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Introductie
Een kinderkamer is een bijzondere plek, waar je kind zich geborgen 
voelt en herinneringen maakt. Een plek om in alle rust te spelen, 

ontspannen en slapen in een fijne en vertrouwde omgeving.  
Die fijne en eigen plek in huis.. 

Dat is wat jij je kind zo gunt.

Wanneer je een droom van een kamer gaat inrichten voor jouw 
kleine, dan kan het zomaar zijn dat je veel vragen of twijfels hebt. 
Want welke kleuren of producten combineer je met elkaar? Hoe 
maak je een kamer stijlvol én persoonlijk? En hoe richt je een 
kamer zo in dat het zowel een knappe als een praktische kamer 
is? Wat je vraag ook is, ik ben er om je te helpen. Met inspiratie en 
advies begeleid ik je door alle keuzes heen die op je pad komen bij 
de inrichting van een fijne kinderkamer.

Ik ben Elina: mama van 2 boefjes en schatjes tegelijk, Fedde en 
Fien. Samen met mijn gezin woon ik in het prachtige Italië, in 
de regio Le Marche. Precies tussen de bergen en de zee in, met 
al het moois om ons heen wat deze regio heeft te bieden. Een 
droomplek! Vanuit Italië geef ik ouders online kinderkameradvies 
en maak ik ontwerpen voor verschillende soorten kamertjes: van 
een babykamer om jouw kersverse kleintje in te verwelkomen tot 
stoere tienerkamers en knusse peuterkamers. Door een goede 
basis voor je te ontwerpen met zachte kleuren en mooie patronen, 
zetten we samen een basis neer voor je kinderkamer waarmee 
jullie nog heel lang vooruit kunnen. 



Aangevuld met persoonlijke en unieke items creëer je een plek 
voor je kind die helemaal aansluit bij zijn of haar karakter en 
belevingswereld. Én, niet geheel onbelangrijk, bij de rest van jouw 
interieur. 

Er zijn een aantal dingen die ik enorm belangrijk vind bij het 
bedenken van de ideale kinderkamer: een goede basis, less is more, 
persoonlijkheid, voorzichtig zijn met trends of thema’s en rust. 

Een goede basis maak je met de juiste keuzes voor verf en 
behang. Omdat wanden een heel grote oppervlakte vullen in een 
kamer, maak je hiermee echt een groot gebaar. Kies voor mooie 
verfkleuren en wees niet bang voor een tof behang. Ze doen veel 
in een kamer en geven instant sfeer! Kies je voor rustige kleuren en 
tijdloze prints in behang, dan zet je een basis neer voor langere tijd. 
Of ga juist voor een opvallende print of een kleur op alle wanden: 
een muur is zo geschilderd en een wand is opnieuw te behangen. 
Dus met een beetje lef maak je keuzes waarmee je een heel 
bijzonder kamertje neerzet. 

Staat die basis in de kamer goed, dan vullen meubels en accessoires 
dit verder aan. Ik vind less is more hierin heel belangrijk. Geef 
producten letterlijk de ruimte en maak een kamer niet te vol. Kies 
liever voor een paar mooie items die de volle aandacht krijgen, 
en voor meubels waarvan je weet dat ze nog lang mee gaan. Met 
producten van kwaliteit geef je een kamertje een veel rijkere sfeer 
en je hebt er zo veel langer plezier van. Je kind geeft daarnaast nog 
genoeg invulling aan zijn of haar kamer met eigen spulletjes. 

Over eigen spulletjes gesproken: die zijn onmisbaar in een kinder-
kamer. Ze zorgen voor een vertrouwd gevoel en maken een 
kinderkamer echt een plek voor jouw kind. 



Kapstokjes, wandplanken, open kastjes.. Ze zijn de ideale plek om 
eigen vondsten, een lievelingspet, knutsels en boekjes in uit te 
stallen of aan op te hangen. Posters zijn dé manier om een favoriet 
thema uit te lichten voor je kind (en ze zijn zo weer weggehaald of 
omgewisseld voor iets anders). 

Thema’s en trends, daar ben ik altijd wat voorzichtig mee, ook al 
zou je dat misschien niet verwachten van een stylist. Trends en 
thema’s zijn namelijk in mijn ogen niet altijd de beste keuze voor 
jullie én zo tijdelijk. Ik ontwerp graag kinderkamers die langer mee 
gaan en echt passen bij jou en je kind. Een trendkleur kiezen van 
een afbeelding kan heel mooi uitpakken in een kinderkamer, maar 
een heel persoonlijk kleurenpalet maken naar aanleiding van een 
samengesteld moodboard.. dát zorgt past echt voor een uniek 
kamertje. En een thema als ‘boerderij’ of ‘dino’s’, dat kan ook op 
zo’n manier toegepast worden in een kamer dat het weer makkelijk 
te wisselen is. Ga voor een beetje minder trends en vooral veel van 
jullie zelf!

