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VOORWOORD

W ij zijn al ruim 25 jaar het vertrouwde 
adres in de wijde omtrek voor een 
nieuwe keuken. In onze sfeervolle 

Eigenhuis Keukens-showroom in Capelle 
aan den IJssel vind je een ruim assortiment 
merkkeukens en keukensferen. Niet voor 
niks kiest Heijmans voor ons. Door onze 
prijsstelling, onze betrouwbare service en 
door onze persoonlijke aanpak ontzorgen wij 
jou helemaal in de aanschaf van de nieuwe 
keuken. Wij zorgen ervoor dat jij niet alleen 
plezierig woont, maar ook lekker én gezond 
leeft! Ook op de langere termijn. 

Jouw voordelen als je een keuken bij ons koopt:
Heb je al een keuken op het oog? Of juist niet? Wij gaan er 
graag samen met jou mee aan de slag. Want het hele 
aankoopproces van een nieuwe keuken is niet zo eenvoudig. 
Dat realiseren wij ons dagelijks. Onze keukenadviseur helpt jou 
daarom verder, zodat al jouw wensen 100% aansluiten op het 
maatwerkontwerp dat jij van ons krijgt. We laten jouw nieuwe 
keuken helemaal tot leven komen in een 3D impressie. 

E IGENHU IS  KEUKENS  IS  VOLLED IG  OP  DE  HOOGTE 
VAN  HET  PROJECT
•  de keukenruimte wordt voor je door een hiervoor

opgeleide specialist ingemeten
• installatie controle wordt tijdens de bouw uitgevoerd
•  de complete coördinatie rondom de levering gaat in

overleg met jou

JE  KR IJGT  EXTRA  KORT ING  MET  DE  H IP -CARD 
Als koper van een Heijmans woning geeft Eigenhuis 
Keukens maar liefst 10% extra korting op het netto 
aankoopbedrag van jouw nieuwe keuken. Kortom 
een extra korting op de reeds vast gehanteerde netto 
prijzen. Zie voor deze korting de HIP-card welke jij 
ontvangt in MijnHeijmans.nl.

JE  HOEFT  GEEN  AANBETAL ING  TE  DOEN 
Voordat je werkelijk in jouw nieuwbouwwoning wonen 
gaat er aardig wat tijd overheen. Zo zit tussen de 
aankoop van jouw nieuwe keuken, het plaatsen en 
opleveren ervan een ruime periode. Daarom betalen 
je ons pas als wij daadwerkelijk aan de slag gaan met 
jouw keuken. Je hoeft bij ons dus geen aanbetaling te 
doen.

100% TEVREDENHE IDSGARANT I E
Wij werken met een eigen team van monteurs   
en geselecteerde externe partijen. En wij leveren 
kwaliteitsproducten. Daardoor koop je met een gerust 
hart bij Eigenhuis Keukens. En ben jij verzekerd van 
onze 100% tevredenheidsgarantie. Lees alles over 
onze voordelen verderop in dit Inspiratiemagazine. Daar 
zetten we alles nog graag op een rijtje voor jou. 

WELKOM B IJ  E IGENHU IS  KEUKENS
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    Maak een afspraak om onze showroom te bezoeken
    Eigenhuis Keukens Capelle aan den IJssel  
    Cornusbaan 59, 2908 KB Capelle aan den IJssel  
    Tel. 010 264 2424, E-mail: capelle@eigenhuiskeukens.nl

G efeliciteerd met de aankoop van jouw 
nieuwe woning in Project Nieuw Zand! 
Leuk om vanaf nu bezig te zijn met alle 
onderdelen voor jouw nieuwe woning. Alles 

bij elkaar kost natuurlijk best veel tijd. Als vakkundige 
keukenspecialist helpen wij jou graag op het gebied 
van de nieuwe keuken. Dat doen wij niet alleen. Maar 
samen Heijmans. Dit Inspiratiemagazine is de eerste stap 
naar jouw nieuwe keuken. Hierin vind je veel inspiratie, 
keukensferen, de laatste nieuwtjes en nog zoveel meer.

Wij werken nauw samen met Heijmans  
Dat is ook voor jou prettig. Zo houden wij contact met 
ze over de voortgang van jouw nieuwbouwwoning. Wij 
stemmen specifieke zaken voor jouw nieuwe keuken met 
ze af tijdens de uitvoering. Dan weten wij precies wanneer 
en hoe wij de keuken kunnen plaatsen. Wij ontzorgen jou 
helemaal. Kortom, als keukenspecialist ben je bij Eigenhuis 
Keukens aan het juiste adres.

Stap binnen in onze Eigenhuis Keukens-
showroom in Capelle aan den IJssel 
Eén van onze vakkundige keukenadviseurs neemt je 
graag bij de hand om de beste en slimste keuzes te 
maken. In onze Eigenhuis Keukens-showroom komt dit 
Inspiratiemagazine tot leven. Daar doe jij namelijk volop 
inspiratie op, ontdek je alle apparatuur, materialen, kleuren. 
En nog zoveel meer. Kijk achterin dit magazine voor ons 
showroomadres.

Maak in dit Inspiratiemagazine de eerste stap 
In dit magazine ontdek je alles wat nodig is voor jouw 
nieuwe keuken. Om jou alvast op weg te helpen, zie je 
in dit magazine een moodboard en vragenlijst. Handige 
hulpmiddelen om de eerste stap te zetten. Neem 
het gerust mee naar onze showroom. Dan ziet onze 
keukenadviseur namelijk direct wat jij belangrijk vindt.

Veel inspiratie- en leesplezier!

Hartelijke groet,

Eigenhuis Keukens
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J ouw huis komt tot leven. Samen met jouw (toekomstige) kinderen en hun vrienden. Naast 
jouw eigen vrienden- en familiekring. Er is volop gezellige hectiek bij jou thuis. Daarom koos 
je voor deze nieuwbouwwoning. Een woning die met je meegroeit. Wij denken graag met 

je mee op het gebied van jouw nieuwe keuken. Die moet namelijk perfect in jouw leefomgeving 
passen. Ook op de langere termijn. Een keuken waar iedereen een plekje heeft om samen te 
genieten, praten, lachen en regelmatig uitgebreid te koken. En misschien zelfs om te werken. In 
dit Inspiratiemagazine ontdek je daarom alles wat nodig is voor jouw nieuwe keuken. 

De keuken is een warme leefruimte
De functie van de keuken is steeds meer aan het veranderen. 
Tegenwoordig fungeert het meer als warme leefruimte. 
Daarom maak je daar bewuste keuzes voor. Eigenhuis 
Keukens heeft een ruim assortiment van merkkeukens, 
apparatuur, materialen, mogelijkheden en accessoires. Stap 
je binnen in onze showroom in Capelle aan den IJssel, dan 
gaan we samen aan de slag om er een echte leefruimte van 
te maken. Een ruimte waar jij jarenlang plezierig wonen en 
gezond leven. Samen met de kinderen, vrienden, familie.

Apparatuur, kleuren, materialen, indeling
Tegenwoordig is zoveel mogelijk. Onze keukenadviseur 
vraagt jou daarom als eerste naar al jouw wensen. 
Vervolgens ga je samen van start om jouw nieuwe keuken 
tot leven te laten komen. Neem vooral de tijd om onze 
showroom in Capelle aan den IJssel te bezoeken. Achterin 
dit magazine lees je meer over onze showroom en wat je 
ervan kunt verwachten.

Een kookeiland? Een werkplek in de keuken? 
Welke wensen je ook hebt… Wij laten alles samenkomen 
in een mooi maatwerkontwerp. Onze 3D impressie laat je 
een werkelijk beeld zien van jouw nieuwe keuken. Onze 
keukenadviseur helpt je met het maken van de juiste keuzes. 
Kook je vaak uitgebreid? Of juist niet? Heb je vaak mensen 
over de vloer? Vertel het onze keukenadviseur en laat jouw 
keuken tot leven komen in onze showroom.

VOLOP  GEN I ETEN ,  
DAGEL IJKSE  DYNAMIEK  EN 
EEN  GEZELL IGE  SFEER 
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V oor elke interieursmaak is er een passende 
keukensfeer te vinden bij Eigenhuis 
Keukens. Een combinatie van diverse 

sferen is natuurlijk ook mogelijk en geeft de 
keuken net even die extra touch. Kies bijvoorbeeld 
houtaccenten in een industriële keuken om een 
‘warmere’ sfeer te creëren. In dit Inspiratiemagazine 
vind je de nieuwste sferen en alles wat nodig is voor 
jouw nieuwe keuken. Goed om te weten dat je bij 
Eigenhuis Keukens voor elk budget een passende 
keuken vindt. Kijk achterin dit magazine waar je onze 
Eigenhuis Keukens-showroom vindt en ontdek in dit 
Inspiratiemagazine meteen onze handige vragenlijst 
en moodboard. Een goed startpunt voor jouw 
nieuwe keuken!

