zitjes  makkelijk 
om tot een zachte 
 draagmand : bruikbaar 
vanaf baby’s geboorte 

 Met 2 draagbare autostoelen  Troeven: 

 • Aluminium frame  
 • EVA-schruimrubberen banden met vering voor- 

en achteraan  
 • Rugleuning verstelbaar in 3 standen met volledig 

vlakke slaapstand  
 • Duwstang verstelbaar van 100 tot 119 cm  
 • Bekleding is afneembaar en wasbaar 
 • Mogelijke opstellingen: 2 zitjes, 2 opvouwbare 

draagmanden, 2 draagbare autostoelen, 1 zitje 
en 1 draagbare autostoel, 1 zitje en 1 opvouwbare 
draagmand en 1 opvouwbare draagmand en 
1 draagbare autostoel   

 €  999        

 bruin 

 Standaard verkrijgbaar in: 

 bruin 
 721604 

    

    

  

  

  

  

 Inbegrepen: 

x2

x2 x2 x2 x2

x2 x2
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  Dubbele regenhoes     
  737248  - €  34,95        

  Voetenzak voor 
wandelwagen    
 black/charcoal                 

  737295  - €  64,95        

  Draagmand     Snug     black                 
  Met matras, zonnekap en dekzeil.  
  737241  - €  199        

  Adapter   
  Geschikt voor Maxi-Cosi, Cybex en 

BeSafe.  
  906634  - €  39,95        

 Opgevouwen:   L 80 x B 59 x H 30 cm  
 Gewicht:   8,7 kg 

 Duowandelwagen       DOT V3   
 Troeven: 

 • Roestvrij stalen frame  
 • Met foam geïnjecteerde banden  
 • Rugleuning traploos verstelbaar met 

volledig vlakke slaapstand  
 • Duwstang verstelbaar van 68 tot 105 cm  
 • Bekleding is afneembaar en wasbaar 
 • Mogelijke opstellingen: duozitje achteraan, 

duozitje vooraan naar of weg van de ouder, 
duozitje en 1 draagbare autostoel, duozitje 
en 1 zachte draagmand in het hoofdzitje   

€  599        

 graphite 

 Inbegrepen: 

      
 graphite 
 737240 

 Standaard 
 verkrijgbaar in: 

TECHNISCHE INFO

ACCESSOIRES

 Opvouwbaar 
met 1 hand 

 Inclusief 
duozitje 

   Artikel op aanvraag (zie blz. 1)         

O
P 

ST
AP
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  Adapter   M8032 voor draagbare autostoel                     
  Om een tweede draagbare autostoel van Maxi-

Cosi, Cybex of BeSafe op de adapter A8031 van de 
duowandelwagen te monteren.  

  958389  - €  19,95        

  Adapter     A8031 voor draagmand                     
  Om een tweede draagmand of een tweede 

draagbare autostoel 2 Combi op de 
duowandelwagen te monteren.  

  958385  - €  19,95        
 Opgevouwen:   
L 92 x B 62.5 x H 38 cm  
 Gewicht:   12,6 kg 

 Duowandelwagen      2 COMBI   V3   
 Even breed als een gewone wandelwagen: 55 cm  Troeven: 

 • Aluminium frame  
 • EVA-schuimrubberen banden vooraan en luchtbanden 

achteraan met vering voor- en achteraan  
 • Rugleuning verstelbaar in 2 standen met volledig 

vlakke slaapstand  
 • Duwstang verstelbaar van 96 tot 108 cm  
 • Mogelijke posities: 2 zitjes, 2 draagbare autostoelen, 

2 draagmanden, 1 zitje en 1 draagmand, 1 zitje en 
1 draagbare autostoel en 1 draagmand met 1 draagbare 
autostoel      

 €  549        

 zwart 

 Met adapter. Geschikt 
voor Maxi-Cosi, Cybex, 
BeSafe of Topmark 2 
Combi. 

          

 Inbegrepen: 
 Standaard verkrijgbaar in: 

 zwart 
 856520 

ACCESSOIRES

TECHNISCHE INFO

  Zachte draagmand    
 zwart                 

  Met matrasje, 
zonnekap en dekzeil.  

