
Met demo’s en promo’s, 
drinks en een streepje muziek
22 t.e.m. 26 november

Bekijk onze 
BLACK FRIDAY PROMO’S 
in onze folder

VAN HAVERE 
WINTERDAGEN

BANG & OLUFSEN 
PORTAL WIRELESS  
GAMING HEADPHONES

¤ 399 ipv € 499

SONOS ONE SL

¤ 149 ipv € 199



Welkom bij Van Havere, 
experts in Beeld & Geluid, IT en Domotica

Van Havere, dat is techniek ontdekken met al uw zintuigen.  
Op maar liefst 2000 m² in de provincie Antwerpen, geniet u 
van een unieke merkverzameling in verschillende demonstratie-
ruimtes.
 
Elk huis is anders, en daarom is een tv- en hifisysteem op maat 
de oplossing voor een perfect eindresultaat. Wij verkopen  
niet alleen producten, Van Havere denkt graag met u mee  
en luistert naar uw wensen. Dit ervaart u in onze showroom, 
maar ook bij u thuis. Onze specialisten komen immers de  
situatie in huis bekijken om zo een voorstel op maat te maken.

In onze winterfolder ontdekt u een deel van onze topproducten 
en diensten. Bovendien geven we leuke tips voor eindejaars-
geschenken, Black Friday promoties en nog veel meer….

Bezoek onze winkel zeker tijdens onze winterdagen van  
22 tem 26 november.  
Wij trakteren u met indrukwekkende demo’s, drinks & bites.

Verkrijgbaar in 42”, 48” en 55” 

In premiere in onze toonzaal

 
Ontdek een nieuwe kant van het leven.

INTRODUCTIEACTIE: 

gratis Nuindie lamp t.w.v. ¤ 99

LG Evo Oled tv in een verrassend nieuw design 
dat er van alle kanten prachtig uitziet.

U kan van voor tot achter, van links tot rechts 
genieten terwijl hij naadloos in je interieur opgaat, 
en de Posé biedt tot 4K OLED beeldkwaliteit van LG.

vanaf  ¤ 1.799

Vorig jaar introduceerde we de nieuwe Roksan Attessa en wij zijn nog 
steeds enthousiast over de kwaliteit van deze set!
Volledig ontwikkeld in het VK, biedt Attessa premium streaming technologie, 
toonaangevende prestaties, prachtig design en jarenlang luisterplezier. 

Verkrijgbaar in zwart en wit  
met WiFi en Bluetooth.

Roksan Attessa Streaming Amplifier  
mag gezien én gehoord worden! 

Deze Roksan versterker heeft BluOS 
(Bluesound) streaming audio aan boord, 
biedt veel kracht, genoeg aansluit- 
mogelijkheden en Bluetooth. 

Aansluiten en luisteren! 

(ook verkrijgbaar met BluOS multiroomweergave) 

meerprijs ¤ 650

vanaf ¤ 1.315

Attessa Turntable 

Puur genieten van analoge hifi. 
Deze draaitafel heeft een nieuwe lichtgewicht 
Unipivot**-toonarm, ingebouwde inschakelbare 
phonoversterker met lijnuit-signaal, digitale 
snelheidsregeling, drukknopbediening, zwaar 
hardglazen draaiplateau en speciaal gedempte 
voeten. 

¤ 1.315

SETPRIJS ¤ 2.150 ipv ¤ 2.630 (met BluOS ¤ 650 supplement)

NIEUW: Bluesound PULSE M 
Een compacte en draadloze Bluesound-multiroom-
luidspreker met een ongelofelijk goed geluid. 
Deze  Omni-Hybrid-luidspreker geeft een extra 
breed geluidsbeeld en een mooie volle klank voor 
zo’n compacte speaker. Een slimme oplossing voor 
kleinere ruimtes, zoals de keuken, 
slaapkamer of een thuiskantoor.