ONTDEK  ALLES  OVER 
DE  VERSCH I LLENDE 
KEUKENSFEREN
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MIX  & 
MATCH 

Creëer een eenheid in huis 
Door jouw interieurstijl door te trekken in de keuken. Maak 
daarom bewuste keuzes voor het gebruik van accessoires 
en keukenapparatuur. Denk ook aan de keukentafel, 
keukenverlichting, de kleur en materiaal van de achterwand 
en de vloer. Tegenwoordig combineer je heel eenvoudig 
verschillende keukensferen, zodat de ruimte echt een 
verlengstuk is van jouw interieur!

Wat past bij jou?
Kiezen voor keukenapparatuur is iets persoonlijks. Ben 
je een echte hobbykok of kook je liever makkelijk? Kies 
apparatuur die bij jouw kookstijl past. Nog een belangrijk 
aspect is het uiterlijk van de apparatuur. Kies bijvoorbeeld 
een stoere zwartkleurige apparatenlijn om jouw keukensfeer 
net even dat extraatje te geven. Geef onze Eigenhuis 
Keukens-adviseur gerust een kijkje in jouw kookgedrag, 
zodat je de juiste keuzes kunt maken!

Ontdek alle nieuwtjes
In dit Inspiratiemagazine vind je verschillende nieuwtjes van 
2022 op keukengebied. Wij laten je graag alles zien, dus 
stap gerust binnen in onze showroom.

E r zijn heel veel mogelijkheden op het gebied van 
keukensferen, apparatuur en materialen. Laat 
je goed adviseren om zo de beste keuzes te 

maken voor jouw nieuwe keuken. Doe in dit magazine 
veel inspiratie op, zodat je goed voorbereid onze 
Eigenhuis Keukens-showroom binnenstapt.

Kleurencombinaties
In 2022 zien we een mooi pallet van kleuren terug. 

Zo zie je Scandinavische invloeden met zachte 
kleuren en materialen. Maar ook de combinatie 

van lichte en donkere kleuren is een echte trend. 
Onze keukenmerken hebben bovendien een 

uitgebreid assortiment aan kleuren. Zo kan je de 
kleur van je keuken helemaal zelf bepalen.

Verschillende 
materialen

- 7 -- 6 -



1. Donkere kleuren zijn nog steeds hot  Dé laatste trend in keukenland: antraciet! Combineer matzwarte keukenfronten met een zwart 
‘zwevend’ werkblad voor een stoere look  2. Smaakvol antraciet  Deze oven uit de Mattblackline 7-serie van AEG combineert perfect 
bij een matzwarte of antracietkleurig keukenfront  3. Maak ‘t compleet De Quooker in zwarte kleur is natuurlijk onmisbaar in jouw zwarte 
keuken (type: Fusion Round)  4. Mooi design Creëer een nog mooier lijnenspel in jouw keuken door deze geïntegreerde afzuigunit van 
Bora: geen afzuigkap boven de kookplaat  5. Bolt is hot! Deze muurlamp van Tonone zorgt voor geweldig licht op jouw werkblad en het 
geeft jouw keuken nét even die extra touch (type: Bolt wall lamp sidefit zwart) 

3 4

2

5

1

Onze voordelen
Onze vakkundige adviseurs worden regelmatig getraind door 
onze eigen trainer. Daardoor zijn zij op de hoogte van de laatste 
trends en noviteiten, hebben zij kennis over de werking van 
keukenapparatuur, weten zij alle ins en outs van bijvoorbeeld 
jouw nieuwbouwwoning en kunnen zij jou een helder en 
transparant advies geven. Nog een voordeel van Eigenhuis 
Keukens: stapt de klant de deur uit dan blijft de verkoopadviseur 
het aanspreekpunt tijdens het hele proces. Prettig!

Tot snel in onze showroom!

in the 
picture

M et mijn ruime ervaring in de 
keukenwereld stuur ik onze 
keukenadviseurs aan. Daarbij stimuleer 

en motiveer ik adviseurs om altijd vanuit de klant 
te denken, een stapje extra te zetten voor de 
klant en 100% te luisteren naar de klantwensen. 
Alleen dan kan de keukenadviseur jou als klant 
centraal zetten en je een goed én transparant 
maatwerkadvies geven!

Mijn tip: 
Maak gebruik van de vragenlijst en het moodboard uit dit magazine. Wij hebben alle maatvoeringen van jouw 
nieuwe keuken. Vervolgens helpt onze keukenadviseur je graag in het hele proces. Zo laat hij je ons uitgebreide 
assortiment zien, legt je de verschillende functies van keukenapparatuur uit en informeert je over verschillende 
materialen. Kortom, neem voor een showroombezoek echt de tijd! 

MAGIC ANTRACIET

Verkoopleider Eigenhuis Keukens

Nick Legierse
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INDUSTR I ËLE
SFEER

Een echte eyecatcher
Een stoere zwarte kokend-waterkraan en verschillende 
keukenonderdelen van metaal. De juiste eyecatchers maken 
de industriële keukensfeer helemaal af. En met de juiste 
materialen en accessoires laat je deze keukensfeer helemaal 
tot z’n recht komen!

Maak keuzes
Geef de industriële keuken net dat extraatje door bewust 
te kiezen voor bijpassende keukenapparatuur, werkblad, 
achterwand en accessoires. Vraag de Eigenhuis Keukens-
adviseur je te helpen om die industriële sfeer helemaal door 
te voeren in de keuken.  
 

D e industriële keukensfeer kenmerkt zich door 
een stoere en robuuste uitstraling. Geef jouw 
keuken een extra industrieel karakter door 

gebruik te maken van zwart metalen accenten. Wil je 
een warmere sfeer creëren in de industriële keuken, 
kies dan voor houtelementen in de keukenfronten of in 
accessoires. 

Stoere open kasten en zwart metalen 
elementen mogen niet ontbreken in de 

industriële keukensfeer.
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W e zien de keukenruimte steeds meer 
veranderen in een multifunctionele 
ruimte. Tegenwoordig is de functie 

van de keuken helemaal veranderd. Het is 
meer een leefruimte geworden. Een ruimte die 
helemaal geïntegreerd is in de woning. Niet 
alleen door de uitstraling van de keuken. Het 
gaat nog veel verder.  

Duizenden kleurcombinaties 
Tegenwoordig heb je keuze uit 192 RAL-kleuren en meer 
dan 1.800 kleuren uit het Natural Color System. Kies voor 
één kleur of combineer juiste verschillende kleuren in de 
keuken. Let daarbij vooral op jouw interieursmaak. Trek jouw 
stijl helemaal door. Ook naar de keuken. Zo ontstaat één 
leefruimte.

Van pastelkleuren tot antraciet 
Tegenwoordig zien we de Scandinavische invloeden ook 
in de keukenruimte terugkomen. Met zachte kleuren, lichte 
houtkleuren, zachte materialen. Daarnaast zijn de donkere 
(aardse) tinten ook hot. Denk bijvoorbeeld aan antraciet. Of 
aan mooie donkerhouten keukenfronten.

Durf kleur te bekennen
Steeds vaker zien we een combinatie van verschillende 
kleuren en materialen in de keukenfronten terugkomen. 
Witte keukenfronten in combinatie met een andere kleur 
keukenfront. Ben je na verloop van tijd uitgekeken op die 
olijfgroene kleur op één van jouw keukenfronten? Geen 
probleem. Dan bestel je eenvoudig een ander keukenfront bij 
ons. Durf jij kleur te bekennen in de keuken? 

Onbegrensde mogelijkheden 
Alles maken wij op maat. Van kleurcombinaties tot dé perfecte 
keukenopstelling. Met alles wat erbij hoort. Vertel ons gerust al 
jouw wensen, dan maken wij er een maatwerkadvies van. En 
laten jouw nieuwe keuken helemaal tot leven komen.

Kom alles bekijken 
In onze showroom vind je alles voor jouw nieuwe keuken.
Veel verschillende keukenopstellingen, materialen en 
kleuren. Achterin dit Inspiratiemagazine vind je trouwens ons 
showroomadres in Capelle aan den IJssel.

De keuken als echte leefruimte  
Tegenwoordig zien we dat de keuken echt een leefomgeving 
is geworden. Een omgeving om te koken, werken, met elkaar 
te genieten. En een omgeving voor een goed gesprek met 
een mooi glas wijn. Verschillende keukenmerken spelen 
natuurlijk volop in op deze trend. Zo vind je bij verschillende 
keukenmerken naast keukenmeubels ook verschillende 
interieuronderdelen, die samensmelten met jouw keuken. 

