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Ernst van Schelven en Richard Hoogendoorn, Schoonhoven keukens, Schoonhoven

SCHOONHOVEN 
KEUKENS LEVERT 
ÉCHT MAATWERK
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Prachtige keukens, mooie badkamers en fraaie interieurs. Schoonhoven 
Keukens realiseert uw droomhuis in onze eigen werkplaats in de oude 
melkfabriek. Wij vertalen uw wensen in een creatief ontwerp en leveren écht 
maatwerk, zonder beperkingen. Omdat we alles zelf maken, denken we 
niet in hokjes of standaard oplossingen. Wij kunnen elk interieuronderdeel 
op maat maken. Of u nu in een grachtenpand, boerderij, appartement of 
dijkhuisje woont: iedere ruimte kunnen wij, met onze eigen vakmensen, 
onder handen nemen. Daarbij ontzorgen wij van a tot z, van ontwerp tot 
oplevering. U heeft er geen omkijken naar. De regie ligt bij één persoon. 
Samen komen we tot een keuken die bij u én uw interieur past!

MET EEN LIEFDE 
VOOR HOUT 

CREËREN WE 
DUURZAME 

KEUKENS
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Ruim vijftig jaar timmert Schoonhoven Keukens aan de weg, letterlijk. We maken 
namelijk alles zelf in eigen werkplaats. Onze timmerlieden verstaan hun vak. Ze 
leveren tot op de millimeter vakwerk, zijn flexibel en denken óók bij de uitvoering 
en installatie creatief mee. Dit betekent dat we voor iedere ruimte oplossingen 
kunnen bieden. Schoonhoven Keukens creëert keukens, badkamers en andere 
interieurdelen op maat, zoals kozijnen, kasten, deuren, kamer-en-suite, een schouw 
of radiatorombouw. We werken met duurzaam, massief hout of plaatmateriaal. De 
constructies worden gemaakt met bijvoorbeeld zwaluwstaartverbindingen voor de 
laden en pen-en-gatverbindingen voor de paneeldeuren.
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Schoonhoven Keukens is tevens aannemersbedrijf. Het maatwerk dat wij leveren, 
beperkt zich daarom niet tot de keukens en badkamers, maar geldt ook voor 
complete verbouwingen en aanpassingen van de ruimte. Dit doen wij met respect 
voor het huis. We hebben een scherp oog voor bestaande details en profilering. 
Omdat wij alles zelf realiseren in onze werkplaats, is maatwerk bij ons echt op 
maat. Als u bijvoorbeeld een volledig handgemaakte, massief eiken houten keuken 
wilt, inclusief kasten en laden van massief eiken en een bijpassende tafel en bank, 
dan zorgen wij daarvoor. Dit betekent dat iedere ruimte die wij opleveren, uniek is!

IEDERE KEUKEN, 
BADKAMER OF 
INTERIEUR IS BIJ ONS 
UNIEK
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Opvallend aan onze keukens zijn onder andere de diepe werkbladen. Daardoor 
oogt de keuken ruimtelijk, stoer en stevig. Bovendien heeft u meer ruimte om te 
koken en diverse spullen neer te zetten. Ook ontstaat meer bergruimte omdat 
wij de kasten en laden op volle diepte maken. Naast handgemaakte keukens, 
badkamers en interieurs is Schoonhoven Keukens leverancier van fabrieks-
keukens zodat we voor ieder budget een keuken kunnen leveren. Meestal 
geven wij daar een touch aan door aanvullende maatwerkproducten, zoals een 
prachtige houten schouw of een bijpassende servieskast. Waar u ook voor kiest, 
onze inzet en passie voor schoonheid en kwaliteit zijn altijd groot! 

10 
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Vertrouwen is het sleutelwoord in onze relatie met u. Afspraak is afspraak. 
Heel transparant. We werken met een no nonsens mentaliteit. Met gevoel 
voor stijl en liefde voor hout creëren we duurzame keukens, waar u na 
25 jaar nog steeds plezier van heeft. Onze service strekt zich uit over 
jaren. Schoonhoven Keukens staat u graag met raad én daad bij als u 
bijvoorbeeld na verloop van tijd een aanpassing of renovatie van uw keuken 
en badkamer wilt, omdat uw wensen veranderen. Door onze jarenlange 
ervaring, kennis en vakmanschap kunnen we elke verandering perfect 
afstemmen op uw huis en interieur. Schoonhoven Keukens is er voor ú! 
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze prachtige houten handgemaakte keuken van Schoonhoven Keukens 
voldoet aan alle wensen. Het is een echte leefkeuken, die past bij ons 
gezinsleven.’

