
4 tips om je 
slaapkamer in 
te richten



Een slaapkamer is een van de belangrijkste ruimtes in een huis. Het 

is de plek waar je tot rust komt, de batterijen oplaadt en de dag 

begint. Want wie goed slaapt, wordt uitgerust wakker, voelt zich fitter, 

en is productiever. Net daarom deelt Revor, al meer dan 40 jaar dé 

Belgische specialist van hoogwaardige boxsprings en matrassen, 

graag haar expertise met jou.

Naast een comfortabel bed en een kwalitatieve matras, is het 

belangrijk om een rustgevende omgeving te creëren die een goede 

nachtrust bevordert. Wil je graag een slaapkamer om in weg te 

dromen? Wij delen alvast onze 4 favoriete tips om je slaapkamer 

perfect in te richten. Zo stap jij nooit meer met het verkeerde been uit 

bed.

Kan je nog wat extra advies en inspiratie gebruiken? Neem dan zeker 

een kijkje op onze website of ga langs bij één van onze vele verdelers 

in België.

Veel plezier! 

Het Revor-team

https://www.revor.be/nl
https://www.revor.be/nl/zoek-een-verdeler


Sfeer(verlichting)

Dat de slaapkamer een plek is om uit te rusten, op adem te komen en te ontsnappen, 

staat als een paal boven water. Al heeft de slaapkamer uiteraard meer in zijn mars. 

Deze multifunctionele ruimte mag regelmatig een leeshoekje, een bureau, schrijftafel 

of televisie onder de arm nemen. Naast de traditionele nachtlampjes, is het belangrijk 

om op verschillende plaatsen de juiste verlichting voor jouw kamer te plaatsen. Zo 

kan je bijvoorbeeld kiezen voor verlichting dat zowel sfeervol als praktisch is, zoals 

de onderbedverlichting van onze Sleeplink. 

Dit brengt ons bij onze eerste tip: denk na waar je de slaapkamer precies voor gaat 

gebruiken en stel je verlichting daaropaf.

Belangrijk hierbij is dat je zorgt voor variatie en balans. Van doelgerichte 

taakverlichting, bijvoorbeeld voor tijdens het lezen, tot dimbare hoofdverlichting 

en een staande lamp om een hoek te accentueren: zorg voor afwisseling op 

verschillende niveaus. 
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https://www.revor.be/nl/sleeplink


Diepte en ruimte

Creëer diepte en ruimte door 

verlichte gebieden af te wisselen 

met stukken schaduw.

Fakkellampen

Staande fakkellampen kunnen 

licht tegen het plafond 

weerkaatsen en zo donkere 

hoeken oplichten.

Tafellampen

Tafellampen helpen bepaalde 

hoeken/ruimtes te definiëren en 

zorgen voor een gezellige toets.

Wandlampen

Wandlampen kunnen dankzij 

hun neerwaartse verlichting een 

groter gebied verlichten of een 

lichtbundel creëren en zo onder 

meer een schilderij of fotokader 

accentueren.

Statement piece

Gebruik een statement piece. 

Durf te experimenteren met een 

bombastische kroonluchter of 

opvallende tafellamp.

Tip zorg dat je de verlichting uitprobeert wanneer het buiten donker is en er geen natuurlijk 

licht in de kamer binnenvalt. Zo ben je zeker dat alle gebieden op de juiste manier verlicht 

worden.
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Ga voor die hotelvibe

Waar de juiste verlichting de ruimte kan accenturen, creëert de perfecte inrichting 

een kamer om letterlijk in weg te dromen. Van extra zachte lakens, tot grote kussens 

en een XXL-plaid op het bed, til je kamer een niveau hoger door een luxueuze 

hotelsfeer toe te voegen.

Een zalige nachtrust, begint natuurlijk met een comfortabele matras. Onze Kashmir 

Anatomic-matras met een dikte van 28 cm is hiervoor ideaal. Naast een kwalitatieve 

matras, is de keuze van bed natuurlijk ook erg belangrijk.

Instant hotelgevoel

Wil je een instant hotelgevoel creëren in je 

kamer, kies dan voor een bed met een groot 

hoofdbord. Hier telt: hoe groter het hoofdbord, 

hoe meer luxe je bed zal uitstralen.

Hou je eerder van een eigentijds design, dan 

is een effen en strak exemplaar een geweldige 

optie.

Toch eerder fan van een meer landelijke stijl, 

ga dan voor een hoofdbord met knopen. Stem 

de kleur van je bed en hoofdbord vervolgens 

af op het kleurenpalet van je slaapkamer.

Om je te helpen kiezen, kan je tot 5 stalen van 

je favoriete stoffen aanvragen. Wij sturen ze 

dan gratis op met de post. Zo maak je zeker de 

juiste keuze!

Tip met een hoogwaardige boxspring creëer je altijd dat perfecte hotelgevoel
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https://www.revor.be/nl/kashmir-anatomic-1500-gelpulse
https://www.revor.be/nl/kashmir-anatomic-1500-gelpulse
https://www.revor.be/nl/boxspring-configureren/staal-aanvragen


Eens je het perfecte bed gevonden hebt, kan je beginnen aan de decoratie. Want met kleine toevoegingen, 

kan je snel een groot verschil maken.

Witte lakens

Ga voor een hotelvibe met luxueuze witte 

lakens. Kies hiervoor een stof uit die weinig of 

niet kreukt.

Diepte door kussens

Creëer diepte door kussens in verschillende 

formaten toe te voegen. Leg een eerste 

laag kussens recht tegen het hoofdbord, 

en stapel hierop geschrankt verder. 

