VAN HAVERE
WINTERDAGEN

Met demo’s en promo’s,
drinks en een streepje muziek

23 t.e.m. 27 november
Bekijk onze
BLACK FRIDAY PROMO’S
in onze folder

BANG & OLUFSEN

SAMSUNG

Nu met ¤ 100 korting

QE55QN85
4K NEO Qled

¤ 399 ipv € 499

Nu aan ¤ 999

Beoplay HX

Laat u verwennen
bij Van Havere
De dagen worden steeds korter en
met de laatste maand van het jaar
staat de winter voor de deur.

OLED in een heel nieuw licht.

Tijd om meer binnenhuis te
genieten van je favoriete muziek
door heel de woning of op een top
muziekinstallatie met echte hifispeakers.
Draadloos streamen van Bach, the 80’s
tot Billie Eilish, puur genieten ….

LG OLED TV is een lust voor het oog. Zelfoplichtende pixels
zijn geëvolueerd en zorgen voor een werkelijk spectaculaire
beeldkwaliteit en een hele reeks design mogelijkheden.
Bovendien bieden de nieuwste geavanceerde technologieën
een ongekend niveau van entertainment. Dit is alles wat je
zoekt in een TV, en zelfs nog beter.

Op een regenachtige dag naar een
topserie kijken via een4K of zelfs 8K tv
geeft het geheel een andere ervaring.
Of waarom doof je de lichten niet
om te genieten van een echte home
cinema ervaring met beamer en
surroundsound…

OLED C16

LG OLED55C16 ¤ 1.249
LG OLED65C16 ¤ 1.849
LG OLED77C16 ¤ 3.199
Prijzen incl. directe kassakorting en Cashback

Wij maken het echt gezellig bij u thuis
en integreren alles perfect in uw ‘thuis’.
Bezoek onze toonzaal tijdens de
‘Winter Days’ om inspiratie op te doen.

LG OLED EVO, Zelfoplichtende Oled 4K
Smart tv
Het ongelooflijk slanke design van LG OLED G1 zorgt ervoor
dat de TV als een kunstwerk tegen je muur hangt.

Wij demonstreren u met kennis van
zaken alle mogelijkheden. In onze nieuwe
toonzaal kan u alles ervaren en de
juiste keuze maken, want wij geven u
persoonlijk advies!

Upgrade naar Perfectie
Verwen uzelf met een Bang & Olufsen Beovision
OLED-tv en ontvang een welkomsgeschenk tot
maximaal € 1000 om te besteden aan een extra
Bang & Olufsen product.

Bovendien geven wij u tips voor leuke
eindejaarscadeau’s, ook aan Black Friday
prijzen en nog veel meer…

LG OLED55G1R
LG OLED65G1R
LG OLED77G1R

¤ 1.499
¤ 2.099
¤ 4.199

Prijzen incl. directe kassakorting en Cashback

TOT ¤ 2000 Cashback
NIEUW NAD MASTER SERIES M10V2
De NAD M10 V2 Streaming-versterker combineert Bluesound met een krachtige 100-watt-per-kanaal versterker in
één superstijlvol component en is gemaakt voor de manier waarop mensen vandaag de dag naar muziek luisteren!

Nu met gratis draadloze speaker Bluesound Pulse Flex.
Ideaal als extra luidspreker in de keuken of badkamer.

Waarde v.d. luidspreker ¤ 349

¤ 2.999
Kom langs voor een demo!

Sound better together

The Cinematic Experience by Bang & Olufsen

Ontdek het grootste gamma draadloze
speakers bij Bang & Olufsen.

Bang & Olufsen is anders dan de meeste andere merken omdat alle B&O
producten zo ontworpen zijn dat ze samenwerken als een volledig geïntegreerd systeem.

Geen kabels, geen gedoe, sluit uw
speakers aan met wifi, en geniet door
heel uw woning van uw favoriete muziek.

