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Ooms weet 
wat er leeft.

Een goed interieur waarin je je thuis voelt, is in wezen een weerspiegeling 
van je eigen karakter. 

Met 6 vestigingen en een eigen webshop is HomeStock met recht een 
pionier te noemen als het gaat om interieur en design.  Met een lekker 
muziekje op de achtergrond verdwaal je tussen de mooie producten. 
Eenmaal thuis gekomen met een hoofd vol inspiratie, zal je met andere 
ogen naar je eigen interieur kijken. HomeStock hoopt je op deze manier 
uit te dagen! 

Ooms Makelaars is al ruim 90 jaar dé makelaar van Rotterdam, 
de Drechtsteden, De Hoeksche Waard en de Haaglanden. Samen
 met HomeStock slaan zij de handen in een om jou te inspireren. 

Blader dit interactieve magazine door, laat je inspireren en klik op je 
favoriete item. Bekijk hieronder de teaser van onze interieur videoreeks: 
Ooms Style en bezoek homestock.nl

http://homestock.nl 
 https://www.youtube.com/watch?v=9usdd4nwEDw&list=PLWaj6D5l4p5crM-JmkRkOvMELRzY4G6TD&index=8&ab_channel=OomsMakelaars
 https://www.youtube.com/watch?v=9usdd4nwEDw&list=PLWaj6D5l4p5crM-JmkRkOvMELRzY4G6TD&index=8&ab_channel=OomsMakelaars
https://www.youtube.com/watch?v=9usdd4nwEDw&list=PLWaj6D5l4p5crM-JmkRkOvMELRzY4G6TD&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=9usdd4nwEDw&list=PLWaj6D5l4p5crM-JmkRkOvMELRzY4G6TD&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=9usdd4nwEDw&list=PLWaj6D5l4p5crM-JmkRkOvMELRzY4G6TD&index=9
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BORDEN | VANAF €7,50

https://homestock.nl/categorie/accessoires/decoratie/servies
https://homestock.nl/categorie/accessoires/decoratie/servies
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ZEEP | VANAF €16,99 EETKAMERSTOEL FRESH | €209,00

https://homestock.nl/categorie/accessoires/decoratie/woonaccessoires/
https://homestock.nl/categorie/meubels/stoelen/eetkamerstoelen
https://homestock.nl/categorie/meubels/stoelen/eetkamerstoelen


 
FANNY PACK SJORS |  010 - LEOPARD



BAG DAAN | 100 - BLACK 
SHOULDER STRAP BOB |  049 - GOLD

KUSSENS | VANAF €34,95LADEKAST NINA | €749,00

https://homestock.nl/categorie/accessoires/decoratie/kussens
https://homestock.nl/categorie/accessoires/decoratie/kussens
https://homestock.nl/product/ladekast-nina?v=3315144
https://homestock.nl/product/ladekast-nina?v=3315144




KUSSEN NALA | €22,50

KUSSENS | VANAF €34,95

https://homestock.nl/categorie/accessoires/decoratie/kussens
https://homestock.nl/product/kussen-nala?v=6157014
https://homestock.nl/product/kussen-nala?v=6157014
https://homestock.nl/categorie/accessoires/decoratie/kussens


TV-MEUBEL GRAVURE | VANAF €449,00

https://homestock.nl/product/tv-meubel-gravure?v=3531383
https://homestock.nl/product/tv-meubel-gravure?v=3531383


 
FANNY PACK SJORS |  010 - LEOPARDBEHANG CHRYSANTS BLOEMEN | €175,00BEHANG BYOBU | €175,- KUSSENS | VANAF €34,95

https://homestock.nl/product/behang-byobu?v=177359
https://homestock.nl/product/behang-byobu?v=177359
https://homestock.nl/categorie/accessoires/decoratie/kussens
https://homestock.nl/categorie/accessoires/decoratie/kussens
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ACCESSOIRES | VANAF €7,00 LAMPENKAP PAPEGAAIEN | €44,00

https://homestock.nl/categorie/accessoires/decoratie/woonaccessoires/
https://homestock.nl/product/lampenkap-papegaaien?v=3843952
https://homestock.nl/product/lampenkap-papegaaien?v=3843952


 
FANNY PACK SJORS |  010 - LEOPARDKUSSEN GESTREEPT VIERKANT | €34,95

https://homestock.nl/categorie/accessoires/decoratie/kussens/


 
FANNY PACK SJORS |  010 - LEOPARD KUSSENS | VANAF €34,95PLUIMEN | VANAF €24,95

https://homestock.nl/categorie/accessoires/decoratie/kussens/
https://homestock.nl/categorie/accessoires/decoratie/woonaccessoires/
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EETKAMERSTOEL JELLE | €240,00

CONTACT
Voor vragen over de producten uit dit magazine verwijzen 

we je door naar: www.homestock.nl
 

Heb je vragen met betrekking tot Marketing, PR of ben je 
ook geïnteresseerd om samen te werken met Ooms?  

Mail ons dan op: marketing@ooms.com

www.ooms.com
www.homestock.com

GEPRODUCEERD MAART 2021

oomsmakelaarsrotterdam@ooms_makelaars

homestocknl@homestocknl

https://homestock.nl/categorie/meubels/stoelen/eetkamerstoelen
https://homestock.nl/categorie/meubels/stoelen/eetkamerstoelen
http://www.ooms.com 
http://www.homestock.com
https://www.facebook.com/oomsmakelaarsrotterdam
https://www.instagram.com/ooms_makelaars/?hl=nl
https://www.facebook.com/homestock
https://www.instagram.com/homestocknl/?hl=nl
https://www.youtube.com/watch?v=nIVmN9GmeZ8&list=PLWaj6D5l4p5crM-JmkRkOvMELRzY4G6TD&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=nIVmN9GmeZ8&list=PLWaj6D5l4p5crM-JmkRkOvMELRzY4G6TD&index=9

