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“Een keuken in 
je eigen stijl”
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Gefeliciteerd met je nieuwe huis
Onze adviseurs denken graag mee over de optimale invulling van je eigen keuken in je nieu-
we huis. Wij gaan ons uiterste best doen om je een nóg gezelliger thuis te 
geven. Met Eigenhuis Keukens kun je terugvallen op een gerenommeerd bedrijf dat elke 
woondroom uit wil laten komen. Zodat je niet alleen plezierig kunt wonen, maar ook lekker 
én gezond kunt leven!

Gezellig
thuis

Een keuken op maat 
Er is alvast door ons en de aannemer 
een keuken samengesteld die hopelijk 
100% aansluit op je persoonlijke  
manier van wonen en leven. Het is 
echter niet eenvoudig om precies die 
keuken te ontwerpen die jij wenst.
Je bent dan ook van harte uitgenodigd 
in een van onze showrooms. 

Samen met een van onze adviseurs 
kunnen aanpassingen en wijzigingen 
worden doorgevoerd in de door ons 
opgestelde keuken in jouw nieuwe 
huis. Kijk gerust even op onze website 
en maak een afspraak!

www.eigenhuiskeukens.nl
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Bijzondere multibrandstore
Als echte multi-brandstore met 8 vestigingen levert Eigenhuis Keukens alle keuken- 
merken en typen inbouwapparatuur. Ovens, vaatwassers, XXL wokbranders, magnetrons, 
wasemkappen en meer. Alles van topkwaliteit en vergezeld van een helder advies. Zodat je 
nieuwe keuken niet alleen de gezelligste plek van het huis wordt, maar ook nog eens de meest 
doordachte. 

Alle 
merken
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Een plek om lekker te leven
De moderne keuken van nu fungeert meer en meer als warme leefplek; koken betekent nu 
eenmaal gezelligheid. Met je familie, vrienden of gewoon gezellig met zijn tweeën. Wat dan 
telt, is het precies kunnen afstemmen van de nieuwe keuken op de gezinssamenstelling 
en op andere persoonlijke (of financiële) wensen. Dat begrijpt Eigenhuis Keukens als geen 
ander. 

Afgestemd
op jullie

Deze brochure geeft al heel veel suggesties en mogelijkheden voor jouw nieuwe keuken. 
Voor nog meer mogelijkheden, qua opstelling of materialen, ben je van harte welkom op onze 
website www.eigenhuiskeukens.nl. 
Of beter nog: in onze showroom! Bel 033 - 456 0555 voor meer informatie of maak direct een 
afspraak op www.eigenhuiskeukens.nl
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Keukenadvies op maat 
afgestemd op jouw woning

Wij maken de installatietekening 
en coördineren alle nodige 

keukeninstallatiewerkzaamheden in 
samenspraak met de aannemer

Wijzigingen in kleur en 
apparatuur kun je tot  

3 maanden voor oplevering 
nog aanpassen

De levering van de keuken 
wordt samen met jou en jouw 

aannemer tijdig besproken

Wij maken voor een juiste 
beeldvorming een 3D- 

impressie van de gewenste 
keuken

Het inmeten van de 
keukenruimte doen we al 

tijdens de bouw

De voordelen van Eigenhuis Keukens
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Mijn Eigenhuis aanbieding

Merk:

Model:

Kleur:
Greep:

Corpus:

Werkblad:

Spoelbak:

Kraan:

Deze keuken is  
speciaal voor jouw 
woning ontworpen

Aanbieding: € 6.500,-*

* Aanbieding is inclusief montage maar exclusief eventuele aanpassingen aan installatiewerk.

Uno kunststof fijnstructuur met  
geruisloos  sluitende deuren en laden

Keuze uit meerdere kleuren
Metalen beugelgreep,  
keuze uit meerdere varianten

Buitenzijde in frontkleur

Kunststof met vlakke rand,  keuze uit 
meerdere kleuren

RVS vierkant vlakinbouw

Eenhendel-mengkraan

Bwnr:  216, 218, 
221, 222 
1901254
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Mijn Eigenhuis aanbieding

Merk:

Model:

Kleur:
Greep:

Corpus:

Werkblad:

Spoelbak:

Kraan:

Deze keuken is  
speciaal voor jouw 
woning ontworpen

Aanbieding: € 6.500,-*

* Aanbieding is inclusief montage maar exclusief eventuele aanpassingen aan installatiewerk.

Uno kunststof fijnstructuur metme
geruisloos  sluitende deuren en laden

Keuze uit meerdere kleuren
Metalen beugelgreep,  
keuze uit meerdere varianten

Buitenzijde in frontkleur

Kunststof met vlakke rand,  keuze uit 
meerdere kleuren

RVS vierkant vlakinbouw

Eenhendel-mengkraan

Bwnr: 106 t/m 108, 110, 
113 t/m 116 
206 t/m 215, 234 
1901255
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Mijn Eigenhuis aanbieding

Merk:

Model:

Kleur:
Greep:

Corpus:

Werkblad:

Spoelbak:

Kraan:

Deze keuken is  
speciaal voor jouw 
woning ontworpen

Aanbieding: € 6.500,-*

* Aanbieding is inclusief montage maar exclusief eventuele aanpassingen aan installatiewerk.