Zoals de digitale geluidsprocessor in een Beovision-tv. De Tv op zich klinkt
al fantastisch maar met Beolab speakers kun je genieten van een muziek
systeem en een televisie en een thuisbioscoopsysteem; alles in één pakket.

Nieuw Stereo-pairing
Een nieuwe dimensie van muziek is nu slechts een klik
verwijderd. Met Stereo Pairing kun je draadloos twee
luidsprekers met elkaar verbinden om te worden
ondergedompeld in meer detail en diepte dan ooit tevoren.
Hoor het allemaal - precies zoals de artiest het bedoeld
heeft.

Beosound Level, vanaf ¤ 1.249

ACTIE
Nu kopen, Nu ervaren
en 100 dagen gratis
retourneren*
Beosound Emerge vanaf ¤ 599

*Deze actie is geldig op een selectie speakers & hoofdtelefoons van
Bang & Olufsen, voorwaarden op bang-olufsen.com, of verkrijgbaar in
onze winkels.

BEOPLAY PORTAL Wireless gaming headphones
Level up your gaming experience with precision sound, adaptive ANC,
innovative microphone with beamforming technology and long-lasting
comfort. Verkrijgbaar in 3 kleuren

¤ 499

Beoplay E8 3rd Gen
Verkrijgbaar in verschillende kleuren
van

Bang & Olufsen Beolab 28
Beolab 28 is onze meest innovatieve draadloze
luidspreker tot nu toe en bevat geavanceerde
connectiviteit- en streamingfuncties waarmee u van uw
muziek kunt genieten precies zoals u dat wil.
BeoLab 28 is elegant en slank en kan overal in de
woonkamer worden geplaatst, zowel op de vloer als aan
de wand. De speakers gaan naadloos op in uw interieur.

¤ 399 nu

voor ¤ 199

Beosound Stage

NIEUW BEOPLAY EQ
Adaptive noise cancelling wireless earphones

Heeft u geen Bang & Olufsen tv maar wil u toch genieten
van fantastische klank, kies dan door de Bang & Olufsen
Beosound Stage.

Met 6 ingebouwde microfoons voor een
authentieke geluidservaring.
Verkrijgbaar in 2 kleuren, ¤ 399

De eerste soundbar van Bang & Olufsen met 11 ingebouwde
luidsprekers, Radio, Airplay, Google cast en Dolby Atmos.
Bekroond tot beste soundbar van 2020!
Verkrijgbaar vanaf ¤ 1.599

geldig zolang de voorraad strekt
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Loewe klang s
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• UHD (43”) - FHD TV (32”)
• Quad Core Novatek processor
• Geïntegreerde soundbar 2 x 30 watt met 4 drivers,
Dolby Atmos
• 4 x HDMI, 4 x USB, Bluetooth 5.0
• VIDAA Smart System
• Draaibare chrome tafelvoet

€ 1.799 - € 100 prijsvoordeel = € 1.699
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• UHD OLED
• Quad Core Novatek processor
• HDR/Dolby Vision
• 2 x 20 watt, Dolby Atmos
• Geïntegreerde harde schijf 1 TB
• 4 x HDMI, 4 x USB, Bluetooth 5.0
• VIDAA Smart System
• Draaibare tafelvoet
• Uitbreidbaar met soundbar klang bar i (8 drivers, 80 watt)

”
65

Loewe bild i

€ 2.899 - € 200 prijsvoordeel = € 2.699
€ 3.199 - € 200 prijsvoordeel = € 2.999

€ 3.899 - € 200 prijsvoordeel = € 3.699
klang bar i: € 299

€

2.899

klang s1

klang s3

479

klang s1

€ 459

• Smart Radio met groot display
• Aluminium behuizing
• Spotify Connect, Deezer en Amazon Music
• Internetradio, podcast, FM en DAB/DAB+ tuner
• Bluetooth, USB
• Programmeer tot 25.000 stations en 10.000 podcasts
• Bediening via het toestel, afstandsbediening of de
Loewe Radio App
• klang s1: 40 watt muziekvermogen
• klang s3: 60 watt muziekvermogen + extra cd-sleuf