10% korting op alle  
Bluesound toestellen (excl. Pulse M)

nu aan ¤ 549
tot ¤ 200 cashback op de LG Posé



The Gift of  Bang & Olufsen

THE GIFT OF HEADPHONES

THE GIFT OF DESIGN & SOUND

THE GIFT OF HOME AUDIO

Je weet het als je het ziet. En hoort het. En voelt het. 
Een cadeau van Bang & Olufsen is niet alleen voor vandaag. 
Het is voor altijd.

NIEUW: 
Bang & Olufsen Beosound Theatre

Ervaar meeslepende Dolby Atmos surround sound en krachtige 
bassen. Hoor dingen boven, onder en aan de zijkanten in de 
3D-ruimte, volledig natuurgetrouw. Zoals het moet zijn.  
Daarenboven kunt u de Beosound Theatre combineren met 
bijna ieder type OLED scherm in 55, 65 of 77 inch. Door deze 
flexibiliteit creëert u uw eigen complete tv ervaring, en dat op 
high-end niveau.

Kom langs en ervaar het zelf!

High-fidelity audio door Bang & Olufsen: Verbind je hele huis met een speakeropstelling die de muziek 
met je mee laat bewegen. Luister naar verschillende nummers op elke luidspreker of stel uw luidsprekers 
in om hetzelfde nummer tegelijkertijd af te spelen - uw muziek, zoals u het wilt.

De Beosound Balance past in ieder interieur met rijke, dynamische akoestische prestaties.
Perfecte balans tussen elegantie en geluidsprestaties.

¤ 899

¤ 399

Beosound Emerge
slanke luidspreker 
voor thuis die overal past!

Beoplay H95 
Dit is de beste Bang & Olufsen  

active noise cancelling headphone.

Beoplay EX wireless 
inear active noise cancelling headphone.

Beosound Level 
Portabel Wifi Speaker.

vanaf ¤ 1.399

vanaf ¤ 599

Beosound Balance

vanaf ¤ 2.499



SONOS: WIL JE EEN BIOSCOOPBELEVING VOOR JE FILMMARATHON?
Geen probleem. Wil je klassieke kerstliedjes streamen? Ook geen probleem.  
Creëer het ultieme draadloze entertainmentsysteem en laat je meeslepen door alle geluiden die bij de feestdagen horen.

CAVUS TV & AUDIO ACCESSOIRES     
Met Cavus vindt u altijd een passende oplossing
in design en functionaliteit, voor zowel bestaande 
als nieuwe tv’s, speakers en soundbars.

Wij hebben voor elke situatie een zorgeloze en 
stijlvolle manier om uw tv en hifi te integreren 
in uw interieur.

NU -10% korting op alle 
Cavus producten

TIP: De Cavus Tv-beugels, vloer- en tafelstand 
hebben adapters voor elke soundbar. Decoders, 
stekkerblokken worden achter de tv gemonteerd. 
Alle kabels uit zicht !

Kom langs in onze winkel voor de verschillende mogelijkheden.

SONOS ARC  € 999 ¤ 799
SONOS BEAM € 499  ¤ 399
SONOS ONE SL € 199  ¤ 149
SONOS ONE  € 229 ¤ 179
SONOS ROAM SL € 179  ¤ 129
SONOS SUB € 849  ¤ 679

Nu Sonos soundbar, subs en speakers 
aan Black Friday promo’s.

CADEAUTIP
De Pinell Supersound 701 is een krachtige digitale alleskunner. 
U haalt met de 701 een complete muziekinstallatie in huis.

• Internetradio via WiFi met méér dan 30.000 radiozenders
• Spotify Connect
• Bluetooth
• DAB+ / FM-radio
• CD speler

Verkrijgbaar in zwart en walnoot.

nu aan ¤ 479 ipv ¤ 549

OLED55G26 ¤ 1.599 incl. € 100 cashback

OLED65G26 ¤ 2.099 incl. € 100 cashback

OLED77G26 ¤ 3.599 incl. € 200 cashback

OLED55C25 ¤ 1.299
OLED65C25 ¤ 1.799
OLED77C25 ¤ 3.499

OLED48C25 ¤ 1.099
OLED42C25 ¤ 999

Gloednieuwe LG OLED evo TV
s’ werelds No.1 OLED TV merk



CADEAUTIP

DE NIEUWE BOWERS & WILKINS  
700 S3 LUIDSPREKER SERIE:    

STUDIOGELUID IN HUIS! 
De nieuwe B&W 700 S3 is uitgerust met veel 
technologieën van de topreeks 800 Serie  
Diamond. Hierdoor heeft u studiogeluid bij  
u thuis, met elegante, high-performance  
modellen die bij elk interieur en smaak passen. 

