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Alles wat u wilt 
weten over uw 
nieuwe keuken
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Een nieuwe keuken, voor u!

Wie zijn wij?
Graag stellen wij ons even aan u voor. Wij zijn uw keukenteam. Het team 
bestaat uit Martha, John en Marjolein. Martha werkt in het zuidelijk deel van 
ons werkgebied en Marjolein in de regio Noord. John kunt u ‘tegen komen’ in 
beide regio’s. 

Wat doen wij?
Samen met u zorgen we ervoor dat u straks een keuken heeft die helemaal 
aansluit bij uw situatie, wensen en mogelijkheden. Wij komen graag bij u langs 
om u te adviseren en doen er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Zodat 
u straks zorgeloos kunt genieten van uw nieuwe keuken.

Beste bewoner,

U heeft aangegeven dat u graag een nieuwe keuken wilt. Wat kunt u 
verwachten, waar moet u rekening mee houden en wat zijn de eventuele 
extra kosten? En hoe komt uw nieuwe keuken er eigenlijk uit te zien? U 
leest en ziet het in deze keukenfolder. Wij voorzien u graag van handige 
informatie, slimme tips én van extra keukeninspiratie. Veel lees- en 
kijkplezier!

Groetjes van uw keukenteam.
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Wat bieden wij u aan?
Wij bieden u kosteloos een standaardkeuken aan indien uw 
huidige keuken ouder is dan 20 jaar. Waar bestaat die keuken uit, 
wat betekent dit voor u en wat kunt u doen als u de keuken wilt 
uitbreiden?

Wat is een standaardkeuken?
Een standaardkeuken is een keukenblok dat bestaat uit drie onderkasten en 
drie bovenkasten, afhankelijk van het type woning. Zo kan het voorkomen dat 
een standaardkeuken in sommige woningen bestaat uit een hoekkeuken. Uw 
keukenadviseur kan u vertellen wat bij u de standaard keuken is. 

Wilt u uitbreiding van de keuken?
Iedereen heeft zijn eigen wensen en mogelijkheden. Wilt u de standaardkeuken 
uitbreiden of een aantal extra’s? Dat kán! U betaalt hier wel een meerprijs voor. 
Elders in deze folder leest u daar meer over.

Waar moet u rekening mee houden?
Gaat u verhuizen en heeft u de keuken uitgebreid? Wil de nieuwe huurder 
deze niet overnemen? Dan dient u de keuken terug te brengen tot een 
standaardkeuken, met alle inspanningen en kosten van dien. Het is goed om hier 
van tevoren goed over na te denken.
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Welke keuken past bij u?
Gaat u voor een landelijke, industriële, moderne of basic look? Alles 
is mogelijk! Laat u inspireren door onderstaande voorbeelden. U ziet 
uit welke materiaal de keukens bestaan en welke kleurstellingen 
mogelijk zijn.

Wilt u graag een andere opstelling of andere kleurcombinaties? Dat kan natuurlijk 
ook. U kunt de kleuren en materialen rustig verderop in deze folder bekijken.

Wij wensen u veel plezier bij het samenstellen van uw nieuwe keuken.

Klant Wooncompagnie Project renderingen standaard keukens te hoorn Datum 28-3-2019
Referentie BouwNr - Schaal -
Bonnummer 45027964.01.02 Leveradres Opstelling 2 / opstelling 180cm (beton grijs strak) Versie
Tekening Rendering 1 Verkoper Evert Matla Formaat A4L

Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Klant Wooncompagnie Project renderingen standaard keukens te hoorn Datum 28-3-2019
Referentie BouwNr - Schaal -
Bonnummer 45027964.01.05 Leveradres Opstelling 5 / opstelling 210 wit Versie
Tekening Rendering 1 Verkoper Evert Matla Formaat A4L

Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.
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Mogelijke uitbreiding voor 
uw keuken

* Prijzen onder voorbehoud prijswijziging bovenstaande.

