
 

 

WELKOM BIJ WOONMODE 

TOEKOMSTIG BEWONERS VAN 

PROJECT DE HOUTTUIN WOERDEN 
 

       
 

MEER INFORMATIE OVER DE SAMENWERKING MET WOONMODE, DE SPECIALE 

KORTINGEN EN EXTRA VOORDELEN VOOR U: 

www.woonmode.nl/houttuin 



WELKOM BIJ WOONMODE!  
Woonmode is een écht familiebedrijf en al sinds 1985 specialist in complete 

woninginrichting. Inmiddels is Woonmode uitgegroeid tot één van de 

grootste en meest complete woonwinkels van Nederland. Voor nieuwbouw-

project ‘De Houttuin’ in Woerden zijn er speciale projectafspraken gemaakt, 

zodat u kunt profiteren van speciale voordelen en kortingen op de inrichting 

van uw nieuwe woning. 

 

Bij Woonmode vindt u alles voor de inrichting van uw woning onder één dak. 

Zo bestaat onze collectie uit o.a. 

 

● PVC vloeren ● Gordijnen   ● Renovlies, behang & sauswerk 

● Laminaat  ● Raambekleding  ● Karpetten/ vloerkleden 

● Marmoleum ● Binnenzonwering ● Kasten-op-maat 

● Vinyl & Kurk ● Buitenzonwering ● Boxsprings & matrassen 

● Tapijt  ● Horren   ● Bedtextiel, dekbedden, kussens 

● Parket  ● Shutters   ● Sierkussens 

 

 



 

Woonmode is erkend dealer van 
alle bekende a-merken, zoals o.a. 
Quick Step, Tarkett, Ambiant, 
Coretec, Therdex, Desso, Parade, 
Novilon, Marmoleum, Luxaflex, 
Bece, Eijffinger, Toppoint, Kendix,  
De Ploeg, Brinker en De Munk. 
 
Tevens bieden wij een grote keuze 
met onze voordelige basics-

collectie, zodat u binnen ieder 
budget kunt slagen bij Woonmode. 
 
Woonmode werkt met eigen 
vakmensen (maatnemers, 
stoffeerders, parketteurs, 
monteurs, behangers), zodat u 
verzekerd bent van een schitterend 
resultaat!  

 
 

WOONMODE, AL 37 JAAR UW BEZOEK ZÉKER WAARD 
De woonwinkel van Woonmode is uniek in Nederland. Op meer dan 1200m2 

vindt u álles voor de inrichting van uw woning onder één dak. 

 

Onze deskundige binnenhuisadviseurs zijn kenners op het gebied van vloeren, 

raambekleding en wandbekleding en helpen u graag met het maken van 

sfeervolle combinaties. Door de grootte van onze collectie kunt u beslist 

binnen ieder budget slagen bij Woonmode! 

 

 Eén van Nederlands grootste en meest complete woonwinkels  

 Deskundig advies en zeer goede service 

 Erkend dealer van alle (a)-merken 

 Eigen vakmensen (maatnemers, stoffeerders, parketteurs, monteurs, behangers) 

 37 jaar ervaring 

 Gemiddeld reviewcijfer van 9,1 uit vele honderden recente reviews 

 Superscherpe prijzen voor kwaliteitsproducten 

 CBW erkende woonwinkel 

 



SPECIALE PROJECTAFSPRAKEN 

Naast ons deskundige advies, onze grote en complete collectie, onze service 

én vakmanschap, ontvangt u door de speciale afspraken met uw project  

15% korting op onze collectie van Woonmode!* 

 

Deze korting geldt op de adviesprijzen van de collecties van al onze merken 

en leveranciers in vloeren, gordijnen, raamdecoratie, zonwering, behang, 

karpetten en boxsprings. Daarbij worden onze gordijnen gratis gemaakt, en 

worden raamdecoratieproducten gratis ingemeten en gratis gemonteerd.  

* Zie www.woonmode.nl/houttuin voor de voorwaarden 

BEZOEK WOONMODE EN LAAT U INSPIREREN  

Graag nodigen wij u uit voor een bezoek aan onze grote en inspirerende 

woonwinkel in Rijswijk, bij voorkeur op afspraak, zodat wij voldoende tijd 

voor u kunnen reserveren. Maar natuurlijk bent u ook altijd welkom voor een 

spontaan bezoek.  
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