En tot slot: houd je kinderkamer rustig. Dit doe je het beste door 
keuzes voor verf, behang, meubels en accessoires op elkaar af 
te stemmen. Eenheid zorgt voor rust en voorkomt een kamertje 
waarin veel afleiding is. Maak een moodboard om items in de 
kamer op elkaar af te stemmen. In een styling moodboard plaats 
je verfkleuren, behang en accessoires bij elkaar en je ziet in één 
oogopslag hoe het kamertje eruit gaat zien. Op de website van 
CozyKidz staan al een paar fijne styling moodboards voor je klaar. 
En heb je nog een beetje extra hulp nodig bij de inrichting van je 
kinderkamer? Dan mag je mij altijd een berichtje sturen! 

Elina van der Weiden
Elina Styling



Babykamer



Gordijnen
De gordijnen die je in dit moodboard ziet, zijn:

Bo 01

Verfkleuren
Voor een babykamer in de stijl van dit moodboard,  

hebben we de volgende verfkleuren gebruikt.  
Alle verfkleuren zijn van het merk Farrow&Ball. 

1. All White

2. Archive

3. Smoked Trout

Babykamer

• Behang: Bibelotte Behang cappuccino - €63,98  
(2 banen van 270 cm hoog)

• Maileg Teddy dad knuffel - €17,95
• That’s Mine toilettas Sea Shell - €15,00
• OYOY Rainbow mini bench (kinderbankje) - €139,95
• Mies & Co Dekentje subtiele honingraat blossom powder junior 110 x 140 - €35,00
• Mies & Co hoeslaken ledikant soft feather junior - €20,00
• Konges Slojd Hemel/canopy earth - €99,00
• Konges Slojd Muziek mobiel moon&star - €34,00
• Lamp Konijn Joseph - €84,00
• House Doctor rechthoekig vloerkleed structure nature (130 x 85 cm) - €99,00 
• Garbo&Friends bluebell aankleedkussenhoes- €31,00
• Leander Meegroei ledikant white wash 0 - 7 jaar - €979,00
• That’s Mine Babynest Sea Shell - €49,00



Babykamer:  
jongen



Gordijnen
De gordijnen die je in dit moodboard ziet, zijn:

Mats 2

Verfkleuren
Voor een babykamer in de stijl van dit moodboard,  

hebben we de volgende verfkleuren gebruikt.  
Alle verfkleuren zijn van het merk Farrow&Ball.

1. Strong White

2. Old White

3. Light Blue

• Behang: Bibelotte Behang Berend Bootje blauw-denimblauw - €63,98  
(2 banen van 270 cm hoog)

• Garbo&Friends Fauna hoeslaken 60 x 120 - €39,90
• Leander Linea ledikant eiken - €729,00
• OYOY Mini Hopsi rabbit vloerkleed - €59,00
• Little Lights Lamp Egel bruin - €175,00
• Konges Slojd Hemel/canopy ivy green - €99,00
• Senger Floppy beer klein bruin - €48,00
• Leander Matty aankleedkussen Cappuccino - €99,00
• Leander Ladenkast / commode eiken - €939,00
• OYOY Elliot muziekmobiel - €39,95
• Studio Loco Poster Octo 50 x 70 - €23,95
• Garbo&Friends dekbedovertrekset woodlands 100x140cm €69,00
• Alwero maankussen €35,95

Babykamer:  
jongen



Babykamer: 
Meisje



Gordijnen
De gordijnen die je in dit moodboard ziet, zijn:

Rib Soft nude

Verfkleuren
Voor een babykamer in de stijl van dit moodboard,  

hebben we de volgende verfkleuren gebruikt.  
Alle verfkleuren zijn van het merk Farrow&Ball. 

1. Shadow White

2. Peignoir

3. Setting Plaster

• Behang: Bibelotte Behang ochtendgloren bruin - €63,98  
(2 banen van 270 cm hoog)

• Ferm living jute vloerkleed black dots large - €69,00
• Fiona Walker Dierenkop beer groot - €59,95
• Mrs. Mighetto flying carnival poster 40 x 50 cm - €33,00
• Leander Meegroei ledikant white wash 0 - 7 jaar - €979,00
• Garbo&Friends clover aankleedkussenhoes - €31,00
• Leander Classic Commode / ladenkast wit - €889,00
• Mies & Co Dekentje subtiele honingraat bronze mist junior 110 x 140 - 

€35,00
• Konges Slojd Dekbedovertrekset blue blossom baby 100 x 70 - €49,00
• Senger Gans klein wit - €45,00
• OYOY Roly poly schaap (tuimelaar) - €29,00
• Konges Slojd Hemel/canopy rose dust - €99,00

Babykamer: 
Meisje



Kinderkamer:  
jongen



Gordijnen
De gordijnen die je in dit moodboard ziet, zijn:

Bo 23

Verfkleuren
Voor een babykamer in de stijl van dit moodboard,  

hebben we de volgende verfkleuren gebruikt.  
Alle verfkleuren zijn van het merk Farrow&Ball. 