Alle modellen staan in demo in onze winkel. 
Verkrijgbaar in wit, zwart of mocha vanaf   ¤ 1.500

Nieuw Marantz CINEMA-serie, onovertroffen geluids-
kwaliteit, boordevol functies en prachtig design. 

De CINEMA 60 is ideaal voor uw  thuisbioscoop en voor muziek 
in uw woonkamer. Met 7x100 watt per kanaal, zes HDMI-ingangen, 
HEOS Built-In streaming en Audyssey MultEQ XT, Dolby Atmos en 
plus talrijke in- en uitgangen, zo brengt de CINEMA 60 onmisken-
bare prestaties naar een nieuwe klasse thuisbioscopen.

CINEMA 60
Introductiekorting 

-10%

EXPERTS AAN HET WERK  
De Bowers & Wilkins hoofdtelefoons worden ontwikkeld door dezelfde talenten 
achter de luidsprekers van Abbey Road Studios. Deze expertise hoort u keer 
op keer terug als u uw hoofdtelefoon van B&W opzet!

NU AAN  
¤ 625Bluetooth overear headphone met  

active noise cancellation.
Px8 tilt de uitmuntende prestaties van de PX7S naar een nog 
hoger niveau van detail, resolutie en ruimtelijkheid dankzij de 
nieuwe custom 40 mm Carbon Cone drivers.

Bluetooth overear headphone met active noise cancellation.

NIEUW PX8 

PX7 S2

Verkrijgbaar in zwart  
en Tan  ¤ 699

Verkrijgbaar in blauw, grijs en zwart  ¤ 429
NU AAN  
¤ 375

Tot ¤ 1.000 inruilwaarde voor uw bestaande speakers 
bij aankoop van een set nieuwe luidsprekers.

Voor betere geluidsprestaties 
zijn 4 modellen uitgerust met 
de iconische Solid Body 
Tweeter-on-top technologie.

CADEAUTIP

2022
‘s Werelds eerste reeks tv’s met cognitieve intelligentie.  

Sta versteld van superrealistisch beeld en geluid.  

XR55A95K  ¤ 2.699
XR65A95K  ¤ 3.599

XR42A90K  ¤ 1.549 
XR48A90K  ¤ 1.599

Bravia XR Master serie A95K

GRATIS 5 JAAR WAARBORG OP ALLE SONY OLED-TV’S

XR55A84K ¤ 1.599
XR65A84K ¤ 2.099
XR77A84K ¤ 3.699

Bravia XR A84K series

Uitzonderlijk diepzwart voor levensechte diepte en textuur

Helder, breed OLED-kleurenspectrum

SONY WHCH710
Draadloze koptelefoon met  
Noise Cancelling

SONY WFLS900NB
SONY LinkBuds S • Draadloze oortjes  
met Noise Cancelling

Nu aan 
¤ 79

Nu aan 
¤ 129



Next Generation Oled:  
Samsung QD OLED
Diep zwart en heldere kleuren  
met zelfoplichtende pixels.

Samsung The Frame: prachtig beeld, unieke stijl

vanaf ¤ 69,99

KIES VOOR EEN KWALITATIEF HOOGWAARDIGE 
BEUGEL VAN VOGEL’S  

VRAAG NAAR DE JUISTE BEUGEL VOOR UW TV 
IN ONZE WINKEL

Een tv uit het topsegment verdient de allerbeste tv beugel. Daarom ontwikkelde Vogel’s 
de ELITE serie. Met deze lijn haal je een high-end tv beugel van absolute top kwaliteit in 
huis. Een serie waarin draagvermogen en ultraslank design elegant samenkomen.  
Speciaal ontworpen om groots te presteren.

