Bijzonder wonen
vraagt om een bijzondere keuken
In dit project werken wij samen met:

?
Afspraak maken
010 - 26 42 424
Transparante offerte
U ontvangt een offerte met een
transparante prijs inclusief montage
(indien gewenst) én de mogelijkheid
gelijk een indicatie te krijgen voor de
kosten van de installatiewijzigingen.
De afgesproken prijs ligt uiteraard de
gehele projectduur vast.
Daarnaast hanteren wij aankoop
garantie: mocht de bouw of de
koop van uw woning onverhoopt
niet doorgaan, dan wordt de keuken
kosteloos geannuleerd.

Technisch volledig
op de hoogte

Levering, montage
en nazorg

Wij zijn geheel op de hoogte van de
maatvoeringen van uw keukenruimte
en van alle technische (on)mogelijk
heden. Wij zorgen ervoor dat uw
aannemer alle aansluitingen volgens
onze opgave aanbrengt.

De levering en montage van de keuken
vindt plaats in nauwe samenwerking
met u en de aannemer.

Wij meten de keukenruimte tijdens
de bouw in. Vervolgens vindt er een
wijzigingsgesprek plaats waarin u
eventueel uw laatste wijzigingen
kunt doorgeven. Pas daarna wordt
uw keuken definitief besteld.

Uiteraard staan wij ook ná aankoop
en plaatsing van uw keuken klaar,
in de vorm van uitstekende garantie
en service.

Tevens zijn wij CBW-erkend en leveren
dus volgens deze voorwaarden.

Ofschoon deze presentatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.
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¢ Merk: Eigenhuis
Apparatuur: Zanussi
Prijsrange: € 2.500 - € 5.000

¢ Merk: SieMatic
Apparatuur: Siemens
Prijsrange: € 7.500 - € 10.000

¢ Merk: SieMatic
Apparatuur: Bosch
Prijsrange: € 10.000 - € 12.500

¢ Merk: SieMatic
Apparatuur: AEG
Prijsrange: € 5.000 - € 7.500

¢ Merk: Eigenhuis
Apparatuur: Atag
Prijsrange: € 7.500 - € 10.000

¢ Merk: Eigenhuis
Apparatuur: Miele
Prijsrange: € 12.500 - € 15.000

Eindeloos combineren
U ziet dat binnen elk budget wel een
keuken te ontwerpen is. Uiteraard
kunt u naar hartelust wijzigen in op
stelling, kleuren en materialen.

¢ Merk: SieMatic
Apparatuur: Pelgrim
Prijsrange: € 5.000 - € 7.500

¢ Merk: Eigenhuis
Apparatuur: Neff
Prijsrange: € 7.500 - € 10.000

Mocht u uw keuken helemaal naar
eigen wens en inzicht willen samen
stellen, bent u van harte welkom in
onze showroom.

“Maximale keuzevrijheid bij de
aankoop van een droomkeuken”

KEUKENCHEQUE TER WAARDE VAN

€ 500,Bijgaande waardecheque is inclusief 21% BTW en geldig
bij aanschaf van een keuken vanaf € 4.500,-

Deze waardecheque is niet inwisselbaar tegen contanten

en wordt slechts verrekend op de eindprijs van uw keuken.
Maximaal één waardecheque per klant.
Indien er afwijkende afspraken met de verkopende partij
zijn gemaakt, vervalt deze waardecheque.
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De keukenexperts in onze showroom
nemen graag de tijd om al uw per
soonlijke vragen te beantwoorden
en uw ideeën en wensen te vertalen
in uw droomkeuken op maat.
U bent altijd welkom om u bij ons te
komen oriënteren.

Wilt u een gedegen advies, dan
verzoeken wij u vooraf een afspraak
te maken.
Als blijk van waardering voor uw
komst in onze showroom krijgt u na
het opmaken van een vrijblijvende
offerte nog een passende attentie.
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