  856521  - €  89,95        
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  Adapter     voor 2 draagbare 
autostoelen                     

  856541  - €  44,95        

  Adapter     voor 1 draagbare 
autostoel                     

  856540  - €  27,50        

 Duowandelwagen     BOOK FOR TWO     

   Artikel op aanvraag (zie blz. 1)         

ACCESSOIRES

 Inbegrepen: 

 Troeven: 

 • Aluminium frame  
 • PU-schuimrubberen banden met vering voor- en achteraan  
 • Rugleuning traploos verstelbaar met volledig vlakke slaapstand  
 • Bekleding is afneembaar en wasbaar  
 • Mogelijke posities: 2 zitjes, 2 draagbare autostoelen, 1 zitje en 

1 draagbare autostoel     

€  649        

    

 Standaard verkrijgbaar in: 

 mod black 
 856535 

 Kan door een standaarddeur: 74,5 cm 

 mod black 

TECHNISCHE INFO

 Opgevouwen:  
 L 46.5 x B 74.5 x 
H 86.5 cm 
 Gewicht:   14 kg 

O
P 

ST
AP

  Draagbare autostoel       Primo Viaggio SL    
 Groep 0+   mod black        

  •  Te bevestigen met de basis 
(apart verkrijgbaar) of met de 
autogordel  

 •  Hoofdsteun en gordels gelijktijdig 
in de hoogte verstelbaar  

 • Zijdelingse bescherming  
 • Met verkleinkussen en zonnekap  
 • Gewicht: 3,8 kg     

  856542  - €  209        
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 Duobuggy       ECHO TWIN   
 Kan door een standaarddeur: 
78 cm 

 Inbegrepen: 

 Troeven: 

 • Stalen frame  
 • Kunststof banden met 

vering voor- en achteraan  
 • Rugleuning verstelbaar in 

4 standen met 
volledig vlakke 
slaapstand          

€  299        

  Zachte draagmand 
  Om achteraan in het zitje van de 

wandelwagen te plaatsen. Met verharde 
bodem en afritsbare bovenkant. 
L 70 x B 34 x H 20 cm  

 €  34,95        

 Opgevouwen:  
 L 116 x B 51 x H 51 cm  
 Gewicht:   14 kg 

 Duowandelwagen   �� � RILEY 
 Even breed als een gewone 
wandelwagen: 55 cm 

 Inbegrepen: 

 Troeven: 

 • Stalen frame  
 • Met foam geïnjecteerde banden 

met vering voor- en achteraan  
 • Rugleuning verstelbaar in 

3 standen met volledig vlakke 
slaapstand  

 • Bekleding is afneembaar en 
wasbaar       

€  249        

 zwart 

 grijs 
 664673 

 Standaard verkrijgbaar in: 

 zwart 
 664672 

  zwart                  
  664674 
  grijs                  
  664675 

TECHNISCHE INFO

ACCESSOIRES

 Opgevouwen:  
 L 105 x B 47 x H 38 cm 
 Gewicht:   13,4 kg 

 Standaard verkrijgbaar in: 

 rood 
 920090 

TECHNISCHE INFO
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 Inbegrepen: 

TECHNISCHE INFOTECHNISCHE INFO

 Kan door een 
standaarddeur: 75 cm 

 Opgevouwen:  
 L 114 x B 44 x H 46 cm 
 Gewicht:   13,8 kg 

 Troeven: 

 • Aluminium frame  
 • Volle rubberen banden 

met vering voor- en achteraan  
 • Rugleuning verstelbaar in 

4 standen met volledig vlakke 
slaapstand  

 • Voetensteun verstelbaar  
 • Handvatten verlengbaar 
 • Harnas in de hoogte verstelbaar 
 • Bekleding afneembaar en 

wasbaar  

€  495        

 Kan door een 
standaarddeur: 74 cm 

 Opgevouwen:  
 L 112 x B 37 x H 34 cm 
 Gewicht:   10,5 kg 

 Duobuggy       TWIN TECHNO     Duobuggy       TWIN TRIUMPH    

 Troeven: 

 • Aluminium frame  
 • Volle rubberen banden met 

vering achteraan  
 • Rugleuning traploos verstelbaar 

met volledig vlakke slaapstand  
 • Harnas in de hoogte verstelbaar  
 • Bekleding is afneembaar en 

wasbaar      

€  400        

   Artikel op aanvraag (zie blz. 1)         

 Standaard verkrijgbaar in: 

 black charcoal 
 737072 

 Standaard verkrijgbaar in: 

 black 
 737075 

 Inbegrepen: 

      

O
P 

ST
AP
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 Draagdoek  
 MET 2 IN EEN DRAAGDOEK 
 Een draagdoek geeft je baby een veilig, geborgen gevoel. 
Bovendien zit je baby er in de ergonomische M-houding. 

1
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3.  Geweven draagdoek       BB-TAI     grijs     
 • Draag je baby op je buik, je heup 

of je rug  
 • Met hoofdsteun  
 • L 205 cm  
 • Van biokatoen  
 • Geschikt voor kindjes tot 15 kg     

  673362  - €  109         

 2 kindjes? 
1 BB-TAI vooraan en 
1 BB-TAI achteraan  Extra lang: 

560 cm 

 30°   30°  

  

1 2 3

3

O
P 

ST
AP

     Dicht bij mama, daar genieten jij én je baby’s van. 
Een draagdoek is ideaal voor knu� elende quality 
time, en je houdt bovendien je handen vrij!         

