PLEZIERIG WONEN & GEZOND LEVEN

STAP VOOR STAP NAAR
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TOT NAZORG
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VOOR JOUW NIEUWE KEUKEN

EIGE
KEUK NHUIS
ENBO
EK

GEFELICITEERD!
Wat leuk: je hebt een nieuwbouwwoning
gekocht. Wij wensen je natuurlijk alvast
veel woonplezier. Voordat het zover
is, komt er nog veel bij kijken. Denk
bijvoorbeeld aan de vele mogelijkheden op
het gebied van sanitair, keukens, vloeren,
kleuren en muurafwerking.
Het begint met veel denkwerk om
uiteindelijk de juiste keuzes te maken!
Wij helpen je graag op keukengebied,
omdat wij al 25 jaar keukenspecialist
zijn en dus weten welke stappen je
moet nemen om uiteindelijk in jouw
droomkeuken te koken.

o

Welkom bij

EIGENHUIS KEUKENS!

Om je te helpen bij de aanschaf van
jouw droomkeuken in de nieuwe woning
bieden wij je graag dit Eigenhuis
Keukenboek aan. Hieronder zetten we
overzichtelijk voor je op een rijtje wat je
in dit Keukenboek leest en ontdekt. Een
Keukenboek met informatie, maar ook
boordevol inspiratie en hoe je stapsgewijs
jouw droomkeuken realiseert. Dat doen
wij graag samen!

De inhoud van dit Eigenhuis Keukenboek:
Ontdek ons Eigenhuis Keukenboek
Wij zijn Eigenhuis Keukens
Ons werk is maatwerk
Het Stappenplan naar jouw nieuwe keuken
Stap 1: Het denkwerk
		
Keukenstijlen
		
Keukenlijnen
		
Verschillende merken en keukenonderdelen
		
Vragenlijst en moodboard
Stap 2: Bezoek een Eigenhuis Keukens-showroom
Virtuele Tour		
Thuis Advies		
Private Shopping		
Stap 3: Van levering tot nazorg
Waarom voor ons kiezen?
Ontdek en beleef Eigenhuis Keukens
Leuk je te ontmoeten!
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Ontdek ons

EIGENHUIS KEUKENBOEK

d

Dit Eigenhuis Keukenboek vormt een
eerste handvat naar jouw nieuwe keuken.
Je ontdekt niet alleen wie wij zijn,
maar je raakt door dit Keukenboek ook
geïnspireerd. Verder merk je waar Eigenhuis
Keukens je mee kan helpen: vanaf de
oriëntatie tot de realisatie van jouw keuken!
Het handige Stappenplan laat je zien welke
stappen belangrijk zijn bij de aanschaf
van een keuken. Met als eindresultaat:
plezierig wonen en gezond leven in jouw
nieuwbouwwoning en keuken!

Handig: wij werken samen met jouw
aannemer
Daardoor hebben wij alle belangrijke informatie bij
de hand om jouw keuken te realiseren. Een ander
voordeel: wij kunnen je helemaal ontzorgen. Wij
houden in het hele keukenproces contact met de
aannemer, dus daar hoef jij niks voor te doen. Dat
bespaart je veel tijd!

Wil je de keuken liever anders?
In de keukenpresentatie van het nieuwbouwproject
zag je al een aantal van de door ons samengestelde
keukens. Heb je andere wensen of zie je jouw keuken
liever anders? Geen probleem, wij gaan graag samen
met jou aan de slag om al jouw keukenwensen op
een rijtje te zetten en maken er graag een Eigenhuis
maatwerkkeuken van.
Veel lees- en inspiratieplezier!
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Onze projectbegeleider op de bouw
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a

Wij zijn

EIGENHUIS KEUKENS!

Al 25 jaar een oer-Hollandse keuken
specialist met vakkundige expertise
op keukengebied: van de ontwikkeling
tot de oplevering van maatwerk.
Eigenhuis Keukens heeft ten opzichte
van een reguliere keukenvakzaak alle
vaktechnische mensen in huis, zodat wij
alles uit jouw handen kunnen nemen.
In onze Eigenhuis Keukens-showrooms
vind je de nieuwste keukenmodellen, veel
verschillende merken, keukenapparatuur
en alles wat er nodig is om een keuken
compleet te maken.

