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Overzicht van de markt voor residentieel meubilair in de VS 
 
 

De markt voor residentieel meubilair in de VS is sterk gelinkt aan de immobiliënmarkt. Deze laatste 

groeide steeds in de afgelopen jaren. Nieuwe woningprojecten zullen naar verwachting 7,8% 

stijgen tot 1,27 miljoen eenheden in 2016, terwijl de verkoop van bestaande huizen wordt geraamd 

op 5,46 miljoen, een robuuste 14,7% hoger dan in 2015. Een tweecijferige groei wordt ook verwacht 

voor de verkoop van nieuwe woningen, naar schatting een totaal van 565.000 in 2016, een stijging 

tegenover ongeveer 490.000 verkopen in 2015. 

 

 
 

Bron: http://www.furnishingsresearchstore.com/furniture-today/ - 

Furniture/Today’s Economic Forecast for 2016 
 

 
De Amerikaanse bank Wells Fargo zegt dat ondanks het feit dat een woonkrediet verstrekken  

restrictiever geworden is, de vraag naar woningen door de verstedelijking van generatie Y, in de buurt 

van belangrijke werkcentra in de dienstensector in het noordoosten en in stedelijke centra aan de 

westkust, gestegen is. Als gevolg is de prijs van grond scherp gestegen, wat leidt tot een groter aantal 

meergezinswoningen in vergelijking met voorgaande economische expansies. 
 

Het economische beeld voor de VS is positief. Het consumentenvertrouwen zit in de lift dankzij de 

groei van de werkgelegenheid en de verwachting van een een hoger eigen inkomen. De inflatie is 

stabiel gebleven, en zowel de rente als de hypotheekrente blijven laag. Dit goede nieuws sloeg over 

naar de woningbouw waar nieuwe woningprojecten toenemen, de verkoop van bestaande huizen 

toenam, en de verkoop van noodlijdende woningen afvlakte. Ook de aanhoudend lage benzineprijs 

stimuleert het optimisme van de consument en drijft een bovengemiddelde groei aan in de 
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consumentenbestedingen. Door al deze elementen zullen in 2016 de consumentenbestedingen 

voor meubels en beddengoed, voor een tweede keer op een rij, naar verwachting meer dan $100 

miljard zijn. Na een daling van 13% in de omzet in 2009, is er dankzij nieuwe bestellingen een 

minimumstijging van 4% per jaar. Deze langzame maar gestage toename is blijven aanhouden, 

waardoor de verkoop in 2016 op $106,2 miljard geschat wordt, een stijging van 4,1%. Veel experts 

voorspellen dat de meubelindustrie langzaam maar gestaag zal blijven groeien in de komende jaren, 

op voorwaarde dat het consumentenvertrouwen hoog blijft. 

 

 
Bron: http://www.furnishingsresearchstore.com/furniture-today/ - Furniture/Today’s Economic Forecast for 2016 

 
De historische evolutie van de verkoop van meubelen in de VS wordt hierna weergegeven. 

 

 

 
Bron: http://www.statista.com/statistics/197580/annual-furniture-and-home-furnishings-store-sales-in-the-us-since-1992/ 

http://www.furnishingsresearchstore.com/furniture-today/
http://www.statista.com/statistics/197580/annual-furniture-and-home-furnishings-store-sales-in-the-us-since-1992/
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Import 
 

 
De import vertoont weinig tekenen van afname. In 2014 vertegenwoor- 

digde China opnieuw het hoogste dollarvolume en hadden Vietnam en 

India de hoogste procentuele groei van alle top 10-landen die meubilair 

exporteren naar de VS. Ook Mexico doet het goed, in het bijzonder van- 

wege hun nabijheid tot de VS. China zal belangrijk blijven voor de  

industrie. 
 

Bron: http://www.furnishingsresearchstore.com/furniture-today/ - 

Furniture Today's 2015 Imports/Exports Report 
 

 

 
Bron: http://www.abtv.com/2015-furniture-report/ 

 

 
 

Bron: http://www.furnishingsresearchstore.com/furniture-today/ - Furniture Today's 2015 Imports/Exports Report 

http://www.furnishingsresearchstore.com/furniture-today/
http://www.abtv.com/2015-furniture-report/
http://www.furnishingsresearchstore.com/furniture-today/
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Bron: https://usatrade.census.gov/index.php 
 
 

Verkoopkanalen in de kleinhandel  
 
 
 

 

 
 

 
Bron: 

http://www.furnishingsresearchstore.com/furn 

iture-today/  -  Furniture  Today's  Distribution 

Channels Report, 2016 
 

 
 
 

De grootste meubelzaken uit de industrie blijven een steeds groter marktaandeel veroveren. 

https://usatrade.census.gov/index.php
http://www.furnishingsresearchstore.com/furniture-today/
http://www.furnishingsresearchstore.com/furniture-today/
http://www.furnishingsresearchstore.com/furniture-today/
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E-commerce 

 
Het marktaandeel van onlinedistributie steeg in 2014 van 

9% naar 10%. Dat aandeel vertaalt zich in een geschatte 

waarde van $9,8 miljard aan meubilair en beddengoed 

dat online werd verkocht. Wayfair, Amazon en  

Overstock.com zijn de leiders op vlak van online distributie. 

 
Het online kopen van huismeubilair is nu alledaags. Acht 

op de 10 Amerikaanse consumenten hebben in 2014 online 

meubelen gekocht en kopers bezoeken gemiddeld vijf 

websites tijdens hun zoektocht naar een product. 

 
Onlinekopers van meubelen zijn jonger en rijker dan de 

gemiddelde Amerikaanse consument. 24% van de online-

kopers verdienen $ 100.000 of meer. 
 

 
 

De Amerikaanse consument 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: 
http://www.furnishingsresearchs 
tore.com/furniture-today/ - 
Furniture Today's Leading E- 
tailers, 2015 

 
 

De VS telde volgens schattingen 321 miljoen inwoners in 2015. Met de top 15 van voornaamste 

stedelijke gebieden in de VS bereikt men samen gerekend reeds 33% van het totaal inwoners. Staten 

als New York en Californië en steden zoals New York City, Los Angeles, San Francisco en Chicago zijn 

met de aanwezigheid van een hoog inkomens- en uitgavenniveau en de grote vraag naar luxueuze en  

“design”-artikelen een uitstekende testmarkt voor consumentengoederen. Er zijn regionale 

verschillen in smaak en voorkeur. Zo zijn consumenten in kuststeden als New York, Miami en San 

Francisco doorgaans ontvankelijker voor nieuwe producten dan de consumenten uit het 

middenwesten. De consumenten uit het middenwesten zijn conservatiever ingesteld. 
 

