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On- of offline; het is niet altijd makkelijk om die ene klassieke 
trenchcoat of de perfecte witte sneakers te vinden. Wij vrouwen 
kunnen urenlang scrollen door productpagina’s of eindeloos 
struinen door de stad, winkel in en winkel uit. Daar moet een 
betere manier voor zijn vond ik. En zo begon het allemaal in 
2007. Ik miste een centraal punt waar de leukste webshops bij 
elkaar verzameld waren. Een winkelstraat, maar dan online. 
Een plek waar vrouwen inspiratie op kunnen doen en waar 
alles direct (online) te koop is. Het idee van Fashionchick was 
geboren.
 
Inmiddels is Fashionchick veel meer dan dat. Zo ben ik heel trots 
op ons eigen succesvolle tv-programma ‘Fashionchick: Elke dag 
een look’. Waarom dit zo’n succes is? Het biedt hét antwoord 
op de vraag: wat moet ik aan vandaag? Een vraag die vrouwen 
zichzelf regelmatig stellen. Op het moment dat je inspiratieloos 
voor de kast staat, helpen wij jou met een dagelijkse look, 
gedragen door influencers waar wij tegenwoordig de meeste 
inspiratie vandaan halen. Kun jij ook uren scrollen door je 
Instagram-feed en droom je weg bij inspirerend streetstyle 
beeld? Dan is dit boek een must have, vól #ootd inspiratie die 
je niet mag missen!
 
Ik ben ook heel benieuwd naar jouw on fleek moment. Deel 
hem met #FCONFLEEK, zodat de hele Fashionchicksquad met 
je mee kan genieten!
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WORKWORKWORK CITY GIRLS

ROMANCE IS NOT DEAD

1.

Perfectly Pink
Suit up

Work that ass
Je ne sais quoi
Mix it up
Better in my blazer

Show that belly
De perfecte look
Colour clash
Pick a print
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THE CLASSICS

LAZY SUNDAY

2.
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Better in black
Balance is key
To the max
Time to play
Flower power

Double denim
The statement bag
Print op print
Party every day 

Shoppinglist

Army girl
Sporty chic
Hey sexy!
Liefde voor de A-lijn
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THIS SH*T IS BANANAS

4.

5.

6.



HOOFDSTUK 1



WORK 
WORK
WORK



Je office wear wordt een stuk 
spannender met een scheutje kleur. 
Onze favoriet? Roze! Deze kleur voelt 
misschien girly maar in de mix met 
zwart en wit blijft ‘ie krachtig en vormt 
het juist de vrouwelijke touch die je 
outfit zo hard nodig heeft. Niets om 
bang voor te zijn dus. Hup, rocken 
dat roze!

Perfectly pink
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@lindaworldsaffair
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@morestylethanfashion



@morestylethanfashion



“GOOD THINGS 
HAPPEN TO BABES 
WHO HUSTLE.”




