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 by mikefats   

Polo Ralph Lauren 

"Kleedt U als een Student"

Het goudkleurige uithangbord bij de ingang verwijst naar de luxe die zich

acter de deuren bevindt. Als U houdt van de all-American luxe-kledinglijn

van Ralph Lauren, dan bent U aan het juiste adres. Deze collectie draait

om klassiek gemaakte kleding voor mannen en vrouwen, en er is ook een

selectie van betere huismeubels en ontwerpen van hetzelfde label. Voor

kleding die iemand herinnert aan de voorbereidende school of aan de

collegiale chique en zomers op Martha's Vineyard, is Polo van de partij.

 +32 2 511 8208  boulevard de Waterloo 52, Waterloolaan 52, Brussel

 by michaelvito   

Diane von Furstenberg 

"Voor de hedendaagse vrouw van vandaag…"

… is er Diane von Furstenberg. Vrouwen houden ervan zich op te kleden!

Dat is nu eenmaal zo, en er is niets dat een vrouw niet zou doen om zich

in een lieflijke outfit te kleden en het te matchen met de perfecte

schoenen en een mooie handtas; als dit je doet denken aan een sprookje,

zou je niet verkeerd zijn; Diane von Furstenberg is een gevestigde naam

in de mode en is ervoor gekend de fantasieën van vrouwen waar te

maken; toch waar het kleding betreft. Het merk heeft een lijn van

overvloedige producten waaronder vrouwenkleding en cosmetica. En

vergeet niet om enkele opvallende accessoires mee te nemen van de

winkel; ze zullen zeker dat beetje extra aan je persoonlijkheid toevoegen

en zullen je er onbetaalbaar laten uitzien.

 +32 2 648 6224  inside.dvf.com/stores/  DVF.Belgium@gmail.com  rue du Grand Cerf 11,

Grotehertstraat 11, Brussel

 by creating in the dark   

Christian Louboutin 

"Beautifully Unique"

Christian Louboutin is a renowned name in the world of fashion. This

famous designer brand's branch on Place du Grand Sablon is a popular

spot for fashionistas and those who love shoes. Check out their signature

line of beautiful footwear and handbags including those famous red soles.

 +32 2 502 4919  us.christianlouboutin.com/  bruxelles.beboutique@chri

stianlouboutin.fr

 Place du Grand Sablon 21,

Brussel

 by Maegan Tintari   

Bellerose 

"Belgium's Finest"

With stores in 4 countries and wholesale in 15 countries, the Belgian chain

Bellerose offers a wide array of fashion-forward options for men, women

and children's clothing. This renowned brand is perfect for jet-setters and

city-dwellers alike.

 +32 2 502 8953  www.bellerose.be/pages/bellerose-

store-brussels-chartreux

 rue des Chartreux 11, Brussel
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 by Associated Fabrication   

La Belle et la Bête 

"De Schone en het Beest"

La Belle et la Bête bevindt zich op de hoek van de Oude Graanmarkt en de

A. Dansaertstraat. Dit is een winkel voor de moderne vrouw die zich goed

wilt voelen in haar kleren. De door de winkel zelf ontworpen kleding wordt

hier verkocht met bijpassende schoenen en handtassen. Er is niet enkel

exclusieve avondkledij, maar ook stijlvolle vrijetijdskleding. Er zijn bv.

designer muiltjes om op het strand te dragen. Eén ding echter, het is

tamelijk duur.

 +32 2 513 8940  rue Antoine Dansaert 73, Antoine Dansaertstraat 73, Brussel

 by analogicus   

Stijl 

"High-end Shopping"

Stijl is renowned among fashion junkies. With a host of designers all

displaying their creations in one place, you'll find a lot of variety, for both

men and women. Most of the designs featured here hail from former

students of the renowned Fashion Academy of Antwerp. Peruse through

the fantastic selection of styles from Ann Demeulemeester, Dries Van

Noten, Martin Margiela and Dirk Bikkembergs and a host of latest

creations from a multitude of other Belgian and international top

designers. The staff also gives great advice if you need help choosing the

styles that would suit you best.

 +32 2 512 0313  www.stijl.be/  info@stijl.be  rue Antoine Dansaert 74,

Brussel
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