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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 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 standaardoplossingen. 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 timmeren wij al 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. We creëren 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 een 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. 
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Vertrouwen is het sleutelwoord in onze relatie met u. Afspraak is afspraak. 
Heel transparant. We werken met een no-nonsense mentaliteit. Met gevoel 
voor stijl en een liefde voor hout creëren we duurzame keukens, waar u 
na vijftien of twintig jaar nog plezier van heeft. Onze service strekt zich uit 
over jaren. Wij staan 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. Wij zijn er voor ú! 
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BINNENKIJKEN BIJ
Bij hun in Kempische stijl gebouwde woning paste een landelijke keuken 
natuurlijk perfect. Het werd een robuuste keuken vol eikenhouten 
elementen, in een mooie combinatie van licht en donker eiken en een 
stoer, dik keramisch werkblad.

Jantine en Johan

13
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De open leefkeuken is de centrale plaats in huis bij Jantine en Johan, 
de verbindende schakel tussen woonkamer en eetruimte. De ambiance 
met de eiken gebinten en boogramen vroeg om een passende invulling. 
‘We dachten aan een keuken van kaasplanken en zijn naar Schoonhoven 
Keukens gegaan, omdat we wisten dat ze daar mooie keukens maken in 
die stijl’, vertelt Jantine. ‘We hebben uiteindelijk voor eiken gekozen; een 
lekker open ontwerp met een groot eiland waar je ook aan kunt zitten.’

‘HET OPVALLENDE 
HAKBLOK OP HET 
KOOKEILAND
GEBRUIKEN WE 
ELKE DAG’

14 
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De eikenhouten planken geven de keuken zijn authentieke, landelijke 
uitstraling en die is tot in detail doorgetrokken. Het keramisch blad matcht 
fraai en is fijn in het gebruik bovendien. Mooi zijn verder de prominente 
natuurstenen wasbak én het opvallende hakblok op de hoek van het 
kookeiland. ‘Dat zagen we in de showroom van Schoonhoven Keukens. Het 
is super handig, we gebruiken het iedere dag. En we krijgen er veel positieve 
reacties op, het valt echt op.’
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Ook het AGA fornuis – met inductiekookplaat, oven en grill – past qua stijl 
mooi in het plaatje. ‘Hij is fantastisch in het gebruik bovendien’, is Jantine 
enthousiast. De markante schuine afzuigkap is ook weer afgewerkt met 
eikenhout. In de hoge kasten zit nog een stoomoven ingebouwd en op het 
kookeiland ervaren Jantine en Johan het gemak van de Quooker. ‘Super! 
Daar genieten we ieder moment van.’

Schoonhoven Keukens leverde de houten plankjes, met verlichting erin, 
aan weerszijden van de afzuigkap en de handgemaakte grepen van Dauby 
op de kasten en laden maken het plaatje helemaal af.’

DE AUTHENTIEKE, 
LANDELIJKE STIJL IS 

DOORGETROKKEN
TOT IN DE DETAILS
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Met dank aan
Jantine en Johan

18 

Schoonhoven_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   18Schoonhoven_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   18 11-11-2022   07:4411-11-2022   07:44