Jan Willem en Marleen

13
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Omdat Schoonhoven Keukens goed bekend staat, stapten Jan Willem en 
Marleen op een dag bij deze keukenzaak naar binnen. Van die beslissing 
hebben ze nooit spijt gehad. ‘De samenwerking met Richard Hoogendoorn 
van Schoonhoven Keukens was heel prettig. De betrokkenheid was groot. 
Richard dacht goed mee, zowel over de vormgeving als de inrichting.’

DE KEUKEN IS 
GEMAAKT VAN 
KAASPLANKEN

14 
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Het mooiste aan de keuken? Marleen en Jan Willem aarzelen geen moment: 
‘De kaasplanken. Onze keuken is daarvan gemaakt. Zó mooi! Ook naast de 
afzuig kap zijn twee kaasplanken aangebracht, voorzien van spotjes.’ Het uit
stekende lichtplan zorgt ervoor dat het werkblad voldoende verlicht is. ’s Avonds 
zorgen de lampen voor sfeer. Jan Willem geeft aan dat het totaalplaatje klopt. 
‘De houten keuken is één geheel qua kleur, stijl en uitstraling en past helemaal 
bij de rest van het huis.’

16 
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Het keramische keukenblad is heel praktisch. ‘Het is zo sterk dat je er hete 
pannen en ovenschalen zonder problemen op kan zetten. Het blad is duur
zaam, onderhouds vrij en hygiënisch.’ Marleen houdt van creatief koken. 
Daartoe maakt ze gebruik van de inductiekookplaat en oven met veel 
verschillende functies. In deze oven kan ook het zelfgemaakte brood goed 
rijzen. Heel handig is het zelfreinigende vermogen van de oven bij een tempe ra
tuur van maar liefst vijfhonderd graden. Het gezelligste moment in de keuken? 
Als Jan Willem met de kinderen pannenboeken bakt, of als Marleen met de 
oudste kookt of met de jongste cakejes bakt: ‘Mooie familiemomenten!’

‘ONZE KEUKEN 
PAST HELEMAAL 

BIJ HET HUIS’

17
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Met dank aan
Jan Willem en Marleen
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BINNENKIJKEN BIJ
Alles past in elkaar en loopt in elkaar over in dit prachtige keukenproject 
van Annemiek en Chris. Schoonhoven Keukens hielp hen met het 
samenbrengen van het klassieke en moderne deel van hun woning. Deze 
super stijlvolle ‘midcentury’ keuken overtrof alle verwachtingen.
De woning van Annemiek en Chris heeft een rijke historie. Hij bestaat 
eigenlijk uit twee delen. Deze flank, met de keuken erin, is in de Tweede 
Wereldoorlog gebombardeerd en daarna opnieuw opgebouwd. Het doel 
van de meest recente verbouwing was tweeledig: ten eerste deze flank qua 
stijl meer in lijn brengen met het oudere deel van het huis.

Annemiek en Chris

19
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‘Daarnaast wilden we meer interactie creëren tussen de keuken en de rest van 
het huis’, vertelt Chris. ‘Van oudsher was de keuken de plek voor de bediening, 
afgescheiden van de andere vertrekken. Die scheiding wilden we er uithalen. De 
keuken en de ruimten ernaast moesten dus logisch met elkaar worden verbonden.’ 
‘De eerste schets die Richard Hoogendoorn van Schoonhoven Keukens maakte, 
was meteen raak. De Uvorm met het fornuis in het midden was de beste 
oplossing. Op de plek waar nu de wand met de koelkast zit hadden wij eigenlijk 
de achterdeur voorzien, maar Richard overtuigde ons dat dit de beste oplossing 
was. Want die wand heb je toch nodig. Dat zag hij goed.’

