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Een keuken
in uw eigen stijl
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Basiskeuken

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

merk:

model:

SC10 met geruisloos sluitende
deuren en laden

kleur:

Keuze uit meerdere kleuren

greep:

Metalen beugelgreep

corpus:

Binnen- en buitenzijde in frontkleur

werkblad:

Kunststof Greenpanel met vlakke rand

spoelbak:

RVS vierkant vlakinbouw

kraan:

Eénhendel mengkraan
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Apparatuur

gaskookplaat

Vonkontsteking
Gietijzeren pandragers
Wokbrander

combi-oven
Inhoud 43 liter
9 verwarmingsfuncties
Kinderbeveiliging

EILANDschouwkap
2 aluminium vet filters
Recirculatie
Halogeenspots

vaatwasser

Volledig geïntegreerd
Geschikt voor 13 couverts
Startuitstel
Energielabel A+

KOELVRIES COMBI
Koelgedeelte 196 liter
Vriesgedeelte 72 liter
Glazen legplateaus
Energieklasse A+

garantiebepalingen
5 jaar garantie
Bij 4 of meer inbouwapparaten per
keuken (2 jaar volledige garantie en 3
jaar aanvullende volledige garantie excl.
€ 25,- administratiekosten)

Taking Taste
Further

2 jaar garantie
Bij 3 of minder inbouwapparaten per
keuken.
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Keuzeformulier basiskeuken
kast en front*

o Lotuswit

o Magnolia

o Greige

o Sterlinggrijs

o Truffelgrijs

o

Grafiet

werkblad*

F 275 ST15

3243-60

F 8340 MP

R 6216 TC

R 5151 TR

R6424 TC

205

207

180

170

208

greep*

230

De basiskeuken is zonder extra kosten
leverbaar in verschillende kleuren
uw naam:

mail het
formulier naar

adres:

telefoon:

mobiel:

e-mail:
bouwnr.:

keuzeformulier@eigenhuisprojecten.nl
projectnr.:

Postadres
Eigenhuis Projecten

datum:

Antwoordnummer 7014
3870 VB Hoevelaken

handtekening:

In verband met de vorderingen van het bouwproces en de levertijd ontvangen wij dit formulier graag uiterlijk 8 weken voor oplevering. Een eenmaal opgegeven
keuze is bindend. Aan de afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
* De getoonde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.
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Eigen wensen binnen elk budget

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.

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 vakkundigheid om uw ideale keuken samen te stellen.

transparante

technisch volledig

offerte

op de hoogte

U ontvangt een offerte met een

Wij zijn geheel op de hoogte van de

transparante prijs inclusief montage

maatvoeringen van uw keukenruimte en

(indien gewenst) én de mogelijkheid

van alle technische (on)mogelijkheden.

gelijk een indicatie te krijgen voor de

Wij zorgen ervoor dat uw aannemer

kosten van de installatiewijzigingen.

alle aansluitingen volgens onze opgave

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

aanbrengt.

dus volgens deze voorwaarden.

Wij meten de keukenruimte tijdens

Uiteraard staan wij ook ná aankoop èn

De afgesproken prijs ligt tijdens de gehele
projectduur vast.

levering, montage

de bouw in. Vervolgens vindt er een
Daarnaast hanteren wij aankoopgarantie:

wijzigingsgesprek plaats waarin u

mocht de bouw of de koop van uw

eventueel uw laatste wijzigingen kunt

woning onverhoopt niet doorgaan, dan

doorgeven. Pas daarna wordt uw

wordt de keuken kosteloos geannuleerd.

keuken definitief besteld.

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

Afspraak maken?
030-635 0063
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Keukencheque

Keukencheque
ter waarde van

€ 8.350,Creëer uw eigen
keuken

Bijgaande keukencheque is inclusief 21% btw en
geldig bij aanschaf van een keuken vanaf € 8.350,-.
Deze keukencheque vertegenwoordigt de winkelwaarde van de keuken, zoals opgenomen in de vrijop-naam prijs van uw woning. 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. Het retourbedrag, indien u de keuken
elders aanschaft, bedraagt € 6.675,-.
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Installatiepakket

Inclusief
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 dat extra kosten met zich mee. Als u bij Eigenhuis
Keukens uw keuken bestelt, ontvangt u het onderstaande
installatiepakket.

Geen zorgen. Wij regelen het!
Installatiepakket
Het verplaatsen, binnen de keukenruimte, van de basis elektraen loodgietersaansluitingen op dezelfde wand en
bij een eilandopstelling, in de keukenvloer en plafond, worden
kosteloos uitgevoerd.
Tevens worden de contouren van de vloerverwarming kosteloos
aangepast op de nieuwe opstelling van de keuken.
Genoemde voordelen gelden als deze bekend zijn vóór
betreffende sluitingsdatum.
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