Onze focus:
plezierig wonen en gezond leven
Dat begint bij ons met persoonlijk contact en
begeleiding. Wij realiseren ons namelijk dat een
keuken kopen niet zomaar iets is. Het is ons
dagelijkse werk en daarom weten wij welke stappen
er nodig zijn. Onze visie is om klanten te helpen
zoals wij zelf geholpen willen worden. Dat merk
je wanneer je een Eigenhuis Keukens-showroom
bezoekt tot het moment van de oplevering van
jouw keuken en de jaren daarna. Niet voor niets zijn
wij FSC®, PEFC en CBW-gecertificeerd. Dat geeft
je garanties, zekerheid en vertrouwen voor een
kwalitatief hoogwaardige en duurzame aankoop van
jouw keuken.
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Dit vinden wij belangrijk:
•
•
•
•

persoonlijk contact met een maatwerkadvies
heldere, betrouwbare prijsstelling
duidelijke afspraken van keukenontwerp tot oplevering
nauw contact met de aannemer over jouw
nieuwbouwwoning
• service- en klantgerichtheid: van oriëntatie tot nazorg
• betrouwbare garantie op jouw hele keuken
• duurzaam produceren en ondernemen door
verschillende certificeringen

Wil je alvast meer weten over ons?
Kijk dan eens op www.eigenhuiskeukens.nl. Op
onze website vind je nog meer informatie en zie je
meteen waar de dichtstbijzijnde Eigenhuis Keukensshowroom zit. Maar lees vooral verder in ons Eigenhuis
Keukenboek en ontdek onze wereld!
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b

Ons werk

IS MAATWERK!

BELANGRIJK:
WIJ LEVEREN MAATWERK
Dat begint voor ons bij het luisteren
naar jouw wensen. Onze vakbekwame
keukenadviseurs informeren je vervolgens
graag over alle keukenmogelijkheden,
trends, materialen en alles wat belangrijk
is voor jouw keuken. Uiteindelijk krijg je
van ons een uitgebreid keukenadvies op
maat met daarbij een 3D-impressie.

Wat is ons maatwerk?
Maatwerk betekent voor ons niet alleen de
ontwikkeling van jouw nieuwe keuken. Ook het
produceren van jouw keuken, het contact met de
aannemer, de installatie en zelfs de nazorg is bij ons
maatwerk. In het hele proces helpen wij namelijk
klanten zoals wij zelf geholpen willen worden.

Ons maatwerk gaat verder:
Je krijgt een keukenadvies op maat en
ziet de keuken in een 3D-impressie
Van inmeten tot het maken van de
keuken- en installatietekening pakken
wij op en bespreken het met jou en de
aannemer
Wijzigingen in kleur en apparatuur
kan je zelfs tot 3 maanden voor
oplevering aanpassen
Wij nemen de coördinatie, oplevering
en montage uit jouw handen
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Het Stappenplan naar

w

JOUW NIEUWE KEUKEN

WIJ HELPEN JE GRAAG VERDER!
In dit Eigenhuis Keukenboek las je al
wie wij zijn, waar wij goed in zijn en dat
wij maatwerk leveren. Om je verder te
helpen lees je in dit Keukenboek het
Stappenplan om uiteindelijk plezierig
te wonen en gezond te leven in jouw
nieuwbouwwoning en keuken.

Bekijk ons Stappenplan
In ons Stappenplan zetten wij namelijk het hele
proces eenvoudig voor je op een rijtje: van oriëntatie
tot de nazorg van jouw keuken. Het Stappenplan
vormt een goede basis om vervolgens binnen
te stappen bij één van onze Eigenhuis Keukensshowrooms. Jouw bevindingen uit het Stappenplan
bespreken wij en pakken het graag samen met jou
op.
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STAP

1

HET
STARTPUNT
VOOR JOUW
NIEUWE
KEUKEN
Dat begint met het denkwerk. Voor de één
is een keuken namelijk iets functioneels,
voor de ander juist een verlengstuk
van de woning. Voor iedereen vinden wij
een passende keukenoplossing op maat.

n

Nadenken over jouw keukenwensen
Wij adviseren je als eerste na te denken over jouw
ideale keuken. Kom je vervolgens naar een Eigenhuis
Keukens-showroom, dan heeft onze keukenadviseur
gelijk inzicht in de belangrijkste aspecten om jouw
keuken te realiseren. Handig!