Bwnr: 105 
1901664

Uno kunststof fijnstructuur met  
geruisloos  sluitende deuren en laden

Keuze uit meerdere kleuren
Metalen beugelgreep,  
keuze uit meerdere varianten

Buitenzijde in frontkleur

Kunststof met vlakke rand,  keuze uit 
meerdere kleuren

RVS vierkant vlakinbouw

Eenhendel-mengkraan
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“Speciaal voor 
   jouw woning 
   ontworpen”
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Apparatuur - Siemens

5 JAAR GARANTIE:
bij 4 of meer inbouwapparaten per 
keuken (2 jaar volledige garantie en 
3 jaar aanvullende volledige garantie 
excl. voorrijkosten).

GARANTIEBEPALINGEN

Inductie kookplaat

Boost functie
Automatische panherkenning
Touchcontrol

Schouwkap

2x led verlichting
Recirculatie

Combi-oven

Inhoud 44 liter
5 magnetron standen
Elektronische klok

Vaatwasser

Volledig geïntegreerd 
Geschikt voor 12 couverts 
Infolight 
Energielabel A+

Koelkast 

Inhoud 182 liter 
5 glazen legplateaus 
Energieklasse A+
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“De keuzes
    maak je zelf”
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Jouw 
wensen

Je eigen wensen binnen elk budget
Het is een cliché, maar geld is maar één keer uit te geven. Bij zo’n belangrijke  
aankoop als een nieuwe keuken wil je dan ook een keukenleverancier die daar  
oog voor heeft. Vandaar ook dat Eigenhuis Keukens voor elk budget wel een  
bijzonder keukenontwerp heeft. Je kunt onze keukenadviseurs altijd bellen voor een 
afspraak, om samen te zoeken naar de beste keuken voor de beste prijs.

Een duidelijke offerte mét aankoopgarantie 
Eigenhuis Keukens biedt altijd een offerte met een duidelijke prijs, inclusief of exclusief montage. 
En uiteraard geven we daarbij de mogelijkheid om je direct een indicatie te geven voor de kosten 
van eventuele installatiewijzigingen. De met ons afgesproken prijs ligt de gehele projectduur vast, 
afspraak is afspraak. 
Eigenhuis Keukens vindt het belangrijk dat alles goed geregeld is en dat je op ons kan terugvallen. 
Mocht de bouw of de koop van je woning niet doorgaan, dan wordt de keuken kosteloos 
geannuleerd. 

Meten is weten 
Natuurlijk is Eigenhuis Keukens op de hoogte van alle maten van de ruimte waarin de  
nieuwe keuken geplaatst moet gaan worden. Dat geldt overigens óók voor alle technische  
(on)mogelijkheden. Zo zorgen we ervoor dat de aannemer alle aansluitingen van je nieuwe  
keuken precies volgens onze opgave aanbrengt.
Na ons inmeetwerk nodigen we je uit voor een zogenaamd wijzigingsgesprek. Daarin worden alle 
technische zaken nog eens afgestemd, en heb je de mogelijkheid eventuele laatste wijzigingen 
door te geven. Pas daarna wordt de keuken definitief besteld. Wil je meer weten over zo’n 
wijzigingsgesprek, bel 033 - 456 0555 voor meer informatie.
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Onze
service

Transparante offerte
Je 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 de woning 
onverhoopt niet doorgaan, dan 
wordt de keuken kosteloos 
geannuleerd.

Technisch volledig op de 
hoogte
Wij zijn geheel op de hoogte 
van de maatvoeringen van 
uw keukenruimte en van alle 
technische (on)mogelijkheden. 
Wij zorgen ervoor dat de 
aannemer alle aansluitingen 
volgens onze opgave
aanbrengt.
Wij meten de keukenruimte 
tijdens de bouw in. Vervolgens 
vindt er een wijzigingsgesprek 
plaats waarin je eventueel laatste 
wijzigingen kunt doorgeven. Pas 
daarna wordt de keuken definitief 
besteld.

Levering, montage en nazorg 
De levering en montage van de 
keuken vinden plaats in nauwe 
samenwerking met jou en de 
aannemer. Tevens zijn wij CBW-
erkend en leveren dus volgens 
deze voorwaarden.

Uiteraard staan wij ook ná 
aankoop èn plaatsing van jouw 
keuken klaar, in de vorm van 
uitstekende garantie en service 
zijn daarbij de sleutelwoorden. 
Wil je hier nu al meer over 
weten? 
bel dan naar: 033 - 456 0555.
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“Eigen wensen
binnen elk 

   budgeT”
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Inspiratie voor elk budget

Uiteraard is het mogelijk om jouw eigen 
wensen te vertalen in een keukenontwerp dat 
bij je past. Onze adviseurs staan je graag bij 
met kennis en vakkundigheid om de ideale 
keuken samen te stellen.
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Installatiepakket

Maak het jezelf 
makkelijk met het 
installatiepakket

Als je een keuken op maat wilt, en dus de 
keukenopstelling moet worden aangepast, zitten de 
standaard aansluitpunten niet altijd op de juiste plek. 
Vervelend, en in veel gevallen kostenverhogend. Ook 
daar hebben we aan gedacht: op een keuken van 
Eigenhuis Keukens is onderstaand installatiepakket 
van toepassing. Daarmee blijven de kosten mogelijk 
beperkt. 

Het Eigenhuis installatiepakket biedt kosteloze 
Verplaatsing van de basis elektra+loodgieters 
punten binnen de basis keukenopstelling op dezelfde 
wand binnen de keukenruimte. Deze wijzigingen 
worden gratis uitgevoerd mits deze voor de n.t.b. 
sluitingsdatum bij ons bekend zijn.
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Eigenhuis Keukens Amersfoort - Astronaut 8f - 3824 MJ Amersfoort
T. 033 - 456 0555 - www.eigenhuiskeukens.nl
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