  Geweven draagdoek       BB-Slen    
 • Draag je kindje op je buik, heup of rug  
 • Met handleiding voor 4 draagposities  
 • Van geweven Fair Trade-biokatoen  
 • Geschikt voor kindjes tot 15 kg     

1.  campanula blue     
 • L 490 cm    664496  - €  89,95         

2.  champagne      
 • L 560 cm   673361  - €  109        
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 Fietskarren   MET PLAATS VOOR 2 !           

  Regenhoes voor fi etskar       Kid (Plus) for 2                     
     856081  - €  34,95        

  Zitje voor       fi etskar                     
  Ondersteunt 

baby’s die nog niet 
zelfstandig rechtop 
kunnen zitten. 
Van 10 tot 18 
maanden.  

  699814  - €  49,95        

 ACCESSOIRES 

  Verzorgingstas       Kid     meadow 
green/sand grey                 

  D 11,5 x B 36 x H 21 cm.  
  856088  - €  44,95        

  Hangmat       voor fi etskar           
  - Veert mee         
  Met stevige zijkanten en 

gevoerde driepuntsgordel. 
Voor baby’s van 1 tot 
10 maanden.  

  721972  - €  69,95        

 3-in-1: fi etskar, 
 wandelwagen 
en buggy 

  Fietskar       Kid Plus for 2     Click & Crooze   
sky blue/brown        

  • Aluminium frame met vering  
 • 2 zitjes met vijfpuntsgordel en een grote 

opbergruimte achteraan  
 • Compact opvouwbaar  
 • Met 2 askoppelingen en slot, groot wiel 

(wandelwagen), klein wiel (buggy), wind-/
regenscherm, muggennet en veiligheidsvlag  

 • L 109 (zonder stang) x B 87 x H 89 cm 
 • Gewicht: 15,3 kg 
 • Draagvermogen: 45 kg 

     856073  - €  799        

  Fietskar       Kid for 2 Click & Crooze    
 meadow green/sand grey          

  • Aluminium frame  
 • 2 zitjes met vijfpuntsgordel en een grote 

opbergruimte achteraan  
 • Compact opvouwbaar  
 • Met 2 askoppelingen en slot, groot wiel 

(wandelwagen), klein wiel (buggy), wind-/
regenscherm, muggennet en veiligheidsvlag  

 • L 109 (zonder stang) x B 87 x H 89 cm 
 • Gewicht: 15,3 kg 
 • Draagvermogen: 45 kg 

  721971  - €  599        

 Met AirPad-vering 
en lichtje aan de 
duwstang 

O
P 

ST
AP

  Regenhoes voor fi etskar       Kid (Plus) for 2                     
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 Verzorgingstassen   
 Extra accessoires niet inbegrepen.         

  Verzorgingstas       Duo Double Signature    
  D 11 x B 46 x H 34 cm.  
1.  signature black                   818824  - €  89,95       
2.  chevron                   818825  - €  89,95       
3.  heather grey                   818823  - €  89,95        

  Verzorgingstas       Bailey     black                 
  D 17,8 x B 48,3 x H 28 cm.  
  664533  - €  159        

 Met lederen details 

  Positionerings- en 
borstvoedingskussen      
 My 7     grijs                 

  2 ergonomische zones die 
je hoofd en lichaam optimaal 
ondersteunen. L 190 cm.  

  664125  - €  99,95        

 Vermindert snurken en buikliggen 

  Gordelset voor keizersnede           wit       
  -  Verlicht pijn na een keizersnede 

met warmte of kou         
  Beschermt tegen schokken en 

irritatie. Bestaat uit een gordel, 
kersenpitkussen, gelkussen, hoes en 
gewatteerd schild van polyester.  

  664128  - €  19,95        

1

2 3

VO
O
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  Verzorgingstas       Casual Twin bag    
 triangle dark grey                 

  D 19 x B 44 x H 33 cm.  
  818452  - €  99,95        

          

isolerende
fl essenhouder

isotherm
vak

fopspeen-
tasje

vak voor 
vochtige 
materialen

uitneembaar 
verzorgings-
matje
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 Parktextiel 

  Parklegger     voor duopark 
Charlotte                     

  Van katoen en polyester. 
135 x 82 cm.  

  664704  - €  54,95        

 Omkeerbaar 

  Parkomranding voor duopark    
 katoen               

  664705  - €  84,95        

 Duoparken             

  Deken voor wieg of park      
 Dreamer     katoen               

  B 75 x L 100 cm.  
1.  nude   721757  - €  35,95        
2.  silvercreek   721758  - €  35,95       

  Plooibaar duopark       Charlotte     moon grey                 
  Van gelakt beukenhout. Op wieltjes. 