Beantwoord onze vragenlijst
Deze vind je op pagina 22. Het is een ideaal hulpmiddel
om na te denken over jouw nieuwe keuken.

Onze keukens en stijlen
Op de volgende pagina's ontdek je alles over onze
keukenstijlen, verschillende keukenlijnen en onze
apparatuurmerken. Ons assortiment is uitgebreid.
Prettig, want daarom kunnen wij keukens ontwikkelen
voor elk budget.

TIP! MAAK EEN MOODBOARD

Zet alles voor jezelf op papier: jouw vragen, opmerkingen en de antwoorden op onze
vragenlijst. Schrijf daarbij welke keukenlijn je mooi vindt in dit Keukenboek. Zie je
mooie keukens in tijdschriften? Knip ze uit, plak ze op het lege moodboard die je op
pagina 23 in dit Keukenboek vindt en neem het mee naar onze Eigenhuis Keukensshowroom.
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Verschillende

KEUKEN

DESIGN KEUKENSTIJL
In deze keukenstijl zie je vaak een keukenfront met een strak
design. De combinatie met een ‘zwevend’ werkblad en design
keukenapparatuur maakt het helemaal af. Bij ons is zelfs een
design keukenstijl in elke prijsklasse mogelijk.

STIJLEN
Welke stijlen hebben wij?

Veel! Eigenhuis Keukens heeft een uitgebreid assortiment
keukenstijlen: van functionele- tot industriële keukenstijlen
met passende werkbladen en apparatuur. Je ziet hier een
kleine greep uit de verschillende stijlen die wij aanbieden.

Wil je alle keukenstijlen bekijken?
Kijk dan ook eens op www.eigenhuiskeukens.nl.

NATUURLIJKE / LANDELIJKE
KEUKENSTIJL
Je ziet in deze keukenstijl veel natuurlijke tinten en materialen.
Hierdoor krijgt de keuken een warme en gezellige uitstraling.
Maak de keuken compleet met passende keukenapparatuur.

FUNCTIONELE & MODERNE
KEUKENSTIJL
Eén van de voordelen van een functionele keukenstijl is het
schoonmaakgemak. Wij ontwerpen vaak in deze keukenstijl
greeploze kasten en laden in een mooie, matte of glanzende
basiskleur.

INDUSTRIËLE KEUKENSTIJL
Deze industriële keukenstijl laat een stoere en robuuste uitstraling
zien. Deze keukenstijl is een blikvanger in de woning en bevat
veelal zwart metalen accenten gecombineerd met natuurlijke
materialen.
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Onze

KEUKEN
LIJNEN

Welke keukenlijnen hebben wij?
Wij bieden een ruim assortiment aan van verschillende
keukenlijnen in verschillende prijsklassen.
Wij laten je hier graag onze keukenlijnen ontdekken.

w

Welke keukenlijnen hebben wij?
Wij bieden een ruim assortiment aan van verschillende
keukenlijnen in verschillende prijsklassen. Wij laten je
hier graag onze keukenlijnen ontdekken.

Alles is mogelijk: van kleur tot werkblad
Al onze keukenlijnen zijn verkrijgbaar in veel
verschillende opstellingen, kleuren en materialen.
Daarnaast vind je in ons assortiment een ruime keuze
op het gebied van werkbladen en accessoires. Geef jij
de voorkeur aan een modern ‘zwevend’ werkblad van
dekton of juist een robuust granieten werkblad? Kies
je voor een spaarzame en veilige kokend-waterkraan
van Quooker of juist een mengkraan met handdouche?
Alles is mogelijk bij ons!