• Ultra slank en sterk
• Ideaal voor grote OLED/QLED TV’s
• Verberg en begeleid je kabels
• Boormal, bouten, pluggen en waterpas inbegr.
• 15 jaar garantie

NIEUW: ELITE BEUGEL

TALLOZE MOGELIJKHEDEN 
VOOR OP KANTOOR,  
ONTVANGSTRUIMTE, 

KLASLOKALEN ….

ONTDEK VOGELS RISE
RISE serie biedt een reeks elektrische 
display liften waarmee je intuïtief en veilig 
een interactief scherm tot 86” op de juiste 
hoogte kunt instellen. Slechts met één druk 
op de knop.
• 980 mm hoogte verstelbereik voor  

gebruikers.

• QuickRise™: 80 of 50 mm/s snelheid bij 
schermen tot 140 kg.

• Speciaal ontworpen voet voor extra  
veiligheid, Veiligheidsmechanisme  
Anti-Collision.

• Completeer met handige accessoires.

• Geïntegreerd kabelmanagement.

• Vloerstandaard, trolleys, vloer-wand-
oplossingen.

SIGNATURE / elektrisch draaibaar

Nu aan ¤ 499  

10% korting 
 op alle Vogels beugels 
bij aankoop van een TV

Model 2022
verkrijgbaar vanaf 43” 

aan  ¤ 999
55” ¤ 1.199
65” ¤ 1.499 incl. € 200 cashback

75” ¤ 2.199 incl. € 200 cashback

QE55QS95B ¤ 1.399*
QE65QS95B ¤ 1.999*

*incl. € 300 
cashback



Van Havere Projects, unieke technologische oplossingen 
voor elke woning.

TOPTEAM VAN ADVISEURS, 
ENGINEERS EN INSTALLATEURS

Van Havere projects levert al 25 jaar topkwaliteit voor 
totaal integratie. We installeren unieke, eenvoudig te 
bedienen oplossingen op maat. 
Hierbij integreren wij de nieuwste technologiën in audio, 
video, IT netwerken, toegangscontrole voor woningen 
en bedrijven. Onze realisaties variëren van bijzondere 
lofts tot zeer opmerkelijke villaprojecten, zowel 
nieuwbouw als renovatie.

Wij luisteren 
Elk project is uniek. Bij Van Havere Projects bespreken wij uw levensstijl zodat wij een woning kunnen veran-
deren in een thuis. We creëren technologische oplossingen en controlesystemen met een persoonlijke touch!

Wij ontwerpen
Onze experts werken al jaren samen met architecten, interieurontwerpers voor maatwerkoplossingen. 
Met onze ruime ervaring en portfolio van topmerken ontwerpen wij een systeem voor elk budget.  

Wij realiseren
Onze programmeurs en installateurs leveren zowel het ontwerp 
en implementatie van op maat gemaakte domoticasystemen. 
Wij bieden u oplossingen door alleen maar gebruik te maken 
van de beste merken en deze bedienbaar te maken via een eenvoudige, voor u ontworpen interface.

Met meer dan 20 jaar ervaring in 
domotica-projecten zijn wij 
Crestron Elite Pro-partner.
Heeft u bouw- of renovatieplannen 
en gaat u voor kwaliteit ? 

Maak dan een afspraak  
om uw project te bespreken.

CADEAUTIP
Project Audio T1  
Deze platenspeler levert echte hifi-geluidskwaliteit voor weinig geld.

T1  ¤ 325 ipv ¤ 369

T1 Phono SB ¤ 399 ipv ¤ 449

T1 USB   ¤ 425 ipv ¤ 499

Van Havere IT & Netwerken

In onze IT afdeling vindt u laptops, PC’s, smartphones, 
tablets en printers van geselecteerde topmerken. 
We helpen u met persoonlijk advies op maat. 

Bovendien kan je altijd op ons rekenen voor de 
eventuele installatie en een herstelservice bij problemen. 

Ook voor de aanleg van een draadloos datanetwerk ben 
je bij Van Havere aan het juiste adres.