In het algemeen zijn consumenten in de VS zeer veeleisend. Zij verwachten gewoonlijk snelle  

leveringstijden en excellente klantenservice. Zij verwachten ook dat zij de goederen steeds mogen 

terugsturen en hun geld volledig kunnen terugkrijgen. Vlaamse bedrijven die in de VS willen 

verkopen, moeten hier rekening mee houden bij het opzetten van hun verkoopstructuur in de VS. 
 
 

Ultra-high-net worth individual (UHNWI) 
 

Ultra-high-net worth individuals (UHNWIs) zijn personen met netto-activa van meer dan $30  

miljoen, exclusief hun primaire woning. Residentieel vastgoed is goed voor een kwart van hun 

belegbaar vermogen. In 2015 was het wereldwijde vermogen van de UHNWIs $19,3 biljoen.  

Het vermogen van Noord-Amerikaanse UHNWIs was $6,928 miljard. 
 

UHNWI Populatie 

Jaar Wereldwijd Noord-Amerika 

2005 116.800 51.934 

2015 187.468 69.283 

2025 263.483 90.247 
 

Bron: http://www.knightfrank.com/wealthreport - The Wealth report 2016 

http://www.furnishingsresearchstore.com/furniture-today/
http://www.furnishingsresearchstore.com/furniture-today/
http://www.furnishingsresearchstore.com/furniture-today/
http://www.knightfrank.com/wealthreport
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UHNWI’s groei 
 

In Noord-Amerika zijn er momenteel 69.283 UNHWIs. Noord-Amerika heeft de grootste UHNWI  

populatie, en dit zal in de toekomst zo blijven. De afgelopen 10 jaar was er een groei van 32% en 

voor de komende 10 jaar wordt een groei van 30% voorspelt, een toename van 21.000 UHNWIs. 
 

The Wealth Report heeft tevens data opgenomen van andere vermogenssegmenten, zoals miljonairs 

en multimiljonairs. Multimiljonairs wordt gedefinieerd als zij een vermogen van meer dan $10 miljoen 

bezitten. De gemiddelde leeftijd van de $10 miljoen+ bevolking in de VS is 56 jaar. In de komende 10 

jaar zal de VS nog 1,25 miljoen miljonairs erbij krijgen. 
 
 Miljonair ($ 1m+) populatie Verandering 

2005 2014 2015 2025 2005-2015 2014-2015 2015-2025 

New York - - 320.000 - - - - 

Los Angeles - - 165.000 - - - - 

Chicago - - 134.000 - - - - 

Houston - - 82.500 - - - - 

Miami - - 29.500 - - - - 

Verenigde Staten 3.166.700 4.265.300 4.180.000 5.434.000 32% -2% 30% 

Noord-Amerika 3.342.600 4.582.700 4.472.000 5.828.200 34% -2% 30% 

Wereldwijd 8.728.400 13.606.100 13.255.200 18.078.200 52% -3% 36% 
 

 Multimiljonair ($ 10m+) populatie Verandering 

2005 2014 2015 2025 2005-2015 2014-2015 2015-2025 

New York - - 14.300 - - - - 

Los Angeles - - 7.370 - - - - 

Chicago - - 5.990 - - - - 

Houston - - 3.6800 - - - - 

Miami - - 1.310 - - - - 

Verenigde Staten 139.020 187.240 183.500 238.550 32% -2% 30% 

Noord-Amerika 144.920 197.890 193.300 251.780 33% -2% 30% 

Wereldwijd 321.580 524.210 509.170 710.000 58% -3% 39% 
 

 UHNWI ($ 30m+) populatie Verandering 

2005 2014 2015 2025 2005-2015 2014-2015 2015-2025 

New York - - 5.600 7.224 32% - 29% 

Los Angeles - - 2.820 3.610 31% - 28% 

Chicago - - 2.030 2.639 32% - 30% 

Houston - - 1.318 1.780 63% - 35% 

Miami - - 469 619 34% - 32% 

Verenigde Staten 49.783 67.054 65.713 85.427 32% -2% 30% 

Noord-Amerika 51.934 70.934 69.283 90.247 33% -2% 30% 

Wereldwijd 116.800 193.115 187.468 263.483 61% -3% 41% 
 

 UHNWI ($ 100m+) populatie Verandering 

2005 2014 2015 2025 2005-2015 2014-2015 2015-2025 

Verenigde Staten 5.786 7.794 7.638 9.929 32% -2% 30% 

Noord-Amerika 6.039 8.251 8.058 10.496 33% -2% 30% 

Wereldwijd 13.744 22.989 22.294 31.510 62% -3% 41% 
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 miljardair ($ 1.000m) populatie Verandering 

2005 2014 2015 2025 2005-2015 2014-2015 2015-2025 

Verenigde Staten 462 622 610 793 32% -2% 30% 

Noord-Amerika 483 660 645 840 34% -2% 30% 

Wereldwijd 1.145 1.982 1.919 2.760 68% -3% 44% 
 

Bron: http://www.knightfrank.com/wealthreport - The Wealth report 2016 
 
 

Seizoensgebonden schommeling 
 

Hoewel permanente beweging van mensen van cruciaal belang is bij het stimuleren van  

investeringen in onroerend goed, zijn seizoensgebonden en tijdelijke bewegingen van belang bij het 

stimuleren van de vraag naar de aankoop van een tweede huis. Los Angeles’ multimiljonaire bevolking 

schommelt tussen iets meer dan 11.000 tot net onder 6.000 doorheen het jaar. Miami ziet ook een 

sterke schommeling in hun rijke bevolking. The Hamptons is een traditionele tweede thuismarkt in de 

VS en Los Angeles is de meest stabiele markt. 
 

Seizoensgebonden schommelingen van de multimiljonair ($ 10 miljoen +) bevolking in de VS 

Cijfers omvatten verblijvers in permanente of tweede woningen, exclusief verblijvers in hotels 

Locatie Piek populatie Dal populatie Piek maand Dal maand Verschil in 

percentage 

New York 32.500 11.870 Juni Februari 174% 

Los Angeles, inclusief 

Malibu en Beverly Hills 

11.170 5.630 Juni Februari 98% 

The Hamptons 9.300 1.060 Augustus Januari 777% 

Miami 5.410 1.170 December Juni 362% 

Palm Beach 4.700 1.080 December Juni 335% 
 

Bron: http://www.knightfrank.com/wealthreport - The Wealth report 2016 
 
 

Belangrijke steden voor UHNWIs 
 

Londen en New York domineren sinds lang de ranglijst van de belangrijkste steden wereldwijd en zijn 

dat nog steeds. Geen enkel andere stad komt dichtbij qua aantrekkingskracht. Bijna 50% van de 

Noord-Amerikaanse ondervraagden waren van mening dat geen andere stad Londen en New York 

kon inhalen. In 2016 is New York, voor een tweede keer op een rij de tweede belangrijkste stad, na 

London. 
 