Wij denken aan gezond leven!
Dat doen wij door verantwoorde, milieuvriendelijke en
duurzame keuzes te maken. Door het behalen van
het FSC®-certificaat en PEFC-certificaat ondersteunt
Eigenhuis Keukens bijvoorbeeld verantwoord
bosbeheer en ondernemen. Tijdens de productie
van onze keukens streven wij naar een duurzame
balans tussen ecologische, sociale en economische
belangen. Dankzij PURemission voldoen wij aan de
strenge richtlijnen van de emissiewaarden volgens
de US-richtlijnen. Daarnaast kiezen wij bewust voor
recyclebare materialen, natuurlijke grondstoffen en een
energiezuinige installatietechniek. Alles voor plezierig
wonen en gezond leven!
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Een moderne keukenlijn met een uitstekende
prijs-kwaliteitverhouding. ECOOK Plus maken wij
van milieu- en onderhoudsvriendelijke materialen
die voldoen aan de hoge eisen op het gebied
van kwaliteit, functionaliteit en design. De lijn
biedt veel mogelijkheden op het gebied van
maatvoering, kleuren en materialen.
ECOOK Plus op een rijtje:
• gemaakt van onderhoudsvriendelijke,
hoogwaardige materialen
• uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
• milieuvriendelijke en duurzame keuken

Een mooie lijn designkeukens met een creatieve
en slimdoordachte vormgeving. De ECOOK
Xclusiv keukenlijn biedt ons flexibiliteit in
vormgeving door de vele mogelijkheden op
het gebied van breedtes, dieptes en hoogtes.
Hierdoor creëer je meer kastinhoud. Daarnaast
produceren wij deze keukenlijn volgens
duurzame, hoogstaande kwaliteitseisen en is
deze lijn PEFC gecertificeerd voor alle houtdelen.

Kenmerkend voor deze lijn zijn kwaliteit, design
en de onbegrensde mogelijkheden. Deze
keukenlijn maken wij van hoogwaardige en
sterke materialen. De keukenkasten worden
bijvoorbeeld voorzien van een toplaag voor
maximale bescherming en zijn leverbaar in
vele kleuren. De ECOOK Pro lijn laat vaak een
optimaal lijnenspel zien en combineert perfect
met designapparatuur.
ECOOK Pro op een rijtje:
• hoogwaardige en sterke materialen
in veel kleuren
• onbegrensde mogelijkheden
• mooi te combineren met designapparatuur

ECOOK Xclusiv op een rijtje:
• keukenlijn met een flexibele vormgeving
• voldoet aan de hoogste design- en functionele
eisen
• milieuvriendelijke en duurzame keuken
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Verschillende

Kies je voor een SieMatic keuken dan haal je een functionele designkeuken in je woning
met veel en creatieve mogelijkheden op het gebied van opstelling, werkbladen, kasten
en gedetailleerde interieursystemen. Dit is terug te zien in het design en de functionele
eigenschappen van de verschillende SieMatic stijlcollecties: Pure, Urban en Classic.

SIEMATIC-LIFESTYLE PURE
Deze SieMatic-keukenstijl heeft genoeg ruimteconcepten
waarin de functies van de keuken perfect en subtiel zijn
geïntegreerd in de interieurarchitectuur. Een voorbeeld is de SieMatic
SLX lijn met een elegant, minimalistisch design met exclusieve
materialen en de precieze afwerking tot in het kleinste detail.

KEUKENAPPARATUUR
& WERKBLADEN
Maak je keuken compleet!

Keukenapparatuur

Met niet alleen een mooi werkblad en accessoires,
maar ook met de juiste combinatie van keuken
apparatuur. Eigenhuis Keukens heeft een ruim
assortiment van topmerken in diverse prijsklassen.
Dankzij ons volume hebben wij ook selectieve en
exclusieve modellen tot onze beschikking waarbij
soms sprake is van gratis verlengde garantieperioden.

• van basis kookplaten tot luxe inductiekookplaten met
geïntegreerde afzuiging
• van combi-ovens tot ‘gezonde’ (combi-) stoomovens
• inductiefornuizen in diverse breedtematen en
varianten
• van traditionele schouwkappen tot luxe afzuigkappen
in het plafond in verschillende designs, technieken
en kleurstellingen zoals black steel
• van basis tot luxe XXL vaatwasmachines met een
enorm gebruiksgemak
• van koel- en vrieskasten tot luxe wijnklimaatkasten
• inbouwkoffiemachines met cappuccino functie
• van functionele tot luxe Quooker kranen

Werkbladen

SIEMATIC-LIFESTYLE URBAN
Een keukenstijl die geïnspireerd is op het bruisende leven in
de stad. Het past volledig bij de creativiteit en de wensen van
de bewoners van een dynamische stad en zorgt voor een
veelzijdig en uniek design.