Optie 1: Ladekast i.p.v. standaardkast met deur € 230,00

Optie 2: Hoge ombouwkast t.b.v. koelkast*
* Prijs verschilt per afmeting

€ 912,00*

Optie 3: Ombouw voor inductiekookplaat en oven € 351,00*

Optie 4: Verlengd blad per strekkende meter € 156,00

Optie 5: Bovenkast t.b.v. afzuigkap € 227,00*

Optie 6:
Korfzeefplug i.p.v. standaard stop 
met ketting

€ 32,00

Optie 7:
Eenhendelmengkraan i.p.v. 
standaard met draaiknoppen

€ 130,00
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Atlas front- en rompkleuren

Comfort grepen

Solid10 Green aanrechtbladen

SOLID10

GREEN

10
ja
ar

ga
rant

ie

Bruynzeel Keu
ke
ns

Kashmir KA1

Acacia AC2

Ruw eiken donker 
ED2

Leem LE2

Ruw eiken blond 
EB2*

* Deze kleuren zijn niet leverbaar als rompkleuren.

Platinagrijs PG1

Ruw eiken grijs 
EG4

Betongrijs BT2* Oud eiken natuur 
EN4

Beugelgreep C010 
Kleur: CH1

Molise C011 
Kleur: CH2

Gemova D011 
Kleur: CH1

Streep D028
Kleur: Zwart

Toscana D018 
Kleur: RVS

Beton Licht
R 6520 VV

Vulkaan Grijs
DE 2802

Koren Donkergrijs
F 7919 TC

Subtile
DE 2613

Puur Eiken
R 4366FG

Beton
F 275ST15

Solid
DE 2615

Fino Donker Antraciet 
Gespikkeld F 7684 TC

Oud eiken grijs
R 4264 RT

Ruw eiken grijs
H 1146ST22

Graniet Zwart
R 6216 TC

Oud eiken natuur
R 4262 RT

Rocky
DE 2390

Noce Milano
R 4896 RT

Black Limestone
R 6424 TC

Terrazzo Classic
DE 2611

Vulkaan Zwart
DE 2800

Peru Marron
MK 432 C

Variety
DE 2610

Capri D014 
Kleur: RVS

Ergo D022 
Kleur: CH1

Pieza D052 
Kleur: Zwart

Bari C020 
Kleur: RVS

Wit WI12 Antraciet AN2Magnolia MA2

Steigerwit SW2* Oud eiken grijs 
EG6

Crème Vanille CR3

Walnoot Alaska WA6 Wild Eiken Licht 
WL2*

Wild Eiken Donker 
WD2*

Streep D028
Kleur: NI1

Pieza D052 
Kleur: RVS

Atlas frontkleuren

Comfort grepen

Aanrechtblad

Kashmir KA1*

Acacia AC2

Zilver eiken ZL2

Leem LE2Kristalgrijs KG1*

Ruw eiken blond  
EB2

* Deze kleuren kunnen als rompkleur gebruikt worden..

Zink ZK1

Grafiet GF1* Betongrijs BT2Terrabruin TB4*

Beugelgreep C010
mat chroom

Beugelgreep C011
hoogglans chroom

Streep D028
mat zwart

Toscana D018 
rvs-look

Capri D014 
rvs-look

Pieza D052
mat zwart

Bari C020 
rvs-look

Wit WI12* Magnolia MA2

Steigerwit SW2 Puur eiken PU2

Crème Vanille CR3*

Walnoot Alaska  
WA6

Wild Eiken Licht 
WL2

Wild Eiken Donker 
WD2

Streep D028
mat nikkel

Pieza D052 
rvs-look

Rossano C023
rvs-look

Menfi D024
mat chroom

Malaga D026
rvs-look

Statue grey 
DE 2392

Indusrial 
F 187 ST76

Vulkaan grijs 
DE 2802

Noce milano 
R 4896 RT

Oud eiken grijs 
R 4264 RT

Metallic black 
F 629 ST16

Noten blok 
R 5151 TR

Cosy oak 
DE 5902

Brown limestone  
R 6462 FG

Subtile 
DE 2613

Wave 
DE 2380

Rocky 
DE 2390

Variety 
DE 2610

Beton 
F 275 ST 15

Puur eiken 
R 4366 FG

Terrazzo Classic 
DE 2611

Koren Donkergrijs 
F 7919 TC

Beton grijs 
F 638 ST16 

Titan 
R 6234 BR
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Tegelkeuze
Via Wooncompagnie kunt u meteen de wandtegels in uw keuken 
laten vervangen of uitbreiden. De kosten hiervan zijn volledig voor uw 
rekening. Soms gelden uitzonderingen, bijvoorbeeld als uw huidige 
tegelwerk technisch niet meer in orde is. Tijdens het persoonlijke 
gesprek wordt dit door de keukenadviseur beoordeeld.

Er is keuze uit 4 verschillende tegels van MOSA met een afmeting van 15x20 cm. 
U kunt ze liggend of staand aan laten brengen.

