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De zomer is aangebroken en we gaan massaal 

op vakantie. 2018 staat in het teken van tropische 

warmte en daarom mag een stralend interieur en 

tuin niet ontbreken. Zodat jij na je vakantie nog 

wekenlang kunt nagenieten van de mooie zomer! 

Met het bestwelhip zomer magazine kun je inspiratie 

opdoen om deze zomer in stijl door te komen. Veel 

leesplezier!

Liefs, 
         Sil
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Bestwelhip beschikt over een grote showroom 
loods met twee verdiepingen van 1000m2. De 
loods is gelegen in Geleen en te bezoeken op 
afspraak, daarnaast is de loods elke eerste 
zaterdag van de maand geopend voor de 
openloodsdag. Kom langs en laat je verassen 
door het uitgebreide aanbod van Deens en 
Dutch design tot industriële items!
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Meet
THE TEAM

Bestwelhip is 7 jaar geleden opgericht door Sil. 
Ze heeft een neus voor trends, design en vintage. 
Gecombineerd met een flinke dosis enthousiasme 
passie, creativiteit en gedrevenheid heeft ze 
bestwelhip op de kaart gezet.

Na 5 jaar alleen te hebben gewerkt is er 
versterking bijgekomen. Kelly van Engelen is na 
haar afstudeerstage de perfecte match gebleken 
en is nu niet meer weg te denken bij bestwelhip. 
Ook zijn er regelmatig stagiaires te vinden van 
diverse opleidingen; van mediavormgeving, 
communicatie tot interieur styling.

Bij Bestwelhip wordt er veel aandacht besteed 
aan fotografie en styling. Het beeld moet 
kloppen want dat is de etalage van bestwelhip. 
Het gaat om de juiste mix van originele vintage 
design meubels gecombineerd met modern 
design. Deze combi doet het fantastisch.

Elk product heeft een eigen verhaal. Sil speurt 
stad en land af om op zoek te gaan naar de 
meest bijzondere producten. Het inkopen loopt 
als een rode draad door haar leven en ze reist 
daarvoor van Engeland tot Frankrijk tot aan 
Scandinavië.

Bestwelhip beschikt over een grote showroom 
loods met twee verdiepingen van 1000m2. De 
loods is gelegen in Geleen en te bezoeken op 
afspraak, daarnaast is de loods elke eerste 
zaterdag van de maand geopend voor de 
openloodsdag. Kom langs en laat je verassen 
door het uitgebreide aanbod van Deens en 
Dutch design tot industriële items!



foto: Theobert Pot
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Projecten

Bestwelhip denkt met je mee. 
Voor het re-stylen of inrichten van die 
nieuwe ruimte van je woning, hotel 
of café. Voor stylingadvies ben je bij 
bestwelhip aan het juiste adres. Van 
lichtplan tot totaalconcept, werken 
wij met interieurstylisten nauw samen 
zoals woonblogger Theobert Pot.

Wens je toch net die ene sofa of fauteuil 
in een andere kleur, die past binnen 
je interieur? Geen enkel probleem, 
herstofferen behoort ook tot de 
mogelijkheid.

Ook voor fotografie styling in 
magazines of ter aankleding van een 
woon- of fashion- reportage kun je bij 
bestwelhip terecht. 

Hiernaast verhuren wij ook onze 
meubels voor tv programma’s, van 
spelshow tot speelfilm. Wil je een 
andere winkel etalage of een beurs 
stand ingericht hebben dan kan dit 
uiteraard ook. 

Bestwel... van alle markten thuis!

foto: Evelyn Kok



Bar Basquiat

Hotel Arena bron: Teo Krijgsman
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Bar Basquiat

Hotel Arena bron: Teo Krijgsman

Hotel Arena bron: Volkskrant

Bar Bukowski



Zitkuil
      momentje

Een prachtige vintage midcentury design zitgroep ‘Modus’, ontwerp 
Kristian Vedel. Geproduceerd door Søren Willadsen in Denemarken 1963.
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Zitkuil
      momentje



Gardenproof!
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Haal binnen naar buiten! Naast 
een geweldig interieur mag 
een mooie tuin natuurlijk niet 
ontbreken. 