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 ‘mid-century’ 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 eruit halen. 
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 U-vorm 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
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Het keukendesign is dus in mid-century stijl, hintend naar de Bruynzeel-keuken 
uit de jaren vijftig. Fraai in hout uitgevoerd met een stoer werkblad dat exact de 
kleur heeft van het originele Granito-aanrecht 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.’
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Met dank aan
Annemiek en Chris
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DESIGN
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Design is overal om ons heen. In alle gebouwen, objecten en 
accessoires die we waarderen of zelfs bewonderen om hun stijl en 
vormgeving. Design is die extra laag op de wereld die het aspect 
schoonheid toevoegt aan functionaliteit. Design brengt sfeer en 
warmte en comfort in ons bestaan. Design maakt het leven mooi.
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De keuken is niet meer de keuken van enkele decennia geleden: van 
een klein, afgesloten kamertje is de keuken steeds meer het hart van 
onze woning geworden. Waar we niet alleen maar koken, maar ook 
eten, drinken, de dag bespreken, samen zijn. Het is een open, sfeervolle 
ruimte waarin we van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat leven en 
genieten van elkaars gezelschap. Design geeft deze ruimte de sfeer 
die hij verdient; het geeft de keuken zijn hart en zijn ziel. 
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Stijl is persoonlijk. Kwaliteit, exclusiviteit en design zijn universeel. 
Op design is niet één vast label te plakken. Design staat voor mooie 
materialen, een fantastische combinatie van meubels, werkblad, 
apparatuur en perfectie in ontwerp en afwerking. De schoonheid van 
vormen, lijnenspel, kleuren maakt van de designkeuken als geheel met 
recht méér dan de som der delen. 
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De designkeuken is in alles net even wat luxer en verfijnder. Zie hoe de 
binnenzijden van de laden prachtig zijn afgewerkt, hoe de inductieplaat 
perfect verzinkt in het hoogwaardige werkblad op het grote kookeiland. 
Kijk naar de uitstraling van de nieuwste keukenapparatuur en naar de 
manier waarop de nis in de wand sfeervol is uitgelicht. Over elk detail is 
nagedacht, de designkeuken is je op het lijf geschreven!
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INDUSTRIEEL
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Stevige grepen aan de kasten en laden, een eiken balk aan de schouw 
boven het prominente fornuis, lekker hangen op het robuuste blad van 
de bar aan het kookeiland. De industriële keuken zit boordevol karakter 
en het is juist dat rauwe randje dat het fantastische design typeert. Dit is 
een plek waar graag en goed gekookt wordt. Waar van een formidabele 
maaltijd wordt genoten in goed gezelschap en daarna nog lekker lang 
wordt geborreld en nagetafeld.
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Kenmerkend voor industrieel design is het samenkomen van esthetiek 
en praktisch gebruik. In de industriële keuken openbaart dit zich het 
best in de stoere en natuurlijke materialen die veelal naast elkaar 
worden gebruikt. Houten kasten, een werkblad van beton, natuursteen 
of zelfs van RVS. Een krasje is geen probleem. Sterker nog, dat brengt 
leven in het geheel; in de keuken waarin volop wordt geleefd.
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Het is heerlijk om aan het werk te zijn in de industriële keuken. Fine 
dining of lekkere grote gerechten voor veel vrienden. In een ruimtelijke 
indeling en met kwalitatief hoogwaardige keukenapparatuur draai je de 
handen er niet voor om. Kookzones zonder beperkingen, meerdere 
goede ovens en extra werkblad maken het leven makkelijk en het 
koken leuk. De wijn staat altijd op de goede temperatuur in de mooie 
wijnklimaatkast en uiteraard staat een goede kop koffie altijd klaar.
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Een grote stalen lamp, een opvallende vintage tegel aan de muur, goede 
barstoelen en een houten balk aan het plafond maken het industriële 
keukenontwerp compleet. Het design is strak en stoer, maar de perfect 
op elkaar afgestemde elementen scheppen gezamenlijk een warme, 
gezellige sfeer. De keuken is een personality op zich, die je iedere dag 
weer blijft verbazen. 

47

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   47pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   47 10-11-2022   15:0610-11-2022   15:06VERKLEIND pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   34VERKLEIND pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   34 11-11-2022   09:1211-11-2022   09:12



46 

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   46pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   46 10-11-2022   15:0610-11-2022   15:06

Een grote stalen lamp, een opvallende vintage tegel aan de muur, goede 
barstoelen en een houten balk aan het plafond maken het industriële 
keukenontwerp compleet. Het design is strak en stoer, maar de perfect 
op elkaar afgestemde elementen scheppen gezamenlijk een warme, 
gezellige sfeer. De keuken is een personality op zich, die je iedere dag 
weer blijft verbazen. 

