100% N E S T

SMAAKVOL STEIGERHOUT
De collectie steigerhouten meubels van Pure
Wood Design wordt steeds uitgebreider.
Drĳvende krachten achter dit nog jonge merk zĳn
Mascha en Hans Beekman. Ze ontwerpen en
maken meubels op maat en gebruiken hiervoor
pure, doorleefde materialen als gerecycleerd
steigerhout, oude wagondelen en gekleurd
sloophout, vaak gecombineerd met staal en soms
een likje verf. Wĳ zĳn helemaal weg van het
nieuwe kastje met grĳsblauw kleurtje (575 euro),
maar evengoed van de industrieel ogende
tuintafel (vanaf 585 euro) en de relaxbank (vanaf
850 euro). Bĳna alle modellen zĳn verkrĳgbaar in
verschillende maten en worden ook op maat
gemaakt. Info: www.purewooddesign.be.

IJSJESTIJD
1/ Roomĳs met de smaak van neusjes: Cuberdons Léopold
(12,50 euro/500 ml). Bĳ de meeste Delitraiteurs.

2/ Zelf ĳs maken? ‘Ĳspret’ van Linda Lomelino (Kosmos
Uitgevers, 17,99 euro) doet je watertanden. Van roomĳs over
sorbet tot semifreddo: het ziet er allemaal even lekker uit en ze
legt haarfĳn uit hoe je het kan maken – met of zonder
ĳsmachine.

3/ Neuhaus pakt uit met ĳsjes in zeven verschillende smaken:
vanille, chocolade, stracciatella, mokka, praliné, pistache
en framboos (4 euro/potje van 120 ml = 2,5 bol).
In de Neuhaus-winkels.

10 nest

KNAP STAALTJE
TECHNIEK
VOOR DE MOOIE PRIJS VAN

€ 21.575

NU AAN EEN TARIEF VAN 1,99% VOOR € 255 PER MAAND *
De FORD KUGA heeft een uniek grote kofferruimte en zit boordevol innovatieve technologieën.
Bovendien begint het grote avontuur al voor € 255 per maand*. Meer info op ford.be

5,3-7,7 L/100 KM.

139-179 G/KM CO2.

* Verkoop/lening op afbetaling (met of zonder voorschot) voor Ford Kuga, jaarlijks kostenpercentage (JKP) van 1,99%, vaste debetrentevoet van 1,99%, duurtijd van 6 tot
60 maanden. Aanbod geldig voor stockwagens van 01/06/2014 t.e.m. 30/06/2014 mits goedkeuring van het dossier door Ford Credit, a division of FCE Bank plc, Hunderenveldlaan 10,
1082 Brussel. Prijsvoorbeeld voor Ford Kuga Trend 1.6i EcoBoost (150pk): € 255 per maand, verkoopprijs bij contante betaling: € 21.575, voorschot: € 7.020, kredietbedrag: € 14.555, duurtijd:
60 maanden, bedrag van de afbetalingstermijnen: € 15.300, totaal bedrag op afbetaling: € 22.320. Hoedanigheid adverteerder: Ford Motor Company Belgium (National Sales Company).
Prijs incl. 21% BTW voor de Kuga Trend 1.6i EcoBoost 150pk 4x2. Prijs na aftrek van alle premies. Aanbod geldig voor stockwagens van 01/06/2014 t.e.m. 30/06/2014. Niet geldig voor fleet
en Ford personeel. De afgebeelde wagen is uitgerust met opties. Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu.