De beste verbonden Amerikaanse steden 

Stad UHNWIs binnen de 4u* UHNWIs binnen de 2u* UHNWIs inwoners 

New York City 14.000 8.300 5.600 

Miami - 1.300 500 

Los Angeles - 5.000 2.800 

San Francisco - 8.300 5.600 
 

* Inclusief UHNWIs inwoners 

 
Bron: http://www.knightfrank.com/wealthreport - The Wealth report 2016 

http://www.knightfrank.com/wealthreport
http://www.knightfrank.com/wealthreport
http://www.knightfrank.com/wealthreport
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Wijziging in vastgoedprijzen 2015 
 

Prime International Residential Index (PIRI) 2015 

Rank Locatie* Jaarlijkse % groei 

7 San Francisco 10,9% 

14 Miami 6,4% 

22 Los Angeles 4,7% 

30 The Hamptons 3,2% 

39 New York 2,4% 

53 Aspen 1,1% 

64 Chicago 0,0% 
 

Bron: http://www.knightfrank.com/wealthreport - The Wealth report 2016 

 
In 2016 zal Los Angeles de prijzenmarkt voor vastgoed leiden, gevolgd door Miami. Lagere basis- 

prijzen en een relatief laag aanbod biedt ruimte tot groei in prijzen in Los Angeles. In Miami is de 

vraag nog steeds robuust. Er is een rem op prijsstijgingen na een sterke groei in vele markten als New 

York, tegelijkertijd nemen de rente en eigendomskosten voor buitenlandse investeerders toe. 

 
Residentiële hotspots in de VS 

 

 Stad: Los Angeles 
 

De markt in Los Angeles is sinds drie jaar aan het herstellen. De prijzen groeien, nieuw aanbod is  

beperkt en de vraag van Aziatische kopers neemt toe. Verbeteringen aan stedelijke centra,  

detailhandels en het bredere lifestyle aanbod zorgen voor investeerders. 

 
 Buurt: Lower Eastside, New York 

 

Nieuwe infrastructuur, voorzieningen en restaurants drijven een prijsgroei in deze buurt met luxe-

ontwikkelingen door ontwikkelaars als Ian Schrager en architecten Herzog & de Meuron. De afstand 

tot Nolita, SoHo en de East Village maakt het interessant voor investeerders. 
 

 Skigebied: Aspen 
 

De stijgende internationale vraag heeft al acht jaar op een rij het verkoopvolume versterkt. Het is het 

eerste Amerikaanse skioord dat de superrijken tegemoet komt. Aspen heeft haar faciliteiten  

uitgebreid en zichzelf omgedoopt tot een skigebied dat het hele jaar door bezocht kan worden, 

dankzij tal van evenementen en festivals. 
 

Luxe-uitgave trends 
 

The Knight Frank Luxury Investment Index houdt de prestaties bij van de 10 investeringen van passie. 

Daaruit blijkt dat investeringen in meubels een daling van 6% kent in 2015 en een daling van 21% 

over de afgelopen vijf jaar. 
 
 

Welvarende consumenten 
 

Welvarende huishoudens worden gedefinieerd als huishoudens met een inkomen van $100.000 of 

meer. 22% van de Amerikaanse huishoudens, zo’n 27,6 miljoen, vallen hieronder volgens Census 

http://www.knightfrank.com/wealthreport
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data. Gemiddeld besteden welvarende huishoudens ongeveer twee keer meer dan niet-welgestelde 

huishoudens. Hoewel welvarende huishoudens in 2014 slechts 22% van alle meubel- en beddengoed- 

kopers vertegenwoordigden, waren zij verantwoordelijk voor een derde van de totale uitgave in de 

detailhandel, neergeteld bijna $32 miljard. 

 

 
 

 
 

Bron: http://www.furnishingsresearchstore.com/furniture-today/ - Furniture/Today’s Affluent Consumer Buying Trends, 

2015 

 
28% van de potentiële welvarende kopers zijn jonger dan 35 jaar. 19% heeft een leeftijd tussen de 35 

en 44 jaar. 20% zijn tussen de 45 en 54 jaar oud. De leeftijdscategorie 55 tot 64 jaar  

vertegenwoordigd 20%. En ten slotte is 13% 65 jaar of ouder. 

 
Baby boomers 

 
Detailhandelaars en fabrikanten van meubilair kijken natuurlijk naar de woningmarkt als een  

belangrijke motor van de vraag, maar niet enkel de conventionele eengezinswoningen zijn van belang.  

De bouw van appartementen in binnensteden blijft stijgen, met 29% in juni 2015 tegenover het jaar 

ervoor. Steeds meer Baby boomers ruilen hun eengezinswoning met vijf slaapkamers in voor een 

stedelijk huis of appartement met drie slaapkamers. Ze verkiezen woonruimtes die onderhouds- 

vriendelijk zijn boven een huis met een tuin. Hun oude meubels passen niet in de strakke moderne 

omgeving gecreëerd in nieuwbouw (met een kookeiland, ingemaakte kasten en een gebrek aan  

formele eetkamers). Daarnaast voelen en zien hun meubels er ook gedateerd uit in die nieuwe 

ruimtes. 

http://www.furnishingsresearchstore.com/furniture-today/
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De meubels die ze nodig hebben moeten aangepast zijn aan een andere manier van leven en op deze 

verandering moeten fabrikanten en retailers inspelen. 
 

 
 

Marktbenadering 
 
 

Gezien de omvang van de markt, doet u er goed aan een testmarkt af te bakenen. Amerika is een 
groot land en als introductie is het beter om zich te concentreren op een beperkt gebied. In deze 
regio kan u een eerste ervaring opdoen. 

 
Onderstaande bevolkingsstatistieken wijzen naar New York, Los Angeles en Chicago als de grootste 
stedelijke gebieden. 

 

 
 

Wij raden Vlaamse bedrijven van residentieel meubilair aan naar New York, Los Angeles,  
San Francisco/Silicon valley, Miami, en Chicago te kijken als beginpunt. 

 
In New York, Los Angeles en San Francisco is er een grote concentratie van architecten en wordt  
modern design geapprecieerd. In New York vindt jaarlijks de ICFF beurs plaats die zich focust op 
high-end design residentiële meubelen. In Miami worden veel meer moderne residentiële 
appartementsgebouwen neergezet als tweede verblijf voor rijke Amerikanen en Zuid-Amerikanen. 
Verder is Florida een populaire woonplaats voor gepensioneerde Amerikanen. 

 
 

Werken met een distributeur of agent 
 

Een eigen verkoopkantoor oprichten is uiteraard een ideale manier om de Amerikaanse markt te 
bewerken. Indien u (nog) geen eigen verkoopkantoor wenst op te richten in de VS, kan u met  
verdelers en/of agenten werken. Hoewel de meeste Vlaamse bedrijven op deze markt starten met 
verdelers en/of agenten, komen de meeste Vlaamse bedrijven na enkele jaren tot de conclusie dat, 
om het goed te doen, ze het beter zelf doen. 