MOSA 0490 glans/wit
MOSA 0495 mat/wit
MOSA 0497 glans/crème
MOSA 0498 mat/crème

De prijs per m2, inclusief betegelen door Wooncompagnie, is € 90,00*.

Wanneer uw tegels niet doorlopen tot aan de onderkant van de afzuigkap kunt u 
er voor kiezen deze door te laten lopen. U betaald hiervoor € 60,00*.

(bovenstaande prijzen zijn incl. BTW)

*Prijzen onder voorbehoud prijswijziging.
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Prijzen apparatuur

Ter bescherming van het blad krijgt u van ons een worktopsaver en bij elke keuken 
wordt een bestekindeling voor een lade geleverd. Prijzen zijn incl. BTW excl. 
montage (deze zijn € 50,- per apparaat).

*Prijzen onder voorbehoud prijswijziging.

Inductiekookplaat HI06471E € 956,00*

Vlakschermafzuigkap  WV60211AM € 351,00*

Vlakschermafzuigkap zonder motor  WV 60211AC € 384,00*

Multifunctionele oven met led display OX16611B € 1132,00*

Oven met geïntegreerde magnetron CX14411A € 1055,00*

Inbouwkoelkast  (102 cm) KS131102A € 901,00*

Vaatwasser VA5113BT €  1077,00*

Extra electra groep bijmaken t.b.v. vaatwasser of oven € 295,00*

Vaatwasser aansluiting incl. waterkraan, afvoer en electra € 395,00*
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Welke stappen zet u voordat uw nieuwe keuken een feit is? U ziet het 
in het stappenplan hieronder. Wij wensen u veel keukenplezier!

Stap 1: Inspiratie & Oriëntatie
Uw keukenavontuur vraagt uiteraard 
de nodige voorbereiding. Welke stijl 
spreekt u aan en welke functionaliteiten 
zoekt u in een keuken? Wat is de 
samenstelling van uw huishouden en 
hoeveel bergruimte heeft u nodig? 
Laat u informeren en inspireren! Ook is 
het belangrijk dat u nadenkt over een 
aantal puur praktische aspecten. Hoe 
groot is de beschikbare ruimte? Welke 
apparatuur heeft u nodig? En welk 
budget wilt u aan uw keuken besteden? 

Stap 2: Aankoop
Onze keukenadviseurs denken graag 
met u mee en geven u tijdens een 
persoonlijk gesprek gratis advies op 
maat. Zo zoeken we samen naar een 
keuken die bij u past. En... wij geven u 
van tevoren ook nog een ‘kijkje in eigen 
keuken’. Aan de hand van uw wensen, 
voorkeuren en mogelijkheden maken we 
een 3D-ontwerp van uw nieuwe keuken, 
inclusief prijs voor eventueel meerwerk. 

Stap 3: Voorbereiding
Nadat u de offerte heeft getekend 
en eventueel het bedrag van het 
meerwerk heeft voldaan, gaan wij uw 
keuken bestellen. 

Stap 4: Levering & Montage 
Het duurt (na de aankoop) ongeveer 
vier weken voordat uw keuken wordt 
geleverd. Zodra de keuken bijna binnen 
is, neemt één van onze werkplanners 
contact met u op om een afspraak 
te maken voor de plaatsing.

Stap 5: Gebruik
Wij geven u handige tips (zie volgende 
pagina), bijvoorbeeld over het schoon 
en mooi houden van het werkblad. Zo 
heeft u jarenlang plezier van uw keuken.

Stap 6: Service & Garantie
Wij besteden veel zorg aan het ontwerp 
en de productie van uw keuken. De 
materialen die worden gebruikt zijn 
van goede kwaliteit en voorzien van 
diverse keurmerken. Daarom krijgt u bij 
ons tien jaar volledige fabrieksgarantie 
indien voldaan aan de gebruiks- en 
onderhoudsvoorschriften. Ook na de 
montage en de oplevering van uw 
keuken kunt u altijd bij ons terecht. 
Want uw keuken moet uiteraard 
functioneel blijven. 

Zes stappen naar uw 
nieuwe keuken

Inspiratie & 
Oriëntatie >

Levering &
Montage >

Service &
Garantie

2. Aankoop > 3. Voorbereiding > 5. Gebruik >1. 4. 6. 
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Service- en garantievoorschriften
Bruynzeel Keukens garandeert uw keuken tegen materiaal- en 
constructiefouten. Lees dit onderhoudsvoorschrift eerst goed door 
voordat u de keuken in gebruik neemt.

