Projecten 2021

Nieuwe keuken?

Nieuwe keuken?

Uw woning wordt of is onlangs gerenoveerd. Bij deze renovatie worden nieuwe keukenblokken geplaatst.
Eigen Haard biedt u de mogelijkheid het nieuwe keukenblok naar uw eigen keuze samen te stellen.

Uw droomkeuken in een paar stappen
De keuken is één van de belangrijkste ruimtes in
huis. Het is niet alleen de plaats waar u het eten
bereidt, maar ook de plek om even wat met elkaar
te drinken of bij te praten. Al onze woningen
hebben een goed functionerende standaard
keuken. Maar u kunt ook uw eigen persoonlijke
keuken samenstellen.

U kiest voor een standaard keuken met
extra optie?
• U kiest voor één of meerdere extra opties die
hieronder staan omschreven. Dit kunt u thuis doen
of in de keuzewinkel
• Het ingevulde formulier levert u in bij de showroom
• U rekent de opties direct af in de showroom (pin)

U kiest voor een luxere keuken?
Stappenplan nieuwe keuken:
Een nieuwe keuken? Zo werkt dat
U kiest voor een standaard keuken, eventueel met
extra opties of u zoekt een keuken uit in de
keuzewinkel in Amsterdam.

•
•
•
•
•

U belt of mailt de keuzewinkel
U bezoekt de keuzewinkel
U ontvangt een keukenofferte op basis van uw wensen
Bent u akkoord? Dan volgt levering en montage
De kosten van extra opties worden direct in de
keuzewinkel afgerekend

U kiest voor een standaard keuken?
• U kiest een greep en een frontkleur
• Hiervoor hoeft u niets bij te betalen
• Het ingevulde formulier kunt u opsturen of
mailen naar Bribus:
eigenhaardkeukens@bribus.nl

Keuzes digitaal doorgeven?
• Dat kan, vraag een interactief keuzeformulier aan
bij: eigenhaardkeukens@bribus.nl

Interesse?
Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken?
Neem dan contact met ons op.

Extra
opties
				
Optie 1 - Extra bovenkast 60 cm breed , 71,3 cm hoog

Links

Rechts € 125,00

Optie 2 - Hogere bovenkast 92,4 cm i.p.v. 71,3 cm (meerprijs per stuk)			
Optie 3 - Ladenkast i.p.v. onderkast (meerprijs per stuk)

Links

€ 77,00

Rechts € 165,00

Optie 4 - Kunststof werkblad i.p.v. RVS Trend			

€ 125,00

Optie 5 - Andere kleur fronten (romp blijft wit) / andere handgrepen			

€ 0,00

Optie 6 - Luxe eenhendelmengkraan			

€ 57,00

Kunststof werkbladen met waterkering (Optie 4)

1026 TC
Kristal wit

FC410
Fijn Keramiek
Antraciet

MK432
Carmin Mozaïek

7684 TC
Fino donker
antraciet

7919 TC
Koren

6424 TC
Speksteen zwart

6216 TC
Negro brasil

22008 RT
Bruin nubiaans
papyrus

4206-60
Blok board noce

274-15
Beton licht

275-15
Beton donker

4371 RT
Mountain oak
donker

8340 MP
Midnight dream

F 7709 ML
Bellato grijs

DE 2800
Steen

KBV932
Atacama kersen

EIV341
Windeiken Beige

*ME873
Metaal
Versicolor

BN230
Wit Beton

*H437
Campino Beton

*A1CE
Zwart Keramiek
* Deze bladen hebben geen glad oppervlak.

RVS werkblad (Standaard) Kraan (Optie 6)

Trend RVS werkblad

Grohe Eurosmart

Diamant structuur met vierkante spoelbak
en luxe turboplug

MK33202002

Frontkleuren (kastdeuren)

W 300 *

W 350

U 11523

U 3100

U 1233

Wit

Wit essen

Ivoor

Lava

Grafiet

R 4265

R 4285

Lancelot crème
eiken

Grijs Eiken
Sonoma

* Standaard wanneer geen andere kleur (meerprijs) is gekozen

Handgrepen
(Alle grepen zijn standaard zonder meerprijs mogelijk)

0903

0904

0906

0907 *

Greep RVS 128 mm

Greep mat
chroom 128 mm

Greep RVS 128 mm

Greep RVS 128 mm

0908

0910

0915 **

Greep RVS 128 mm

Greep chroom
128 mm

Greep RVS 128 mm

* Standaard bij vrije sector huur

** Standaard wanneer geen huurderskeuze is gemaakt

Gedrukte kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid

Wandtegels 15 x 20 cm
De tegelkeuze geldt voor de badkamer, toilet en keuken indien van toepassing

0490 *

0497

0495

0498

Wit glans

Roomwit glans

Wit zijde mat

Roomwit zijde
mat

Vloertegels 15 x 15 cm (indien van toepassing)

74310 V
Licht blauw

74220 V
Geel

74030 V
Donker grijs

74090 V
Zwart

74000 V
Porselein wit

Uw gegevens
Naam:
Adres:
Postcode:		Plaats:
Telefoonnummer:		Mobiel:
E-mailadres:
Afleveradres/Project:
Huis- of bouwnummer:		

Datum:

Handtekening bewoner:

74020 V
Licht grijs

Keuzewinkel Amsterdam
Adres
Bos en Lommerweg 380
1061 DJ Amsterdam
t. 020 - 760 42 80
eigenhaardkeukens@bribus.nl
www.eigenhaard.nl

Route - Locatie
Op de begane grond van de New Kit
Direct naast station Burg. de Vlugtlaan

www.eigenhaard.nl
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