32 “ € 1.399 - € 100 prijsvoordeel = € 1.299
43 “

€

€

699

klang s3

€ 679

€ 479 - € 20 prijsvoordeel = € 459
€ 699 - € 20 prijsvoordeel = € 679

Draagbare Bluetooth speaker - We. HEAR

€

€ 99

• HEAR 1: 40 watt muziekvermogen, 14 uur afspeeltijd
• HEAR 2: 60 watt muziekvermogen, 17 uur afspeeltijd
• IPX6- water- en stofbescherming
• Bluetooth 5.0
• Verkrijgbaar in 4 kleuren: Storm Grey, Cool Grey, Coral Red, Aqua Blue

bild i.48

€

€ 2.699

1.499

We. HEAR 1

119

We. SEE
50

€ 1.399

€

199

We. HEAR 2

€ 179

TV 4K UHD - We. SEE
Loewe
Loeweklang
klangbar5
bar5mr
mr&&sub5
sub5

”
55

• 5.1.2 Dolby Atmos, DTS-X, Atmos virtual
• Subwoofer-draadloos: 360 watt (6 speakers)
• Soundbar: 440 watt (11 speakers)
• Direct streaming via Airplay 2, Chromecast,
Spotify Connect,…
• 3 HDMI met 4K passtrough, Bluetooth, Alexa
• Multichannel WDAL 2.0 - uitbreidbaar tot 7.1.2
• Past op alle televisies

”
43

32 “

€ 999 - € 100 prijsvoordeel = € 899

43 “ € 1.299 - € 100 prijsvoordeel = € 1.199
”

32

€€1.599
1.599- -€€100
100prijsvoordeel
prijsvoordeel==€€1.499
1.499

• Quad Core Novatek processor
• HDR/Dolby Vision
• Dolby Atmos
• Geïntegreerde sounbar 2 x 30 watt (32”/ 43”), 2 x 40 watt (50”/ 55”)
• 4 x HDMI, 4 x USB, Bluetooth 5.0
• VIDAA Smart System
• Verkrijgbaar in 3 kleuren: Storm Grey, Coral Red, Aqua Blue
• Verkrijgbaar in 4 formaten: 32”, 43”, 50” en 55”

50 “ € 1.499 - € 100 prijsvoordeel = € 1.399
55 “ € 1.699 - € 100 prijsvoordeel = € 1.599

Professioneel advies en Project Management.
Wist u dat Van Havere ook een compleet scala van diensten aanbied,
waardoor uw bouw- of verbouwproject van A tot Z wordt opgevolgd?
1. Eerste kennismaking
2. Technisch ontwerp
3. Voorbereidende werken
4. Installatie
5. Support

Nieuw in ons Gamma:

Roksan Attessa

De Roksan Attessa Streaming Amplifier is een
geïntegreerde versterker met zowel analoge
ingangen, digitale ingangen en voorzien van een
BluOS netwerkspeler. Het complete pakket in één.
Verkrijgbaar in zilver en zwart

¤ 1.875

De Attessa-draaitafel is ontwikkeld en geassembleerd in het VK en wordt compleet geleverd met
een unipivot-toonarm, een hoogwaardige vooraf
gemonteerde Roksan Dana-cartridge en een
overbrugbare ingebouwde phono-versterker.
Verkrijgbaar in wit en zwart

Wij integreren al uw audiovisuele apparatuur, home
cinema en home automation naadloos in uw
interieur. Bezoek onze showroom waar meer dan
20 verschillende inbouwluidsprekers kunnen
beluisterd worden, zowel in stereo als in Dolby Atmos.

¤ 1.250
De nieuwe Roksan productlijn
Attessa bestaat uit de Attessa
Draaitafel, Attessa CD-loopwerk,
Attessa Geïntegreerde Versterker
en Attessa Streaming Versterker.