Je merkt het al: de mogelijkheden op het gebied van de 
keukenruimte zijn tegenwoordig eigenlijk oneindig. Dus 
bespreek al jouw wensen met onze keukenadviseur.

EEN  E INDELOZE  RU IMTE
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CONCEPT130
Deze keukenlijn kent een 
moderne stijl met een uitstekende 
prijskwaliteitverhouding. Concept130 
wordt geproduceerd van milieu- en 
onderhoudsvriendelijke materialen die 
voldoen aan de hoge eisen op het 
gebied van kwaliteit, functionaliteit en 
design. De lijn biedt veel mogelijkheden 
op het gebied van maatvoering, 
opstellingen, kleuren en materialen.

SYSTEMAT
In de Systemat keukenlijn vind je 
schitterende designkeukens met 
een creatieve en slimdoordachte 
vormgeving. Systemat biedt veel 
flexibiliteit in vormgeving door de vele 
mogelijkheden op het gebied van 
breedtes, dieptes en hoogtes. Hierdoor 
creëer je naar wens meer kastinhoud.

X-LINE
Centraal in deze keukenlijn staat het 
licht welvend greepprofiel in C-vorm, 

die toepasbaar is op de gehele 
keukenbreedte. En uitgevoerd in een 
bij het metalen interieur passende 
kleur of in glanzend wit. De metalen 
komgreeplijst is leverbaar in 7 kleuren 
en kan dus worden aangepast aan 
jouw persoonlijke stijl. 

Y-LINE
Een keukenlijn voor designgerichte 
interieurconcepten in een samenspel 
van vorm, functie en ergonomie. De 
Y-line laat een greeploos en strak 

design zien in combinatie met vele 
mogelijkheden voor de beste opstelling 
en indeling van jouw keuken. Kies 
ervoor om de greeplijst in dezelfde 
kleur als het keukenfront uit te voeren. 
Of juist in een andere kleur. 

PRO-LINE
Deze keukenlijn geeft antwoord op 
al jouw inrichtingsvragen en wensen. 
Met de 128 mm-rasterstappen kan 
in combinatie met verschillende 
plinthoogtes iedere gewenste 
hoogte worden gerealiseerd. Perfect 
doordacht en persoonlijk op jou 
afgestemd, wordt jouw keuken een 
plaats waar je heerlijk kookt en leeft.

De extra’s
De X-line, Y-line en Pro-line kan je 
uitbreiden met Plus-line. Hierdoor 
creëer je extra hoogte in de 
keukenkasten en dus nog meer 
kastinhoud. Binnen de verschillende 
lijnen van onze keukenmerken kan je 
kiezen uit maar liefst 192 RAL-kleuren. 
En heb je bij het keukenmerk Pronorm 

bovendien nog eens keuze uit zo’n 
1.800 extra kleuren uit het Natural 
Color System.

Ontdek ’t allemaal
Alle keukenmerken en lijnen ontdek je 
natuurlijk in onze showroom. Achterin 
dit Inspiratiemagazine vind je ons 
showroomadres.

B ij Eigenhuis Keukens kies je uit diverse keukenmerken en lijnen. Zo vind je Concept130 
en het hoger gepositioneerde Systemat van het Duitse merk Häcker in ons assortiment. 
Maar ook kan je kiezen uit de verschillende lijnen van het Duitse merk Pronorm: Pro-

line, X-line en de unieke Y-line. Door de langdurige en intensieve samenwerking met beide 
kwaliteitsproducenten bieden we je een uiterst hoge leverbetrouwbaarheid. En kunnen wij je een 
compleet maatwerkadvies geven. Bespreek dus met één van onze keukenadviseurs wat het beste 
in jouw interieur, woning en bij jouw budget past. Goed om te weten dat al onze keukenmerken 
PEFC-gecertificeerd zijn. Dit internationale PEFC keurmerk garandeert dat houtproducten 
afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos en dat het bos in stand blijft.

MERKEN
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AARDSE 
SFEER

Oog voor de natuur 
Eenvoud is precies wat de aardse keukensfeer uitstraalt. Aan 
de andere kant zie je verschillende keukenelementen die juist 
grof en grillig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de structuur in een 
natuurstenen werkblad.  
 
Brique is één van de kleuren  
Verder zie je veel andere bruintinten, bordeaux, brons, 
cognac en karamel volop terugkomen in deze aardse 
keukensfeer. Combineer het verder met elementen in andere 
natuurlijke materialen. En vergeet de accessoires niet, zodat 
er echt één geheel ontstaat.  

H elemaal van nu is de aardse keukensfeer. 
Deze sfeer laat natuurlijke materialen helemaal 
tot zijn recht komen. Zo tref je niet alleen 

(donkere) houtsoorten aan. Maar een natuurstenen 
werkblad is ook niet weg te denken in de aardse sfeer. 
Door de combinatie van aardse kleuren en materialen 
creëer je meer diepte en warmte in de keukenruimte. 

Deze keuken is helemaal in aardse sfeer 
samengesteld. De kleur van de fronten is brons. 
Deze kleur in combinatie met het 20 mm dikke 

granieten werkblad geeft de keuken de perfecte 
aardse warme uitstraling.

De mooie combinatie van de keukenapparatuur sluit perfect aan bij deze aardse keuken. Zo zie je 
de kokend-waterkraan Fusion Square van Quooker in het zwart uitgevoerd. De zwartkleurige AEG 
apparaten maken het helemaal af. 

Pure klasse
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Onze voordelen
Wij hebben een eigen orderverwerkingsafdeling. Daardoor zijn de 
lijntjes met onze keukenadviseurs, monteurs en serviceafdeling 
kort. Dat werkt prettig voor onze klanten en onszelf! We kunnen 
dus snel de adviseur aan het jasje trekken als iets niet helemaal 
duidelijk is of de monteur alvast bijpraten over bepaalde 
afspraken. Ik merk vaak dat klanten dit waardevol vinden!

Handig!
Na het aankopen van een keuken kan je nog altijd wijzigingen 
doorgeven. Als de keuken (of bijvoorbeeld het werkblad) 
tenminste nog niet door één van onze leveranciers in productie is 
genomen. Elke keuken is bij ons namelijk maatwerk en kent een 
productietijd. Vooraf ben je natuurlijk helemaal op de hoogte over 
de planning van jouw nieuwe keuken.

Welke trends zie jij?
In orders zie ik veel kookeilanden met een hoge kastenwand voor
apparatuur voorbij komen. Daarnaast zetten wij op onze 
afdeling veel keukenfronten in antraciet of een combinatie van 
verschillende kleuren in orders. Ook de natuurlijke materialen 
zien we steeds vaker. Niet alleen in de werkbladen, maar ook in 
de keukenfronten. En niet te vergeten meer ronde, holistische 
vormen.

Graag ga ik binnenkort met jouw order aan de slag!

in the
picture

A ls orderverwerker heb ik een erg 
variërende functie bij Eigenhuis Keukens. 
Wij houden ons bezig met het controleren 

van de keuken, het maken van maattekeningen 
(voor bijvoorbeeld het werkblad), technische 
controle en het checken van de order. Het vergt 
precisie en nauwkeurigheid, want alles moet 
kloppen. Met als resultaat: een klant die 100% 
tevreden kookt in de nieuwe keuken!

Mijn tip: 
Heb je vragen tijdens het aankoop proces? 
Of heb je bij ons een keuken gekocht en wil je 
wat wijzigen? Onze keukenadviseur is jouw 
aanspreekpunt, dus neem gerust contact op!

Orderverwerking

Vragen of iets wijzigen?
Onze keukenadviseur is en blijft 

jouw aanspreekpunt. Dat is 
prettig, want zo kan je elke vraag 
of wijziging doorgeven en wordt 

het vanzelf voor je opgelost!

Maak het 
persoonlijk

Alles moet kloppen
Daarom checken wij alles: de 
ingetekende keuken, het werkblad, 
de kasten voor de apparatuur. Ook 
de extra geïntegreerde ruimte in de 
keuken, zoals een werkplek. Alles 
moet kloppen voor jouw nieuwe 
keuken!
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I n deze keukensfeer zie je de 
echte nostalgie terugkomen. De 
landelijke sfeer ontstaat door 

de combinatie van hout, een vleugje 
zwart en natuurlijke materialen. 
Daarnaast zie je veel meer opvallende 
details: een robuuste schouw, 
sierlijke details en warme materialen. 
Bij Eigenhuis Keukens vind je 
genoeg mogelijkheden. Ook in deze 
keukensfeer. Daardoor kan je ook 
volop verschillende sferen met elkaar 
combineren. Kies bijvoorbeeld voor 
moderne grepen in een houtlook 
keuken. Kom gerust een kijkje 
nemen in onze Eigenhuis  
Keukens-showroom.