Bij Bestwelhip kun je terecht voor 
de meest unieke design meubels 
om je tuin om te toveren tot een 
waar paradijs. 

Vrolijk je tuin op met onze 
zonnige bamboo roomdivider (4). 
Je decoreert hem mooi af met 
planten die je in de bakken kunt 
plaatsen.

1 Vintage tuinstoelen p/st €275,- 2

3 4

Vintage plantentafel jaren 50 €399,-

Rotan stoelen Dirk Sliedregt €499,- Room Divider Dirk Sliedregt €1445,-



ELEGANT
Best wel

Vintage design velours lounge 
sofa Togo Ligne Roset Michel 
Ducaroy Als je neerploft in 
deze bank dan kom je er nooit 
meer uit. Deze iconische relax 
Togo van Ligne Roset, is never 
out of fashion. Een ontwerp 
van Michel Ducaroy, de design 
klassieker van Ligne Roset. 
2 zits: €1595,- 3 zits: €2295,-

Vintage brass pendant 
bollamp Glashütte Limburg 
Prachtig om op te hangen op 
verschillende niveau hoogtes. 
Style deze te gekke lamp naar 
eigen inzicht. Prachtig voor in 
de living, in een restaurant of 
lobby van je hotel. €225,- 
t/m €695,- 
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ELEGANT
De Ster Gelderland ‘‘the knot’’
Take a seat & relax! Deze prachtige vintage 
design fauteuil, is geproduceerd door 
meubelfabriek De Ster, Gelderland. Periode: 
jaren 60. De prachtige constructie is van 
massief teakhout en herkenbaar door de 
bijzondere ‘knoop’ in de leuning. Dit exemplaar 
wordt daarom ook wel ‘de knoop’ fauteuil 
genoemd. Dit model is zeer geliefd en wordt 
steeds zeldzamer. Deze fauteuil is volledig 
opnieuw gestoffeerd in een prachtige soft pink 
velours. €895,-

Midcentury modern 
cocktail liquor 
cabinet Een echte 
musthave voor de 
cocktail lovers. Drink 
binnenkort in jouw 
interieur een drankje 
Cheerio! Door het 
draaimechanisme 
binnenin kun je hem 
in 1 handomdraai 
omtoveren van 
boekenkast tot 
cocktailbar. €495,-

French vintage 
rare velvet 
dressing table 
Dress to impress. 
Waan je in Moulin 
Rouge stijl terwijl 
jij je opmaakt in 
deze bijzondere 
kaptafel capsule.
€495,- 



1

Office Time
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Bamboe bureau Jaren 60 €995,- Artifort tafel €1.495,- stoelen €595,- p/st

Midcentury design bureau Deense stijl €475,-

2

Ook voor je kantoor kun je 
terecht bij bestwelhip! Style 
je kantoor met onze stijlvolle 
design kantoormeubels.

Deze prachtige vergadertafel 
van Artifort is een ontwerp van 
Pierre Paulin. Met bijzondere 
bijpassende tulp stoelen in 
een mooie groene Ploeg stof. 
De onderzijde van de stoel en 
tafel zijn bij gemerkt. Prachtig 
voor op kantoor maar ook mooi 
als grote eetkamertafel in je 
living. Absoluut een echte eye-
catcher en uniek exemplaar. 
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vintageTHE BEST OF
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vintage
Top 3 van de bekendste ontwerpers bij bestwelhip
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THEO
RUTH

Theo Ruth mag worden beschouwd als de pionier 
van de ontwerptraditie van Artifort. Hij was 
aan de Middelbare Kunstnijverheidsschool van 
Maastricht (de latere Academie voor Toegepaste 
Kunsten) opgeleid tot meubelontwerper en 
binnenhuisarchitect. In 1936 komt Ruth in dienst van 
Wagemans & Van Tuinen, eerst als meubelmaker, 
vanaf 1939 als hoofd van de ontwerp- en 
ontwikkelafdeling. Ruth is de eerste vaste ontwerper 
van Artifort-meubelen. Hij maakt naam met 
vakkundige ontwerpen van met name traditionele 
meubelen voor de huiskamer. Zijn bekendste stoel 
is de Congo uit 1952, die een groot verkoopsucces 
wordt. Ruth geeft tot zijn overlijden in 1971 leiding 
aan de ontwerpafdeling. Behalve als maker van 
eigen ontwerpen speelt hij een belangrijke rol bij de 
uitvoering van de ideeën van andere ontwerpers bij 
Artifort. 

bron: artifort



LOUIS VAN
TEEFFELEN

Louis van Teeffelen (1921-1972) is een Nederlandse 
ontwerper die vooral bekend is van zijn 
meubelontwerpen voor meubelfabriek Walraven en 
Bevers, later Wébé genaamd. 