HET DESIGN HINT NAAR 
DE BRUYNZEEL-KEUKEN 

UIT DE JAREN ‘50

21
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Het keukendesign is dus in midcentury stijl, hintend naar de Bruynzeelkeuken uit 
de jaren vijftig. Fraai in hout uitgevoerd met een stoer werkblad dat exact de kleur 
heeft van het originele Granitoaanrecht van Bruynzeel. ‘Annemiek had op internet 
kastengreepjes gevonden die erbij zouden passen en Richard slaagde erin om 
precies die greepjes te vinden. Hoe hij dat voor elkaar kreeg weet ik niet, maar ze 
geven de keuken echt karakter’, prijst Chris.
De stoere Lacanche oven en de al even markante Boskap afzuigkap, op maat 
gemaakt, zijn de absolute blikvangers in de keuken; al bieden de koelkast, vriezer 
en wijnklimaatkast van Liebherr fraai tegenwicht.

DE KEUKEN IS ÉCHT 
ÉÉN GEWORDEN MET 

DE WONING

22 
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De lijn van de houten keuken is doorgetrokken naar de servieskast en de 
inbouw boekenkast in de aangrenzende ruimte. Verbindende schakel is 
de eettafel die op maat is gemaakt en door zijn slanke, specifieke vorm de 
ruimten samenbrengt.
‘Meer dan goed gelukt’, zo zijn ze blij met het resultaat. ‘Van een apart deel 
is de keuken écht één geworden met de woning. We hebben veel meer 
contact met elkaar, er is een enorme slag gemaakt in de beleving van het 
huis. Hoe Richard erin geslaagd is om onze wensen alleen al te vertalen in 
een greepje, dat is heel knap. We zijn er echt heel blij mee.’

23
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Met dank aan
Annemiek en Chris
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DESIGN
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Design (Eng.), (artistiek) industrieel ontwerp; – de stijl, vormgeving van 
een product. Sla het beroemde woordenboek van de Nederlandse taal 
erop na en we concluderen: design is overal. Overal om ons heen in 
de dingen die we net even wat meer waarderen, omdat ze niet alleen 
gemaakt zijn om functioneel te zijn, maar ook om ons comfort te bieden 
en een beetje luxe en exclusiviteit. Om mooi te zijn.

27

pag 25-36_STIJL Design.indd   27pag 25-36_STIJL Design.indd   27 01-11-2021   13:2401-11-2021   13:24



Design (Eng.), (artistiek) industrieel ontwerp; – de stijl, vormgeving van 
een product. Sla het beroemde woordenboek van de Nederlandse taal 
erop na en we concluderen: design is overal. Overal om ons heen in 
de dingen die we net even wat meer waarderen, omdat ze niet alleen 
gemaakt zijn om functioneel te zijn, maar ook om ons comfort te bieden 
en een beetje luxe en exclusiviteit. Om mooi te zijn.

27

pag 25-36_STIJL Design.indd   27pag 25-36_STIJL Design.indd   27 01-11-2021   13:2401-11-2021   13:24



28 

pag 25-36_STIJL Design.indd   28pag 25-36_STIJL Design.indd   28 01-11-2021   13:2401-11-2021   13:24

Design maakt het leven mooier. En waar is het leven mooier dan in de 
keuken waar je samen kookt, drinkt, eet, lacht en geniet? Waar je samen 
bent en samen het leven viert. In een sfeer die helemaal naar jouw smaak 
en wensen is gecreëerd en die tot in detail voldoet aan jouw ideaalbeeld. 
En waarin je dagelijks samen met je geliefden en je naasten geniet van de 
schoonheid van de vormen, lijnen en kleuren om je heen.
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Houd je van een strakke, minimalistische vormgeving, ontworpen met 
veel oog voor een haarscherp lijnenspel en symmetrie? Dan ziet jouw 
design keuken er zo uit. Prefereer je een warme omgeving, met een 
elegant uitgelichte donkere inrichting? Dat is evengoed mogelijk. Design
keukens zijn er in alle kleuren, stijlen en materialen. Het design is de 
meerwaarde van het verfijnde ontwerp, de verzorgde uitvoering en de 
bijzondere details.