Bodem verstelbaar in 2 standen. 
Binnenafm. L 133,5 x B 82 cm.  

  664706  - €  179,95        

 40°  

 30°  

  Duopark       Marie Lucca XL   
  Van mdf met beukdecor. 

Bodem verstelbaar in 3 standen. 
Binnenafm.: L 145 x B 77 cm.  

1.  provence                   780981  ���- €  269        
2.  white                   673704  - €  269        

1 2

1 2

  MOUSE GREY           
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 THÉODORE             

  Doudou    
  631888  - €  11,95        

  Parklegger voor duopark   
  Van polyethyleen en katoen. 

L 146 x B 80 cm.  
  631830  - €  72,95        

  Parkomranding voor duopark   
  Van polyethyleen en katoen.  
  631832  - €  195        

 Met 
2 knu� eltjes 

  Parklegger voor duopark     
  Van polyetheen en katoen. 

L 146 x B 80 cm.  
  999450  - €  72,95        

 30°  

 30°  

 Knu� els               THÉODORE             

  Parkomranding voor duopark    
  Van polyethyleen en katoen.  
  999451  - €  195        

   Artikel op aanvraag (zie blz. 1)         

SL
AP

EN

 Parktextiel             
 LEO & LENA             

  Mobiel   
  •  Met klemarm en 

opwindmechanisme  
 • Met 1 melodie           

  631890  - €  59,95        

  Knu� el    
  32 cm                   631887  - €  18,95       
  65 cm                   631886  - €  59,95       
  100 cm                   631885  - €  119        

 Met 2 knu� eltjes 
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  Hoeslaken voor duopark     Essentials      
 B 75 x L 150 cm             

1.  wit   katoenjersey   578453  - €  6,45        
 gebroken wit   katoenjersey   721056  - €  6,45       

 Matrassen voor duopark   

  Matras voor park     Charlotte        
 B 83 x L 136,5 cm     

  - Antihuisstofmijt  
  - Schimmel- en bacteriewerend       
  Met polyetherkern. 

Lighoogte: 5 cm.  
  737091  - €  50        

  Matras voor duopark            
 B 77 x L 145 cm     

  - Antihuisstofmijt  
  - Schimmel- en bacteriewerend       
  Met polyetherschuimkern. 

Lighoogte: 4 cm.  
  856640  - €  37,95         40°  

 Hoeslaken voor duopark             

I
N
F
O

 Matrassen op maat   
 Heeft je baby’s bedje, park of wieg geen standaard afmetingen? 
Dreambaby maakt speciaal voor jou een matras op maat! 
 Ga langs in je Dreambaby-winkel voor verdere informatie!                   

1

  Matrasbeschermer voor park          
 B 77 x L 145 cm     

  - Waterdicht en ademend         
  Onderzijde van polyurethaan, bovenzijde 

van katoen.  
  856533  - €  24,95        

 Tip: voor een extra dikke matras 
in je baby’s park kan je er 2 op 
elkaar leggen.         
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 Speeltapijten             

 Extra grote speeldekens             

  Puzzeltegels       Playspot     gold/grey      
 20 stuks           

  Van schuimrubber. 
Puzzeltegel: L 35,5 x B 35,5 cm.  

  664634  - €  89,95        

  Speeltapijt     Treetop Friends   Mega Play Mat           
  - Extra groot         
  Met verschillende stofjes en kleuren, 

knisperfl apjes en uitneembare spiegel. 
L 150 x B 99 cm.  

  664544  - €  64,95        

  Speeltapijt       Touch Mat           
  - Extra groot         
  Met zandstof, kiekeboefl apjes, spiegeltje, 

bijtring, kunststof ringen en squeaker. 
Met handvatten. L 150 x B 100 cm.  

  664593  - €  49,95        

  Speeldeken       Wa�  e   
  Van fl eece. Rand van gewafeld katoen. 

L 140 x B 100 cm.  
  grey                   856543  - €  52,95        
  jade                   856544  - €  52,95        
  pink                   856545  - €  52,95        

 40°  

SP
EL

EN

   Artikel op aanvraag (zie blz. 1)         
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 Uitbreidbare babyfoons voor meerlingen   