TOPTEAM VAN ADVISEURS,
ENGINEERS EN INSTALLATEURS

Monitor Audio introduceert de zevende generatie van de uiterst
succesvolle Silver Serie luidsprekers: Silver Series 7G.
De acht modellen uit de Silver Series 7G zijn volledig nieuw ontworpen:
met strakkere laagweergave, nog meeeer detail in de hoge tonen
en uiteraard een stijlvol en strak uiterlijk dat past in elk interieur.

Kom ze ontdekken in onze winkel
Tot ¤ 1.000 inruilwaarde bij aankoop
van een nieuwe set luidsprekers.

Bij Van Havere leveren wij maatwerk waarbij kwaliteit altijd voorop staat.
Met meer dan 20 jaar ervaring in domotica-projecten zijn wij Crestron Elite Pro - partner.
Heeft u bouwplannen en gaat u voor kwaliteit? Maak dan een afspraak om uw project te
bespreken.

Onze professionals beantwoorden graag al uw vragen!

Silver 200
van ¤ 1500 voor

¤ 999

NIEUW BOWERS & WILKINS ZEPPELIN
De iconische ‘iPod-dock’ uit 2007 keert terug met beter
geluid, een mooier design, slimmer functies en nog veel
meer… Apple® AirPlay 2®, Bluetooth aptX™ Adaptive
en Spotify Connect – plus de Bowers & Wilkins Music App.

¤ 799 Black

Friday intro promo NU AAN ¤ 719

MARANTZ MCRN612 + BOWER & WILKINS 607 S2 ANNIVERSARY EDITION

Black Friday Setprijs ¤ 1.349 - ¤ 250 directe kassakorting

NU AAN ¤ 1.099

MCR612 compacte receiver met NETWERK CD-SPELER MET HEOS,
DAB+, FM, BLUETOOTH, AIRPLAY 2 EN STEMBEDIENING,
verkrijgbaar in zilver/goud en zwart

¤ 749 NU AAN ¤ 649

prijs per paar

ZIE HET GROOTS
Durf voor groots te gaan en omring jezelf met een overweldigende
kijkervaring. Van een spectaculaire beeldkwaliteit tot designs die
naadloos integreren in je interieur, je hebt nu meer redenen dan
ooit om een Super Big TV te kopen.

¤ 599

NU AAN ¤ 549

QE85QN95 NeoQed 4K NU AAN ¤ 5.499
QE75QN800 NeoQed 8K NU AAN ¤ 4.999

Bower & Wilkins 607 S2 anniversary edition, compacte luidspreker
van topkwaliteit, verkrijgbaar in zwart, wit en licht eik.

incl directe kassa korting en cashback

LET’S GO ANALOGUE
DENON DP450USB
Hi-Fi platenspeler met USB-poort om uw
vinylcollectie te digitaliseren.

¤ 649 Black Friday ¤ -200 korting

NU AAN ¤ 549

SAMSUNG NEO QLED QN95 4K,
de Krachtigste 4K ervaring ooit.

BOWER & WILKINS 700 SERIE
EN 700 SIGNATURE
ONZE FAVORIET! STUDIOGELUID IN HUIS!

• Uitzonderlijk contrast en sublieme helderheid
• Slechts 1 kabel voor stroom en data (Slim One Connect)
• Realistisch helder beeld (Quantum HDR 2000)
• Anti-Reflection & Ultra Viewing Angle

De 700 Serie, die
geavanceerde akoestische
techniek combineert met
een klassiek kastontwerp,
is geïnspireerd op
opnamestudio’s,
maar gemaakt
voor huiskamers.

vanaf ¤ 1.149 per paar
Black Friday Promo
Tot ¤ 1.000 inruilwaarde
bij aankoop van een set
nieuwe luidsprekers

QE55QN95 ¤ 500 directe kassakorting NU AAN ¤ 1.499
QE65QN95 ¤ 800 directe kassakorting NU AAN ¤ 1.999

Hou je van design?
The Frame is de perfecte
finishing touch van je interieur.
Een elegante TV die de woonkamer omtovert tot een kunstgalerij.