1. Strong White

2. Oval Room Blue

3. Inchyra Blue

• Behang: Little Amour Behang Dino planet multi - €79,95  
(2 banen 1,06 breed en 270 cm hoog)

• OYOY Baby Elvis luipaard - €34,95
• OYOY Nuku Dekbedovertrek Ice Blue junior 100x140 - €49,95
• Konges Slojd pendant lamp lemon - €119,00
• OYOY Mini koffertjes 2 stuks tijger en ruit - €23,95
• House doctor vloerkleed riba (200x90 cm) - €109,00
• Beer poster kinderkamer vanaf - €18,99
• Leander Classic Meegroei ledikant grijs 0 - 7 jaar (inclusief junior 

extensie) - €979,00
• Konges Slojd Hemel/canopy ivy green - €99,00
• Moi Mili slinger cream - €27,99
• Maileg kleine broer muis met auto en garage blauw - €60,00
• OYOY opbergboxen set 3 stuks €55,00

Kinderkamer:  
jongen



Kinderkamer:  
meisje



Gordijnen
De gordijnen die je in dit moodboard ziet, zijn:

Luca 12

Verfkleuren
Voor een babykamer in de stijl van dit moodboard,  

hebben we de volgende verfkleuren gebruikt.  
Alle verfkleuren zijn van het merk Farrow&Ball. 

1. Shadow White

2. String

3. Setting Plaster

• Behang: Little Amour Behang Little flower garden lichtblauw - €79,95
• OYOY Follow the rainbow wandkleed - €69,00
• OYOY Mini Erik Elephant denim kussen - €45,00
• Studio Loco Floral koffer - €54,00
• OYOY Mini Jolien rabbit - €34,00
• OYOY Mini Malle mushroom vloerkleed - €45,00
• Little Lights Lamp konijn bruin - €169,00
• Leander Meegroei ledikant white wash 0 - 7 jaar - €979,00
• Konges Slojd Hemel/canopy rose dust - €99,00
• Maileg poppenhuis - €240,00

Kinderkamer:  
meisje



Speel kamer



• Behang: Bibelotte Behang madelief nude - €63,98  
(2 banen van 270 cm hoog)

• Fiona Walker Dierenkop olifant - €84,95
• Earth poster kinderkamer vanaf - €18,99
• OYOY Abacus rainbow hout - €35,00
• OYOY Arca stoel - €139,00
• OYOY Arca tafel - €229,00
• OYOY Arca bank - €129,00
• Ferm living jute vloerkleed black dots large - €69,00
• Maileg grote broer muis in strandhuisje - €25,00
• Maileg Slinger, 9 vlaggetjes, multi - €29,00
• Trixie Opbergmand speelgoed olifant - €45,00
• Trixie stapelblokken - €19,95
• Maileg kinderwagentje €37,95

Gordijnen
De gordijnen die je in dit moodboard ziet, zijn:

Luca 2

Verfkleuren
Voor een babykamer in de stijl van dit moodboard,  

hebben we de volgende verfkleuren gebruikt.  
Alle verfkleuren zijn van het merk Farrow&Ball. 

1. All White

2. Calamine

3. Cooking Apple Greene

Speel kamer



 

Nawoord
Met dit E-book proberen we je te inspireren voor het, op een 
bijzondere manier, inrichten van je baby- of kinderkamer. Het 
kan soms best overweldigend zijn als je kijkt naar het uitgebreide 
aanbod van alle (web) winkels. Daarom hebben wij in dit E-book wat 
inspiratie voor je op een rijtje gezet. De moodboards zijn gemaakt 
door Elina van Elina Styling, zij weet met verschillende prints, 
dessins en kleuren prachtige baby- en kinderkamers in te richten. 

En soms is het gewoon lekker dat iemand het creatieve gedeelte 
alvast voor je gedaan heeft, dan hoef jij alleen nog maar te kiezen! 

Alle items op deze moodboards komen uit onze webshop. 

Behalve de gordijnen, die komen van Ingrid van Fijngordijn.nl en 
de verfkleuren, de merken en kleuren worden benoemd. Mocht 
je staaltjes willen ontvangen van het behang, stuur ons even een 
mailtje: info@cozykidz.nl en wij sturen met liefde kosteloos een 
staaltje naar je toe. 

Veel plezier met het opdoen van inspiratie!

Voor al je vragen: info@cozykidz.nl of bel ons op 085 - 065 6434.

Tessa Huizing
Eigenaresse CozyKidz
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