Keukenbrochure De Erven 31 woningen fase II

keukens badkamers inbouwkasten vloeren
deskundig verrassen

www.middelkoopculemborg.nl
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Keukenbrochure project “De Erven”, oktober 2019.
Keukenbrochure
Alle rechten,
projectdruk–
“De Heren
en zetfouten
van Broekgraaf”,
voorbehouden.
december 2018.
Alle rechten, druk– en zetfouten voorbehouden.
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Uw voordeel bij
Middelkoop
Beste toekomstige bewoner
“We willen er altijd
zijn voor de klant,
of u nu komt voor
een scharniertje
of voor een complete nieuwe
keuken.”

van Hoef en Haag,
Het is een kwestie van smaak. Van uw eigen, persoonlijke voorkeuren. Die bepalen hoe uw woning in "De Erven
fase 2" er uit gaat zien. Zodat het een plek wordt waarin u
zichzelf herkent en thuis voelt. Als u op zoek bent naar
een nieuwe keuken, badkamer, vloer of inbouwkast, wilt u
zo persoonlijk mogelijk worden geholpen.
Logisch, vinden wij bij Middelkoop. Om u zo compleet en
persoonlijk te kunnen adviseren, streven we naar maatwerk. Vanaf het moment dat u zich oriënteert op
onze website of via deze brochure, tot aan de levering
van uw aankoop en zelfs daarna.

Het échte voordeel van Middelkoop is voor
iedereen uniek.
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Onze werkwijze in het project

De Erven fase 2
Om u als toekomstige bewoner van één van de woningen in project “De Erven fase 2”
zo goed mogelijk te kunnen begeleiden bij de aanschaf van uw keuken hebben wij de
volgende werkwijze opgesteld.

Zodra wij van de aannemer uw gegevens hebben ontvangen, nemen wij contact met u
op voor het maken van een afspraak met één van onze verkoopadviseurs. Persoonlijke
aandacht vinden we daarbij erg belangrijk. We maken voor u een offerte voorzien van
een duidelijke 3-D tekening in kleur. Zo heeft u in één oogopslag de totale kosten in
beeld. Als uw offerte een order wordt, zetten wij alles voor u in werking.
Tijdens de bouw wordt uw eventueel aangekochte keuken ingemeten en de bouwkundige wijzigingen en/of aanpassingen van het leidingwerk zullen wij samen met de uitvoerder op de bouw controleren. In overleg met u zullen wij z.s.m. na de sleuteloverdracht de

keuken monteren en aansluiten. Voor het hele proces, van showroombezoek tot oplevering geldt: Kwaliteit en service staan bij ons hoog in het vaandel!

Deze brochure is samengesteld in
samenwerking met de volgende partij:
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Uw voordelen in het project

De Erven fase 2


Uw adviseur is volledig op de hoogte van de mogelijkheden in uw woning



U krijgt altijd een persoonlijke offerte voorzien van een 3-D ontwerp in kleur



Per bouwnummer is er een uniek ontwerpvoorstel beschikbaar



Nauwe samenwerking tussen projectpartners in het voor– en na traject



Het standaard leidingwerk is in overleg met de aannemer te verplaatsen



Middelkoop levert een duidelijk leidingschema aan de aannemer



Kosten voor de eventuele uitbreiding van het leidingwerk zijn bij het uitbrengen van uw
offerte reeds bekend



Géén aanbetaling (bij aankoop keuken)



Na de oplevering van uw woning zal de montage van uw keuken in overleg met u
zo snel mogelijk plaatsvinden



5 keukenmerken: Schmidt — MK collectie — PUUR — Schüller — Next125.



