Twee-onder-een-kap Type L, M en N

Een keuken
in uw eigen stijl

Deze keuken
is speciaal
ontworpen voor uw
woning
Keukenprijs

€ 8.750,-

merk:

model:

Valencia met geruisloos
sluitende deuren en laden

kleur:

Wit extraglans

greep:

Greeploos

corpus:

Wit

werkblad:

Composiet met vlakke randafwerking

spoelbak:

RVS vierkant vlakinbouw

kraan:

Eénhendel mengkraan

* Bovengenoemde keukeprijs is excl. montage en excl. installatiekosten

transparante

technisch volledig

offerte

op de hoogte

levering, montage
en nazorg

U ontvangt een offerte met een

Wij zijn geheel op de hoogte van de

De levering en montage van de keuken

transparante prijs inclusief montage

maatvoeringen van uw keukenruimte en

vindt plaats in nauwe samenwerking met

(indien gewenst) én de mogelijkheid

van alle technische (on)mogelijkheden.

u en de aannemer.

gelijk een indicatie te krijgen voor de

Wij zorgen ervoor dat uw aannemer

kosten van de installatiewijzigingen.

alle aansluitingen volgens onze opgave

Tevens zijn wij CBW-erkend en leveren

aanbrengt.

dus volgens deze voorwaarden.

Wij meten de keukenruimte tijdens

Uiteraard staan wij ook ná aankoop èn

de bouw in. Vervolgens vindt er een

plaatsing van uw keuken klaar, in de

Daarnaast hanteren wij aankoopgarantie:

wijzigingsgesprek plaats waarin u

vorm van uitstekende garantie en service.

mocht de bouw of de koop van uw

eventueel uw laatste wijzigingen kunt

woning onverhoopt niet doorgaan, dan

doorgeven. Pas daarna wordt uw

wordt de keuken kosteloos geannuleerd.

keuken definitief besteld.

De afgesproken prijs ligt uiteraard de
gehele projectduur vast.

Afspraak maken?
030 - 25 80 251

deze apparaten zijn opgenomen in de prijs van de keuken

gaskookplaat

Vonkontsteking
Gietijzeren pandragers

combi-oven

Inhoud 45 liter
6 ovenfuncties
5 magnetronstanden

schouwkap

Cassettefilters
Recirculatie
RVS achterwand

koelKAST

Inhoud 181 liter
Energieklasse A+

vaatwasser

VRIESKAST

Geschikt voor 12 couverts

Vriesgedeelte 17 liter

Volledig geïntegreerd
Energielabel A+

Inhoud 150 liter
Energieklasse A+

garantiebepalingen

5 jaar garantie
Bij 4 of meer inbouwapparaten per
keuken (2 jaar volledige garantie en 3
jaar aanvullende volledige garantie excl.
voorrijkosten)

Technologie
voor het leven

2 jaar garantie
Bij 3 of minder inbouwapparaten per
keuken.

Voor iedere stijl,
binnen elk budget

U ziet dat binnen elk budget wel een keuken te
ontwerpen is. Uiteraard kunt u naar hartelust
wijzigen in opstelling, kleuren en materialen.

Eindeloos combineren

Mocht u uw keuken helemaal naar eigen wens
en inzichten willen samenstellen, bent u van harte
welkom in onze showroom.

deze keukens geven u een beeld van wat er zoal mogelijk is:

merk:

eigenhuis

merk:

eigenhuis

merk:

eigenhuis

prijsrange:

tot € 5.000

prijsrange:

€ 5.000 - € 7.500

prijsrange:

€ 5.000 - € 7.500

merk:

eigenhuis

merk:

eigenhuis

merk:

eigenhuis

prijsrange:

€ 7.500 - € 10.000

prijsrange:

€ 7.500 - € 10.000

prijsrange:

€ 7.500 - € 10.000

merk:

eigenhuis

merk:

eigenhuis

prijsrange:

€ 10.000 - € 12.500

prijsrange:

€ 12.500 - € 15.000

apparatuur: zanussi

apparatuur: siemens

apparatuur: aeg

apparatuur: pelgrim

apparatuur: atag

apparatuur: bosch

Prijzen zijn exclusief montage en verrekening van eventuele keukencheque.

apparatuur: neff

apparatuur: miele

CADEAUCHEQUE QUOOKER
Het aanrecht staat tegenwoordig steeds
voller met apparatuur, terwijl het eigenlijk
een werkblad is. De Quooker maakt het
aanrecht weer leeg doordat hij een
aantal apparaten overbodig maakt.

TER WAARDE VAN

€ 1.195,-

Deze 3- in-1 kranen leveren koud,
warm én kokend water, waardoor u
geen reguliere kraan of waterkoker
meer nodig hebt. Naast ruimtebesparend,
is een Quooker ook energiebesparend,
waterbesparend, tijdbesparend, veilig en
bovenal gemakkelijk.
Bij aanschaf van een complete
keuken vanaf € 5.000 incl. BTW bij Eigenhuis
Keukens ontvangt u gratis
een Quooker naar keuze*:

Quooker Fusion (model Round of Square)
of Quooker Flex.
* M.u.v. benodigde aanpassingen leidingwerk.
In plaats van een Quooker kan er ook gekozen worden voor een korting van € 600,- incl. BTW op uw keuken.

Bijgaande Quookercheque is inclusief 21% btw en geldig bij aanschaf van een keuken vanaf € 5.000,-. Deze cheque is niet inwisselbaar tegen
contanten en wordt slechts verrekend op de eindprijs van uw keuken. Maximaal één Quookercheque per klant. Indien er afwijkende afspraken met
de verkopende partij zijn gemaakt,vervalt deze keukencheque.

Maximale
keuzevrijheid bij
de aankoop van
een droomkeuken

De keukenexperts in onze showroom nemen
graag de tijd om al uw persoonlijke vragen te
beantwoorden en uw ideeën en wensen te vertalen
in uw droomkeuken op maat.
U bent altijd welkom om u bij ons te komen
oriënteren. Wilt u een gedegen advies, dan
verzoeken wij u vooraf een afspraak te maken.
Als blijk van waardering voor uw komst in onze
showroom krijgt u na het opmaken van een vrij
blijvende offerte nog een passende attentie

Inclusief gratis
installatiepakket,
ideaal bij een
keuken op maat

Als de keukenopstelling wordt aangepast, zitten
de standaard aansluitpunten niet altijd op de juiste
plaats. In veel gevallen brengt dat extra kosten
met zich mee. Als u bij Eigenhuis Keukens uw
keuken bestelt, ontvangt u het onderstaande
installatiepakket. Welke in samenspraak met
onze opdrachtgever tot stand is gekomen.

installatiepakket
Het verplaatsen van de basis elektra- en
loodgieterspunten binnen de keukenruimte,
zoals gemarkeerd op de 0-tekening, op
maximaal 3 wanden (m.u.v. mv-punten).
De wijzigingen worden gratis uitgevoerd

mits ze voor de n.t.b. sluitingsdatum bij ons
bekend zijn.

EIGENHUIS KEUKENS
HOEVELAKEN

openingstijden
ma.

gesloten

Bedrijventerrein De Horstbeek

di-wo.

10.00 - 17.30 u

De Wel 34 - 3871 MV Hoevelaken

do.

10.00 - 17.30 u

T. 030 - 25 80 251

vr.

10.00 - 21.00 u

E. hoevelaken@eigenhuiskeukens.nl

za.

10.00 - 17.00 u