 
Distributeur 

 

 vertegenwoordigt meerdere producten in een gamma 

 bestrijkt meestal een behoorlijk territorium 

 verkoopt op eigen risico 
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 maakt zelf facturen aan de eindklant en u factureert aan hem/haar. Zo wordt hij of zij  
eigenaar van de goederen 

 vertegenwoordigt uw belangen, maar u heeft geen greep op de eindklant 
 

Manufacturers’ agent of Sales Representative (Sales Rep) 
 

 houdt geen voorraad aan voor eigen rekening 

 is een onafhankelijke zakenman of vrouw met een eigen kantoor en (eventueel)  
medewerkers 

 zorgt ervoor dat u kunt factureren aan de eindklant. Hij/Zij verkoopt op commissiebasis in 
naam van de eigenaar 

 vertegenwoordigt uw belangen in een bepaalde regio 
 
 

Exclusiviteit 
 

Exclusieve overeenkomsten voor de hele VS zijn af te raden. Weinig distributeurs of agenten hebben 
het netwerk om elke staat in de VS te bewerken. Zorg voor welomlijnde afspraken inzake verkoop- 
cijfer, verplichtingen, regio enz. Ook aan te raden is na te gaan of de distributeur of agent een eigen 
kantoor (verkoopstructuur) heeft in de regio’s waar hij exclusiviteit voor vraagt. 

 
Iemand die reeds complementaire producten in zijn portefeuille heeft is ideaal. Het is heel belangrijk 
om Amerikaanse partners te selecteren die over een goede reputatie beschikken. Vraag b.v. naar  
referenties van andere bedrijven die worden vertegenwoordigd. 

 
Laat u tijdens de onderhandelingen bijstaan door een advocaat. Geen enkel ernstig bedrijf in de VS 
zal een contract tekenen zonder dat zijn advocaat het contract heeft doorgenomen.  
Beter voorkomen dan genezen is de boodschap. 

 

 
 

Beurzen voor residentieel meubilair 
 
 

Een beurs bezoeken is een ideale gelegenheid om op enkele dagen tijd de belangrijkste spelers in de 
markt te leren kennen en om uit te vinden wat de beste strategie is om de Amerikaanse markt te 
benaderen. De juiste vragen stellen is cruciaal. Amerikanen zijn in het algemeen heel open om  
informatie te delen. 

 
Op een beurs kan men kennis maken met de volgende interessante standhouders: potentiële  
verdelers, vakverenigingen, vaktijdschriften, enz. Verder gaan er in de marge van de beurs meestal 
ook seminaries en netwerkingactiviteiten door, die ideale opportuniteiten zijn om in contact te 
komen met architecten en om te leren over de laatste designtrends. 

 
In een tweede fase is het interessant om deel te nemen als exposant om het product voor te stellen 
aan de vakmensen. Dit is enkel aan te raden op het moment dat er reeds een verkoopstructuur in de 
VS bestaat (via een eigen verkoopkantoor of via een verdeler of agent). 

 
Het is tevens meestal belangrijk om te kunnen leveren uit voorraad vanuit de VS. Over het algemeen 
levert de Amerikaanse meubelindustrie uit voorraad, aangezien snelle levertijden voor de  
Amerikaanse consument heel belangrijk zijn. 
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Voor KMO’s geeft Flanders Investment & Trade subsidies voor prospectiereizen en voor deelnames 
aan beurzen. Voor meer informatie kan u terecht op het kantoor van FIT in uw provincie of op: 
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidies-en-financiering#subsidies 

 
International Contemporary Furniture Fair in New York (ICFF NY) 

New York City, New York 

ICFF is een jaarlijkse meubelbeurs, sterk gericht op hedendaagse designproducten, met onder de 
bezoekers heel wat architecten, interieurarchitecten en interieurontwerpers. Naast meubelen zijn er 
ook standen van verlichting, tapijten, behangpapier, enz. te vinden. De producten zijn in eerste  
instantie gericht op de residentiële markt, maar ook op de contract-en commerciële markt. 

 
De vierdaagse beurs telt een kleine 700 exposanten waarvan een groot aantal van buiten de VS.  
De beurs is aanvankelijk gericht op designprofessionelen. Het is een vakbeurs, maar de laatste dag is 
ook open voor het publiek. De beurs is ideaal om deel te nemen als exposant voor Vlaamse bedrijven 
die reeds op de markt aanwezig zijn, ofwel met een eigen verkoopkantoor ofwel via een verdeler. 
Voor Vlaamse bedrijven die nog niet op de markt aanwezig zijn, is het een goede beurs om te 
bezoeken en om de designmarkt in New York en de VS te leren kennen. 
http://www.icff.com/ 

 
ICFF Miami 

 
Miami, Florida 

 
ICFF organiseert in oktober 2016 de eerste editie in Miami. 

 
Miami is één van de sterkste markten voor luxe-interieurproducten en luxedesignmerken. Het is een 

toonaangevend centrum voor luxe-ontwikkeling en een voorkeursbestemming voor investeringen 

voor welvarende mensen uit alle hoeken van de wereld. Miami is wereldwijd een toonaangevend 

centrum van luxe. New York en Miami zijn de enige Noord-Amerikaanse steden die de toptienlijst 

van de Wealth Report, jaarlijks uitgegeven door vastgoedconstultant Knight Frank, halen. 
 

ICFF Miami- exposanten kunnen tijdens de beurs architecten, interieurarchitecten en interieur- 
ontwerpers van luxe-designproducten ontmoeten. Evenals high-end retail showrooms en een 
aanvulling van design- en retailbeslissingsnemers en trendsetters uit het Caribisch gebied, Mexico, 
Midden- en Zuid-Amerika. De beurs zal honderden toonaangevende merken presenteren. 
http://www.icffmiami.com/ 

 
High Point Market 

 
High Point, North Carolina 

 
High Point Market Week is, met meer dan 2.000 exposanten, de grootste meubelbeurs in de VS. 

Voor residentiële meubelen is dit de belangrijkste beurs in de VS. 
 

North Carolina is al meer dan 100 jaar het centrum van de meubelproductie in de VS en ligt  

geconcentreerd rond de steden van High Point, Greensboro en Thomasville. 
 

De laatste tien jaar is echter 70% van de productie naar het Verre Oosten verhuisd, maar de product- 

ontwikkeling, design, verkoop, opslag en logistiek gebeuren nog steeds in en vanuit North Carolina. 

http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidies-en-financiering#subsidies
http://www.icff.com/
http://www.icffmiami.com/


15 De markt voor residentieel meubilair in de VS | april 2016 
 

Enkel high-endproducten, waaronder zitmeubelen en andere op maat gemaakte meubelen, worden 

nog in North Carolina geproduceerd. Er zijn veel goede vakmensen beschikbaar. 

