
Een keuken 
in uw eigen stijl



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.

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 ná aankoop èn 
plaatsing van uw keuken klaar, in de 
vorm van uitstekende garantie en service.

transparante
offerte

technisch volledig
op de hoogte

levering, montage 
en nazorg

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. 

Verplaatsen van de basis elektra

+loodgieters punten binnen de basis 

keukenopstelling op dezelfde wand binnen 

de keukenruimte. Deze wijzigingen worden 

kosteloos uitgevoerd mits deze voor de 

n.t.b. sluitingsdatum bij ons bekend zijn.

installatiepakket

Installatiepakket
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