Checklist keuken kopen
Deze handige checklist is je ideale compagnon wanneer je van plan bent een nieuwe keuken
te kopen. Als je de checklist doorloopt weet je zeker dat je niets vergeet bij de aanschaf van
je nieuwe keuken.

Checklist ergonomie nieuwe keuken
▪

Maak een ‘programma van je eisen’
▪ Uit hoeveel personen bestaat je huishouden?
▪ Verandert dit in de nabije toekomst?
▪ Hoeveel personen moeten tegelijkertijd van de keuken gebruik kunnen maken?
▪ Wil je veel comfort of mag het ook wat minder?
▪ Waar wil je de keuken voor gebruiken? Wil je uitgebreid gaan koken en bakken of ga je
er alleen een snelle hap bereiden?
▪ Is er behoefte aan (extra) kastruimte of kan je volstaan met alleen onderkasten?
▪ Welke (inbouw)apparatuur wens je en wat is daar al van aanwezig?
▪ Moet de wasmachine ook in de keuken komen?
▪ Wil je kunnen eten in de keuken en zo ja, met hoeveel personen? Als een tafel niet
past, is een eetbar dan een optie?
▪ Moet er rekening gehouden worden met de lengte van de gebruikers? Denk hierbij aan
een extra hoog of juist laag werkblad.
▪ Wil je rekening houden met de links- of rechtshandigheid van de hoofdgebruiker?
▪ Is de ruimte waar de keuken zich bevindt gesloten, open of half open? Wil je dit zo
houden?
▪ Ben je tevreden met de huidige maat en locatie van de keuken of wil je verbouwen?
▪ Hoe groot is de ruimte waar de keuken komt?

Checklist maatvoering nieuwe keuken
▪

Maak een volledige plattegrond van je keuken, rekening houdend met:
▪ Alle afmetingen (hoogte, lengte, breedte van muren, deuren en ramen), inclusief de
afstand van de vloer tot aan een vensterbank.
▪ Plaats en draairichting van ramen en deuren.
▪ Plaats en hoeveelheid stopcontacten.
▪ Plaats van de radiator.
▪ Bedenk naar welke opstelling, indeling, stijl en kleur je voorkeur uitgaat.

Checklist keukenofferte maken
▪

Stel voor het aanvragen van een offerte je budget voor de nieuwe keuken vast, rekening
houdend met het budget voor..
▪ …. de keuken zelf (de kasten en apparaten).
▪ …. het verleggen van leidingen (gas, water en elektra).
▪ …. eventuele andere verbouwingen.
▪ …. de afwerking (vloeren, wanden en/of verlichting).

Onze offertes zijn te allen tijde kosteloos en vrijblijvend
Wij zijn CBW erkend
No nonsens- en ervaren adviseurs die met je meedenken
Je ontvangt altijd een 3D overzicht van de keuken
Wij spreken duidelijke levertijden met je af.
Wij zijn onafhankelijk en leveren alle bekende merken
Wij doen niet aan opdringerige verkopers met targets
Wij zijn altijd gastvrij en informeren je graag
Ook na plaatsing van je nieuwe keuken staan wij voor je klaar