LANDELIJKE
SFEER
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‘BOURGONDISCHE’ APPARATUUR 
Bij een landelijke keukensfeer wordt vaak gekozen voor een fornuis. Kies 
voor de ‘vriendelijke’ variant met inductiekookplaat. Plaats er een koof 
met inbouwafzuigkap boven of kies juist voor een stoerdere schouwkap. 
Combineer het vervolgens met zwarte apparatuur voor het complete 
plaatje, zoals een ‘gezonde’ combi steamer. Vraag onze keukenadviseur 
gerust naar alle mogelijkheden.

Een landelijke keukensfeer geeft jouw huis net even die extra warmte en 
gezelligheid. Ook in deze stijl zijn er zoveel mogelijkheden bij Eigenhuis 
Keukens. Probeer ook eens een combinatie van diverse keukensferen 
en lijnen te maken.

GREEN  YOUR  K ITCHEN 
Milieuvriendelijk koken

Wij planten bomen met Trees for All
Door te investeren in projecten van Trees for All 
compenseren wij CO2. Denk daarbij aan het planten van 
bomen. Zo dragen wij bij aan een groene en gezonde aarde. 
En zetten we ons in voor een gezonder klimaat, herstel van 
natuur en biodiversiteit en betere leefomstandigheden.  
 
Gratis advies over ‘vriendelijk’ koken 
Al onze keukenadviseurs weten je prima te adviseren 
over milieuvriendelijk koken. Zo weten zij alles over de 
energiezuinigheid van elk keukenapparaat. Wij werken 
zoveel mogelijk met verantwoorde materialen, zoals 
watergedragen lakmaterialen, kunststoffen gemaakt van 
gerecyclede PET-flessen. Daarnaast geven zij je graag 
advies over een gezond en antibacterieel leefklimaat in huis, 
zoals het zoveel mogelijk tegengaan van fijnstof, pollen en 
virussen. Vraag onze keukenadviseurs er gerust naar. 
 
Onze gecertificeerde leveranciers 
Samenwerken betekent voor ons vooral werken met PEFC 
en/of FSC gecertificeerde leveranciers van keukens.  
•  Ons Duitse keukenmerk Häcker Küchen is de eerste 

keukenproducent die 100% klimaatneutraal produceert. 
• Ter compensatie zorgen diverse keukenmerken voor 

nieuwe aanplanting van bomen.
• Werkbladenproducent Jetstone is sterk in een goed 

recycleproces. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat 
retourproducten en afval hergebruikt worden in onder 
andere wegenbouw. En ook het kranenmerk Quooker 
heeft een sterk recycleprogramma. 

•  Diverse merken keukenapparatuur, zoals Siemens, Bosch, 
Neff en Gaggenau produceren CO2-neutraal.

Kortom, wij maken bewuste keuzes! 
Je leest het al: wij werken duurzaam en milieuvriendelijk. 
Daardoor kan jij plezierig wonen en gezond leven. Ook in 
jouw nieuwe keuken. 

N aast het leveren van kwaliteit hechten 
wij ook veel waarde aan duurzaam- 
en milieuvriendelijkheid. Dat zie je 

terug in onze verschillende certificeringen. Wij 
ondersteunen het verantwoord bosbeheer door 
ons aan te sluiten bij Trees for All. En wij geven 
‘groene adviezen’ voor alle keukenonderdelen, 
zoals het energiezuinig gebruik van apparatuur. 
Daarnaast letten wij erop dat onze leveranciers 
vanuit dezelfde vriendelijke waarden produceren 
en ondernemen. Lees er op deze pagina meer 
over.
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E en nieuwe keuken gaat verder dan alleen 
een keuze maken voor de kleur van de 
keukenfronten natuurlijk. Denk bijvoorbeeld 

aan de juiste keukenapparatuur, de indeling van 
de keukenlades en kasten. Daarnaast is de keuken 
tegenwoordig veel meer dan alleen een ruimte om 
te koken en eten. Vooral in 2022 zien we dat de 
keukenruimte echt onderdeel wordt van de woning. 
Het is veel meer een multifunctionele ruimte waar 
je leeft, plezier maakt en met elkaar geniet. Maar 
het is tegenwoordig ook een werkplek. Onze 
keukenadviseurs maken van jouw nieuwe keuken 
graag een compleet plaatje in jouw woning.

‘ T  COMPLETE
 PLAATJE
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Werkbladen
Graniet, composiet, vol kunststof, keramiek en Dekton. 
Zomaar wat materialen die vaak in keukens gebruikt 
worden. Afhankelijk van jouw stijl en budget is er een 
passend werkblad leverbaar. Let vooral op jouw kookgedrag 
en huishouden. Sommige materialen zijn nou eenmaal 
geschikter voor de echte hobbykoks. Het is daarom 
belangrijk om je ook op dit gebied goed te laten adviseren.
 
Kies dat wat bij je past
Geef je de voorkeur aan alleen maar keukenlades zonder 
bovenkasten? Of kies je juist voor keukenkastjes? Ook 
daarin is er veel mogelijk, maar denk ook eens aan de 
indeling in de lades en kasten. Heb je bijvoorbeeld veel 
bestek, kies dan voor een goede bestekindeling. Of let eens 
op de indelingsmogelijkheden voor jouw servies. 

O ok op het gebied van keuken apparatuur 
zijn er voor elke smaak, kookwens en 
budget passende oplossingen. Van luxe 

‘gezonde’ inbouwsteamers tot magnetrons, van 
spaarzame en veilige kokend-waterkranen van 
Quooker tot basis mengkranen, van afzuigkappen 
geïntegreerd in de inductiekookplaat tot RVS-
schouwkappen boven een fornuis of kookplaat. 
Vraag onze keukenadviseur gerust naar alle 
mogelijkheden.

VAN  FUNCT IONEEL  TOT  DES IGN

SCHOONMAAK 
GEMAK 
Deze Mythos spoelbak van Franke 
heeft afgeronde hoeken en is van 
hoogwaardig RVS gemaakt. Ze zijn 
voorzien van een hygiënische Turbo plug 
en Design overloop. Kortom: enorm 
schoonmaakgemak in een prachtig 
design!
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B IJ  DE 
FAMIL I E  BEK

Hoe zijn jullie bij Eigenhuis Keukens terecht 
gekomen? 
Onze vorige keuken in ons Loft appartement in 

Utrecht kwam van Eigenhuis Keukens. Zij waren toen 
aangesloten bij het project als preferred partner. Bij onze 
nieuwe Loft home vroegen wij onze aannemer Van Bekkum 
of hij ook een preferred partner voor keukens had. Die had hij 
niet echt, maar gaf wel aan dat de samenwerking tussen Van 
Bekkum en Eigenhuis Keukens in Amersfoort altijd erg goed 
verlopen was. Voor ons was het toen een no-brainer om weer 
een afspraak te maken bij Eigenhuis Keukens, maar dan dit 
keer in Amersfoort.

Waarom hebben jullie gekozen voor Eigenhuis 
Keukens? 
De kwaliteit van de keuken was in onze vorige woning 
erg goed. Ook zijn we altijd netjes geholpen bij kleine 
mankementen, zoals een kapotte temperatuurmeter in de 
vaatwasser of het opnieuw afstellen van bepaalde dingen. 
Er kan altijd iets kapotgaan, maar hoe je er dan mee omgaat 
vinden wij persoonlijk erg belangrijk. Eigenhuis Keukens heeft 
ons altijd netjes geholpen. 

Wat is jullie ervaring tijdens jullie 
showroombezoek? 
Erg positief. De keukens in de showroom geven een goed 
beeld van de mogelijkheden in verschillende prijsklassen 
en deze inzichten hebben ons dan ook goed geholpen. 
Wij werden netjes ontvangen en het gesprek met onze 
keukenadviseur, Rianka, verliep daarbij erg goed. Ze nam 
onze ideeën goed op en zette dit vervolgens om tot de keuken 
zoals we deze nu hebben staan. 

Heerlijk genieten van 
onze nieuwe keuken!
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Waarom kozen jullie voor deze keuken? 
Meerdere redenen: 
1.  De prijs-kwaliteit is gewoon erg goed ten opzichte van 

andere keukenvakzaken.
2.  Het feit dat onze vorige keuken zo beviel en het plaatsen 

daarvan zo goed verlopen was, gaf ons extra vertrouwen 
dat het dit keer weer allemaal goed zou zijn. 

3.  Wij wisten van een goede samenwerking tussen onze 
nieuwe aannemer Van Bekkum en Eigenhuis Keukens 
in Amersfoort. Dat gaf ons nog meer vertrouwen dat het 
plaatsen van de keuken tijdens het bouwtraject wel goed 
zou komen.  