Webe was een fusie van 2 Nederlandse bedrijven 
Walraven & Bevers. Periode: vanaf 1930. Staat bekend 
om zijn modernistische stijl en moderne productie 
technieken voor die tijd. Vanaf 1950 werden ze zeer 
bekend en geliefd voor hun prachtige Deense stijl in teak 
meubels en identiek aan de ‘Danish quality’. Typische 
Webe kenmerken als de prachtige greepjes, bijzondere 
organische poten. Vroeger maar zeker nu ook is Webe 
zeer geliefd en absoluut bestwelhip!

www.louisvanteeffelen.nl/nl/biografie & bestwelhip
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CEES
BRAAKMAN

Cees Braakman (1917-1995) was een belangrijke 
Nederlandse meubelontwerper die vooral bekend werd 
door zijn stoelontwerpen van draadstaal voor Pastoe.

Hij begon in 1934 op zijn 17de jaar te werken in de sector 
klassiek design bij Pastoe, mede door de invloed van zijn 
vader. Hij reisde na de oorlog in 1947 naar Amerika om 
te studeren over de productie en het productieproces 
van meubelen. Ook raakte hij daar beïnvloed door het 
werk van Charles Eames en Ray Eames voor Herman 
Miller. Naast stoelen ontwierp Braakman ook tafels, 
kasten en bureaus. Hij gebruikte vaak teak en fineer van 
palissanderhout. Van de Berken serie (alom bekende 
lussenpoten) tot aan de Japanse serie met prachtig 
minimalistisch design is hij tot op heden favoriet bij vele 
designliefhebbers.

wikisage.org/wiki/Cees_Braakman & bestwelhip



Deze authentieke tijgers zijn gemaakt van 
Italiaans handgeschilderd keramiek. Pure luxe! 
Een fantastisch object voor in je woonkamer of 
in de hal van je hotel of restaurant. Ze stralen 
kracht en elegantie uit en geven een speelse 
twist. Staan deze binnenkort ook in jouw 
interieur te pronken? WREW! 

EYE OF THE

tiger

Ceremic Black panther €695,-

Variërend van €445,- tot €795,- p/st
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Houd jij van een interieur met 
een uitdagende touch? Dan 
zijn deze keramische tijgers 
een echte eye-catcher in je 
interieur!

EYE OF THE

tiger

Ceremic Black panther €695,-



De Tsjechische Republiek 
is ontstaan op 1 januari 
1993 na de opsplitsing van 
Tsjechoslowakije in Tsjechië 
en Slowakije. Tjechië heeft 
een rijke geschiedenis en ook 
ontwerpers die je niet mag 
missen tijdens het inrichten 
van je huis! 

Bekende design iconen zoals 
de Halabala’s en de roomdivers 
van Ludvik zijn afkomstig uit 
Tjechië. Ben jij op zoek naar 
iets unieks? Zoek niet verder! 

1 Vintage Dressoir Jiri Jiroutek jaren 60 €695,-

1

2 3

2

3Ludvik  Volak €1295,-

Vintage design wall unit

Art deco fauteuils Jindrich Halabala bentwood €1495,-
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Czech style

Vintage design wall unit
foto: IDEAT.THEGOODHUB.COM



Velvet

foto: https://www.aycaguney.com/
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De velvet trend is helemaal terug 
van weggeweest! Ondertussen 
al een paar jaar een begrip in de 
modewereld maar vandaag de dag 
mag deze trend ook zeker niet meer 
ontbreken aan je interieur. Velvet 
geeft een luxe uitstraling en past in 
zowel een winters als zomer interieur. 

