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

?
Afspraak maken
033 - 45 60 555
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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Bouwnummers 9.02 t/m 9.07, 9.09 t/m 9.13, 9.15, 9.16, 9.18 t/m 9.21 en 9.23 t/m 9.31

Deze keuken is opgenomen in de
vrij-op-naam-prijs van de woning

Merk
Model

C10
geruisloos sluitende deuren en laden

Kleur:
Greep

Wit
Metalen beugelgreep

Corpus

Wit

Werkblad Kunststof Greenpanel met vlakke randafwerking
Spoelbak RVS vierkant vlakinbouw
Kraan
Eénhendel mengkraan

leverbaar
Zonder meerprijs
leuren,
in verschillende k
en stijl
passend bij je eig
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¢ GAskookPLAAT

¢ koELKAST
SFB41011AS

HG654350SM

slim line design
gietijzeren pandragers

koelgedeelte 147 liter
vriesvak 17 liter

¢ schouwkAP
DBB3950M

cassettefilters
incl. RVS achterwand

¢ HETELUCHTovEn
MET MAGNETRON
KMK561000M

inhoud 43 liter
9 verwarmingsfuncties

5 jaar garantie

¢ vAATwAssEr
FSB41600Z

volledig geïntegreerd
geschikt voor 13 couverts

Garantiebepalingen
• Bij
	 4 of meer inbouwapparaten
per keuken: 5 jaar garantie
(2 jaar volledige garantie en 3 jaar
aanvullende volledige garantie
excl. € 25,- administratiekosten)
• 	Bij 3 of minder inbouwapparaten
per keuken: 2 jaar garantie
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De basiskeuken is -zonder meerprijsleverbaar in verschillende stijlen.
Kastkleur

o Lotuswit

o Magnolia

o Greige

o Sterlinggrijs

o Truffelgrijs

o

Grafiet

Werkblad

o 3243-60

o F275 ST15

o F 8340 MP

o R 6216 TC

o R 5151 TR

o R 6424 TC

Handgreep

o 203

o

244

o

247

o

255

o

261

o

268
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Uw naam:
Adres:
Telefoon:

Mobiel :

E-mail:
Bouwnr.
Datum
Handtekening

Projectnr.: 8493

Stuur het formulier naar:
Eigenhuis Projecten,
Afdeling Project Direct
Antwoordnummer 7014,
3870 VB Hoevelaken
In verband met de vordering van het bouwproces
en de levertijd ontvangen wij dit formulier graag
uiterlijk 6 weken voor levering.
Een eenmaal opgegeven keuze is bindend.
Aan de afbeeldingen kunnen geen rechten
worden ontleend.
Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen
in behandeling worden genomen.
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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.
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“Extra installatiepakket,
ideaal bij een keuken op maat”
Als de keukenopstelling wordt aangepast, zitten de standaard aansluitpunten
niet altijd op de juiste plaats. In veel gevallen brengt het extra kosten met
zich mee om dit aan te passen.
Als u bij Eigenhuis Keukens uw keuken bestelt, ontvangt u het onderstaande
installatiepakket:
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“Maximale keuzevrijheid bij de
aankoop van een droomkeuken”

KEUKENCHEQUE TER WAARDE VAN

€ 6.500,Bijgaande waardecheque is inclusief 21% BTW en geldig
bij aanschaf van een keuken vanaf € 6.500,Deze waardecheque vertegenwoordigt de winkelwaarde
van de keuken, zoals opgenomen in de vrij-op-naam prijs
van uw woning.
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.
Het retourbedrag, indien u de keuken elders aanschaft
bedraagt € 5.200,-
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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.

¢ EiGEnhuis kEukEns
AMERSFOORT

oPEninGsTiJDEn
ma.
gesloten
diwo. 10.00  17.30 u
do.
10.00  21.00 u
vr.
10.00  17.30 u
za.
10.00  17.00 u.

Industrieterrein 'Calveen'
Astronaut 8f | 3824 MJ Amersfoort
T. 033 - 45 60 555
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