32 

pag 25-36_STIJL Design.indd   32pag 25-36_STIJL Design.indd   32 01-11-2021   13:2501-11-2021   13:25

33

pag 25-36_STIJL Design.indd   33pag 25-36_STIJL Design.indd   33 01-11-2021   13:2501-11-2021   13:25



33

pag 25-36_STIJL Design.indd   33pag 25-36_STIJL Design.indd   33 01-11-2021   13:2501-11-2021   13:25



34 

pag 25-36_STIJL Design.indd   34pag 25-36_STIJL Design.indd   34 01-11-2021   13:2601-11-2021   13:26

Je keuken is ruim, sfeervol en royaal uitgerust met innovatieve en hoog
waardige keukenapparatuur die perfect past in het totaalbeeld. De 
afwerking van kasten en laden is bijzonder exclusief, de installatie is tot 
op de millimeter fraai uitgevoerd. De designkeuken is de keuken van nu: 
de open, verbindende ruimte waar meer dan waar ook in huis wordt 
geleefd. Een heerlijke plek om te zijn.
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INDUSTRIEEL
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Een indrukwekkend kookeiland in de open ruimte. Authentieke houten 
gebinten en stalen balken aan het plafond als de stoere omlijsting die de 
stijl van de woning en de keuken benadrukt. Industriële materialen als 
beton en RVS gaan hier als vanzelf samen met natuurlijke elementen als 
de houten vloer of de keramische tegels. 
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Het ontwerp van de industriële keuken is sober en stoer. De sfeer is 
warm en intrigerend door de verschillende lagen die worden gerealiseerd 
met de combinaties van materialen en kleuren. De industriële keuken is 
geen keuken als alle andere. Hij zit vol karakter en eigenzinnigheid en 
blijft boeien en verrassen. Het design is strak en hoogwaardig, maar het 
rauwe randje hoort erbij!
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Een betonlook in antraciet of een lichtere grijstint, een houten front als 
levendige tegenpool van een eiland van blauwstaal of een werkblad 
van RVS. Een vintage fabriekslamp met de bedrading in het zicht, een 
groene tegel in de achterwand, een koper- of bronskleurig accent in de 
aankleding. Alles is mogelijk in de industriële keuken, maar alles blijft in 
balans dankzij de strakke lijnen en de ruimtelijke opzet.
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Industrieel staat voor warmte, duurzaamheid en voor robuuste kwaliteit. 
Ook in de hoogstaande keukenapparatuur staan innovatieve techniek en 
design samen op het hoogste plan. In deze atmosfeer voel je je welkom. 
In je industriële keuken zijn alle voorwaarden geschapen om met je 
geliefden en dierbaren onvergetelijke herinneringen te maken.
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MODERN
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Een moderne keuken in een eigentijdse woning. Eigenlijk zou je keuken 
en woning helemaal niet meer apart moeten benoemen, want wat de 
moderne keuken bij uitstek typeert is dat hij één is met zijn omgeving. 
Kookeiland en kasten zijn geen ‘keukeninterieur’ meer, maar meubels en 
decoratieve elementen in een centrale woonkeuken, de plaats waar het 
gezins- en sociale leven zich afspeelt.
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De moderne keuken is open en ruimtelijk. Het ontwerp wordt geken-
merkt door strakke lijnen, symmetrie en hoogwaardige materialen. De 
apparatuur is van uitmuntende kwaliteit en vooruitstrevend. De greeploze 
kasten en laden geven het aanzicht een rustige uitstraling, hetgeen 
wordt versterkt door de royale opbergruimte die leiden tot een continu 
opgeruimd plaatje. 
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Van een warme zwarte houtlook tot een minimalistische keuken in 
hoog glans wit. Een uniforme kleurstelling of een speelse melange, een 
gemarmerd of een RVS werkblad, een gouden kraan of alle accessoires 
in zwart. Het kan allemaal. Bedenk: modern klassiek of eigentijds landelijk 
zijn óók fraaie variaties op de moderne keuken. Stijl en indeling sluiten 
naadloos aan bij de sfeer van jouw woning. Het is een genot om hier te 
koken en te zijn.
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De moderne keukenapparatuur verbindt gebruiksgemak en esthetiek. De 
slimme techniek in de ovens en het koffieapparaat stemmen de bereiding 
perfect op jouw smaak af, kokend water is altijd direct aanwezig en 
dankzij de kookveldafzuiging in je inductieplaat is die plompe afzuigkap 
definitief verleden tijd. En het design past perfect in je interieur. Die grote 
Amerikaanse koelkast en de wijnklimaatkast zijn zelfs ontworpen om op 
te vallen. Daar wil je graag zijn, daar leef je met elkaar.
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LANDELIJK
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Waar het leven ongecompliceerd en mooi is, waar je onovertroffen 
genieten kunt van eerlijke en heerlijke producten. Waar het uitzicht naar 
buiten wijds is en waar het binnen altijd warm en gezellig is. De landelijke 
keuken is waar je heerlijk aanschuift met je gezin, je familie en je vrienden 
en simpelweg geniet van het leven.
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De landelijke keuken is geladen met een gloedvolle ambiance. De 
robuuste natuurlijke materialen ademen warmte. De houten kasten en 
laden stralen levendig heid uit, het dikke natuurstenen blad op het kook
eiland en het aanrecht kan een stootje hebben. Je opent de deuren met 
een stevige greep en die gezellige tegels maken het plaatje helemaal af. 
Je kunt de heerlijke appeltaart in de oven al bijna ruiken…
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Hier mogen de pannen lekker lang op het vuur staan, hier hoeft de styling 
niet té strak te zijn. Het zijn juist de uitgelichte nisjes en plankjes die 
de landelijke keuken zijn karakter geven. Maar de eigentijdse landelijke 
keuken gaat wel met zijn tijd mee! De natuurlijke materialen zijn sterk en 
duurzaam en de keukenapparatuur is Akwaliteit. Het is een feest om 
hier prachtige diners te bereiden en die te laten begeleiden door een 
uitstekende wijn – op de juiste temperatuur! – uit de wijnklimaatkast.
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Wát een ruimte om te koken, om te bewegen en om met elkaar rond 
het keukeneiland of de eettafel te zitten. De voorjaarsdagen lijken hier 
eindeloos te duren en in de winter smaken de koffie en de wijn hier 
zaliger dan ooit na een uitgebreide maaltijd. Het comfort, de technologie 
van de beste apparatuur, de tot in perfectie uitgevoerde montage; hier 
wil je nooit meer weg…
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BINNENKIJKEN BIJ
Een klassieke keuken die past bij de monumentale boerderij waarin ze 
wonen, aangevuld met moderne elementen uit de keuken van nu. Dat was 
het uitgangspunt voor Anne en John bij de grote verbouwing die ze achter 
de rug hebben.