• in verschillende materialen, zoals graniet, composiet,
vol kunststof, keramiek en Dekton
• voor elke keukenstijl is een mooi werkblad leverbaar
• op maat gemaakt voor elke keukenopstelling
• van onderhoudsvriendelijk tot vlek- en hittebestendig

SIEMATIC-LIFESTYLE CLASSIC
Deze stijl is in samenwerking met gerenommeerde internationale
ontwerpers door SieMatic ontwikkeld. In deze lijn kan je oude en
nieuwe waarden op elegante wijze met elkaar verbinden tot jouw
persoonlijke klassieke interieurdesign.
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ONZE VRAGENLIJST
1

Maak je eigen MOODBOARD

Uit hoeveel volwassenen en kinderen bestaat jouw huishouden?
volwassenen en
kinderen
Kook je dagelijks? Ja / Nee*
Voor hoeveel personen kook je meestal?

personen

Welke keukenapparatuur gebruik je meestal?

2

Hoe vaak per week doe je boodschappen? 1 / 2 / vaker per week*
Kook je vaak met verse ingrediënten of kies je voor een makkelijke
maaltijd? vers / makkelijk*
Heb je veel opbergruimte in de keuken nodig? Ja / Nee*

3
4

Wat vind je in jouw huidige keuken hinderlijk en wat wil je verbeteren in
de nieuwe keuken?

Omschrijf hieronder jouw huidige woonstijl en geef daarbij antwoord
op de volgende vragen:
• Heb je veel kleur of juist een neutrale stijl?
• Veel glas, hout of staal?
• Heb je veel accessoires of juist weinig in huis?
Wil je dezelfde woonstijl in de keuken? Zo niet, welke stijl heeft jouw
voorkeur voor de keuken?

5
6

Beschrijf hieronder hoe jouw ideale keuken eruitziet. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan het design, kleur, materiaal werkblad, welke
apparaten.

Hoeveel wens je maximaal uit te geven aan jouw nieuwe keuken? €
€
* Omcirkel het juiste antwoord
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eigenhuiskeukens.nl
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STAP

2

AL JOUW
WENSEN OP
EEN RIJTJE!
De eerste stap naar jouw nieuwe keuken
is gemaakt. Je hebt namelijk verschillende
keukenstijlen, lijnen, werkbladen en
apparatuur gezien in dit Keukenboek.
Lees verder in dit Keukenboek alles over
stap 2 om jouw keuken te realiseren.

b

Bezoek een Eigenhuis Keukensshowroom
Samen met onze adviseur ga je aan de slag met jouw
nieuwe keuken! Een afspraak maak je heel eenvoudig
via www.eigenhuiskeukens.nl. Dan weet je zeker
dat één van onze keukenadviseurs alle tijd voor je
heeft. Gewoon binnenlopen mag natuurlijk ook, want
onze gastvrouw verwelkomt je en brengt je in contact
met één van onze adviseurs.

TIP!

Ook na de aankoop van de keuken
helpen wij je graag. Wil je na
aankoop toch nog iets aanpassen, dan
is dat geen probleem! Je kunt zelfs tot
3 maanden voor de oplevering nog
wijzigingen aan ons doorgeven. Wij
pakken het graag verder voor je op.

Persoonlijk contact met onze
keukenadviseur
• bespreek al jouw keukenwensen met onze adviseur
• raak geïnspireerd door de informatie en rondleiding
van onze adviseur
• laat je informeren over het vervolg om jouw keuken
te realiseren in jouw nieuwbouwwoning

Wij ontwerpen jouw nieuwe keuken
Wanneer wij een compleet beeld hebben van jouw
wensen, maken wij er een maatwerktekening,
ontwerp en offerte van. Handig: wij hebben namelijk
de technische bouwtekening van de aannemer, dus
wij kunnen gelijk nauwkeurig van start! Zie je het liever
anders in het ontwerp? Wij pakken het graag samen
met jou op, totdat jouw keuken in een 3D-impressie
staat. Waar vind je ons? Kijk verder in dit Eigenhuis
Keukenboek voor onze adressen en overige informatie
over de dichtstbijzijnde Eigenhuis Keukens-showroom.
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Onze

VIRTUELE
TOUR

Neem alvast een kijkje in één van onze
Eigenhuis Keukens-showroom. Gewoon vanaf
de bank rondkijken, inspiratie opdoen en
uitleg krijgen over verschillende keukendetails.
Lees er hiernaast alles over!

w

Welkom in onze virtuele showroomtour!
In deze tour neem je een interactief kijkje in één van
onze Eigenhuis Keukens-showrooms. Zo navigeer
je heel makkelijk door onze showroom en ontdek je
verschillende keukenstijlen, details en nog veel meer.
Lees er hieronder meer over.