47

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   47pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   47 10-11-2022   15:0610-11-2022   15:06VERKLEIND pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   35VERKLEIND pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   35 11-11-2022   09:1211-11-2022   09:12



48 

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   48pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   48 10-11-2022   15:0610-11-2022   15:06VERKLEIND pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   36VERKLEIND pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   36 11-11-2022   09:1211-11-2022   09:12



MODERN
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Modern betekent letterlijk ‘van deze tijd’ of ‘volgens de laatste mode’. 
Dat gaat inderdaad op voor de moderne keuken, maar verwar modern 
vooral niet met trendgevoelig. Een moderne keuken kan uitgevoerd 
zijn in alle mogelijke kleuren en materialen. De typering modern slaat 
immers minstens evenzeer op de positie en functie van de ruimte. De 
keuken is al lang niet meer de afgesloten werkruimte van weleer. De 
moderne keuken is het kloppend hart van het huis, open en sfeervol. 
En hij mag dan ook gezien worden!
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Een superstrak, minimalistisch lijnenspel is modern, maar een 
eigentijds landelijke uitvoering in een karaktervolle houtlook is óók 
modern. Een greeploze zwarte keuken is van zeer modieus eigenlijk 
al tijdloos geworden en blijft daarmee onverminderd modern. Een 
strak RVS werkblad op een kookeiland of een elegante marmerlook 
die je fraai ziet terugkomen in een subtiel uitgelichte koffiecorner. De 
mogelijkheden om eenheid te creëren in de inrichting van keuken, 
woon- en eetkamer zijn onbegrensd.
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Het moderne keukendesign wordt vervolmaakt met moderne 
keukenapparatuur, innovatief en met een prachtig, strak design. Ovens 
maken het koken eenvoudig, biofreshladen in de koelkast houden 
de verse producten extra lang vers, de afzuiging zit verwerkt in de 
inductieplaat en werkt fantastisch en de koffie uit het koffieapparaat is 
een genot. Uiteraard zijn alle apparaten desgewenst te bedienen met 
de smartphone. Gemak dient de mens!

56 

pag 49-60_STIJL Modern.indd   56pag 49-60_STIJL Modern.indd   56 10-11-2022   15:1510-11-2022   15:15

57

pag 49-60_STIJL Modern.indd   57pag 49-60_STIJL Modern.indd   57 10-11-2022   15:1510-11-2022   15:15VERKLEIND pag 49-60_STIJL Modern.indd   32VERKLEIND pag 49-60_STIJL Modern.indd   32 11-11-2022   09:1311-11-2022   09:13



Het moderne keukendesign wordt vervolmaakt met moderne 
keukenapparatuur, innovatief en met een prachtig, strak design. Ovens 
maken het koken eenvoudig, biofreshladen in de koelkast houden 
de verse producten extra lang vers, de afzuiging zit verwerkt in de 
inductieplaat en werkt fantastisch en de koffie uit het koffieapparaat is 
een genot. Uiteraard zijn alle apparaten desgewenst te bedienen met 
de smartphone. Gemak dient de mens!

56 

pag 49-60_STIJL Modern.indd   56pag 49-60_STIJL Modern.indd   56 10-11-2022   15:1510-11-2022   15:15

57

pag 49-60_STIJL Modern.indd   57pag 49-60_STIJL Modern.indd   57 10-11-2022   15:1510-11-2022   15:15VERKLEIND pag 49-60_STIJL Modern.indd   33VERKLEIND pag 49-60_STIJL Modern.indd   33 11-11-2022   09:1311-11-2022   09:13



58 

pag 49-60_STIJL Modern.indd   58pag 49-60_STIJL Modern.indd   58 10-11-2022   15:1510-11-2022   15:15