Anne en John
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Laten we eens beginnen bij het ietwat afwijkende element (qua ontwerp) in de prachtige, grote, landelijke keuken: 
het bargedeelte aan het kookeiland. John zegt eerlijk: ‘Ik had er mijn twijfels over, zouden we daar echt gebruik van 
maken? In de praktijk blijkt dat we er volop zitten. We ontbijten er elke dag, schuiven aan als de ander kookt.’ Anne 
vult aan: ‘Het is ook zo’n fantastische plek. We kijken er uit over de weilanden en het water. Ook bezoek gaat er altijd 
zitten. We zijn er heel blij mee.’
De barhoek wijkt in het aanzien wel iets af met het eiken blad en met het onderstel dat uit massieve houtblokken 
bestaat en fraai is uitgelicht. Verder zijn de laden en kasten in de keuken gemaakt van sfeervolle oude kaasplanken 
met stoere, robuuste grepen erin. Daaromheen een dik werkblad en ombouw in een stevige betonlook. Met aan 
weerszijden van de hoge kast extra werkstations; ideaal om alle apparaten breeduit hun eigen plek te geven.

‘DE BAR IS EEN 
FANTASTISCHE PLEK, 

MET UITZICHT OVER 
WEILANDEN EN WATER’
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maken? In de praktijk blijkt dat we er volop zitten. We ontbijten er elke dag, schuiven aan als de ander kookt.’ Anne 
vult aan: ‘Het is ook zo’n fantastische plek. We kijken er uit over de weilanden en het water. Ook bezoek gaat er altijd 
zitten. We zijn er heel blij mee.’
De barhoek wijkt in het aanzien wel iets af met het eiken blad en met het onderstel dat uit massieve houtblokken 
bestaat en fraai is uitgelicht. Verder zijn de laden en kasten in de keuken gemaakt van sfeervolle oude kaasplanken 
met stoere, robuuste grepen erin. Daaromheen een dik werkblad en ombouw in een stevige betonlook. Met aan 
weerszijden van de hoge kast extra werkstations; ideaal om alle apparaten breeduit hun eigen plek te geven.

