Nieuwe
keuken?
Zo werkt dat

Nieuwe keuken?
Uw droomkeuken in een paar stappen

Wilt u iets veranderen aan uw keuken
of misschien een nieuwe keuken
uitzoeken? In deze folder leest u over
de mogelijkheden.
De keuken is één van de belangrijkste ruimtes
in huis. Het is niet alleen de plaats waar u het

Leuk, zelf een keuken uitzoeken!
Een keuken uitzoeken is eenvoudig. Na de inspectie
maakt u een afspraak met een gespecialiseerde
medewerker die uw keuken opmeet en andere
gegevens noteert. Vervolgens bespreekt u in de
showroom wat uw wensen zijn voor uw nieuwe

eten bereidt, maar ook de plek om even wat

keuken. U krijgt een offerte met een 3D tekening.

met elkaar te drinken of bij te praten. Al onze

Is dit uw droomkeuken? Dan wordt de keuken

woningen hebben een goed functionerende

geleverd en gemonteerd door vakkundige

standaard keuken. Maar u kunt ook uw eigen

keukenmonteurs.

persoonlijke keuken samenstellen.

Vervangen keuken
Heeft u interesse in een nieuwe keuken, neem
contact op met Eigen Haard. De opzichter komt

Nieuwe tegels?
Soms zijn ook de tegels in de keuken aan
vervanging toe. U heeft twee mogelijkheden. U

langs om uw keuken te inspecteren. Is de keuken

kiest voor de standaard tegel of tegen bijbetaling

aan vervanging toe, dan plaatst Eigen Haard

voor een tegel naar eigen keuze. Ook hiervoor kunt

gratis een nieuwe standaard keuken. Tegen een

u in onze showroom terecht. Is uw tegelwerk nog

meerprijs kunt u ook een keuken naar eigen

niet aan vervanging toe, dan zijn nieuwe tegels

keuze laten plaatsen. Is uw keuken nog niet aan

mogelijk tegen betaling.

vervanging toe, dan kunt u voor eigen kosten
maar tegen gunstige voorwaarden een nieuwe
keuken laten plaatsen.

Stappenplan nieuwe keuken:
Een nieuwe keuken? Zo werkt dat

• U belt of mailt Eigen Haard voor een inspectie
van uw keuken

• Een opzichter inspecteert de huidige situatie
• U kiest voor een standaard keuken met
eventueel hui-aan-huis opties of zoekt een

• Een opnamemedewerker van Bribus komt bij u
thuis voor het inmeten van de keukenruimte

• U bezoekt onze showroom
• U ontvangt een keukenofferte op basis van uw
wensen

• Bent u akkoord? Dan volgt na betaling levering
en montage

keuken uit in onze eigen showroom

Interesse?
U kiest voor een standaardkeuken?

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken?

(eventueel met huis-aan-huis opties)

Neem dan contact op met de keukenshowroom.

• Aannemer maakt afspraak met u
• Aannemer komt bij u thuis
• U kiest uit de 7 grepen
• U kiest tegen betaling een eventuele
huis-aan-huis-optie

• U rekent deze rechtstreeks af met de aannemer
• Uw keuken wordt geleverd en gemonteerd
door de aannemer

Mooi en voordelig!
De standaard keuken van Eigen Haard
is altijd wit. U kunt zelf uitzoeken
welke greep u er op wilt hebben, er
zijn 7 verschillende modellen (zie de
voorbeelden op de achterzijde). Los van

U kiest voor uw luxere keuken? *

deze standaard keuken kunt u tegen een

• Als de keuken aan vervanging toe is ontvangt

zeer voordelig tarief uw eigen keuken

u een keukenvoucher van de opzichter

samenstellen. Dankzij rechtstreekse

• U belt of mailt onze showroom voor een

inkoop bij de fabriek profiteert u van

afspraak

aantrekkelijke prijzen.

* De luxe keuken is altijd voor uw eigen rekening. Indien u een voucher heeft ontvangen
wordt het bedrag van de voucher verrekend in de offerte.

Bij een standaard keuken kunt u ook huis-aan-huis-opties aanschaffen.
De opzichter of aannemer die uw keuken opneemt kan u hier alles over
vertellen (zie de 6 huis-aan-huis-opties hieronder). Als u hier niet uit kunt
kiezen, krijgt u een keukenvoucher van de opzichter. Met deze keukenvoucher
kunt u een opname en showroomgesprek inplannen. De ‘keukenvoucher’
is persoons-gebonden en inwisselbaar in de showroom voor een korting
(ter waarde van de standaard keuken) op uw droomkeuken!
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Huis-aan-huis opties (tegen betaling)
Optie 1
Optie 2
Optie 3
Optie 4
Optie 5
Optie 6

- Extra bovenkast
- Hogere bovenkast(en)
- Ladenkast in plaats van onderkast
- Kunststof aanrechtblad in plaats van RVS
- Andere kleur deuren
- Luxe eenhendelmengkraan

Kleuren

W 300 *

W 350

U 1379

U 1184

U 1233

Wit

Wit essen

Magnolia

Zand grijs

Grafiet

R 4265

R 4264

Lancelot crème
eiken

Lancelot klassiek
grijs eiken

* Standaard wanneer geen andere kleur (meerprijs) is gekozen

Grepen
(Alle grepen zijn standaard zonder meerprijs mogelijk)

0903

0904

0906

0907 *

Greep wit 128mm

Greep mat chroom
128mm

Greep RVS 128mm

Greep RVS 128mm

0908

0910 **

0915

Greep RVS 128mm

Greep chroom 128mm

Greep RVS 128mm

* Standaard bij vrije sector huur

** Standaard wanneer geen huurderskeuze is gemaakt

Gedrukte kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid

Eigen Haard Keukenshowroom
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

een concept van