  Extra camera DVM-201 
voor       DVM-200                        

  601135  - €  119  *        

  Beeldbabyfoon       DVM-200         
 • Bereik: 300 m  
 • Digitaal met FHSS-technologie  
 • Functies: stemactivatie, intercomfunctie 

en visuele geluidsindicatie  
 • Extra’s: temperatuurweergave en 

slaapliedjes  
 • Scherm van Ø 11 cm, draaibare camera 

vanop de ouderunit met zoom en 
nachtzicht 

 • Uitbreidbaar met 3 extra camera’s    
  601061  - €  189  *        

 Met quad-functie: 
bekijk tot 4 camera’s 
op het scherm 

  Extra baby-unit voor      
 Digital Exclusive                        

  578964  - €  79,95  *        

  Babyfoon       Digital Exclusive BC 6500D         
 • Bereik: 800 m  
 • Digitaal met stralingsarme technologie  
 • Functies: stemactivatie, 

intercomfunctie, trilfunctie en visuele 
geluidsindicatie   

 • Extra’s: waaklampje en 
temperatuurweergave met alarm  

 • Uitbreidbaar met 2 extra baby-units 
 • Hoofdtelefoon aansluitbaar op 

ouderunit    
  578963  - €  165  *        

  

  Extra zender DBX-183 
voor       DB-182 LUX                        

  780522  - €  34,95  *        

 3 km bereik
 in open ruimte 

  Babyfoon       DB-182 LUX         
 • Extra groot bereik: 3.000 m  
 • Analoog met PMR-technologie  
 • Functies: stemactivatie, visuele 

geluidsindicatie, toetsenvergrendeling 
en riembevestiging  

 • Uitbreidbaar met extra baby-units  
 • 304 zendkanalen      

  780501  - €  59,95  *        

 ANALOOG  DIGITAAL  BEELDBABYFOON 

 Alle deze babyfoons hebben 2 jaar garantie. De adapters en batterijen zijn inbegrepen, 
tenzij anders vermeld. Het bereik is geldig in open ruimte.         
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  Zero Emission Kit                           
  Maak je babyfoon Tio, Vio 

of Pio 100 % stralingsvrij 
door gebruik te maken van 
het elektriciteitsnet.  

  818192  - €  64,95  *       

  Maak je babyfoon Tio, Vio 

 Projecteert beelden 

  Geluids- en bewegingsbabyfoon       AC403         
 • Registreert de geluiden, bewegingen 

en ademhaling van je baby  
 • Als de sensormatjes na 20 sec. geen 

ademhalingsbeweging waarnemen, 
treedt een alarmsignaal in werking  

 • Met waaklampje en 
temperatuurweergave met alarm  

 • Stemactivatie        
  631332  - €  189  *        

  Sensormatje       AC300         
 • Slaat alarm als er 20 sec. geen 

ademhalingsbeweging waargenomen wordt  
 • Neemt je baby’s bewegingen waar zonder 

golven uit te zenden  
 • Gebruik in combinatie met je babyfoon en 

hoor zo het alarm via de baby-unit van de 
babyfoon  

 • Batterijen niet inbegrepen       
  664521  - €  124  *        

 • Met waaklampje en 
temperatuurweergave met alarm  

  Sensormatje       AC300         

  Babyfoon 
 • Bereik: onbeperkt  
 • Werkt via Wi-Fi  
 • Uitbreidbaar      

1.  Tio         
 • Functies: intercomfunctie  
 • Extra’s: waaklampje en slaapliedjes  

  818189  - €  109  *        

  Beeldbabyfoon 
 • Bereik: onbeperkt  
 • Werkt via Wi-Fi  
 • Uitbreidbaar    

2.  Vio         
 • Functie: intercomfunctie   
 • Extra’s: temperatuurweergave en 

slaapliedjes  
 • Draaibare camera met zoom, nachtzicht 

van 5 m, draaibaar, opnamefunctie en 
snapshot 

  818190  - €  159  *      
3.  Pio         

 • Functie: intercomfunctie   
 • Extra’s: temperatuurweergave, 

slaapliedjes en projector  
 • Draaibare camera met zoom, nachtzicht 

van 5 m, draaibaar en snapshot 
  818191  - €  189  *      

GELUIDS- EN BEWEGINGSBABYFOON BEELDBABYFOON 

NOG MEER UITBREIDBARE BABYFOONS MET TOEBEHOREN 
in onze catalogus 2017 en op dreambaby.be.

 * Recupel inbegrepen.         

VE
IL
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 Gebruik je smartphone of tablet als ouderunit en waak overal over je kleine spruit!         

1 2 3
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Je meerling borstvoeding geven

- Je hebt altijd voldoende melk voor je 
 baby’s: hoe meer melk je kleintjes vragen,  
 hoe meer je lichaam er aanmaakt.

- Bij elke maaltijd wissel je je baby’s het 
 best van borst. Elke baby heeft namelijk 
 een andere manier van drinken, en je 
 borsten produceren niet precies 
 evenveel melk. Tegelijk leren je baby’s 
 ook geen voorkeurshouding aan, 
 waardoor ze verschillende spieren in 
 hun nek en hoofdje gebruiken en 
 ontwikkelen.