Onderhoud
• De reiniging van houten-, lak-, folie- en kunststof fronten dienen uitsluitend 

te gebeuren met de in huishouden voorhanden zijnde water oplosbare 
reinigingsmiddelen. Geen agressieve of schurende middelen gebruiken.

• Voorkom overtollig waterverbruik tijdens het schoonmaken.
• Na het schoonmaken goed droog wrijven; om te voorkomen dat water in 

hoeken en naden achterblijft.
• Hardnekkige vlekken op kunststof oppervlakken kunt u met een 

kunststofreiniger schoonmaken.
• Meubelpoets en was zijn niet geschikt.
• Gebruik geen stoomreinigers.
• Laat geen natte of vochtige doekjes of dweilen gedurende lange tijd op het 

werkblad, kastbodems 
of -planken liggen. Voorkom langdurige inwerking van vocht.

• Aanrechtbladen en spoelbakken kunt u op dezelfde manier schoonmaken, zo 
nodig met het gebruik van een borsteltje en/of vloeibaar schuurmiddel (geen 
schuurpoeder). Gebruik geen schurende middelen zoals cleaner, staalwol, 
pannenspons of scotchbrite.

• Voor het onderhouden en schoonmaken van apparatuur wordt verwezen naar 
de voorschriften van de apparatenleveranciers.

Gebruik
• Zet geen hete pannen op het aanrechtblad, gebruik altijd onderzetters.
• Bij het snijden op het aanrechtblad adviseren wij u altijd een snijplank gebruiken.
• Koffiezetters, waterkokers e.d. nooit direct onder de hangkasten gebruiken.
• Laat een oven niet afkoelen met een geopende deur en laat de deur van een 

hete oven nooit onnodig lang open staan.
• Laat de kookzone van een gaskookplaat nooit branden zonder een pan op het 

vuur.
• Open niet de deur van een in werking zijnde afwasautomaat.
• Open niet de deur van een afwasautomaat die gevuld is met hete vochtige lucht.

Kijk voor een uitgebreid onderhoudsvoorschrift op www.bruynzeelkeukens.nl

De montage kan bemoeilijkt of vertraagd worden als niet aan deze voorwaarden 
is voldaan.

Het nastellen van fronten en laden en beschadigingen ten gevolge van 
een verkeerd gebruik en onderhoud, vallen niet onder de garantie.
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Gebruik en onderhoud tips

Gebruik van het maatwerkblad

Tip 1:
Hoewel het kunststof blad 
bestand is tegen warmte, 
zult u wel onderzetters 
moeten gebruiken voor hete 
ovenschalen, hete apparaten 
zoals tosti-ijzers en pannen 
die direct van de kookplaat 
komen. Door de hitte zou 
namelijk de verlijming kunnen 
loslaten. Ook kunnen er 
brand- en schroeiplekken 
ontstaan, en die plekken zijn 
niet meer te verwijderen.

Tip 3:
Wenst u een vaatwasser te 
plaatsen onder het werkblad, 
denk er dan om een damp 
werende folie toe te passen 
ter bescherming van het 
blad. Vertoond het werkblad 
schade en is bovenstaande 
niet toegepast is de huurder 
aansprakelijk voor de schade 
aan het werkblad.

Tip 2: 
Snijdt u niet direct op het 
bladoppervlak, maar
op een snijplank. Schuift u ook 
niet te veel met keukengerei en 
(boodschappen)kratten over uw 
blad. Krassen en slijtageplekken 
zijn namelijk niet meer weg te 
werken. Wees vooral voorzichtig 
met een keukenblad in een 
donkere houtkleur. Niet dat het 
blad krasgevoeliger is, maar 
krassen zijn wel beter zichtbaar 
door de donkere kleur.

Afb. 1 - Voorkom krassen, schuif 
niet met kratten en keukengerei!

Afb. 2 - Pas op met hitte, 
gebruik onderzetters. Snijd 
niet op het bladoppervlak, 
gebruik snijplanken
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Gebruik en onderhoud tips

Onderhoud van het maatwerkblad

Tip 1: 
Voor de dagelijkse reiniging 
en bij lichte vuilaanhechting 
kunt u een spons met wat 
afwasmiddel gebruiken. Na 
het afnemen zult u het blad 
met een schone doek moeten 
nadrogen.