Velvet oogt luxe en modern. Het is 
met veel stijlen te combineren. Waag 
jij jezelf ook aan deze trend? Bij 
bestwelhip heb je altijd een ruime 
keuze aan unieke velvet meubels. 
Daarnaast kun je natuurlijk ook je 
favoriete item laten stofferen in je 
gewenste kleur velvet.

foto: https://www.aycaguney.com/

Ligne Roset Togo €2295,-

Vintage luxury arm chairs €799,- p/st

Inger Klingenberg Fristho set €995,-



PERFECTpinguin

Artifort Pinguin Chair €1695,-
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Theo Ruth was een pionier op het gebied van design 
bij Artifort. Hij maakte bijzondere ontwerpen zoals 
de Congo chair en de Pinguin chair. Bij dit ontwerp 
heeft hij zich laten inspireren door een stoel uit Afrika. 
De bijzondere stoelen bestaan uit een houten frame 
waarbij 2 losse delen in elkaar haken en beide weer 
los te koppelen zijn.

CONGOchair&PERFECTpinguin

Pinguin & Congo set €2900,-

Congo chair €1195,-



ECLECTIC VINTAGEshowroom
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ECLECTIC VINTAGEshowroom
“Eclectic vintage is een stijl 
waarbij je meerdere stijlen 
combineert tot een mix die 
balanceert op het randje 
van chaos en samenhang.“
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TOGOor not togo...
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or not togo...



foto: design-milk.com

€1445,- €895,-€1595,-
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Plof neer en relax 
op de unieke en 
iconische Togo’s! 
Het ontwerp is geïnspireerd op een lekkere luie avond of 
een heerlijk middag dutje op zondag. En dat is zeker goed 
uitgevoerd! De Togo nodigt je uit om heerlijk onderuit te 
zakken met een kop thee en je favoriete boek, om er 
vervolgens nooit meer uit te komen.

Een oud ontwerp maar nog steeds populair onder de 
design liefhebbers! Door de basic vormen past deze Togo 
fauteuil zowel in een klassiek als in een modern interieur.  
Wat zo bijzonder is aan dit ontwerp is dat dit het eerste 
meubel is die van binnen volledig uit polyester schuim van 
verschillende dichtheden gemaakt is.

€895,-

€1445,-



Think pink! 
1 2
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4

2

3

Vintage Togo Ligne Roset France design Michel Ducaroy pink velvet €1445,-

Vintage roze bistro tafel pink bistro table €145,-

Midcentury vintage Dutch design pinguin chair Theo Ruth Artifort €1695,-

Midcentury modern brass chairs eetkamerstoel Chiavari Italian design €449,-

foto: homepagebrussels.com



aan het werk!
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aan het werk!

Bestwelhip biedt 

de mogelijkheid om 

producten te laten 

stofferen in elke 

gewenste stof, kwaliteit 

en kleur. Laat je favoriete 

product herstofferen en 

er nieuw leven inblazen!
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afterBEFORE &



Hier zie je het resultaat van het 
herstofferen van een togo bank. 
De togo ziet er weer fris en stralend uit. 
Bestwelhip heeft sinds kort een eigen 
stoffeerderij in huis en werkt daarnaast 
samen met echte vakmensen uit de 
omgeving die al jaren deze ambacht 
uitoefenen, zodat deze prachtige 
ambacht kan blijven bestaan.

Er is een grote selectie aan stoffen van 
Kvadrat, De Ploeg, leder en nog veel 
meer stoffen in alle mogelijke kleuren 
en kwaliteiten. Bekleed je stoel of 
bank passend naar je eigen smaak 
en interieur. Sil heeft een achtergrond 
in de textiel als stoffeninkoper en kan 
hierdoor passend stof advies geven. 

BEFORE &
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BEFORE & after
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WITH LOVE FROM

“ Ik doe dit werk met zo 

ontzettend veel plezier, dit is 

echt mijn passie en dan krijg je 

daar zoveel energie voor terug.“

Bestwelhip begon als een 
klein bedrijf maar is inmiddels 
uitgegroeid tot een breed en 
succesvol bedrijf. Van over de hele 
wereld krijgen wij bestellingen 
binnen. 