- Borstvoeding geven gaat beter als jij en 
 je baby’s ontspannen zitten. 
 Zoek dus naar een comfortabele 
 houding voor alle drie.

- Handige accessoires maken je ’t leven 
 een pak makkelijker. Een borstvoedings-
 kussen bijvoorbeeld ondersteunt jouw
 rug én je baby’s.

Een meerling: borst- of fl esvoeding?
Nog even en je ukjes zijn er. Heb je al bedacht hoe je de voeding wil aanpakken? 
Met deze tips en weetjes helpen we je graag op weg om de juiste keuze voor jou en je baby’s te maken.

Heb je nog twijfels of vragen? 
Een vroedvrouw of lactatiekundige hebben veel goede tips en helpen je graag de beste keuze voor jou en je baby’s maken!

De beslissing hangt af van het ritme van je baby’s. Vanaf 6 weken kan je de voedingen laten samenvallen, behalve als de aparte eetgewoontes van je 
baby’s dat niet mogelijk maken. Om samen te kunnen voeden, moet je je kleintjes elke 3 uur gaan aanleggen.

Hoe pak je fl esvoeding aan?

- Er bestaan verschillende houdingen om 2 baby’s 
 tegelijk te voeden. Bijvoorbeeld:

  Je 2 baby’s zitten op je schoot met hun rugjes 
  tegen je buik. Jij hebt je armen om hen heen en 
  hebt in elke hand een fl esje melk.

  Elke baby leunt tegen een arm aan.

  Je neemt 1 baby op je schoot, 
  terwijl de andere in een relax zit.

  Je baby’s zitten allebei in een relax.

- Voorzie minstens 3 grote en 3 kleine fl esjes per baby, 
 zodat je niet om de haverklap tussen de vaatwas en 
 sterilisator heen en weer hoeft te hollen.

- Het kan dat je baby’s verschillende voeding nodig 
 hebben. Is dat bij jouw baby’s zo, dan kunnen fl esjes 
 en doseerdoosjes met een andere kleur, grootte of 
 motief je helpen om meteen het onderscheid te maken.

- Investeer in een elektrische sterilisator. Die is een pak 
 groter dan een sterilisator voor microgolf, waardoor je 
 meerdere fl esjes in 1 keer kan steriliseren.

Samen of apart?

- Samen voeden betekent tijd 
 winnen. Geef je borstvoeding, 
 dan is het bovendien extra goed 
 voor de toeschietrefl ex.

- Elk apart voeden geeft je de 
 kans om je baby’s eigen 
 eetgewoontes te leren kennen. 
 Bovendien heb je zo telkens wat 
 quality time met 1 van je ukjes.
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 Stoomkoker-mixers    Borstkolven             

  Rijst-/pastakoker       Babycook/Babycook Plus                     
  Geschikt voor 300 gr zetmeelhoudende producten.  
  737173  - €  9,95        

 Met digitale display, 
geheugen en timer 

 2-Fase technologie: imiteert het 
natuurlijke zuigritme van je baby 

 Bereid 2 maaltijden in een keer, 
zonder ze te mengen 

 Ideaal voor een tweeling 

 Geef elk ingrediënt z’n 
eigen kooktijd dankzij de 
comparimenten 
 Verwarmt en 
steriliseert tot 3 fl esjes 

 * Recupel inbegrepen.         

HANDENVRIJ AFKOLVEN? 
Klem je borstkolf vast in de speciale opening 
van de Mammae-borstvoedingsbeha. 
En jij leest lekker een boekje intussen.

  Stoomkoker-mixer      
 Babycook Plus     grijs

   • Mandje: 1.100 ml (x 2)  
 • Stoomt, mixt, ontdooit 

en verwarmt  
 • Met receptenboekje en 

spatel          
  737170  - €  229  *        

  Stoomkoker-mixer-
fl esverwarmer-sterilisator      
 Nutribaby     cherry     
 • Stoommandje: 1.500 ml  
 • Stoomt, mixt, ontdooit, 

verwarmt, steriliseert en 
verwarmt zuigfl essen  

 • Met spatel          
  673318  - €  135  *        

  Dubbele elektrische borstkolf       SignaturePro         
 • 2 modussen: stimulatie en kolven  
 • 3 kolfritmes  
 • Met 8 kolfsterktes voor elke stijl  
 • 2 borstschilden en 2 zuigfl essen van 

160 ml met deksels en spenen  
 • Compatibel met alle zuigfl essen van 

Lansinoh 
 • Werkt met adapter (inbegrepen) of op 

batterijen (niet inbegrepen)    
  737136  - €  179  *        

  Dubbele elektrische borstkolf       Freestyle         
 • 2 modussen: stimulatie en kolven  
 • Kolfsterkte verstelbaar  
 • Met tas, isotherme tas, 4 zuigfl essen, 