Ben je tevreden met jullie nieuwe keuken?
Wij zijn zeer tevreden! Alles is netjes geleverd en gemonteerd. 
Sommige dingen hadden een beetje vertraging met de 
levering door Corona en/of het wijzigen van typenummers, 
maar Eigenhuis Keukens zat er altijd goed bovenop en hield 
ons goed op de hoogte. De kwaliteit van de keuken is, zoals 
verwacht, weer erg goed en ik weet zeker dat deze keuken 
ons nog heel lang plezier gaat geven. Het is voor ons echt een 
droomkeuken!  

Ging het monteren (plaatsen) van de keuken 
voorspoedig?
Zeker! De keuken was binnen een dag geplaatst! Alles is ook 
netjes en exact geplaatst zoals op de tekening. Dit vonden wij 
erg belangrijk, omdat wij van strakke lijnen houden en alles 
heel precies hadden ingetekend in verband met ons lichtplan.  
 

Zou je in de toekomst weer voor Eigenhuis 
Keukens kiezen?
Wij zouden zeker weer een gesprek aangaan en een offerte 
aanvragen. Eigenhuis Keukens is erg professioneel, regelt 
zijn zaakjes goed en heeft prachtige spullen voor een goede 
prijs. Ze nemen daarbij ook rustig de tijd om alles samen uit 
te werken in één of meerdere gesprekken (bij ons in meerdere 
gesprekken). Dat geeft zo’n goed en vertrouwd gevoel. Niet 
zo’n pushende verkoopmedewerker die alleen maar gebrand 
is op onderhandelen en het verkopen van de keuken.  

Heb je nog tips voor kopers? 
Ik zie Eigenhuis Keukens persoonlijk wel als een wat luxere 
keukenleverancier. Ga er daarom niet naartoe als je de 
goedkoopste keuken wilt scoren, maar wel als je voor kwaliteit 
wilt gaan. Het is wel erg handig om van tevoren al een beetje 
te weten wat je met de keuken wilt en welke ruimte je hebt. Bij 
Eigenhuis Keukens brengen ze dat plan dan vervolgens naar 
het volgende niveau en helpen je stap voor stap.

Wij zijn zeer 
tevreden met 
onze nieuwe 
keuken!
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D e ontwikkelingen gaan snel. Ook in onze keukenwereld. Graag informeren wij je over alle 
nieuwe producten, materialen en kleuren. Kom dus gerust naar onze ruime Eigenhuis 
Keukens-showroom. Onze keukenadviseurs laten je graag alles zien. Neem op deze 

pagina’s alvast een voorproefje van de verschillende nieuwste producten. 

Celsius Cooking voor sterrenchef-resultaten 
ATAG introduceert Celsius Cooking op verschillende 
apparatuur. Zo kook je op de inductiekookplaat met 
Celsius Cooking niet op standen, maar juist op graden. Dat 
mooie stukje vlees laat je op precies de juiste temperatuur 
garen. Je stelt de inductiekookplaat bijvoorbeeld in op 
60°C. Kortom, voor iedereen die graag kookt is deze 
hoogwaardige inductiekookplaat een musthave. Onze 
keukenadviseurs vertellen je graag alles over deze unieke 
Celsius Cooking in verschillende ATAG keukenapparatuur.

De nieuwste spoelbakkenserie 
Dat het merk Franke met je meedenkt, is zichtbaar in hun 
nieuwe generatie spoelbakken: de Mythos spoelbakkenserie. 
Zo integreert de exclusieve rand (van slechts 6mm) van 
de Mythos spoelbakken perfect in het werkblad. Ze zijn 
allemaal minimalistisch vormgegeven en gemaakt met de 
grootste precisie. De Mythos spoelbakken hebben een 
enorm schoonmaakgemak dankzij het vlakke decorplaatje 
(vlak boven de afvoer) die precies in de spoelbak past. 
En door de afgeronde hoeken en de design overloop, die 
volledig geïntegreerd is, ervaar je een schoonmaakgemak. De 
onderzijde van de spoelbak is voorzien van een coating met 
geluiddempend effect. Handig: Franke levert ook bijpassende 
accessoires zoals het anti-kras druiprek die naadloos 
over de rand kan worden geplaatst. Kortom, prachtige 
spoelbakken in hoogwaardig RVS met een enorm gebruiks- 
en schoonmaakgemak.

Mattblackline: mooi en functioneel
De nieuwste apparatenserie van het merk AEG in een 
Matt Black design. Schitterend in combinatie met een 
donkerkleurige keuken. Of juist in een keuken met lichte 
kleuren, zodat de apparaten er echt uitspringen. In deze 
lijn zijn diverse apparaten leverbaar, zodat je je hele keuken 
esthetisch kan afstemmen op innovatief technologisch 
prestatievermogen en hoogwaardig design. 

De nieuwe Quooker Cube 
Wie kent de kokend water kraan van Quooker niet? De Cube 
is de nieuwste kraanserie van Quooker. Met deze kraan 
bespaar je tijd en ruimte én maakt het gebruik van plastic 
flessen overbodig. Dat komt door het slimme Quooker-
reservoir met een CO2-cilinder. Dankzij deze koolzuurfles kan 
je wel 60 liter koud bruiswater uit je Quooker-kraan tappen. 
Om bruisend water te krijgen, druk en draai je één keer aan de 
bedieningsknop. De lichtring die bij kokend water rood wordt, 
knippert nu blauw: handig én veilig! En als je de draaiknop 
iets langer vasthoudt en je draait aan de knop, dan komt er 
gekoeld water uit de kraan. Kokend water tappen, terwijl je 
bruisend water bedoelde, is dus niet mogelijk. De nieuwste 
Quooker kraan is ranker en slanker vormgegeven, want het 
oog wil ook nog steeds wat natuurlijk.

Jansen maakt ’t bont 
Ontdek de fantastische Shelf van het merk Jansen & de Bont. 
De heren houden zich vanaf 2014 al bezig met het creëren 
van lichtobjecten. Zo produceren zij de stijlvolle planchetten 
waarin gebaargestuurde ledverlichting verwerkt is. De Shelf 
biedt, naast extra ruimte voor accessoires, het optimale licht 
op je werkblad. Geen functioneel licht meer nodig op het 
werkblad? Dan schakel je met een simpel gebaar over naar de 
sfeerverlichting aan de bovenzijde van de Shelf. Daarmee is de 
Shelf van Jansen & de Bont niet alleen een functioneel ontwerp, 
maar is het ook een echte eyecatcher in jouw keuken. Kom ze 
in onze Eigenhuis Keukens-showroom ontdekken!

ALLE  N I EUWTJES  
OP  EEN  R IJTJE

What else is new?
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Onze voordelen
Doordat wij een eigen installatie afdeling hebben, zijn de lijnen 
met bijvoorbeeld de keukenadviseur kort. Daardoor kunnen wij 
bij vragen snel schakelen en is het voorwerk heel nauwkeurig en 
kloppend. Prettig voor onze monteur die de keuken bij jou komt 
plaatsen. 

in the
picture

A ls projectcoördinator werk ik op de 
installatieafdeling. Wij zorgen voor de
juiste installatietekeningen van de keuken 

en zijn de vraagbaak voor onze klanten. Of in 
nieuwbouwprojecten staan wij in nauw contact met 
de aannemer. Wij begeleiden de nieuwe keuken 
voor jou van aankoop tot nazorg, zodat je er zelf 
geen omkijken naar hebt!

1

2

4

Projectcoördinator Installatie

1. Luxe tintje Combineer de moderne keukensfeer met een strakke inductiekookplaat met kookveldafzuiging (van bijvoorbeeld het 
merk Bora). Zo geef je jouw keuken een nog luxer tintje! 2. Laat ’t zweven! De trend in de moderne keuken is het ‘zwevende’ werkblad 
waardoor de moderne keukensfeer nog meer gaat leven. Kies bijvoorbeeld voor een ultradun kunststof werkblad. 3. Handigheidje! 
Maak gebruik van een stopcontact die in het werkblad verzonken is. Dat is niet alleen mooi om te zien, maar ook  handig omdat je 
vooraf zelf de meest geschikte plaats voor het verzonken stopcontact bepaalt met onze keukenadviseur. 4. Tip: zorg dat je de kraan en 
spoelbak afstemt op jouw keukenapparatuur, zodat alles perfect bij elkaar past.