We pakken eigenhandig alle 
pakketten in en zorgen dat ze 
stevigheid hebben daar waar 
ze kwetsbaar zijn. Vervolgens 
worden ze door onze leveranciers 
opgehaald en naar de eindlocatie 
gebracht.

Binnen Nederland brengen 
we tegen kostprijs de 
pakketten ook zelf rond. 
Door de pakketten 
persoonlijk te leveren 
zorgen we voor een 
persoonlijke service 
en weten we zeker dat 
de klant tevreden is.

Br
on
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Design classic
Design Classic Dusseldorf 

begon in 1999 met een hal 

en 45 verkopers die hun 

collecties aanboden. Het 

was meteen een succes. 

Design Classic is de eerste 

internationale vintage 

beurs in Dusseldorf.

Düsseldorf

2 december 2018

Design Icons
Vele  vintage 

designhandelaren keren 

terug naar Amsterdam 

voor Design Icons. Een 

divers aanbod van 

interieur objecten zal 

worden verkocht aan het 

brede publiek.

Amsterdam

16 - 24 maart 2019

Brussel Design
De designmarkt heeft een 

breed scala aan meubels 

en producten uit de jaren 

50 tot 80. De Brussel 

Design Market behoort 

tot de beste vintage 

evenementen 

van het jaar!

Brussel

29 - 30 september 2018

EVENEMENTEN

RetroStart

designclassic.de ArchiPanic
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EVENEMENTEN

Dutch Design Week
Elk jaar vindt in Eindhoven 

de negendaagse Dutch 

Design Week plaats. Het 

grootste designevenement 

van Noord-Europa 

presenteert dan werk en 

concepten van ruim 2600 

ontwerpers aan meer dan 

335.000 bezoekers. 

Eindhoven

20 - 28 oktober 2018

Brocante markt
In het historische centrum 

van Lille vindt jaarlijks de 

brocantemarkt plaats. De 

brocantemarkt in Lille is de 

grootste brocante/antiek 

markt van heel Europa. 

De brocantemarkt trekt 

bezoekers uit heel Europa 

vanwege het grote aanbod.

Lille

1 September 2018 

TEFAF 
TEFAF is een van de 

grootste kunstbeurzen 

in Nederland. Van over 

de hele wereld komen 

mensen de mooiste 

kunststukken bekijken 

die afkomstig zijn uit het  

verleden tot het heden.

Maastricht

4 t/m 8 mei 2018  
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1000 m2

Vintage wonen

Fotowand

Begane grond

Eerste verdieping

Storage rekken

Cactus bar

Styling
kamer

Styling
hoek

Podium
Het 1000m2 Vintage paradijs met 
een divers aanbod! Voor alle unieke 
vondsten, accessoires, meubels en 
verlichting is de loods elke eerste 
zaterdag van de maand geopend 
van 10:00 tot 16:00. Op afspraak is 
het ook mogelijk om op andere dagen 
langs te komen.

De loods is makkelijk bereikbaar in 
het centrum van Geleen. Vlak aan 
de snelweg vanuit België, Duitsland 
en Nederland. Er is voldoende gratis 
parkeergelegenheid op ons eigen 
terrein. 

Met een enthousiast team staan 
wij klaar om je te adviseren met het 
inrichten van je huis, restaurant, 
hotel of project. De koffie staat klaar!

Groenseykerstraat 41B
6161 SE Geleen

Gratis parkeren!
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plattegrond

Styling
kamer



OPENLOODSDAG
ELKE EERSTE ZATERDAG VAN DE MAAND

Welkom!

10:00 - 16:00

Ook op afspraak te bezoeken van maandag t/m vrijdag
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Bestwel..... Sportief!
Lijkt het jou leuk om stage te lopen bij Bestwelhip? 
Stuur dan je CV en motivatiebrief naar sil@bestwelhip.nl
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Lounge time 3.0!
Take a seat and relax in deze fantastische XXL sofa van Laauser. 
Prachtig voor in de living & heerlijk om in neer te ploffen
na een drukke werkdag. 



Groenseykerstraat 41B Geleen | bestwelhip.nl

Open op afspraak en 
iedere eerste zaterdag
van de maand 10:00-16:00

Vintage wonen
1000m2 storage