1 Calma-speen en 1 koelelement  
 • Compatibel met alle zuigfl essen van Medela  
 • Werkt op oplaadbare Li-ionbatterij 

(inbegrepen) 
 • Garantie: 2 jaar omruiling    

  968320  - €  365  *        
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 Vind het ideale ritme met de 3 kolfstijlen 
en 8 kolfsterktes die het natuurlijke 
zuigritme van je baby imiteren 

 In een stoomkoker-mixer kan je vlees, vis, fruit 
en groenten klaarmaken. Door het stomen 
blijven de vitamines veel beter bewaard.         
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  Body cache-coeur met lange 
mouwen     Essentials   maat 44/46    
 2 stuks           

  Van katoen.  
5.  bloem       699970  - €  9,95        
6.  auto       699979  - €  9,95       

  T-shirt met lange mouwen    
 Essentials   maat 44/46               

  Van katoen.  
7.  bloem         699995  - €  5,50        
8.  auto         699998  - €  5,50       

  Broek     Essentials         maat 44/46             
  Van katoen.  
9.  fuchsia   699985  - €  4,95       

10.  donkerblauw   699988  - €  4,95       

 Voor de allerkleinsten   

 40°  

  Van velours.                   maat 44/46                                maat 50/56                

1.  ster     699900   699901  €  11,50       
2.  wolk     699909    699910  €  11,50       

  Van katoen.  

3.  hartje     699877    699878  €  10,95       
4.  auto         699892    699893   €  10,95        

  Pyjama     Essentials 

  

1

2

3

4

5

6

7 8

9 10
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 Samen in mama’s buik is extra gezellig, maar het wordt er gauw krap. 
Je baby’s kunnen dus beslissen om sneller te komen, zelfs al zijn ze nog 
niet zo groot. Ook voor de allerkleinsten heeft Dreambaby alles in huis�!         



Ontdek het volledige Dreambee-assortiment op dreambaby.be
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 2 bedjes: omwille van je baby’s veiligheid wordt samen slapen 

 niet aangeraden. Daarom zijn 2 bedjes een must. Kies je voor 

 meegroeibedjes, dan heb je meteen ook al een eenpersoonsbed 

 voor elk ukje in huis.

 1 uitbreidbare babyfoon: met meerdere baby-units: 

 Je vindt babyfoons met of zonder beeld met allerlei opties die 

 je ’t leven makkelijker kunnen maken.

 1 duowandelwagen: afhankelijk van het model dat je kiest zitten je 

 ukjes naast of achter elkaar. Kijk ook na welke combinaties je wil 

 kunnen maken: 2 draagbare autostoeltjes, 2 draagmand, 2 zitjes, 

 1 draagmand en 1 zitje … Er zijn zelfs triowandelwagens,

 of exemplaren voor 4 kindjes!

 1 duobuggy: als je baby’s groter worden, kan je een duobuggy 

 kiezen of 2 gewone buggy’s die je met buggy connectors verbindt.

 2 autozitjes: want op veiligheid in de auto kan je niet besparen. 

 Een tip om tijd te winnen: als je baby’s te groot zijn voor hun 

 draagbare autostoeltjes (groep 0+), kan je autostoelen voorzien in 

 elke auto. Zo hoef je die niet elke keer opnieuw te installeren. 

 1 extra grote verzorgingstas: het hoogst noodzakelijke dat je op

 een wandeling kan nodig hebben, is al best veel met 2 kindjes. 

 Een handige én elegante verzorgingstas wordt je beste bondgenoot.

 1 duopark: met 2 is het dubbel zo leuk. Je baby’s kunnen samen 

 spelen en hun dutjes delen in een ruim duopark.

 1 extra relax voor de badkamer: 2 baby’s wassen is vooral een 

 kwestie van goede organisatie. Een extra relax in je badkamer zorgt 

 ervoor dat je je baby’s om beurt kan wassen. Leuker voor iedereen, 

 en veel minder stressvol!

 2 keer zoveel wasgoed: dubbel zoveel slabbetjes, doekjes, 

 tetradoeken, lakens enz. Want met 2 baby’s draait je wasmachine 

 sowieso dubbel. Een grote voorraad is dus geen luxe!

 2 keer zoveel speeltjes: vermijd ruzie en haal hun favoriete speeltjes 

 dubbel in huis. Op een extra groot speeldeken kunnen je ukjes 

 gezellig samen spelen!

Een meerling verwachten, da’s dubbel of driedubbel zo magisch. Maar het vraagt ook meer voorbereiding. 

Met dit lijstje helpt Dreambaby je op weg: want wat heb je dubbel nodig, of net niet, voor je baby’s?