‘DE BAR IS EEN 
FANTASTISCHE PLEK, 

MET UITZICHT OVER 
WEILANDEN EN WATER’
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Nog meer ruimte schept de scheiding van gootsteen en inductieplaat over 
het kookeiland en zitgedeelte. De kookplaat is handig gesplitst met een 
teppanyaki-plaat als extra toevoeging. Een grote afzuigkap was geen optie, 
dus die zit erin geïntegreerd.
‘We wilden graag alles erop en eraan’, stelt John. ‘Dus twee ovens, stoom-
oven en combimagnetron, en een goede koffiemachine ertussenin. En ik 
heb een mooie wijnkelder, maar de wijnklimaatkast in de keuken is heel 
plezierig als er visite is.’
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‘KASTEN VAN SFEERVOLLE 
OUDE KAASPLANKEN 

MET STOERE, ROBUUSTE 
GREPEN ERIN’

Schoonhoven Keukens heeft het grote badkamermeubel in dezelfde 
klassiek, landelijke stijl gemaakt. ‘Heerlijk’, vindt Anne. ‘Ik zie nog wel eens 
foto’s van hoe het hiervoor was. Wat een rommel leek dat. Deze grote 
laden zijn geweldig, we kunnen alles er netjes in kwijt. Het is volledig op 
maat gemaakt door Schoonhoven Keukens.’ ‘Zij hebben ook de indeling 
van de keuken bedacht’, besluit John. ‘Dat heeft bijzonder goed uitgepakt.’
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Met dank aan
Anne en John
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Met twee werkplekken en een prachtige, grijsblauwe hoge kast hebben 
we een moderne keuken helemaal naar wens. Eén die perfect past in de 
ruimte.’

Pieter en Tanja

79

Schoonhoven_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   79Schoonhoven_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   79 17-11-2021   12:2717-11-2021   12:27



BINNENKIJKEN BIJ
‘Met twee werkplekken en een prachtige, grijsblauwe hoge kast hebben 
we een moderne keuken helemaal naar wens. Eén die perfect past in de 
ruimte.’

Pieter en Tanja

79

Schoonhoven_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   79Schoonhoven_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   79 17-11-2021   12:2717-11-2021   12:27



Hun vorige keuken kochten Tanja en Pieter ook tot grote tevredenheid bij 
Schoonhoven Keukens. Zonder aarzelingen stapten ze daarom opnieuw 
over de drempel bij deze keukendesigner in Schoonhoven. ‘We hebben 
uitstekende ervaringen met Schoonhoven Keukens. Ze zijn erg goed in 
maatwerk en denken prima met je mee: ze kunnen echt uit de voeten met 
je ideeën. Zo kom je samen tot een nieuwe keuken en dat is heel prettig’, 
zegt Pieter.

‘SAMEN KOM JE TOT 
EEN NIEUWE KEUKEN, 

EN DAT IS PRETTIG’
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Opvallend aan de moderne keuken van Pieter en Tanja zijn de twee 
werkbladen met witte brede laden aan weerszijden van de ruimte. ‘We 
houden van samen koken, en met deze opstelling kan dat uitstekend’, 
zegt Pieter. De belijning is strak, de zichtlijn loopt zo de tuin in. Twee zitjes 
flankeren de grote raampartij, wat heel uitnodigend is. Niet alleen om er 
gezellig bij te komen zitten als er iemand aan het koken is, maar ook voor 
een heerlijk hapje en drankje of een ontbijtje. Bovenkastjes ontbreken, 
waar door het ruimtelijk effect groter wordt.
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De prachtige grijsblauwe of liever gezegd Frans-grijze kastenwand, 
opgetrokken naar boven, is een idee van Tanja. ‘Anders heb je daarboven 
een loze ruimte van twee meter. Nu zijn de hoge kasten niet alleen een 
eyecatcher, maar je hebt ook nog eens heel veel opbergruimte’, zegt 
Pieter. Als Tanja en Pieter in de keuken staan, maken ze graag gebruik 
van uitstekende keukenapparatuur, zoals een inductiekookplaat met het 
downdraft-afzuigsysteem, een stoomoven en combi-oven. ‘De strakke 
keuken is enerzijds functioneel en praktisch in gebruik, anderzijds is onze 
keuken mooi en strak. De keuken is precies zo geworden als we wensten!’ 

‘ONZE KEUKEN 
PAST PERFECT 
IN DE RUIMTE’
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Met dank aan
Pieter en Tanja
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