 
Indien een Vlaams bedrijf een aanwezigheid heeft in de VS en uit voorraad kan leveren, is deze 

beurs interessant om als exposant deel te nemen. Voor sommige producten, zoals antiek of antiek- 

reproducties, hoeft men niet noodzakelijk een eigen vestiging in de VS te hebben. Bedrijven met 

hedendaagse high-end designmeubelen staan best in de Interhall van ICHF. Bedrijven met antieke 

meubelen of antiekreproducties kiezen best voor Market Square. Bedrijven met accessoires, zoals 

lampen en huishoudlinnen, kunnen in beide gebouwen staan. 

 
Om een goed idee te krijgen van hoe de residentiële meubilairmarkt in de VS in elkaar zit en hoe die 

best aan te pakken is, is de beurs interessant voor Vlaamse bedrijven om als bezoeker te gaan.  

Het aandeel aan high-end, hedendaagse exposanten is echter relatief klein. Vlaamse exporteurs van 

meubelen die in Azië gemaakt worden doen hier goede zaken. 

http://www.highpointmarket.org/ 
 

Maison & Objet Americas 
 

Miami, Florida 
 

Maison et Objet is een belangrijke Franse beurs voor interieurdesign. Het wordt als één van de 3 

belangrijkste Europese evenementen voor interieur beschouwd. Sinds 2014 wordt jaarlijks een editie 

in Miami gehouden. De beurs telt een 300-tal merken. 

http://www.maison-objet.com/en/americas 
 

 
 

De rol van architecten en interieurontwerpers 
 
 

Consumenten in de VS werken graag samen met architecten en interieurontwerpers voor de keuze 
van hun behang, gordijnen en ander meubilair. Volgens Furniture Today, is deze aanpak goed voor  
5-10% van de verkoop van meubelen, en het aantal stijgt nu de economie zich herstelt. Voor 
welvarende consumenten is dit procent hoger. 6,4% van de huishoudens die $150.000 verdienen 
of meer, waren in 2015 van plan om een binnenhuisarchitect in te huren, bij mensen die 
minder dan $150.000 verdienen was het slechts 2,5%. 

 
Het is aangewezen om pas promotie te beginnen voeren naar Amerikaanse architecten toe wanneer 
een lokale verkoopstructuur aanwezig is. Architecten willen meestal een lokaal persoon contacteren. 
Ook klanten wensen een persoon in de VS die legaal verantwoordelijk is voor de producten. Verder 
verwachten ze veelal snelle levering, wat levering uit voorraad in de VS inhoudt. Vlaamse bedrijven 
missen kansen wanneer ze niet uit voorraad in de VS kunnen leveren. Voor bepaalde gegeerde  
producten is de eindklant soms bereid om op levering uit Europa te wachten, maar dit is niet altijd het 
geval.  
Ten slotte verwachten ze ook snelle follow-up bij problemen van geleverde orders.  
De interesse in een product vanwege architecten kan snel verdwijnen wanneer ze merken dat ze niet 
de verwachte ondersteuning kunnen krijgen. 

 
Indien u wilt exporteren naar de VS is een goede website in het Engels van groot belang. Als promo- 
tietool naar architecten toe, is de gebruiksvriendelijkheid heel belangrijk. Architecten doen zelf ook 
online onderzoek naar producten voor projecten. De producten die ze sneller zullen voorschrijven 
zijn diegene die op hun website bruikbare informatie hebben voor de architecten. Dit betekent dat 
alle informatie die een architect nodig heeft, maar te kopiëren en te plakken is in hun bestek. 

http://www.highpointmarket.org/
http://www.maison-objet.com/en/americas
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Sommige Vlaamse bedrijven hebben dit begrepen en hun website ook in die zin aangepast op basis 
van gesprekken met architecten. Als resultaat worden hun producten voorgeschreven door architec- 
ten in de VS waar ze nog nooit rechtstreeks contact mee hebben gehad. De VS is zo’n grote markt dat 
het ook niet mogelijk is om met alle architecten persoonlijk contact te hebben. De website is een 
cruciaal uithangbord voor een Vlaamse firma om binnen te geraken bij nieuwe architectenbureaus. Op 
voorwaarde dat de juiste en de nodige informatie erop staat. 

 
Op de website van designguide.com kan gezocht worden naar lijsten van architecten of van interieur-
ontwerpers in de ganse VS, per staat, per stad, die gespecialiseerd zijn in residentiële projecten: 
http://www.designguide.com/Design_Professionals.aspx 

 
Op de website van Residential Architect is een lijst van architecten te vinden: 
http://www.residentialarchitect.com/firms/ 

 
Architectural Digest publiceert ieder jaar een lijst van de Top 300-architectenbureaus in de VS: 
http://archrecord.construction.com/practice/top300/2015/top300-architecture-firms-1.asp 

 

 
 

Relevante vakverenigingen 
 
 

Sommige vakverenigingen voor architecten en interieurontwerpers laten ook producenten toe als 
lid en bieden netwerkingsmogelijkheden met hun leden via promotionele acties en evenementen. 

 
Al deze verenigingen hebben een nationaal hoofdkwartier en dan lokale afdelingen, chapters  
genoemd, waar lokale activiteiten worden georganiseerd. Alle vakverenigingen organiseren events die 
door producenten van interieurdecoratiematerialen gesponsord kunnen worden. Sommige hebben 
ook een product resource guide op hun website, waar producenten hun producten kunnen  
promoten. 

 
Populair zijn verder ook de lunch & learns of de wine & cheese events die worden aangeboden aan 
architecten en interieurontwerpers door producenten die hun producten willen promoten. Bij grote 
architectenbureaus worden deze evenementen ’s middags in-house georganiseerd via de Librarian. 
De grootste bureaus zijn al een half jaar op voorhand volgeboekt, dus goed plannen is de boodschap. 

 
Architecten zullen meer bereid zijn om aan deze evenementen deel te nemen indien die ook door de 
belangrijkste vakverenigingen worden erkend als education credit. Zij zijn immers verplicht om  
jaarlijks een aantal education credits te verzamelen om hun lidmaatschap te behouden. 

 
Lid worden van zulke vakverenigingen levert tal van opportuniteiten voor producenten van interieur 
designproducten voor de promotie van hun producten, die veelal onaangeboord blijven door Vlaamse 
bedrijven. 