Start bij onze gastvrouw
Dat gebeurt namelijk ook als je bij ons naar
binnenstapt. Onze gastvrouw neemt je mee
door de virtuele showroomtour. Je ontdekt
verschillende keukenstijlen, materialen, accessoires,
keukenapparatuur en nog veel meer.

Klik voor meer informatie
Wil je meer informatie over een bepaald
keukenapparaat of keukenstijl? Klik dan op de hartjes
in de virtuele tour. Zo ontdek je meer en gedetailleerde
informatie over verschillende keukenonderdelen.

Neem gelijk een kijkje!
Ga snel naar onze website eigenhuiskeukens.nl
of scan de QR code en stap binnen in onze virtuele
showroomtour.
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We denken

GRAAG
MET JE MEE
Het hele keukenproces neemt aardig wat tijd in
beslag. Vooral als je al zo druk bent, is het fijn
als wij ook daarin met je meedenken. Daarom
komen wij gewoon naar jou toe en bespreken
al jouw keukenwensen. Of kom bij ons private
shoppen. Lees er hiernaast alles over.

a

Advies op maat bij jouw thuis!
Onze keukenadviseur komt graag bij jou thuis. Ideaal,
want dat bespaart je veel tijd en je krijgt toch advies op
maat! Samen met onze adviseur bespreek je namelijk
jouw keukenwensen, ontdek je alles over Eigenhuis
Keukens en de mogelijkheden voor de keuken in jouw
nieuwbouwwoning. Overdag of liever in de avonduren?
Geen probleem, dus maak snel een afspraak via onze
website.

Kom private shoppen!
Dat kan in één van onze Eigenhuis Keukensshowrooms. Maak via onze website een afspraak
om private te shoppen bij ons. Tijdens jouw
showroombezoek staat één van onze gespecialiseerde
keukenadviseurs graag voor je klaar, is de hele
showroom even helemaal voor jou! Ontdek in alle rust
alle keukenstijlen, doe volop inspiratie op en bespreek
met onze adviseur rustig al jouw wensen door. De
adviseur heeft namelijk alle tijd voor jou, maakt meteen
een ontwerp voor jouw nieuwe keuken en ervaar je in
alle rust wat Eigenhuis Keukens voor je doet!

Wil je een afspraak maken?
Ga dan naar www.eigenhuiskeukens.nl en maak
meteen een afspraak voor ons thuisadvies of jouw
private shopmoment!
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STAP

3

JE HEBT
JOUW
NIEUWE
KEUKEN
UITGEZOCHT!
Samen met onze keukenadviseur heb je al
jouw keukenwensen besproken, zijn deze
verwerkt in een keukenontwerp en ben je
helemaal tevreden. Tijd voor de volgende
stap: het leveren van jouw keuken en de
tijd daarna! Lees hiernaast wat wij daarin
kunnen betekenen voor jou.
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h

Het opleveren van jouw keuken!
Fijn, je hebt jouw keuken uitgezocht. Ook na
de aankoop ontzorgen wij je helemaal: van
oplevering tot nazorg. Wij zijn verbonden met jouw
nieuwbouwproject en daarom hebben wij nauw
contact met de aannemer.

Aanbetalen is bij ons niet nodig!
Ook dat verstaan wij onder ontzorgen. Je betaalt
jouw keuken via pin bij de levering of 3 dagen voor
levering via een overboeking. Wel zo makkelijk!

Het bepalen van de opleverdatum
Deze datum stem je af met de aannemer.
Vervolgens komen onze chauffeurs de keuken
leveren en onze monteurs plaatsen jouw keuken.
Het resultaat: jij kan volop plezierig wonen en
gezond leven in jouw woning en keuken!

