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Hoe kan het zo goedkoop?

Mensen die onze prijzen zien, denken soms dat 
we matige keukens verkopen. Dat is zeker niet 
het geval. Onze keukens worden gemaakt door 
gerenommeerde Duitse fabrikanten. Het gaat om 
toonaangevende merken met een goede reputatie. 

:H�KRXGHQ�GH�SULM]HQ�ODDJ�GRRU�HI¿FLsQW�WH�ZHUNHQ��
Geen gedoe met lange onderhandelingen. Geen 
onnodig dure tierelantijnen. Onze adviseurs ont-
werpen gewoon de keuken die u wilt en rekenen 
daarna de werkelijke prijs uit. Als u kiest voor onze 
RIIHUWH��EUHQJHQ�ZH�XZ�QLHXZH�NHXNHQ�UHFKWVWUHHNV�
van de fabriek naar uw huis. 

Vandaag de dag doen meer keukenverkopers 
soortgelijke beloftes. De markt is veranderd, ieder-
HHQ�YHFKW�RP�HHQ�SOHN��7RFK�JHORYHQ�ZLM�RSUHFKW�
dat niemand het waar kan maken zoals wij dat 
doen. Voor ons is het namelijk niets nieuws. 

:LM�ZHUNHQ�DO�HHUOLMN�HQ�HI¿FLsQW�VLQGV�GH�GDJ�GDW�
we open gingen. Dat is nu alweer bijna 10 jaar 
geleden. En daar zijn we trots op.

Bedankt voor uw interesse in Keukenplaats!

Bas Wouters
'LUHFWHXU�.HXNHQSODDWV
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Hoogwaardige Duitse keukens

Duitse keukens zijn gewild door de hoogwaardige 
kwaliteit. Deze keukens worden onder vele 
PHUNQDPHQ�YHUNRFKW��$O�GH]H�PHUNHQ�ZRUGHQ�
JHSURGXFHHUG�LQ�VOHFKWV�HHQ�KDQGYRO�JURWH�
IDEULHNHQ��.HXNHQSODDWV�ZHUNW�GLUHFW�VDPHQ�PHW�
deze gerenommeerde fabrikanten. 

Nederlandse keukenwinkel

Keukenplaats is een Nederlands bedrijf dat al bijna 
10 jaar bestaat. Uw aankoop valt onder Nederlands 
UHFKW��RYHU�VHUYLFH�HQ�JDUDQWLH�LV�GXV�JHHQ�
onduidelijkheid.

Voorgemonteerde keukens

We leveren uw keuken voorgemonteerd, zoals een 
reguliere keukenwinkel dat zou doen. Uiteraard 
kunnen we uw keuken voor u opbouwen 
(meerprijs vanaf € 450,-). 

keukenplaats
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Zo houden we de prijs laag

*HHQ�GXUH�UHFODPH
:H�JHEUXLNHQ�LQWHUQHW��GH�HIIHFWLHIVWH�PDQLHU�RP�X�WH�EHUHLNHQ�

'LUHFW�GH�UHsOH�SULMV
We verspillen geen tijd aan lange onderhandelingen. 

Slimme logistiek
:H�EUHQJHQ�XZ�NHXNHQ�UHFKWVWUHHNV�YDQ�GH�IDEULHN�QDDU�XZ�KXLV���

/DJH�VHUYLFHNRVWHQ
We verkopen uitsluitend hoogwaardige en degelijke keukens.  
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Uw keuken bij Keukenplaats?

We nemen alle tijd voor het ontwerp van uw 
keuken. Daarom werken we alleen op afspraak. 
Onze adviseur ontwerpt uw keuken op basis van 
uw budget, kookstijl en wensen. 

U krijgt 3D impressies van de ontwerpen, zodat u 
UXVWLJ�RYHU�YHUVFKLOOHQGH�NHX]HV�NXQW�QDGHQNHQ��
(Q�JHHQ�JHGRH�PHW�ODQJH�RQGHUKDQGHOLQJHQ��ZH�
UHNHQHQ�GLUHFW�GH�HFKWH�SULMV�XLW��

17 showrooms

.HXNHQSODDWV�EHVFKLNW�RYHU����VKRZURRPV�
verspreid over Nederland. Er is altijd een 
showroom bij u in de buurt. Hier kunt u alle 
keukensystemen en uitvoeringen in ons 
assortiment zien. 