 
 

Vakverenigingen voor architecten 
 

American Institute of Architects (AIA) 
 

An association for architects & the profession: job listings, architects to contact,  
commercial/professional information, consumer information, contract documents, directory. 83,000 
mem- bers. 300 chapters. 
www.aia.org 

 
Hoofdkwartier in Washington, DC 

http://www.designguide.com/Design_Professionals.aspx
http://www.residentialarchitect.com/firms/
http://archrecord.construction.com/practice/top300/2015/top300-architecture-firms-1.asp
http://www.aia.org/


17 De markt voor residentieel meubilair in de VS | april 2016 
 

Dit is de meest invloedrijke architectenvereniging in de VS. 
Zij organiseren zelfs hun eigen beurs tijdens hun jaarlijkse conferentie, de AIA Convention. Sommige 
Vlaamse bedrijven die hun producten willen promoten bij architecten nemen daar een stand. 
http://convention.aia.org 

 
US Green Building Council 

 
The nation’s foremost coalition of leaders from across the building industry working to promote  
buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work. 12.870 
member organizations (22% are architecture organizations and 1% are registered as interior  
designers) and 197.000 LEED professionals. 78 chapters. 
www.usgbc.org 

 
Hoofdkwartier in Washington, DC 

 
Zij organiseren ook jaarlijks hun eigen congres en beurs, Greenbuild. 
www.greenbuildexpo.com 

 
Ze hebben ook hun eigen magazine USGBC+. 
www.plus.usgbc.org 

 

 

Vakverenigingen voor interieurontwerpers 
 

American Society of Interior Designers (ASID) 
 

Founded in 1975, ASID is the oldest, largest and leading professional organization for interior  
designers. More than 24.000 members (of which 16.000 practicing interior designers) engage in a 
variety of professional programs and activities through a network of 48 chapters throughout the 
United States and Canada. 
www.asid.org 

 
Hoofdkwartier in Washington, DC 

 
Zij publiceerden ook de studie Interior Design 2015-2016 Outlook and State of the Industry. 
https://www.asid.org/content/interior-design-2015-2016-outlook-and-state- 
industry#.VbK1r410wuQ 

 
International Interior Design Association (IIDA) 

 
Founded in 1994, as the result of a merger of the Institute of Business Designers (IBD); the Interna- 
tional Society of Interior Designers (ISID); and the Council of Federal Interior Designers (CFID), IIDA is a 
professional networking and educational association of more than 13.000 members committed to 
enhancing the quality of life through excellence in interior design and advancing interior design 
through knowledge. 80% are interior designers, 20% industry executives and 18% are architects.  
Approx. 26 US chapters (33 worldwide). 
www.iida.org 

 
Hoofdkwartier in Chicago, IL 

 
IIDA publiceert een magazine, Perspective, waar de laatste trends in design besproken worden. 

http://convention.aia.org/
http://www.usgbc.org/
http://www.greenbuildexpo.com/
http://www.plus.usgbc.org/
http://www.asid.org/
https://www.asid.org/content/interior-design-2015-2016-outlook-and-state-industry#.VbK1r410wuQ
https://www.asid.org/content/interior-design-2015-2016-outlook-and-state-industry#.VbK1r410wuQ
https://www.asid.org/content/interior-design-2015-2016-outlook-and-state-industry#.VbK1r410wuQ
http://www.iida.org/
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Vakverenigingen voor de meubelsector 
 

International Furnishings and Design Association (IFDA) 
 

IFDA is the only all-industry Association whose members provide services and products to the  
furnishings and design industry. IFDA is the driving force, through its programs and services, to 
enhance the professionalism and stature of the industry worldwide. 16 chapters. 
www.ifda.com 

 

King of Prussia, PA 
 

International Home Furnishings Representatives Association (IHFRA) 
 

The largest, most active, professional association dedicated to furthering the business objectives of 
the sales representative in the home furnishing industry. Approx. 21 chapters. 
www.ihfra.org 

 

HighPoint, NC 
 

American Home Furnishings Alliance (AHFA) 
 

The world's largest and most influential trade organization serving the home furnishing industry. AH- 
FA is dedicated to fostering the growth and global well being of its member’s companies.  
400 Members (members consist of manufacturers, distributors and suppliers). No chapters. 
www.ahfa.us 

 

High Point, NC 
 

National Furniture Association (NFA) 
 

The National Furniture Association was formed to support furniture and furnishing manufacturers 
and their dealers by solving operational inefficiencies with innovative solutions. Their focus centers 
around four main principles: Promotion, Connection, Communication and Improvement. 

 

Located in the United States, their primary support structures are geared towards the United States 
furniture and furnishing market; however, some of the solutions do incorporate international  
manufacturers and suppliers. In supporting the American market they have recently implemented a 
solution to allow international manufacturers and suppliers to market their company and products 
directly to furniture stores and other wholesale import buyers in the US. 

 

When a strategy is implemented to solve a particular inefficiency it will be done to serve a practical 
business need utilizing existing technology or developing new ones. It is their focus on their core  
principles while utilizing technology that separates them from all other industry. 
www.nationalfurnitureassociation.com/ 

 

 
 

Publicaties gericht op professionelen 
 
 

Magazines voor professionelen 
 

Architect 
 

The official magazine of the AIA! Published by Hanley Wood. 
All 85.000 AIA members receive a copy. 
Deliver intelligent coverage of architectural design, projects & products, industry news and trends, 

http://www.ifda.com/
http://www.ihfra.org/
http://www.ahfa.us/
http://www.nationalfurnitureassociation.com/
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building technology, computing, practice issues and professional development. Monthly. 
www.architectmagazine.com 

 
Op de website staat informatie over recente projecten van architecten: 
www.architectmagazine.com/project-gallery/ 

 
Ze maken ook jaarlijks een Top 50 van architectenbureaus: 
www.architectmagazine.com/architect-50/2014/ 

 
Producenten kunnen hun goederen aanprijzen op: 
www.architectmagazine.com/manufacturer/ 

 
Metropolis 

 
Examines contemporary life through architecture, interior design, product design, graphic design, 
crafts, planning, and preservation. Subjects range from the sprawling urban environment, to intimate 
living spaces, to small objects of everyday use. New York. Monthly. 
www.metropolismag.com 
www.metropolismag.com/Contact-Us/ 

 
Producenten kunnen hun producten promoten via de website: 
www.argifocus.com/client/Bellerophon/LM1/lm/rsdefault.asp 
www.metropolismag.com/specify/ 

 
Interior Design 

 
The leading publication serving the interior design, architectural, and facility management audiences. 
Featuring the best in commercial and residential installations in the industry. Provides aesthetic  
inspiration, provocative news and analysis, plus the hottest products in the marketplace. New York. 
Monthly. Paid circulation of 60,430. 84% of design professionals reading the magazine are involved in 
office projects. 
www.interiordesign.net 
http://mediakit.interiordesign.net/contacts/sales-representatives/ 

 
Furniture World 

 
FURNITURE WORLD is designed to achieve long shelf life and maximum response for advertisers who 
are manufacturers of home furnishings products and suppliers of services to home furnishings  
retailers. Covers issues and people impacting the furniture industry with an emphasis on the fashion 
and style trends in the heart of the marketplace. Features, analytical reports, fashion photography 
and multiple departments. New York. 14 Issues/Year. 
www.furninfo.com 

