
Een keuken 
in uw eigen stijl
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Keuken aanbieding

Deze keuken
is speciaal voor u
ontworpen
Keukenprijs:    €7.350,-
Waardecheque:  - €1.000,-

Aanbieding: €6.350,-*

*Aanbieding is exclusief montage en eventuele
aanpassingen aan installatiewerk.

merk:

model:

kleur:

greep:

corpus: 

Valencia hoogglans met Blue Motion

geruisloos sluitende deuren en laden 

Keuze uit meerdere kleuren 

Greeploos

Buitenzijde in frontkleur

werkblad: Composietsteen met vlakke rand

spoelbak: RVS vierkant vlakinbouw

kraan: Eénhendel mengkraan

Bouwnummer 56, 73, 78, 83, 86, 90, 91
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Keuken aanbieding

Deze keuken
is speciaal voor u
ontworpen

   €8.050,-Keukenprijs: 
Waardecheque:  - €1.000,-

Aanbieding: €7.050,-*

*Aanbieding is exclusief montage en eventuele
aanpassingen aan installatiewerk.

merk:

model:

kleur:

greep:

corpus: 

Valencia hoogglans met Blue Motion

geruisloos sluitende deuren en laden 

Keuze uit meerdere kleuren 

Greeploos

Buitenzijde in frontkleur

werkblad: Composietsteen met vlakke rand

spoelbak: 

kraan: 

RVS vierkant vlakinbouw

Eénhendel mengkraan

Bouwnummer 70, 71, 91, 92
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Keuken aanbieding

Deze keuken
is speciaal voor u
ontworpen

   €8.250,-Keukenprijs: 
Waardecheque:  - €1.000,-

Aanbieding: €7.250,-*

*Aanbieding is exclusief montage en eventuele
aanpassingen aan installatiewerk.

merk:

model:

kleur:

greep:

corpus: 

Valencia hoogglans met Blue Motion

geruisloos sluitende deuren en laden 

Keuze uit meerdere kleuren 

Greeploos

Buitenzijde in frontkleur

werkblad: Composietsteen met vlakke rand

spoelbak: 

kraan: 

RVS vierkant vlakinbouw

Eénhendel mengkraan

Bouwnummer 69, 72
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Keuken aanbieding

Deze keuken
is speciaal voor u
ontworpen

   €7.800,-Keukenprijs: 
Waardecheque:  - €1.000,-

Aanbieding: €6.800,-*

*Aanbieding is exclusief montage en eventuele
aanpassingen aan installatiewerk.

merk:

model:

kleur:

greep:

corpus: 

Valencia hoogglans met Blue Motion

geruisloos sluitende deuren en laden 

Keuze uit meerdere kleuren 

Greeploos

Buitenzijde in frontkleur

werkblad: Composietsteen met vlakke rand

spoelbak: 

kraan: 

RVS vierkant vlakinbouw

Eénhendel mengkraan

Bouwnummer 62, 63, 79, 80, 84, 87, 88, 89
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Ingenuity for life

gaskookplaat
Vlambeveiliging
Vonkontsteking
Gietijzer gecoate pandragers

combi-MAGNETRON

Inhoud 44 liter
RVS binnenruimte
5 verwarmingssystemen

schouwkap
Casettefilters
Recirculatie
RVS achterwand

vaatwasser
Volledig geïntegreerd
Geschikt voor 12 couverts
Resttijdindicatie
Energielabel A+

koelVRIESCOMBI 

Inhoud 203 liter 
Vriesgedeelte 71 liter 
Energieklasse A+

Apparatuur

garantiebepalingen

5 jaar garantie
Bij 4 of meer inbouwapparaten per 
keuken (2 jaar volledige garantie en 3 
jaar aanvullende volledige garantie excl. 
voorrijkosten)

11324 - de Laaghe Veluwe - fase 5 - 1802293 - 1802296 - 1802298 - 1802299 - 11 juli 2018



prijsindicatie:  € 5.000 - € 7.500 prijsindicatie:  € 5.000 - € 7.500

prijsindicatie:  € 7.500 - € 10.000 prijsindicatie:  € 7.500 - € 10.000
Prijzen zijn exclusief montage en verrekening van eventuele keukencheque.

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 tijdens de gehele 
projectduur vast.

Daarnaast hanteren wij aankoopgarantie: 
mocht de bouw of de koop van uw 
woning onverhoopt niet doorgaan, dan 
wordt de keuken kosteloos geannuleerd.

Uiteraard is het mogelijk om uw eigen wensen te vertalen in een keukenontwerp dat bij u past. Onze adviseurs staan u graag bij met kennis en vakkun-
digheid om uw ideale keuken samen te stellen.

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

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.

transparante
offerte

technisch volledig
op de hoogte

levering, montage 
en nazorg

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

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

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

Afspraak maken?
033 - 456 0555

Eigen wensen binnen elk budget
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Creëer uw eigen 
keuken

Bijgaande keukencheque is inclusief 21% btw en 

geldig bij aanschaf van een keuken vanaf € 5.000,-.

Deze keukencheque is niet inwisselbaar tegen 

contanten en wordt verrekend op de eindprijs van 

uw keuken. Maximaal één keukencheque per klant. 

Indien er afwijkende afspraken met de verkopende 

partij zijn gemaakt, vervalt deze keukencheque.

Keukencheque

ter waarde van

Keukencheque

€ 1.000,-
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Inclusief 
installatiepakket, 
ideaal bij een
keuken op maat 
Geen zorgen. Wij regelen het!

Als de keukenopstelling wordt aangepast, zitten de 

standaard aansluitpunten niet altijd op de juiste plaats. 

In veel gevallen brengt dat extra kosten met zich 

mee. Als u bij Eigenhuis Keukens uw keuken bestelt, 

ontvangt u het onderstaande installatiepakket. 

installatiepakket

Het verplaatsen van de basis elektra- en 

loodgieterspunten binnen de basis keukenopstelling 

op dezelfde wand binnen de keukenruimte. Deze 

wijzigingen worden kosteloos uitgevoerd 

mits ze voor de n.t.b. sluitingsdatum bij ons bekend 

zijn. Keukenruimte is: de complete keukenruimte 

welke is aangegeven op de 0-tekening d.m.v. een 

stippellijn met kenmerk keukenruimte.

Installatiepakket
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Bedrijventerrein 'Calveen' - Astronaut 8F - 3824 MJ Amersfoort - T. 033 - 456 0555 
www.eigenhuiskeukens.nl
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