Tip 2: 
Vlekken (vet, koffie, thee, rode 
wijn) kunt u behandelen met 
een huishouddoekje of zachte
nylonborstel, gedrenkt in 
een sopje van afwasmiddel 
of groene zeep. Laat dit 
eventueel langere tijd intrekken 
en spoel de plek vervolgens na 
met water.

Tip 3: 
Ingetrokken plekken van 
inkt, verf, nicotine of viltstift 
en eventuele lijmresten of 
coderingsstempels kunt u 
verwijderen met wasbenzine 
of terpentine. Mocht het 
daarmee niet lukken, dan 
kunt u het nog proberen met 
thinner of aceton (altijd direct 
naspoelen met water).

Tip 4: 
Laat ontkalkers, reinigers en/
of andere huishoudelijke 
schoonmaakmiddelen nooit te
lang intrekken; ze kunnen 
het oppervlak van uw blad 
onherstelbaar aantasten. 
Gebruik om dezelfde reden 
nooit schuurmiddelen (Cif, 
staalwol of pannensponzen). 
Behandel daar ook geen 
aluminium of ABS/PP-lijsten 
mee; de schurende middelen 
kunnen krassen veroorzaken die 
niet meer weg te werken zijn.
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Gebruik en onderhoud tips

Onderhoud van de spoelbak

Tip 1: 
Voor het dagelijkse onderhoud 
heeft u niet meer nodig dan 
een spons en wat afwasmiddel. 
Om de glans van de spoelbak 
nog langer te behouden, kunt 
u de speciale rvs-reiniger van 
Dekker Zevenhuizen gebruiken.

Tip 2: 
Zuren of agressieve stoffen 
tasten het rvs aan, en 
veroorzaken vlekken, 
roestpuntjes of kleine gaatjes 
in de spoelbak. Voorbeelden 
zijn chloor, gootsteen-
ontstoppingsmiddelen,
zilverpoets, gebitsreiniger, 
HG reiniger, S39 en 
zoutzuur(oplossingen). Mocht er 
onverhoopt toch een agressieve 
stof in de spoelbak terecht zijn 
gekomen, dan doet u er goed 
aan die direct te verwijderen 
met de rvs-reiniger van Dekker 
Zevenhuizen, of met Staalfix, 
Starpolish of Cif cream. Het is 
aan te bevelen de behandeling
een aantal keer te herhalen. 
Naderhand pas schoonmaken 
blijkt doorgaans zinloos; het 
rvs is op dat moment vaak 
al aangetast, waardoor 
de vlekken zullen blijven 
terugkeren.

Tip 4: 
Een enkele keer komt het 
voor dat de spoelbak een 
soort roestaanslag vertoont. 
Die aanslag kan worden 
veroorzaakt door ijzerdeeltjes 
die uit het
waterleidingcircuit in de 
bak komen, wat vooral na 
onderhoud aan de waterleiding 
of in nieuwbouwwijken nog 
weleens het geval wil zijn. Door 
de spoelbak snel en meerdere 
malen schoon te maken 
met een van bovenstaande 
middelen zal de roestaanslag 
verdwijnen en nieuwe aanslag 
worden voorkomen.

Tip 3: 
Chloor of zoutzuur kunnen 
beter niet in de gootsteenkast 
worden bewaard; hun dampen 
kunnen op het rvs inwerken.
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Het aardgas verdwijnt uit de Nederlandse huishoudens. Er wordt geen 
nieuwe gasinfrastructuur meer aangelegd en de aansluitplicht wordt 
geschrapt. Dat staat in de Energieagenda van de overheid. Volgens 
deze nota gaan we toe naar een vrijwel CO2-neutrale economie in 
Nederland in 2050. Dat zou betekenen dat we tegen die tijd geen 
gas meer gebruiken.

Op dit moment zit Wooncompagnie nog in een proefperiode om gas uit de 
keukens te krijgen. Dat doen we graag samen met u. Om u te motiveren in de 
keuken ‘van het gas af te gaan’ passen wij voor u kosteloos de groepenkast 
aan en brengen wij een perilex-aansluiting aan voor uw inductiekookplaat. 
Ook doppen we de gasleiding voor u af, zodat u hier geen gebruik meer van 
kunt maken.