 

Furniture Today 
 

From breaking news to daily headline grabbing information, Furniture Today is the site to read in the 

furniture industry. Our readers visit often to read current events, trends, who's who, research  

information, how to keep their retail store in business, and the list keeps growing. Visit our site to read 

the daily updates about the furniture industry and/or talk to your sales representative to begin your 

advertising campaign today. 

www.furnituretoday.com 

www.furnituretoday.com/infopage/2-advertise 

http://www.architectmagazine.com/
http://www.architectmagazine.com/project-gallery/
http://www.architectmagazine.com/architect-50/2014/
http://www.architectmagazine.com/manufacturer/
http://www.metropolismag.com/
http://www.metropolismag.com/
http://www.metropolismag.com/Contact-Us/
http://www.argifocus.com/client/Bellerophon/LM1/lm/rsdefault.asp
http://www.argifocus.com/client/Bellerophon/LM1/lm/rsdefault.asp
http://www.metropolismag.com/specify/
http://www.interiordesign.net/
http://mediakit.interiordesign.net/contacts/sales-representatives/
http://www.furninfo.com/
http://www.furnituretoday.com/
http://www.furnituretoday.com/
http://www.furnituretoday.com/infopage/2-advertise
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FORM Magazine 
 

With an emphasis on modern design, FORM fills a unique niche featuring emerging talents and  
precedent-setting work in the areas of architecture, interior, landscape, furniture and product design, 
and materials and technology. FORM’s audience is architects and professional designers throughout 
the country, primarily in urban centers such as Los Angeles, New York, San Francisco, Austin and 
Miami. Los Angeles. Bimonthly. 
www.formmag.net 

 
 

Digitale publicaties 
 

Designguide.com 
 

Designguide.com is a comprehensive and efficient research, communication and advertising platform 
for the building & design industry. Including a directory of top American Design Professionals  
including: architects, engineers, interior designers, landscape architects, lighting designers.  
A showcase of quality Building Products and Furnishings for both commercial and residential projects. 
www.designguide.com 

 

 
 

Publicaties gericht op consumenten 
 
 

Consumentenmagazines 
 

Architectural Digest 
 

Publication centers on the homes of the stylish and famous. Explore prestigious homes, private  
retreats, sophisticated spaces and serene oases. Monthly. 
www.architecturaldigest.com/ 

Dwell 

Residential design magazine focusing on modern life. Publication features include: dwellings, 
invention, labs, calendar, and travel. Consumer + Trade. Monthly. Founded in 1996. 
www.dwell.com/ 

Elle Décor 

Showcases international fashion designers and their innovative ideas in architecture, home fashions 
and the decorative arts. Applies international style and ideas to home design. Features interiors and 
architecture, profiles of today's top designers, and a detailed shopping guide in each issue.  
8 Issues/Year. 

 

Their website also maintains an archive of the compelling content—including inspiring contemporary 
interiors, renovation and remodeling expertise, and their unique approach to modern living of the 
magazine Metropolitan Home, which ceased publication in December 2009. 
www.elledecor.com/ 

Veranda 

Stylish magazine filled with entertainment and decorating articles. Magazine addresses historic and 
geographic influences on the art of interior design, with an international orientation. Bimonthly. 
www.veranda.com/ 

http://www.formmag.net/
http://www.designguide.com/
http://www.architecturaldigest.com/
http://www.architecturaldigest.com/
http://www.dwell.com/
http://www.dwell.com/
http://www.elledecor.com/
http://www.elledecor.com/
http://www.veranda.com/
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Public Relations 
 
 

De meest kost-efficiënte manier om uw producten te promoten is uiteraard via gratis editorialen in 
deze magazines. De beste manier om dit te verkrijgen is het inhuren van een PR-agentschap dat zich 
specialiseert in high-end design. Sommige Vlaamse bedrijven hebben hier uitstekende ervaringen 
mee, omdat hun agentschap er in slaagt publiciteit te verwerven die meer waard is dan de kost van 
het agentschap. 

 
Novità Communications 
New York, NY 
http://novitapr.com/ 

 
N. Joseph Marketing Communications 
Venice, CA 90292-5442 
http://njoseph.com/ 

 

 
 

Sociale media 
 
 

Promotie via Pinterest 
 

Wie zijn producten extra in de verf wil zetten op sociale media, kan dit doen via Pinterest. Het  
publiek dat actief is op Pinterest is doorgaans geïnteresseerd in mode en de laatste trend in het 
designlandschap. 

 
“Pinterest is een sociaalnetwerksite die fungeert als prikbord. De gebruiker kan over het hele web  
afbeeldingen pinnen en vervolgens op een van de aangemaakte “moodboards” plaatsen. De website is 
vooral in trek bij vrouwen (ongeveer 80% van de gebruikers). De bedenker van Pinterest is Ben  
Silbermann. De site wordt gehost en beheerd door Cold Brew Labs, gevestigd in Palo Alto in Californië. 
Gebruikers van Pinerest kunnen hun eigen moodboards aanmaken. Op deze moodboards kunnen 
vervolgens afbeeldingen van het hele web worden geplaatst door middel van een Pin It-knop.  
Elke speld (pin) geeft een afbeelding, video of artikel weer. Deze spelden worden dan gegroepeerd op 
de moodboards die de gebruiker naar wens kan aanmaken en indelen.1”

 

 
Pinterest is een erg handige tool om het werk van een bepaalde designer of bedrijf te showcasen, 
vooral vanwege het feit dat Pinterest erg op het gebruik van afbeeldingen steunt. Aan items die  
gepind worden, kan ook een prijs worden gekoppeld. Dit maakt van Pinterest een interessante  
marktplaats om producten in de kijker te stellen en te verkopen. Pinterest zelf biedt echter wel geen 
vaste verkoopinfrastructuur, er zal dus altijd vanaf Pinterest moeten doorverwezen worden naar een 
echte webwinkel of naar de contactgegevens van de verkoper. 

 
Wanneer men Pinterest echter wil gebruiken als verkoopinstrument, dient men er wel voor op te 
letten dat de communicatie met de gebruikers niet herleidt wordt tot éénrichtingsverkeer. Het is 
belangrijk om continu de interactie met gebruikers te waarborgen zodanig dat het bereik van de 
showcasing of de webwinkel op Pinterest voldoende groot en dynamisch blijft. Men kan bijvoorbeeld 
de gebruiker ook content aanbieden die gerelateerd is aan het veld waarin de onderneming actief 
is en die van pas kan komen voor de gebruiker. Hierbij kan voor meubilair bijvoorbeeld gedacht 
worden aan 

 
 

 
1 http://nl.wikipedia.org/wiki/Pinterest 

http://novitapr.com/
http://njoseph.com/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pinterest
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kleuradvies, decoratietips, onderhoudstips, enz. Het opmaken van uiteenlopende boards en het  
organiseren van wedstrijden op de Pinterest-stek kunnen ook interesse wekken in de producten die 
de onderneming aan de man wil brengen. De inmiddels bekende regel voor sociale media stelt dat 
creativiteit en originaliteit lonen. 