QE55LS03 ¤ 500 directe kassakorting

NU AAN ¤ 1.199

Yamaha Music Cast

SONY KE48A9 BRAVIA OLED:
diep OLED-zwart, meeslepend geluid, compact

Stel je voor, alle muziek waar je van houdt,
overal in huis – Van je favoriete vinyl tot AirPlay®
van Bluetooth® tot streamingdiensten*...
Of het geluid van je tv... MusicCast maakt
het allemaal mogelijk.

Zie de diepe zwarttinten en natuurlijke kleuren van OLED in een
compactere tv. Dankzij de krachtige processor spatten de details
van het scherm en schermgeluid dat in harmonie met het beeld is.
Geniet van prachtige beelden en
geluidskwaliteit in een compacte vorm.

Bovendien zijn alle MusicCast-producten ontworpen met geluidskwaliteit als topprioriteit.

NU AAN ¤ 1.199

Yamaha biedt MusicCast aan in alle zijn producten : Av Receiver, Hifi-componenten, draadloze
speakers, soundbars…

Maak kennis met MusicCast in onze toonzaal
en vraag uw persoonlijke offerte.

ONZE FAVORIET YAMAHA RN803,

SONY XR55A84 ¤ 1.399
SONY XR65A84 ¤ 1.899
SONY XR77A80 ¤ 2.999

SONY BRAVIA XR 4K OLED met
nieuwe ‘Cognitive Processor XR’

NU MET 5 JAAR
GRATIS WAARBORG

spectaculair veelzijdig ! Alle streamingsopties,
MusicCast, DAB radio en aansluitingen
voor TV, CD, Draaitafel.
¤ 949 Black Friday - ¤ 100 korting

NU ¤ 849

De mooiste kerstcadeaus bij Van Havere

BLUESOUND PULSE MINI 2I
Compacte Draadloze Multiroom-

¤ 599

ROBERTS RADIO

Muziekstreaming-Luidspreker.

Unieke vintage look maar nu ook met internetradio, Bluetooth, DAB.

nu met gratis afstandsbediening t.w.v. ¤ 69
of ¤ 50 directe kassakorting

Black Friday Promo: 10% korting op alle modellen

Nog meer eindejaarscadeau’s
in de winkel

SONY WFC500
Draadloze inear headset

SONY WHCH710

¤ 69

Draadloze hoofdtelefoon met Noisecancelling

¤ 79

Bij Van Havere adviseren
we u graag voor de beste
montage van uw TV en
luidsprekers. En natuurlijk
komen onze techniekers
alles perfect bij u thuis
installeren.

BLACK
FRIDAY
PROMO
CRESTRON UCSB1-CAM
Een stijlvolle soundbar die bestaat uit een hoogwaardige speaker, microfoon en
camera in één, voor professionele video-conferenties bij u thuis of op kantoor.

¤ 1.399
Uw b2b partner voor Audio/Video en ICT

Contacteer onze IT afdeling voor
uw thuiskantoor, telewerk-oplossingen,
video conferentie, ….

10% op alle Vogel’s
beugels en stands*
*korting bij aankoop van een TV

Is je tv meubel aan vervanging toe?
Boor je liever niet in de muur om
je tv op te hangen? Wil je je tv
flexibel kunnen verplaatsen?
Dan is een tv standaard de
perfecte oplossing voor jou.
Ook in een huiskamer met veel
hoeken of ramen biedt een televisie
op standaard een uitkomst.
Onze keuze: NEXT OP1 een
Scandinavisch design meubel
voor je tv.

¤ 799 NU ¤ 150 korting

¤ 649*

*korting bij aankoop van een TV

SAMSUNG LSP 7T Short Throw Projector

¤ 2.999

Inclusief directe kassakorting en Cashback

Alle promoties zijn geldig t.e.m. 27 november 2021 of zolang de voorraad strekt en niet
cumuleerbaar met andere kortingen. Alle voorwaarden zijn verkrijgbaar in de winkel.
Onder voorbehoud van wijzigingen en/of typfouten.