(Drie)dubbel zo goed uitgerust voor je meerling!

 1 extra grote verzorgingstas

 1 extra relax voor de badkamer

 2 keer zoveel wasgoed

Heb je vragen? 
Aarzel niet om bij je Dreambaby-winkel of DreamLand-winkel met Dreambaby Shop langs te gaan. 
Onze babyspecialisten helpen je graag om de juiste spulletjes te kiezen voor jou en je baby’s. 

 1 duobuggy



DE BESTE START VOOR TOEKOMSTIGE OUDERS
Je lijst in een winkel in je buurt 
of online 

Kom naar een winkel en laat je helpen door 
onze babyspecialisten. Met 26 Dreambaby-
winkels en meer dan 300 afhaalpunten zijn 
we altijd in de buurt. Of leg je lijst op 
dreambaby.be met behulp van de catalogus 
of de zoekfunctie van de website.

Slimme tips

Op dreambaby.be vind je 7 handige tips 
bij het leggen van je geboortelijst. Zo hou 
je bijvoorbeeld het geslacht van je kindje 
geheim door artikelen op ‘verborgen’ te 
zetten.  

Geschenkkaart ter waarde van
10 % van je volledige lijst
15 % bij meerlingen

Ideaal voor heel wat extra leuke artikelen bij 
Dreambaby of een verrassing voor oudere 
broer of zus bij DreamLand.

Geen aankoopverplichting, 
geen kleine lettertjes 

Beetje te enthousiast geweest bij het 
samenstellen van je lijst? Geen probleem, 
je hoeft de spullen niet zelf te kopen.

De algemene voorwaarden van een geboortelijst vind je op dreambaby.be/algemenevoorwaarden

Jouw geboortelijst 
bij Dreambaby

Start eenvoudig met je geboortelijst!
Maak een afspraak voor een persoonlijke rondleiding of een infoavond. En laat je helpen
door onze medewerkers in je Dreambaby-winkel. Of leg je geboortelijst online op
dreambaby.be.

EEN MOOI CADEAU ERBOVENOP!

Bij Dreambaby, Colruyt en Portrait Studios

AAN CADEAUTJES 
VOOR JOU EN JE BABY€ 120
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In de 26 Dreambaby-winkels vind je het assortiment  
van de catalogus, maar ook heel wat kleertjes.

Openingsuren: 
maandag tot vrijdag van 10 tot 19 uur, 
zaterdag van 9 tot 18 uur.

DREAMBABY-ADVIESLIJN

Bel 02 363 56 65 
van maandag tot en met zondag van 8 tot 22 u.
Of stuur een mailtje naar advieslijn@dreambaby.be

JE VINDT ONS OOK OP:

DREAMLAND-WINKELS MET  
EEN DREAMBABY SHOP

Diest • Groot-Bijgaarden • 
Helchteren • Jemappes • 
Tongerlo • Veurne • Waver •  
Zottegem  

In de Dreambaby Corner van 
Huy staan geen Dreambaby-
artikelen uitgestald.  
Je kan er alleen artikelen 
reserveren of afhalen. 

Openingsuren:  
maandag tot vrijdag  
van 10 tot 19 uur,  
zaterdag van 9 tot 18 uur.

Onze winkels

ALTIJD  
OPEN OP  

DREAMBABY.BE!

Aalst 
Gentsesteenweg 351

Beveren 
Pareinpark 1  

Bree 
Regenboogstraat 12

Brugge  
Veemarktstraat 5

Charleroi 
Avenue de Philipville 229,  
Marcinelle
opening voorzien augustus 2017 

Denderleeuw 
Kasteelstraat 28-30

Doornik
Chaussée de Bruxelles 376 

Gent 
Corneel Heymanslaan 17
 

Halle 
A. Demaeghtlaan 279

Herstal
Rue Basse Campagne 155

Kuurne 
Ringlaan 6
(tegenover het Shopping Center)

Leuven  
Kolonel Begaultlaan 1

Lier 
Antwerpsesteenweg 344

Lochristi 
Antwerpsesteenweg 36

Mechelen 
Oscar Van Kesbeeckstraat 17 

Mol 
Molderdijk 65
opening voorzien eind 2017 

Merksem  
Bredabaan 817

Meslin-l’Évêque 
Chaussée de Bruxelles 335

Namen (Jambes)
Chaussée de Liège 477

Oostende 
Torhoutsesteenweg 523

Roeselare 
Beversesteenweg 202

Tienen 
Grijpenwegstraat 2A

Turnhout 
Steenweg op Gierle 241 A

Waterloo 
Chaussée de Bruxelles 319

Wilrijk 
Boomsesteenweg 364-368

Zemst (Eppegem)
Brusselsesteenweg 455

NIEUW

NIEUW
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