2500 m2 woonplezier met 60 keukenopstellingen



Meer dan 80 jaar ervaring



Klantgerichte service

www.middelkoopculemborg.nl
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Tussenwoning type C
Bouwnummer 59-60-61-75-76 getekend en bouwnummer 79-80 gespiegeld
Complete keuken ter waarde van Stelpost € 5.500,Keuken: MK collectie
kunststof front rondom afgewerkt
Kleur: Wit softglans
Hoekopstelling greeploos
Hoge kast voor koelkast en combimagnetron
Kunststof werkblad met enkele spoelbak
Compleet met Whirlpool apparatuur:


Inductiekookplaat met 4-zones



RVS afzuigkap recirculatie



RVS combimagnetron



Vaatwasser



Koelkast

Eénhendel keukenkraan
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Hoekwoning type A
Bouwnummer 57
Complete keuken ter waarde van Stelpost € 5.500,Keuken: MK collectie
kunststof front rondom afgewerkt

Kleur: Wit softglans
Rechte keukenopstelling greeploos
Hoge kast voor koelkast en combimagnetron
Kunststof werkblad met enkele spoelbak
Compleet met Whirlpool apparatuur:


Inductiekookplaat met 4-zones



RVS Afzuigkap recirculatie



RVS Combimagnetron



Vaatwasser



Koelkast

Eénhendel keukenkraan
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Hoekwoning type C
Bouwnummer 58-77-81 getekend en bouwnummer 62-74-78 gespiegeld
Complete keuken ter waarde van Stelpost € 5.500,-

Keuken: MK collectie
kunststof front rondom afgewerkt

Kleur: Wit softglans
Rechte keukenopstelling greeploos
Hoge kast voor koelkast en combimagnetron
Kunststof werkblad met enkele spoelbak
Compleet met Whirlpool apparatuur:


Inductiekookplaat met 4-zones



RVS Afzuigkap recirculatie



RVS Combimagnetron



Vaatwasser



Koelkast

Eénhendel keukenkraan

8

www.middelkoopculemborg.nl

2-onder-1 kapwoning type A
Bouwnummer 67 getekend en bouwnummer 68 gespiegeld
Complete keuken ter waarde van Stelpost € 7.500,-

Keuken: MK collectie
kunststof front rondom afgewerkt

Kleur: Wit softglans
Kook-/spoel eiland
Hoge kastenwand greeploos
Stenen werkblad met enkele spoelbak
Compleet met Siemens apparatuur:


Inductiekookplaat met 4-zones



RVS Afzuigkap recirculatie



RVS Combimagnetron



Vaatwasser



Koelkast

Eénhendel keukenkraan
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2-onder-1 kapwoning type B
Bouwnummer 70 getekend en bouwnummer 69 gespiegeld
Complete keuken ter waarde van Stelpost € 7.500,-

Keuken: MK collectie
kunststof front rondom afgewerkt

Kleur: Wit softglans
Kook-/spoel eiland
Hoge kastenwand greeploos
Stenen werkblad met enkele spoelbak
Compleet met Siemens apparatuur:


Inductiekookplaat met 4-zones



RVS Afzuigkap recirculatie



RVS Combimagnetron



Vaatwasser



Koelkast

Eénhendel keukenkraan
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2-onder-1 kapwoning type C
Bouwnummer 64-71 getekend en bouwnummer 65-72 gespiegeld
Complete keuken ter waarde van Stelpost € 10.000,-

Keuken: MK collectie
kunststof front rondom afgewerkt

Kleur: Wit softglans
Kook-/spoel eiland
Hoge kastenwand greeploos
Stenen werkblad met enkele spoelbak
Compleet met Miele apparatuur:


Inductiekookplaat met 4-zones



RVS Afzuigkap recirculatie



RVS Combimagnetron



Vaatwasser



Koelkast

Eénhendel keukenkraan
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Vrijstaande woning type A
Bouwnummer 66 getekend en bouwnummer 73 gespiegeld
Complete keuken ter waarde van Stelpost € 10.000,-

Keuken: MK collectie
kunststof front rondom afgewerkt

Kleur: Wit softglans
Kookwand met spoel-/schiereiland
Hoge kast voor combimagnetron en koelkast
Stenen werkblad met enkele spoelbak
Compleet met Miele apparatuur:


Inductiekookplaat met 4-zones



RVS Afzuigkap recirculatie



RVS Combimagnetron



Vaatwasser



Koelkast

Eénhendel keukenkraan
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Vrijstaande woning type B
Bouwnummer 63-82
Complete keuken ter waarde van Stelpost € 10.000,-

Keuken: MK collectie
kunststof front rondom afgewerkt
Kleur: Wit softglans met carbon
Kook-/spoel eiland
Hoge kastenwand greeploos
Stenenwerkblad met enkele spoelbak
Compleet met Miele apparatuur:


Inductiekookplaat met 4-zones



RVS Afzuigkap recirculatie



RVS Combimagnetron



Vaatwasser



Koelkast

Eénhendel keukenkraan
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Apparatuur van tussen- en hoekwoningen

Apparatuur van 2 - onder 1 kap woning type A en B

Apparatuur van 2- onder 1 kap woning type C en vrijstaande woningen
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 COMBI-MAGNETRON 11 Functies
 KOELKAST inhoud 132 liter
 AFZUIGKAP RVS recirculatie
 INDUCTIEKOOKPLAAT 4 zones
 VAATWASSER 13 Couverts

 COMBI-MAGNETRON 15 Functies
 KOELKAST inhoud 151 liter
 AFZUIGKAP RVS recirculatie
 INDUCTIEKOOKPLAAT 4 zones
 VAATWASSER 13 Couverts

 COMBI-MAGNETRON 15 Functies
 KOELKAST inhoud 151 liter
 AFZUIGKAP RVS recirculatie

 INDUCTIEKOOKPLAAT 4 zones
 VAATWASSER 14 Couverts

www.middelkoopculemborg.nl
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Hoe kan Middelkoop u

deskundig verrassen?
In de loop der jaren is er véél veranderd bij Middelkoop. Maar sommige dingen zijn

hetzelfde gebleven. Onze manier van omgaan met klanten bijvoorbeeld. Dat
‘compleet persoonlijk’ heeft er altijd al ingezeten. Noem het een bedrijfsfilosofie.
Maar vooral: ervaar het zelf in 7 stappen.

01 De plattegrond vertelt u bij binnenkomst

02

meteen waar u moet zijn.

bijvoorbeeld met het maken van een
afspraak.

Onze receptionistes helpen u graag,

03 Persoonlijk advies van onze experts, toegesneden op uw specifieke situatie.
16
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04

We vertalen uw wensen in een

05 U ontvangt van ons een compleet

ontwerp op maat.

gepersonaliseerde offerte.

06

07 Onze ervaren monteurs plaatsen uw nieu-

Samen met u plannen we de

levering. Aanbetalen is niet nodig.

we keuken, badkamer of interieur.

Ook achter de schermen staat ons team garant voor de beste service.

www.middelkoopculemborg.nl
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Sterke merken
Bent u op zoek naar een bepaald merk? Middelkoop heeft onder andere de
onderstaande kwaliteitsmerken in haar collectie.
Keukens

Badkamers

Interieur

* Schmidt

* Sealskin

* Vloeren

* MK-collectie

* Villeroy & Boch

- Quick Step

* PUUR

* Axor by Hansgrohe

- MFlor

* Next125

* Primabad

- Ambiant

* Schüller

* Van Heck

- Solidfloor
- Venis
* Inloopkasten
- Noteborn
- Raffito
- Inquino

Wilt u meer zien van onze collectie, of wilt u meer reacties lezen van klanten die u voorgingen? Kijk dan eens op
www.middelkoopculemborg.nl.
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Wat
wij nog meer
voor
Wat kan
Middelkoop
verder
voor u
betekenen
u kunnen
betekenen
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Middelkoop
Middelkoop Culemborg
Beesdseweg 2
4104 AW Culemborg

T: 0345-512020
E: info@middelkoopculemborg.nl
I. www.middelkoopculemborg.nl

Openingstijden:
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

gesloten
9.00 - 17.30 uur
9.00 - 17.30 uur
9.00 - 17.30 uur
9.00 - 17.30 uur
9.00 - 21.00 uur