Functionaliteit, schoonheid en ambiance smelten samen in de moderne 
keuken. Kasten, kookeiland en koffiecorner zijn geen keukeninterieur in 
de ouderwetse zin van het woord, maar het zijn prachtige meubelstukken 
in de open leefkeuken waar de mooiste momenten van de dag samen 
worden doorgebracht. Je hebt er alle ruimte om in te bewegen en 
de indeling is helemaal afgestemd op jouw smaak en je woon- en 
leefsituatie. Heerlijk om in te werken, heerlijk om in te leven.
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LANDELIJK
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Sluit je ogen en beeld je een plek in waar het ouderwets knus en huiselijk 
is. Waar het heerlijk ruikt naar vers gezette koffie, het eten op het vuur 
of de zelf gemaakte appeltaart in de oven. Waar de lentezon stralender 
naar binnen lijkt te schijnen dan waar dan ook en waar het behaaglijker 
dan ooit is tijdens een lange winteravond. Het leven is verrukkelijk als je 
tijd doorbrengt met je familie en dierbaren in de landelijke keuken.
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Het landelijke keukendesign is helemaal van deze tijd, maar de styling 
hoeft niet te strak te zijn. Liever niet zelfs! Het zijn juist de greepjes 
op de kasten en de tegeltjes in de koffiecorner, de schouw boven de 
kookplaat en de stoere, vintage gootsteen die de keuken zijn warme 
karakter geven. De robuuste houten kasten geven heerlijk veel 
bergruimte en op het grote werkblad van natuursteen heb je volop de 
ruimte om je favoriete gerechten te bereiden.
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De eigentijds landelijke keuken is uitermate duurzaam. Die zekerheid 
heb je met de natuurlijke materialen die prima tegen een stootje kunnen 
en de keukenapparatuur van A-kwaliteit. Wat een genot is het om te 
werken met zulke grote ovens en met al die ruimte om je heen! Om 
nog maar te zwijgen over de wand-hoge koelkast en vriezer vol verse 
ingrediënten. Een kop warme thee heb je in een handomdraai dankzij 
de Quooker op het kookeiland.
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In deze riante open leefkeuken schuif je gezellig aan op een barstoel 
aan het eiland als er wordt gekookt. Daar begint de dag ook al goed 
met een ontbijtje in de binnenvallende zon. En ’s avonds zitten je 
gasten aan de stoere houten eettafel al met een mooi glas wijn klaar 
tot het eten wordt geserveerd. Doe je ogen maar weer open, de droom 
kan werkelijkheid worden!
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BINNENKIJKEN BIJ
Deze stoere, eigentijds landelijke keuken in de nieuwgebouwde woning 
van Rolf brengt het buitengevoel naar binnen. De afgewogen combinatie 
van robuuste natuurlijke materialen en de hoge ramen met openslaande 
deuren maakt deze keuken tot een fantastische plek om in te werken, te 
eten en te zijn.

Rolf
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Het is een moderne keuken vol leven. Dat is wat een eikenhouten keuken 
teweeg brengt. Het hout werkt en ademt en geeft de ruimte karakter. 
Bij Schoonhoven Keukens maakte Rolf de krachtige uitstraling compleet 
met de massieve omlijsting met het zwarte, licht geaderde blad van 
keramiek. Subtiele tegenhanger is de witte ombouw van de hoge kasten, 
die een zachte touch aan het geheel geeft.

HET HOUT WERKT
EN GEEFT DE 

RUIMTE KARAKTER
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Het is een moderne keuken vol leven. Dat is wat een eikenhouten keuken 
teweeg brengt. Het hout werkt en ademt en geeft de ruimte karakter. 
Bij Schoonhoven Keukens maakte Rolf de krachtige uitstraling compleet 
met de massieve omlijsting met het zwarte, licht geaderde blad van 
keramiek. Subtiele tegenhanger is de witte ombouw van de hoge kasten, 
die een zachte touch aan het geheel geeft.

HET HOUT WERKT
EN GEEFT DE 

RUIMTE KARAKTER
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Koken en bakken doe je in deze keuken gezellig recht voor je gasten 
aan het kookeiland met bar eraan. De inductieplaat is van Miele, evenals 
de meeste keukenapparatuur in de hoge wand, maar het opvallendste 
onderdeel van de uitrusting zien we boven het kookeiland. ‘Ik was geen 
voorstander van afzuiging in de kookplaat, dus ik wilde de afzuigkap 
er graag boven’, vertelt Rolf. ‘Een constructie als deze, met afzuigkap 
en verlichting erin, had ik in gedachten, maar de credits zijn voor 
Schoonhoven Keukens. Zij hebben het heel mooi vormgegeven.’
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‘VOOR CONSTRUCTIE 
BOVEN HET KOOKEILAND 