 

 
 

Nog goed om weten 
 
 

Het is belangrijk om zich aan te passen aan de Amerikaanse functionaliteiten van het meubilair  
(afmetingen, hoogte, plaatsingen van de openingen voor elektrische aansluitingen, enz.). 

 
Duurzaamheid, ecologische voetafdruk, en sourcing worden steeds meer een punt van 
differentiatie voor bedrijven. Wanneer je als Vlaamse exporteur hoog scoort op het vlak van 
duurzaam  
ondernemen kan je een zekere voorsprong behalen op de Amerikaanse markt, waar zorg voor het 
milieu, de gemeenschap, of gezondheid pas later een aandachtspunt zijn geworden dan in Europa. In 
de VS is Californië de staat waar de consument het meest gevoelig is voor deze zaken. 

 
De meubelindustrie zou beter moeten omgaan met e-commerce om naambekendheid onder de 
tech-savvy consumenten op te bouwen en concurrerend te blijven. 

 
‘Made in America’ blijft een verkoopargument voor lokale bedrijven, vooral voor zij die  
luxemeubelen produceren voor welvarende consumenten. Hierbij krijgen op maat gemaakte 
meubelen alle aandacht. Het draait allemaal om controle en maatwerk. Klanten willen geen twee 
maanden wachten op een zitbank. Of een beperkte keuze hebben qua stofmateriaal. Amerikaanse 
fabrikanten gebruiken daarom hun responsiviteit als verkoopargument naar de veeleisende 
Amerikaanse consument. 

 
Een huis is steeds meer een plek om ook te werken. Meer dan 6 miljoen Amerikanen werken  
voornamelijk van thuis uit, naast talloze anderen die werk uit andere kantoren meebrengen naar 
huis. Het is geen wonder dat een bureau nu de derde meest populaire meubelstuk is, na 
matrassen en zitbanken. 

 
Elk jaar publiceert adviesbureau ABTV een Furniture Industry Watch Report met een inzicht in de 
laatste trends in residentieel meubilair in de VS. 
http://www.abtv.com/2015-furniture-report/ 

 

 
 

Verdelers van Europese merken van residentiële meubelen 
 
 

 
Apartment Zero 
Arlington, VA 
www.apartmentzero.com 

M2L 
New York, NY 
www.m2l.com 

 
d’Apostrophe Design Inc. 
New York NY 
www.dapostrophe.com 

Menzie International 
Los Angeles, CA 
www.menzie.net 

 
DDC – Domus Design Collection 
New York, NY 

Niche Beverly 
West Hollywood, CA 

http://www.abtv.com/2015-furniture-report/
http://www.apartmentzero.com/
http://www.apartmentzero.com/
http://www.m2l.com/
http://www.dapostrophe.com/
http://www.dapostrophe.com/
http://www.menzie.net/
http://www.menzie.net/
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www.ddcnyc.com www.nichebeverly.com 
 

Diva Group 
Los Angeles, CA Seattle, 
WA 
http://divafurniture.com/ 

 
DWR – Design Within Reach 
New York, NY 
www.dwr.com 

 
Future Perfect New York, 
NY 
www.thefutureperfect.com 

NOVA STUDIO INTERNATIONAL, LLC 
Southampton, NY 
http://novastudio.com 
 
Stillfried Wein New 
York, NY 
www.stillfried.com 
 
SuiteNY 
New York, NY 
www.suiteny.com 

 
Lepere 
New York, NY 
http://lepereinc.com 

 
 
 
 

Retailers van Europese merken van residentiële meubelen 
 
 

 
Arango 
Miami, FL 
www.arango-design.com 

La Difference 
Richmond, VA 
www.ladiff.com 

 
Centro Modern Furnishings 
St. Louis, MO 
www.centro-inc.com 

LIMN 
San Francisco CA, 
www.limn.com 

 
DDC - Domus Design Collection 
New York, NY 
www.ddcnyc.com 

Linea Inc. 
Santa Monica, CA 
www.linea-inc.com 

 
DWR - Design Within Reach 
San Francisco, CA 
New York, NY 
www.dwr.com 

 
Domus Contemporary Furniture 
Atlanta, GA 
www.domusinternational.com 

 
Eurotrend Furniture New 
York, NY 
http://eurotrendusa.com 

 
Functions 
Santa Monica, CA 

Luminaire Miami, FL 
www.luminaire.com 

 
Minima, Inc. 
Philadelphia, PA 
www.minima.us 

 
Niche Beverly 
West Hollywood, CA 
www.nichebeverly.com 

 
NOVA STUDIO INTERNATIONAL, LLC 
Southampton, NY 
http://novastudio.com 

http://www.ddcnyc.com/
http://www.nichebeverly.com/
http://divafurniture.com/
http://divafurniture.com/
http://www.dwr.com/
http://www.thefutureperfect.com/
http://www.thefutureperfect.com/
http://novastudio.com/
http://novastudio.com/
http://www.stillfried.com/
http://www.stillfried.com/
http://www.suiteny.com/
http://lepereinc.com/
http://www.arango-design.com/
http://www.ladiff.com/
http://www.ladiff.com/
http://www.centro-inc.com/
http://www.limn.com/
http://www.limn.com/
http://www.ddcnyc.com/
http://www.linea-inc.com/
http://www.dwr.com/
http://www.dwr.com/
http://www.domusinternational.com/
http://www.domusinternational.com/
http://eurotrendusa.com/
http://eurotrendusa.com/
http://www.luminaire.com/
http://www.luminaire.com/
http://www.minima.us/
http://www.minima.us/
http://www.nichebeverly.com/
http://novastudio.com/
http://novastudio.com/
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Hive Portland, OR 
www.hivemodern.com 

 
Karkula 
Williamsburg Brooklyn, NY 
http://karkula.com/ 

 

 
Twentieth 
Los Angeles, CA 
www.twentieth.net 

 
Voltage Cincinnati, OH 
www.voltagefurniture.com 

 
Inex 
Beverly Hills, CA 
http://inex.la/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indien u verdere interesse heeft in de Amerikaanse markt voor residentieel meubilair, dan kan u con- 
tact opnemen met het kantoor van Flanders Investment & Trade in uw provincie. 

http://www.functions.la/
http://www.hivemodern.com/
http://www.hivemodern.com/
http://karkula.com/
http://www.twentieth.net/
http://www.voltagefurniture.com/
http://www.voltagefurniture.com/
http://inex.la/