Ontwerp aan huis

We komen met alle plezier bij u langs met een 
laptop, keukengidsen en stalen. Zo kan de 
keukenadviseur de ruimte zelf meten en rekening 
KRXGHQ�PHW�RQGHU�PHHU�ERXZVWLMO�HQ�OLFKWLQYDO���
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Maak een afspraak

Beniewd naar de mogelijkheden van Keuken-
plaats? Vraag een afspraak aan! Onze adviseur 
helpt graag met het ontwerpen van uw keuken. U 
weet snel wat uw nieuwe keuken bij Keukenplaats 
kost. En u zit nog nergens aan vast. 

Tweede offerte

8�EHQW�HU�XLW�HQ�ZHHW�SUHFLHV�KRH�XZ�NHXNHQ�PRHW�
worden. Bent u ook zeker dat u een goede prijs 
heeft gekregen? Onze adviseur kijkt graag even 
PHH��2S�EDVLV�YDQ�KHW�RQWZHUS�HQ�GH�VSHFL¿FDWLH��
EHUHNHQHQ�ZH�GH�UHsOH�SULMV��%LQQHQ����XXU�RQW-
vangt u onze offerte.
VHFRQG�RSLQLRQ

keukenplaats

Afspraak maken

http://www.keukensduitsland.nl/?utm_source=e-book&utm_medium=email&utm_campaign=e-book+2013
http://www.keukensduitsland.nl/second-opinion?utm_source=e-book&utm_medium=email&utm_campaign=e-book+2013
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Klassieke keukens

Meer klassieke keukens

keukenplaats

http://www.keukensduitsland.nl/aanbiedingen/klassiek?utm_source=e-book&utm_medium=email&utm_campaign=e-book+2013
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Moderne keukens

Meer moderne keukens
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http://www.keukensduitsland.nl/aanbiedingen/modern?utm_source=e-book&utm_medium=email&utm_campaign=e-book+2013
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Landelijke keukens

Meer landelijke keukens
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http://www.keukensduitsland.nl/aanbiedingen/landelijk?utm_source=e-book&utm_medium=email&utm_campaign=e-book+2013
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Fronten

keukenplaats

Meer fronten

http://www.keukensduitsland.nl/fronten/massief-hout?utm_source=e-book&utm_medium=email&utm_campaign=e-book+2013
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Werkbladen

keukenplaats

Meer werkbalden

http://www.keukensduitsland.nl/aanrechtbladen/kunststof?utm_source=e-book&utm_medium=email&utm_campaign=e-book+2013


11

Altijd aanbiedingen

Bekijk alle aanbiedingen * Vermeld de brochure actie bij de aanvraag van uw offerte. 

keukenplaats

Seattle
Nu € 1.899,-*

DeltonaNu € 3.299,-*

PittsburghNu € 7100,-*

)URQWHQ��� NLHV�XLW����NOHXUHQ�KRRJJODQV
:HUNEODG��� NLHV�XLW����RSWLHV�NXQVWVWRI�
$SSDUDWXXU��� ,QGHVLW��NRHONDVW��EDNRYHQ�� 

FHUDPLVFKH�NRRNSODDW��DI]XLJNDS��

)URQWHQ��� ZLW�RI�PDJQROLD�KRRJJODQV�ODN
:HUNEODG��� NLHV�XLW����RSWLHV�NXQVWVWRI
$SSDUDWXXU��� :KLUOSRRO��NRHONDVW��EDNRYHQ�� 

FHUDPLVFKH�NRRNSODDW��DI]XLJNDS��

)URQWHQ��� ���PP�GLN��NLHV�XLW���NOHXUHQ�PDW�ODN
:HUNEODG��� NLHV�XLW����RSWLHV�NXQVWVWRI
$SSDUDWXXU��� %DXNQHFKW�:KLUOSRRO��NRHONDVW��

EDNRYHQ��FHUDPLVFKH�NRRNSODDW��
afzuigkap) 

http://www.keukensduitsland.nl/aanbiedingen/prijzen-tot-2000?utm_source=e-book&utm_medium=email&utm_campaign=e-book+2013
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