Iedereen maakt gebruik van apparatuur die via Wifi het internet op gaan. 
Zoals smartphones, tablets, TV, Media Players. Maar ook muziek en films via Sonos, Streamz, Netflix en andere 
kun je via een goed netwerk bekijken en beluisteren? 

Maar als uw netwerk niet voldoet geeft dit alleen maar frustraties. Geen signaal !
          Netflix niet beschikbaar !! 
          Muziek valt weg !!!

Om een goede draadloze verbinding te realiseren is het 
installeren en configureren van een draadloze router en 
netwerk access points een belangrijke zaak. De routers 
en netwerk access points zoals Ubiquiti - Unify zijn 
professionele componenten die zorgen voor een stabiele 
bekabelde en draadloze verbinding.

Onze techniekers adviseren u graag voor een passende oplossing.
Van Havere garandeert een totaalservice voor het installeren en integreren 
van datanetwerken in woningen en bedrijven. Onze technische engineers 
werken je datanetwerk tot in het kleinste detail uit.
Werkt uw wifi niet altijd zoals het hoort? Is uw netwerk wel veilig  
genoeg? Dan komen we graag eens langs voor een analyse.

CADEAUTIP
BEOSOUND EXPLORE
Waterproof Bluetooth speaker van Bang & Olufsen

Nu aan 
¤ 179 ¤ 199

Verkijgbaar in 5 kleuren

DOWNLOAD DE FREE  
CRESTRON HOME DEMO APP



• 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

€ 1.399

€ 1.299

• 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 

€ 1.949 - € 100 prijsvoordeel = € 1.849

32 “     € 1.399 - € 100 prijsvoordeel = € 1.299
43 “     € 1.799 - € 100 prijsvoordeel = € 1.699

Loewe bild c

Loewe klang bar5 mr & sub5

• 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

Loewe bild c

• 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)

Loewe bild i

48 “ € 2.899 - € 200 prijsvoordeel = € 2.699
55 “  € 3.199 - € 200 prijsvoordeel = € 2.999
65 “  € 4.099 - € 200 prijsvoordeel = € 3.899

klang bar i: € 299

€ 1.399

€ 1.299
€ 1.399

€ 1.799

€ 1.699
€ 1.799

€ 2.899

€ 2.699
€ 2.899

bild c.32

bild c.43

bild i.48

43”

32”

65”

55”

48”

• Geïntegreerde soundbar 2 x 30 watt 

NU
5 JAAR
GARANTIE!*

NU
5 JAAR
GARANTIE!*
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• 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

klang s1       € 519 - € 20 prijsvoordeel = € 499
klang s3      € 739 - € 20 prijsvoordeel = € 719

Loewe klang s

TV 4K UHD - We. SEE

• 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”

  
• 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

Draagbare Bluetooth speaker - We. HEAR

€ 519

€ 499
€ 519 klang s1

€ 739

€ 719
€ 739 klang s3

€ 1.499

€ 1.399

We. SEE 
50

€ 149

€ 129
€ 149

We. HEAR 1

TV 4K UHD - We. SEE

• 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

€ 1.499

€ 1.399
€ 1.499

We. SEE 
50

32 “  € 999 - € 100 prijsvoordeel = € 899
43 “  € 1.299 - € 100 prijsvoordeel = € 1.199
50 “  € 1.499 - € 100 prijsvoordeel = € 1.399
55 “  € 1.699 - € 100 prijsvoordeel = € 1.599

€ 219

€ 199
€ 219

We. HEAR 2

55”

43”

32”

NU
5 JAAR
GARANTIE!*
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Alle promoties zijn geldig t.e.m. 4 december 2022 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.

MEER BLACK FRIDAY DEALS IN ONZE WINKEL 

Ontdek nu de beste draadloze sfeerverlichting  
met dimfunctie en instelbare kleurtemperatuur.

De Nuindie tafellamp combineert overtuigende functionaliteit met een prachtig design in verschillende kleuren en hoogtes.

vanaf 
¤ 99

Dimbaar & warm wit licht

Oplaadbare batterij

Waterproof

SAMSUNG TV QE55QN85B 4K NEO QLED 

¤ 999

Waterproof