Scan
DEZE QR CODE EN 
MAAK METEEN EEN 

AFSPRAAK MET ONZE 
KEUKENADVISEUR

3

Wij kijken uit naar de installatie tekening van jouw nieuwe keuken! 

trappenhuis 1 trappenhuis 2

hal

slaapkamer 2
10,27 m²

slaapkamer 1
13,84 m²

badkamer
7,65 m²

slaapkamer 1
15,71 m²inloopkast

3,60 m²

slaapkamer 2
8,75 m²

berging
6,05 m²

badkamer
10,14 m²

berging
3,59 m²

inloopkast
3,91 m²

toiletmk

tech. ruimte

w
as

ru
im

te

tech. ruimte

mk

toilet

gang

hal gang

balkon

balkon

< 
36

50
 >

< 4660 >

< 3520 >

< 1420 >

< 
25

00
 >

< 3500 >

< 
25

00
 >

< 
14

00
 >

< 
59

70
 >

< 
55

20
 >

< 7130 >

< 
26

30
 >

< 6690 >

< 
60

70
 >

< 2370 >< 3190 >

< 
43

40
 >

< 
43

40
 >

< 
14

00
 >

< 860 >< 4690 >

< 1720 >

< 
22

70
 >

< 1720 >

< 
20

80
 >

< 
82

00
 >

< 6340 >

< 
58

30
 >

< 3530 >

< 
10

70
 >

< 1610 >

< 
13

00
 >

< 1050 >

< 3530 >

< 4200 >

< 2490 >

< 
95

0 
>

< 2000 >

< 
57

30
 >

slaapkamer 2
10,27 m²

slaapkamer 1
13,84 m²

badkamer
7,65 m²

slaapkamer 1
15,71 m² inloopkast

3,60 m²

slaapkamer 2
8,75 m²

berging
6,05 m²

badkamer
10,14 m²

berging
3,59 m²

inloopkast
3,91 m²

toilet mk

tech. ruimte

w
as

ru
im

te

tech. ruimte

mk

toilet

gang

halgang

balkon

balkon

< 
36

50
 >

< 4660 >

< 3520 >

< 1420 >

< 
25

00
 >

< 3500 >

< 
25

00
 >

< 
14

00
 >

< 
59

70
 >

< 
55

20
 >

< 7130 >

< 
26

30
 >

< 6690 >

< 
60

70
 >

< 2370 > < 3190 >

< 1720 >

< 
22

70
 >

< 1720 >

< 
20

80
 >

< 
43

40
 >

< 
43

40
 >

< 
14

00
 >

< 860 > < 4690 >

< 
82

00
 >

< 6340 >

< 
58

30
 >

< 3530 >

< 
10

70
 >

< 1610 >

< 
13

00
 >

< 1050 >

< 3530 >

< 4200 >

< 
20

50
 >

< 2490 >

< 
95

0 
>

< 2000 >

< 
57

30
 >

< 
14

00
 >

< 9770 >

< 
34

10
 >

< 1040 >

< 3510 >

< 
20

50
 >

< 3510 >

< 1040 >

< 1030 >

< 
24

50
 >

< 5350 >

stl

stl

stl

stl

< 
22

60
 >

< 3520 >

< 2130 > < 1290 >

< 
19

60
 >

< 
10

00
 >

< 1300 >

< 920 > < 
20

50
 >

< 4040 >

< 5060 >
< 1400 >

< 
14

00
 >

< 9770 >

< 
24

50
 >

< 1030 >

< 1400 >

< 
34

10
 >

< 
22

60
 >

< 3520 >

< 2130 >

< 1290 >

< 
19

60
 >

< 5060 >

< 920 >< 4040 >< 
20

50
 >

< 
10

00
 >

< 1300 >

< 
19

60
 >

< 9340 >

< 
53

70
 >

< 2690 >

< 1400 >

< 
26

30
 >

< 1390 >

< 
26

30
 >

lift

boiler

boiler

< 
ca

. 6
73

0 
>

< ca. 5370 >

< ca. 1040 >

< 
ca

. 2
40

0 
>

< ca. 1480 >

< 
ca

. 2
94

0 
>

< 
ca

. 2
85

0 
>

< 
ca

. 2
85

0 
>

< ca. 6320 >< ca. 6320 >

< ca. 5370 >

< 
ca

. 2
79

0 
>

< 
ca

. 2
40

0 
>

< ca. 1480 >

< ca. 1040 >

< 
ca

. 6
73

0 
>

D-D D-D

E-EC-C

E-EC-C

A-A B-B

A-A B-B

RM RM

RM

l.l.l.l.

thth co2co2

th co2 thco2

RMRMRM

loopdeur

loopdeur loopdeur

loopdeur

wmwd l.l.

wm

wd

wm

wd

wm wd

< 2380 >< 2380 >

hwa

hwa

hwa
hwa

hwa

hwa

hwa

hwahwa

hwaf

f

j

h

g

i

d

d c

c

e

g

g

a a

c

d

d

e

e b b

a

a

a

h

i

j

h

i

j

c

c d

d

i

g

i i

f

f

a

e

c

d

jh

ebb

f

hj gi

d c

b

b

e

b b

b

a

WS

c

b

e

c

d

g i

f

dc

hj i

a

a

a

a

a b

bb

b

WS

WSWS
h.b.

ih j

f

a

a

a

a
e

g

g e

a

a

a

kk

oven

wk
kook

hh

boiler hhvw

kk

oven

wk
kook

hh

boilerhh vw

kkoven wk

kook

hh boiler hhvw < 5350 > kk ovenwk

kook

hhboilerhh vw

rad

rad

rad

rad

design deur

design deur design deur

design deur

th

th th

th

th

th

l.l.

l.l.

l.l. l.l.

l.l.

th th

th

l.l.

th

th

l.l.

th

l.l.

h

wtw wtw

boiler

boiler

wtw wtw

3-st

3-st

3-st

3-st

Mijn tip: 
Bespreek met onze keukenadviseur al jouw 
wensen. Tot in detail. Wil je iets aanpassen aan 
het standaardinstallatiewerk? Geen probleem. 
Dat doen wij voor voor de sluitingsdatum 
namelijk kosteloos voor je. 
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H elemaal van deze tijd zijn de Scandinavische 
invloeden in de keuken. Lichte kleurstellingen 
in combinatie met natuurlijke, rustige 

materialen maken deze sfeer compleet. Pas je deze 
sfeer in je keuken toe, dan onstaat een stukje design 
in jouw huis. Ook in deze sfeer zijn er voor elk budget 
passende keukens leverbaar. Vraag er gerust naar bij 
één van onze keukenadviseurs!

Haal de echte Scandinavische sfeer in 
de keuken door bijpassende accessoires 

en elementen toe te voegen. Denk aan 
barkrukken in een lichte houtstructuur.

Voor een Scandinavische sfeer combineer je bijvoorbeeld deze 
licht houtfineer (met een vleugje grijs) schitterend met de kleur 
Angora grijs ultramat.

SCANDINAVISCHE 
SFEER
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I n de voorgaande pagina’s van dit Inspiratiemagazine heb 
je veel inspiratie opgedaan op het gebied van keukens. Tijd 
om zelf aan de slag te gaan: vul de vragenlijst in en maak 

je eigen moodboard! Een goed startpunt om vervolgens onze 
Eigenhuis Keukens-showroom te bezoeken. Blader dus snel 
verder en neem eerst nog even een kijkje in de keuken van The 
Lemon Kitchen!

LET’S GO FOR IT
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S inds een tijdje werk ik samen 
met Eigenhuis Keukens. 
Vanuit mijn passie voor 

koken is dit the perfect match 
natuurlijk. Ik vind het vooral leuk om 
via mijn kookexpertise klanten te 
inspireren om elke dag een feestje 
te maken in hun prachtige nieuwe 
keuken. Een keuken is tenslotte 
tegenwoordig meer dan alleen 
een plek om te koken. Het is ook 
een ruimte om te ontspannen, te 
werken en te genieten met het 
gezin en vrienden.

van 

THE  LEMON 
K ITCHEN

EEN KIJKJE IN 
DE KEUKEN BIJ

JAD IS
Lekker koken hoeft niet moeilijk te zijn! 
Dat vertel ik kookliefhebbers dagelijks. Ik gebruik 
verse ingrediënten en zo is bijvoorbeeld de 
biologische citroen een onmisbaar basisingrediënt 
in mijn keuken. Daarnaast kook ik zoveel mogelijk 
biologisch en met seizoensingrediënten. Alles bij 
elkaar zorgt het voor een balans in mijn gerechten, 
waardoor elk gerecht een perfecte smaakexpressie 
krijgt. Op mijn website en in mijn kookboeken lees 
je natuurlijk meer over al mijn gerechten. Hiernaast 
vind je trouwens een heerlijk recept met natuurlijk 
de citroen in de hoofdrol maar ook een variant 
hierop.

Hoe ziet jouw keuken eruit?
Ik houd zelf van lichte frisse kleuren met gouden 
en groene accenten. Dit zie je zeker terug in mijn 
keuken. Verder heb ik gekozen voor Italiaanse 
tegels in de kleur ‘salie’. De oven is mijn absolute 
favoriete keukenapparaat. Het is een magische 
uitvinding en ik gebruik hem dagelijks voor 
vooral groenten en vis. De suikers in de groenten 
karamelliseren in de oven en dat zorgt voor een 
heerlijke toevoeging aan mijn gerechten.

