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Sjaals
• Made in Belgium
• 100% merino wol

Vanaf €110

Mutsen
• Made in Belgium
• 100% merino wol

€45



Foulards
• Made in Canada/Turkey
• Gebaseerd op een schilderij
• Verschillende kleuren

€39



Schoudertas

€139

Schoudertas

€129

Borsttas

€119

Aktetas
• Laptopvak
• Kan als schoudertas en 

rugzak worden gedragen

€299

Borsttas

€169



Schoudertas

€149 €119

Handtas/ 
schoudertas

€249 €199

-20%

-20%

Schoudertas

€139

Schoudertas

€199

Schoudertas

€119

Schoudertas

€169 €135

Schoudertas
Ledervrij

€70



Broeksriemen
• Handmade in Belgium
• Voor u op de juiste lengte gemaakt
• Verschillende kleuren en gespen

Vanaf €59

Bretellen
• Handmade in Belgium

• Met clips -> €49
• Met clips & knopen -> €69
• Met lederen straps, clips

& knopen -> €89
• Verschillende kleuren en 

motieven

Petten
• Handmade in Belgium
• Verschillende kleuren, 

motieven en maten

Vanaf €75

Hoeden
• Made in Italy
• Verschillende kleuren 

en maten

Vanaf €75



Nomad outdoor 
cooking kit

• Broodmes
• Snijmes & 

kurkentrekker
• dunschiller
• broodplankje en 

handdoek

€63

Aanstekers 
vanaf €29

• Verschillende kleuren en 
motieven

• Ook inserts op gas en USB, 
steentjes, wiekjes, watjes, 
benzine, cadeaudoosjes, 
etc…

Zwitsers zakmes
Pioneer X Alox

€55

Handtasmesje

€22,5



Balpen + etui
€199

Balpen
Limited Editon

€42

12 kleurpotloden
€34

Tafelslijper
Ook in het grijs

€175

60 kleurpotloden 
in houten doos

€210 €165



Pen etui
€44 €35

Studio Glacier
Vulpen €65 €52

Balpen €46 €36,5

Palladium
Roller €42,5 €34

Pen etui
€29 €23

Dialog1
Balpen €150 €120

-20%

Scala
Vulpotlood €85 €68

Pen etui
€25 €20



Veerpen
Groot €59
Klein €29

Vergrootglasketting
€32

Zegelhouder 
Vanaf €12
Zegel €8
Was €5

Lederen schriften
Hervulbaar

Vanaf €69

Doppennen
Vanaf €39



Keyboard pad
€8,5

Kerstkaartjes
Vanaf €3,5

C6 enveloppen 
+ papier

€20

DL enveloppen
€10

A4 tekenblok
€13



Portemonnee

€99 €79

-20%

Portemonnee

€90 €72

Limited Edition
Het meisje met de parel

€89

Kaarthouder

Vanaf €30
Beschermd tegen 

contactloos betalen



Sleutelhanger 
voor kleingeld

Vanaf €35

Sleutelhangers

Vanaf €15



Ketting
Porselein

€49

Lederen ringen

€9

Broche
Porselein

€49

Ketting/riem
• Gemaakt van 

gerecycleerde fietsbanden
• Verschillende modellen en 

kleuren

€45

Ketting
• Gemaakt van glas
• Verschillende 

modellen en kleuren

€65



Zakdoeken
• Verpakt zoals 

Cubaanse sigaren
• Verschillende kleuren 

en motieven

€29

Geborduurde zakdoek
• Hand geborduurd door 

vrouwen die vanuit thuis uit 
werken in Bulgarije

• Elke zakdoek vertelt je door 
wie hij is gemaakt

€22,5



Aluinsteen

€16,5

Scheercrème

Vanaf €16

Cadeau set zeep

€32,5

Scheer set

€119

Toilettas

€90

Toilettas

€119



Cadeau set
Roomspray + 

geurverspreider

€54

Zeep (3 st.)

€25

Geurverspreider

€30

Zeep (1 st.)

€12,5

Eau de toilette

€25,5



Knisper- en geurkaars
• 100% natuurlijke houten wiek
• 100% natuurlijke soja-was
• Stijlvol houten deksel
• Knisperend geluid
• Brandt 90 uur

€37

€39

3 voor €105!

€11

3 voor €30!



Koffie/thee mok
• Verschillende 

kleuren en 
tekeningen

€15

Porseleinen opberg doosje
De levensboom

€69

Kerstboom hanger
De kus

€15

Onderzetters (4 st.)

€20

Theepot + warmer
• Verschillende kleuren 

en tekeningen

€99

Klokje
De Levensboom

€59



Lampje
• Handgemaakt uit hout
• Elk lampje is uniek

€49

FD Woodworks
• Ambachtelijk, 

handgemaakt uit 
massief hout

Apero plankje

€59

Plankje

Vanaf €69



Kussen set 45x22

€79

Kussen 45x45

€49

Geweven kussens
• Made in Belgium
• Inclusief vulling
• Verschillende tekeningen 

en afmetingen

Kussen set 45x45

€99

Kussen 45x35

€35



Paraplu
Stick

€55
-20%

Storm paraplu
Opvouw/automatisch

€59

Storm paraplu
Stick

€59Paraplu
Stick

€45



Extra openingsdagen:
Aarschot

Zondag 11 december - 13u tot 17u
Zondag 18 december - 13u tot 17u

Maandag 19 december - 13u tot 18u
Maandag 26 december – 13u tot 18u

Hasselt:
Zondag 11 december - 13u tot 17u
Zondag 18 december - 13u tot 17u

Maandag 19 december - 13u tot 18u
Dinsdag 20 december - 11u tot 18u

Maandag 26 december – 13u tot 18u
Dinsdag 27 december – 11u tot 18u

… en nog zo veel meer!
Kom de rest ontdekken in onze winkel in

Aarschot (Martelarenstraat 52), open van dinsdag tot 
en met zaterdag van 10u tot 18.

Of in Hasselt (Dokter Willemsstraat 11), open van 
woensdag tot en met zaterdag van 11u tot 18!

Gesloten op:
Zaterdag 25 december
Zaterdag 31 december



Webshop:
www.bazarapart.be

Enkele nuttige tips:
• GRATIS verzending vanaf €50 in de BeNeLux, 

Frankrijk en Duitsland

• GRATIS cadeauverpakking

• Wij kunnen cadeautjes rechtstreeks verzenden 
aan de ontvanger inclusief een persoonlijke 

boodschap!

• Veilig kiezen en betalen dankzij Comodo Security 
en CardGate

• Betalen kan via Bancontact, Maestro, iDeal, Visa, 
Mastercard, Bankoverschrijving en PayPal

https://www.bazarapart.be/


Het BazarApart 
team wenst jullie fijne 

feestdagen!
Tom, Leen, Anna, Phara, 

Auck en Hannah  ♥


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15
	Dia 16
	Dia 17
	Dia 18
	Dia 19
	Dia 20
	Dia 21
	Dia 22
	Dia 23
	Dia 24
	Dia 25