Van start- tot en met het
montageproces
Wij houden alles scherp in de gaten en kunnen
snel schakelen met de aannemer als dat nodig
is. Voordat wij met de montage van jouw keuken
beginnen, controleren wij of de maatvoeringen
kloppen, er niets ontbreekt en of het nodige
leidingwerk is aangesloten. Je merkt het al: wij
doen al het werk voor jou!

Garantie voor plezierig wonen en
gezond leven!
Wij bieden alleen kwaliteitsproducten en daarom
staan wij in voor plezierig wonen en gezond
leven in jouw nieuwbouwwoning en keuken. De
keukenadviseur vertelt je natuurlijk graag over onze
zekerheden en onze 100% tevredenheidsgarantie
op de keukenonderdelen zoals de kasten,
keukenapparatuur en werkbladen. Dankzij de
CBW-erkenning laten wij de aankoop van jouw
keuken kosteloos vervallen als de bouw van de
nieuwbouwwoning, in een nieuwbouwproject dat
wij begeleiden, niet doorgaat. Koop je bij ons de
keuken, dan kan je jarenlang vol vertrouwen koken en
genieten in jouw keuken!

Onze nazorg is ook ontzorging!
Ons werk stopt niet na het plaatsen en opleveren van
jouw keuken. Het kan namelijk voorkomen
dat je na het plaatsen van de keuken nog ergens
tegenaan loopt. Laat het ons weten, zelfs na 10 jaar,
want ons vakkundig serviceteam kan je snel
verder helpen. Heb je hulp nodig? Bel ons via
(085) 066 3200 of mail naar service@eigenhuiskeukens.nl.

100%
TEVREDENHEIDS

GARANTIE

Van het denk- tot nazorgwerk
staan wij graag voor je klaar
Wij zijn pas tevreden als jij 100% tevreden
bent over elke stap in de aanschaf van
jouw keuken.
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Waarom voor

ONS KIEZEN?
Omdat wij:
Persoonlijk contact met een
maatwerkadvies belangrijk vinden

Service- en klantgericht zijn:
van oriëntatie tot nazorg

Heldere, betrouwbare prijsstelling
hanteren

Betrouwbare garanties geven op
jouw hele keuken

Duidelijke afspraken met je maken
van keukenontwerp tot oplevering

Duurzaam laten produceren en
ondernemen door verschillende
certificeringen

Ontdek & beleef

w

EIGENHUIS KEUKENS

Wij ontmoeten je graag!
Persoonlijk contact staat bij ons centraal.
Alleen dan kunnen wij je verder helpen
en maatwerk leveren. Ontmoet ons en
ontdek onze wereld dus in een Eigenhuis
Keukens-showroom en laat dit Eigenhuis
Keukenboek tot leven komen!

In nauw contact staan met
de aannemer van jouw
nieuwbouwwoning
Hier vind je ons:
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Eigenhuis Keukens Amersfoort
Astronaut 8f
3824 MJ Amersfoort
T. (033) 456 0555
amersfoort@eigenhuiskeukens.nl

Eigenhuis Keukens Hoofddorp
IJweg 987
2133 ME Hoofddorp
T. (023) 555 5400
hoofddorp@eigenhuiskeukens.nl

Eigenhuis Keukens Capelle aan den IJssel
Cornusbaan 59
2908 KB Capelle aan den IJssel
T. (010) 264 2424
capelle@eigenhuiskeukens.nl

Eigenhuis Keukens Houten
Ringveste 15
3992 DD Houten
T. (030) 635 0063
houten@eigenhuiskeukens.nl
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Plezierig Wonen

EN GEZOND LEVEN

Tot snel!

Dit Eigenhuis Keukenboek is een handvat
om jouw keuken te realiseren in jouw
nieuwbouwwoning. Heb je dit Keukenboek
bekeken? Dan helpen wij je graag
persoonlijk verder. Maak een afspraak in
onze Eigenhuis Keukens-showroom of
stap bij ons binnen.

Ga naar: www.eigenhuiskeukens.nl
Daar kan je direct een showroombezoek afspreken en
vind je meteen nog meer informatie over ons en ons
assortiment.

- 34 -

WIJ WENSEN JE

Plezierig Wonen
en Gezond Leven!
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PLEZIERIG WONEN & GEZOND LEVEN

WWW.EIGENHUISKEUKENS.NL