Mijn oventip is trouwens om een klein laagje water 
in de ovenschaal te doen om groenten eerst te 
stomen. Daarna nog even in de oven roosteren 
en je weet niet wat je proeft! Helemaal geweldig 
als je een steamer én oven hebt! Kijk eens in mijn 
kookboek en op mijn culinaire website voor veel 
ovengerechten.

Kom ik bij jou koken?
Leuk: Eigenhuis Keukens verloot 
maandelijks een kooksessie! Koop je 
een keuken bij Eigenhuis Keukens, 
dan kom ik binnenkort misschien in 
jouw nieuwe keuken koken uit mijn 
nieuwste kookboek. Dan sluiten we 
de avond gezellig af met een heerlijk 
glaasje (zelfgemaakte) limoncello of 
mandarinetto.

The Lemon Kitchen 
www.thelemonkitchen.nl

RECEPT

INGREDIËNTEN  
 
Mandarinetto
•  ca. 22 biologische harde mandarijnen 

(ca. 250-300 g schillen)
•  650 g biologische kristalsuiker
• 1 l alcohol (96%)
• 1,5 l mineraalwater
 
Limoncello
•  15 middelgrote of 13 grote biologische 

citroenen (ca. 300 g schillen) 
•  625 g biologische kristalsuiker
• 1 l alcohol (96%)
• 1,5 l mineraalwater
 
Benodigdheden
• dunschiller 
• weckpot (2-3 l)  
• zeef
• glazen fles (2,5 l)
 
Bereidingswijze
Voor de mandarinetto: spoel de 
mandarijnen af en dep droog. Schil ze 
met een dunschiller. Zorg ervoor dat je 
het beste gedeelte van de mandarijn 
schilt en zo min mogelijk wit meeneemt, 
want van het wit wordt de mandarinetto 
bitter. Mandarijnen schillen is iets 
lastiger dan citroenen, omdat de zeste 
wat minder dik en stevig is. Dus schil ze 
heel losjes in de hand, niet hard drukken 
en neem de tijd. 

Voor de limoncello: spoel de citroenen 
af en dep droog. Schil ze met een 
dunschiller. Zorg ervoor dat je de zeste 
schilt en zo min mogelijk wit meeneemt, 
want van het wit wordt de limoncello 
bitter.
Vanaf deze stap is de bereidingswijze 
voor beide recepten hetzelfde, vervang 
de mandarijnen door citroenen.
 
Doe alle mandarijnschillen in een 
weckpot en voeg hier 1 liter alcohol aan 
toe. Sluit deze goed af en zet de pot  
4 weken weg op een koele en donkere 
plek, bijvoorbeeld in een berging of kast. 
Schud minimaal drie keer per week de 
weckpot waardoor de etherische oliën 
van de mandarijnschillen beter in de 
alcohol kunnen trekken. Na 4 weken  
zeef je de mandarijnschillen eruit. 
Deze zijn helemaal hard geworden en 
hebben hun smaak en etherische oliën 
afgestaan aan de alcohol. Vang het 
overgebleven alcoholsap op. Meng op 
een laag vuurtje het mineraalwater met 
de suiker en laat de suiker oplossen. 
Laat afkoelen en giet dit voorzichtig bij 
het alcoholsap. Roer door en verdeel 
dan de mandarinetto over glazen flessen 
die je goed kunt afsluiten en bewaar de 
mandarinetto in de vriezer.

MANDAR INETTO  &  L IMONCELLO
Naast limoncello, die in elk huishouden op Sicilië gemaakt wordt, is de mandarinetto 
een andere geliefde likeur op het eiland. Minder populair in Nederland, maar niet 
minder lekker. Limoncello en mandarinetto zijn verrukkelijk, vooral in het voorjaar. De 
smaak is fris, romig zelfs. Dit komt doordat je citroen- en mandarijnschillen vier weken 
in 96 procent alcohol laat trekken. De etherische oliën laten dan pas écht goed los en 
trekken heerlijk in de alcohol. Wat ik vooral mooi vind aan het maken van limoncello 
en mandarinetto is dat je de lichtgele, troebele kleur dan wel de pasteloranje tint niet 
verwacht. Magie! Je ziet het pas als je de alcohol (zonder schillen) mengt met het 
suikerwater. De etherische oliën mengen niet met water, waardoor je een chemische 
reactie krijgt. Deze likeuren zetten ze vaak na het eten op tafel. Proost!
 

    Bereidingstijd 1 uur + wachttijd 4 weken voor ca. 2,5 liter

TIP: Zeef de likeur terwijl je 
het in de flessen giet.
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Uit hoeveel volwassenen en kinderen bestaat jouw huishouden?            
           volwassenen en             kinderen 

Kook je dagelijks? Ja / Nee* 

Voor hoeveel personen kook je meestal?            personen 

Welke keukenapparatuur gebruik je meestal?  
 

Hoe vaak per week doe je boodschappen? 1 / 2 / vaker per week* 

Kook je vaak met verse ingrediënten of kies je voor een makkelijke 
maaltijd? vers / makkelijk* 

Heb je veel opbergruimte in de keuken nodig? Ja / Nee* 
 

Wat vind je in jouw huidige keuken hinderlijk en wat wil je verbeteren 
in de nieuwe keuken? 

 
 

Omschrijf hieronder jouw huidige woonstijl en geef daarbij antwoord 
op de volgende vragen: 
• Heb je veel kleur of juist een neutrale stijl? 
• Veel glas, hout of staal? 
• Heb je veel accessoires of juist weinig in huis? 
 
Wil je dezelfde woonstijl in de keuken? Zo niet, welke stijl heeft jouw 
voorkeur voor de keuken?  

 
 

Beschrijf hieronder hoe jouw ideale keuken eruitziet. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan het design, kleur, materiaal werkblad, welke 
apparaten. 

 
 

Hoeveel wens je maximaal uit te geven aan jouw nieuwe keuken?  
€ 
 

* Omcirkel het juiste antwoord

eigenhuiskeukens.nl

1

2

3

4

5

6

Scan
DE QR CODE OM VIA 

PINTEREST NOG MEER 
INSPIRATIE OP TE 

DOEN
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Teamleider Keukenmontage

Onze voordelen
Eigenhuis Keukens heeft een eigen montageafdeling met  
eigen monteurs. Daardoor zijn wij in een vroeg stadium 
betrokken bij jouw nieuwe keuken. Zijn er voor de montage 
vragen, dan schakelen wij direct met onze collega’s. Onze 
monteurs zorgen ervoor dat de hele keuken naar tevredenheid 
wordt geplaatst. Daarom krijg je bij Eigenhuis Keukens de 100% 
tevredenheidsgarantie. 

Trots op het eindresultaat
Na het monteren van de keuken loopt de monteur de hele 
keuken met je door en vertelt je over het gebruik, geeft je advies 
en tips. Kortom, onze monteurs gaan pas weg als zij zelf trots 
op het eindresultaat zijn. Dat levert dagelijks een glimlach bij 
de koper op. Loopt de monteur de deur uit, dan word ik vaak 
meteen gebeld en heb ik een blije monteur aan de telefoon. 
Geweldig én daar doen wij het allemaal voor: klant blij, wij blij!

Komen wij binnenkort jouw nieuwe keuken monteren?

in the
picture

A ls teamleider van onze montageafdeling 
begeleid ik onze monteurs en doe de 
kwaliteitscontrole. Wij leveren en monteren 

de keuken en lopen alles tot in de puntjes na. Het 
resultaat: zodra wij de deur uitlopen, geniet de 
koper meteen optimaal van de nieuwe keuken!

Mijn tip: 
Zorg ervoor dat je de keuken goed 
onderhoudt, zodat je jarenlang plezier 
hebt van dit meubelstuk in jouw 
huis. Hoe je de keuken het beste kunt 
onderhouden kun je terugvinden op onze 
website of scan de QR code.

Monteren  
is ons vak
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E igenhuis Keukens is al meer dan 25 jaar 
keukenspecialist van Nederlandse bodem. 
Kenmerkend voor Eigenhuis Keukens 

is de vakkundigheid, transparante afspraken 
en betrouwbaarheid. Ook in ons montage- en 
servicewerk. Met onze enorme kennis van 
woningbouw en de keukenwereld zijn wij een 
bekende voor veel projectontwikkelaars, aannemers, 
architecten en makelaars. En juist met deze kennis 
en ons specialisme denken we net even verder. 
Dat is fijn, want zo maak je samen met ons de 
juiste keuzes voor jouw nieuwe keuken. Lees op de 
volgende pagina’s meer over Eigenhuis Keukens en 
wat wij voor jou kunnen betekenen.