Om het geheel een speelse toets te geven, 

kan je variëren in je kussen. Zorg wel 

dat het geen allegaartje van kleuren en 

patronen wordt. Onthoud: balans is troef.

Een eyecatcher

Voeg een eyecatcher toe, denk hierbij aan 

extra grote spiegel. Leuk voordeel: een grote 

spiegel kan een kleine slaapkamer optisch 

vergroten.

Plaid XXL

Drapeer een extra grote plaid losjes over je 

netjes opgemaakt bed.

Tip zorg voor opbergruimte, kies nachttafeltjes met lades en berg je spullen altijd netjes op, 

hier telt de less is more-regel echt.
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Zachte feel

Wanneer we kiezen voor een zachte feel, 

komen we al snel bij wittinten terecht. 

Niet geheel onterecht, natuurlijk. Al bestaat er 

ook een luchtig en luxueus alternatief: linnen. 

Signature bundelt het zomers gevoel dat je 

associeert met linnen in een nieuwe, luxueuze 

behangcollectie. Ideaal voor designliefhebbers 

die graag een landelijke stijl op een 

hedendaagse manier in huis halen.

Warm wit

Wil je een witte kamer graag opwarmen? 

Met enkele eenvoudige accenten, kan je snel 

een nieuwe touch aan je slaapkamer geven. 

Voeg bijvoorbeeld een dromerige kleur, zoals 

oudroze, toe aan de onderste helft van je 

slaapkamermuren. 

Creëer diepte door afwisselend verschillende 

tinten te gebruiken uit hetzelfde roze 

kleurenpalet, zoals onder meer een lichte 

terracottakleur. Kleed de kamer aan met 

donker bedlinnen, om het geheel een meer 

robuuste afwerking te geven.

Geef kleur aan je kamer

Van sereen wit, tot rustgevende patronen en contrasterende kleurblokken, met 

het juiste kleurenpalet is de toon van je slaapkamer zo gezet. Wil jij een slaperige 

kamer transformeren tot een tijdloze droomkamer? Begin dat met het samenstellen 

van je kleurenschema. Of je nu kiest voor trendkleuren, neutrale tinten of felle 

accentmuren, wij geven je enkele ideeën waarmee jij in een handomdraai je 

slaapkamer nieuw leven inblaast.
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https://www.revor.be/nl/signatur


Echte durvers

Tot slot kunnen de echte durvers aan de 

slag met een felle geeltint. 

Hiermee prikkel je de zintuigen en geef je 

jouw slaapkamer een zonnig gevoel.

Combineer de gele accentmuur met zachte 

grijstinten voor een harmonieus geheel.

Tip geef pit aan je slaapkamer met een bed in een elegant kleurrijk design, zoals onze 

Eclectic. Een zwevend hoofdbord met afgeronde hoekjes, elegante pootjes, unieke kleuren, de 

Eclectic heeft het allemaal. Bovendien kan je het bed volledig personaliseren en volgens jouw 

voorkeuren samenstellen.

Sfeervolle atmosfeer

Zin om de neutrale tinten even 

achterwege te laten?

Ga dan voor een sfeervolle atmosfeer. 

Ideaal hiervoor is een donkere 

blauwgroene-combinatie. Gebruik 

hiervoor een rijke tint bosgroen of 

ga voor donker groenblauw op de 

muren. Deze tinten warmen een 

slaapkamer direct op. 

Bovendien zijn deze kleuren zacht, 

sfeervol en zorgen ze voor een knus 

coconachtig gevoel.
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https://www.revor.be/nl/eclectic


Creëer ruimte

De slaapkamer is de plek waar je ontspant, en fris uitgerust de volgende dag kan 

beginnen. Om hiervoor te zorgen, kan je beter voorkomen dat de kamer te druk 

wordt. 

Een belangrijk element hierin is het ruimtegebruik. Onze huizen en dan vooral de 

slaapkamers worden alsmaar kleiner. Daarom vraagt de ruimte-indeling van een 

slaapkamer om een zorgvuldige balans. 

Enerzijds wil je jouw kamer sfeervol inrichten, anderzijds wil je meer ruimte. De 

oplossing: de ruimte optisch én praktisch vergroten.
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Naast het inrichten, speelt ook het opbergen een grote rol in het vergroten van je slaapkamer.

 Hier geldt: hoe minder losliggende spullen, hoe ruimer de kamer lijkt. Zo kunnen onder meer inbouwkasten 

of nachtkastjes met lades een grote hulp zijn. Geen ruimte voor een inbouwkast? Dan zijn kleerkasten met 

schuifdeuren een echte must-have.

Bovendien is ook de Storage box de ideale oplossing voor slaapkamers met weinig opbergruimte. Deze 

boxspring is beschikbaar in 2 uitvoeringen, met een opening via een lade aan de zijkant (easybox), of 

via een opening aan de bovenkant (storage box) waardoor je de volledige binnenkant van de box kan 

gebruiken als opbergruimte. Dit bed combineert dus alle comfort van een boxspring met het gemak van 

extra opbergruimte, van een winwin-situatie gesproken.

Kleine decoraties

Met kleine decoraties, kan je een slaapkamer 

ruimer doen lijken. Je kan bijvoorbeeld de 

gordijnstangen tot in de hoek doortrekken of 

spiegels op strategische plekken plaatsen. 

Creëer ruimtegevoel door een grote spiegel 

aan een blinde muur op te hangen. Een 

andere handige tip is om je slaapkamer 

eerder minimalistisch in te richten.

Tip minder is meer. 

Gooi regelmatig spullen 

weg die je niet langer 

gebruikt en hou alles 

netjes op orde.
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https://www.revor.be/nl/storage-box-boxspringset
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