ZIJN DE CREDITS VOOR 
SCHOONHOVEN’

Het design van de Miele-apparatuur – naast de combi-stoomoven en 
bakoven heeft Rolf ook een hoge koelkast en vriezer en de vaatwasser 
in de hoge wand – en de zwarte Quooker sluit fraai aan bij het stoere, 
warme keukenontwerp. ‘Ik vond deze look erg mooi en Schoonhoven 
Keukens bood veel mogelijkheden. Zij hebben de wensen en ideeën die 
ik had perfect verder uitgedacht en uitgewerkt. Dat hebben ze heel mooi 
gedaan.’
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Met dank aan
Rolf
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BINNENKIJKEN BIJ
Waar te beginnen in de zeer ruime, maar o zo sfeervolle keuken van 
Mariëlle en Lennard? Een grote verbouwing in samenwerking met de 
buren bood hen de kans om een echte droomkeuken te realiseren en 
die grepen ze met beide handen aan.

Mariëlle en Lennard
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De keuze viel bij Schoonhoven Keukens op een landelijke keuken 
met moderne elementen. ‘We hebben ook naar hele strakke keukens 
gekeken’, vertelt Mariëlle, ‘maar in zo’n grote ruimte als deze kan dat een 
beetje kil worden. Dit vonden we gezelliger.’

‘EEN LANDELIJKE 
KEUKEN MET MODERNE 

ELEMENTEN VONDEN 
WE GEZELLIGER’
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Voor het ontwerp hadden ze weinig ‘harde voorwaarden’. Ze wilden de gootsteen op dezelfde plek als 
voorheen. Verder lieten ze de mogelijkheden in beeld brengen door Schoonhoven Keukens. In het lange 
keukenblok met al zijn werkruimte zijn alle kastjes en lades – ook die in de ronde zijden en in de schouw 
– functioneel; een luxe hoeveelheid opslagruimte dus. Opvallend zijn de grote keramische gootsteen 
en natuurlijk het AGA fornuis met daarin twee ovens, een warmhoudruimte, een opbergkast en een 
inductieplaat. De afzuigkap zit subtiel verwerkt in de schouw, waarop Mariëlle haar oog liet vallen in de 
showroom van Schoonhoven Keukens.
Daar zag ze ook de zwarte kast die, als speelse tegenhanger van de witte keukenkasten en -laden, wat extra 
kleur brengt. Daarbij heeft hij natuurlijk zijn functie met de koffiehoek erin en de koelkast en vriezer.
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De vaatwasser zit dan weer in het centrale eiland. Ook dat is functioneel met het opvallend dikke snijblok 
waaraan veel gewerkt wordt. Het is tevens een populaire plek in huis geworden om lekker te zitten op de 
barstoelen. De grote servieskast achter het eiland is ook door Schoonhoven Keukens gemaakt.
‘In de jaren negentig zijn we al eens bij Schoonhoven Keukens binnen geweest om te kijken wat er allemaal 
mogelijk was voor een keuken. Daarom kwamen we er nu ook snel terecht. Ze nemen heel erg de tijd om 
je te helpen en hebben alle vakmanschap zelf in huis. Wij twijfelden op het laatste moment nog over het 
aanrechtblad. Op zo’n moment dachten ze meteen mee over andere opties en kon er nog iets worden 
aangepast. Het ontwerp sprak ons vanaf het begin aan. We hebben onze aannemer laten meekijken 
naar het plan en die gaf aan dat het prima in elkaar zat. Dat gaf veel vertrouwen in de vakkundigheid van 
Schoonhoven Keukens.’

‘ALLE KASTJES EN 
LADES, OOK IN RONDE 

ZIJDEN EN SCHOUW, 
ZIJN FUNCTIONEEL’
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Met dank aan
Mariëlle en Lennard
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Lopikersingel 11 n 2871 AP Schoonhoven
T 0182 – 38 30 18 n I schoonhovenkeukens.nl n E info@kcschoonhoven.nl