ONTDEK 
ALLES  OVER 
ONS

   
M

EE

R DAN 25 JAAR ERVARIN
G

      

M
E

E
R

 DAN  25  J A A R E RVARIN
G
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OP  DE  KOFF I E 
B IJ  ONS!

Ontdek ons keuzeplein 
In onze Eigenhuis Keukens-showroom presenteren wij 
je graag ons keuzeplein: dé plek waar alle materialen en 
keukenoplossingen samenkomen. Bepaal samen met onze 
keukenadviseur de juiste ingrediënten voor jouw nieuwe 
keuken. 

Koffie of liever thee?
Onze gastvrouw schenkt het graag voor je in tijdens jouw 
showroombezoek. Neem er dus gerust de tijd voor, maak 
kennis met één van onze verkoopadviseurs en laat je goed 
informeren! Ons advies: neem voor een bezoek aan onze 
showroom ruim de tijd. Zo kan je alles rustig ontdekken. Wij 
helpen je graag verder bij het realiseren van jouw nieuwe 
keuken. 

Wij pakken door!
Hoe wij dat doen ontdek je op de volgende pagina’s. Wij 
gaan namelijk verder dan alleen de aankoop! 
 

S tap binnen in onze ruime showroom. 
Ervaar het warme ontvangst van onze 
gastvrouw en ontmoet één van onze 

keukenadviseurs. Daarom ontdek je er talloze 
keukensferen en keukenopstellingen. En kan 
je volop inspiratie opdoen, zie je een diversiteit 
aan keukenapparatuur, kan je materialen 
beleven en voelen en nog zoveel meer.
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Jouw aankoop 
Samen met onze keukenadviseur ga je aan de slag om 
jouw wensen, mogelijkheden en keukenoplossingen op 
papier te zetten. Vervolgens krijg je een transparante 
offerte mét 3D-impressie. Kiezen voor Eigenhuis Keukens 
geeft je vertrouwen, garantie en de juiste nazorg.  

Onze montage 
Na de aankoop van jouw nieuwe keuken ontzorgen wij 
je verder door de hele planning en technische zaken op 
ons te nemen. Onze eigen monteurs komen de keuken 
installeren, sluiten alles voor je aan en geven je een 

toelichting. Na de montage kan je dus meteen genieten 
van jouw nieuwe keuken! 

Onze service 
Ook na de montage van de keuken staat Eigenhuis 
Keukens graag voor je klaar. Heb je vragen? Ben je nog 
iets vergeten? Onze eigen serviceafdeling helpt je graag 
verder. Bel ons gerust via (085) 066 32 00 of mail naar 
service@eigenhuiskeukens.nl. 

Wij denken aan gezond leven!
Dat doen wij door verantwoorde, milieuvriendelijke en 

duurzame keuzes te maken op verschillende gebieden. 
Niet voor niets zijn wij FSC®, PEFC en CBW-gecertificeerd. 
Daarnaast krijg je onze 100% tevredenheidsgarantie op 
de keukenonderdelen, zoals kasten, keukenapparatuur 
en werkbladen. Dat geeft je garanties, zekerheid en 
vertrouwen voor een kwalitatief hoogwaardige en 
duurzame aankoop van jouw nieuwe keuken. Vraag onze 
keukenadviseur ernaar! 
 
Kortom, van oriëntatie tot nazorg staat Eigenhuis Keukens 
graag voor je klaar!

VAN 
AANKOOP 
TOT 
SERV ICE

O nze Eigenhuis Keukens-showroom heeft een ruim oppervlakte. Stap je bij onze 
showroom naar binnen, dan merk je meteen de vakkundigheid van de gastvrouw en onze 
keukenadviseurs. Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact. Daarom begeleiden 

wij jou in het hele proces voor jouw nieuwe keuken.
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V irtuele showroomtour
Stap meteen binnen in onze virtuele showroomtour 
door de QR Code te scannen. In deze interactieve 

tour krijg je niet alleen een kijkje in onze showroom, maar 
raak je alvast extra geïnspireerd en ontdek je tot in detail 
alles rondom ons en onze keukens.  

Private shopping
Kom je toch liever naar onze Eigenhuis Keukens-
showroom? Dat kan en wij regelen zelfs graag een 
afspraak met jou om te private shoppen! Onze showroom 
is dan helemaal voor jou alleen om in alle rust alles te 
ontdekken. Vervolgens staat onze keukenadviseur graag 
voor je klaar om je een maatwerkadvies te geven. Maak 

meteen een afspraak voor private shopping via onze 
website www.eigenhuiskeukens.nl!  
 
Volg ons!
Leuk: scan hiernaast de verschillende QR codes in om ons 
te volgen én nog meer inspiratie op te doen. 

Virtuele Tour Facebook Instagram Pinterest
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W elkom bij Eigenhuis Keukens! Die 
woorden hoor je van mij wanneer je 
binnenstapt in onze showrooms in 

Amersfoort. Als gastvrouw sta ik onze klanten 
live of telefonisch te woord. En zorg ik ervoor dat 
onze showroom mooi en overzichtelijk blijft, maak 
ik afspraken, ondersteun onze keukenadviseurs, 
stuur informatie, beantwoord e-mails en geef jou
advies over bijvoorbeeld werkbladen of apparatuur. 
Eigenlijk doe ik alles wat je mag verwachten van 
een klantvriendelijke gastvrouw!

Kom live inspiratie opdoen
In dit magazine heb je al de eerste stap gezet naar jouw nieuwe 
keuken. Laat al jouw wensen tot leven komen in onze Eigenhuis 
Keukens-showroom. Stap naar binnen, maak kennis met 
mij en mijn collega’s en wij helpen je graag verder. Hiernaast 
vind je nog eens al onze voordelen op een rijtje. En sla je de 
bladzijde om, dan kom je ons showroomadres tegen en onze 
contactgegevens.

Mijn tip:
Doe vooraf inspiratie op. Maak gebruik 
van het moodboard en vragenlijst uit dit 
Inspiratiemagazine. Neem het gerust 
mee, zodat je helemaal voorbereid bij ons 
naar binnenstapt. Handig: wij hebben alle 
benodigde gegevens van de nieuwe woning al. 
Dus onze keukenadviseur kan meteen voor je 
aan de slag kan met een maatwerkadvies. Je 
krijgt een geweldige 3D impressie in handen, 
zodat de nieuwe keuken echt tot leven komt.

WAAROM
KIEZEN
VOOR ONS?

In onze showroom ontdek je op een groot oppervlakte alles voor 
jouw nieuwe keuken. Zo vind je bij ons verschillende 
keukenopstellingen en een keuzeplein met materialen, kleuren 
en oplossingen. Samen kijken we naar alle mogelijkheden om 
uiteindelijk plezierig te wonen en gezond te leven. 

Door ons maatwerkontwerp en 3D impressie laten we jouw 
keuken helemaal tot leven komen. Wij staan in nauw contact 
met de aannemers, zodat wij alle benodigde gegevens in huis 
hebben om jouw nieuwe keuken in te meten, te installeren en op 
te leveren.

Wij geven jou een heldere, betrouwbare prijsstelling voor de 
complete keuken. En wij maken duidelijke afspraken met elkaar. 
Van keukenontwerp tot oplevering: we ontzorgen je helemaal. 
Wij hechten waarde aan persoonlijk contact. En daarom staan 
wij ook na de oplevering voor je klaar. 

Wij werken samen met verschillende leveranciers voor 
keukens, apparatuur en accessoires. Daarbij letten we vooral 
op het duurzame- en milieuvriendelijke ondernemen van elke 
leverancier.

Je krijgt bij ons veel zekerheid en onze 100% 
tevredenheidsgarantie. Zo kan je aanpassingen in kleur en 
apparatuur tot 3 maanden voor oplevering nog aan ons 
doorgeven. En je hoeft bij ons geen aanbetaling te doen.

Last but not least: wij hebben meer dan 25 jaar ervaring op de 
Nederlandse keukenmarkt. Meer dan 80.000 mensen zijn je al 
voorgegaan!

Omdat wij:

Gastvrouw Eigenhuis Keukens Amersfoort

Jolanda
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B en je volop geïnspireerd geraakt door dit magazine? Fijn! 
Dan ontmoeten wij jou graag in onze Eigenhuis Keukens-
showroom in Capelle aan den IJssel. Hét startpunt van 

jouw nieuwe keuken! Wij helpen je graag verder door maatwerk te 
leveren: van oriëntatie tot service.

Eigenhuis Keukens Capelle aan den IJssel 
Cornusbaan 59 
2908 KB Capelle aan den IJssel 
T. 010 264 2424 
capelle@eigenhuiskeukens.nl

WIJ 
ONTMOETEN 
JE GRAAG!

Onze serviceafdeling  
bereik je via: 

T. 085 066 32 00 
service@eigenhuiskeukens.nl
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