Gas uit de keuken
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Meestgestelde vragen
Wanneer heb ik recht op een 
nieuwe keuken?
Een keuken komt in aanmerking voor 
vervanging wanneer deze 20 jaar 
of ouder is. Weet u niet hoe oud uw 
keuken is? Check het online. Klik hier 
voor de link. U kunt dit ook navragen 
via 088 17 18 190.

Is een nieuwe keuken gratis?
Een standaardkeuken van 20 jaar 
of ouder wordt gratis vervangen. U 
heeft de mogelijkheid om naast een 
standaardkeuken voor een uitbreiding 
te kiezen. Hiervoor wordt een 
meerprijs berekend die u vooruit dient 
te betalen. Ook is er een mogelijkheid 
om de keuken af te kopen als deze 
nog geen 20 jaar oud is.

Welke mogelijkheden biedt 
Wooncompagnie?
Onze keukenadviseurs vertellen u 
graag alles over de mogelijkheden 
en eventuele kosten van een nieuwe 
keuken. Zij helpen u ook bij de 
samenstelling ervan. U kunt kiezen 
uit verschillende kleurmogelijkheden 
(voor frontjes en werkbladen) en 
verschillende grepen.

Wat is de verdere procedure na 
de aanvraag van een nieuwe 
keuken?
Zodra u aan de beurt bent, maakt 
een van onze Keukenadviseurs een 
afspraak met u. Deze komt bij u thuis 
om de mogelijkheden en wensen te 
bespreken: 

• De keukenopstelling en offerte 
wordt per e-mail aan u 
toegestuurd:

• Als u akkoord gaat met de 
keukenopstelling en offerte en 
de betaling van de eventuele 
meerprijs is voldaan, wordt de 
keuken besteld:

• De keuken wordt op afspraak 
geplaatst.

Wie maakt het ontwerp van de 
keuken?
Onze keukenadviseurs maken tijdens 
een persoonlijk gesprek bij u thuis 
een schets van de nieuwe situatie. 
Van de schets worden vervolgens 
een computertekening en offerte 
gemaakt.

Ik wil ook nieuwe tegels? 
Wat nu?
Via Wooncompagnie kunt u meteen 
de wandtegels in uw keuken laten 
vervangen of uitbreiden. De kosten 
hiervan zijn volledig voor uw rekening. 
Soms gelden uitzonderingen, 
bijvoorbeeld als uw huidige tegelwerk 
technisch niet meer in orde is. Tijdens 
het persoonlijk gesprek wordt dit door 
de keukenadviseur beoordeeld.

Hoe betaal ik de meerprijs van 
een nieuwe keuken?
U dient de meerprijs van de keuken 
te betalen vóórdat de keuken besteld 
wordt. In de bevestigingsmail van de 
keukenofferte staat aangegeven op 
welke bankrekeningnummer dit moet.

Ik heb een huurachterstand, 
mag ik dan een nieuwe keuken?
Ja, u heeft recht op een keuken 
wanneer deze 20 jaar of ouder is. We 
zullen alleen de standaard keuken 
vervangen zonder meerprijs.
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Hoe is mijn nieuwe keuken 
verzekerd?
Wooncompagnie heeft voor alle 
woningen een opstalverzekering 
afgesloten. Hiermee is uw woning 
verzekerd tegen schade als gevolg 
van brand of storm. Deze verzekering 
geldt voor de woning met de 
standaard keuken. Brengt u zelf extra 
voorzieningen en/of kasten aan? Dan 
adviseren wij deze mee te verzekeren 
onder uw eigen inboedelverzekering 
(als huurdersbelang). Voor 
beschadigingen aan blad en keuken 
bent u zelf verantwoordelijk en 
aansprakelijk. Meld beschadigingen 
vroegtijdig, zodat de vervolgschade 
beperkt blijft. Stuurt u foto’s van de 
beschadiging in via dit formulier.

Wat doe ik bij eventuele 
beschadigingen na plaatsing?
Eventuele beschadigingen dient u 
binnen één week na plaatsing van 
de nieuwe keuken aan ons door te 
geven dit kan via dit formulier op onze 
website of via 088 17 18 190.

Zelf keuken vervangen
U kunt er ook voor kiezen om zelf een 
keuken te plaatsen. Het is belangrijk 
dat deze aan bepaalde eisen 
voldoet. Welke dat zijn kunt u lezen 
in de Kwaliteitseisen Keuken op onze 
website. 

Wat gebeurt er als ik de 
woning verlaat?
Als u de woning verlaat, accepteert 
Wooncompagnie de keuken als deze 
aan de volgende eisen voldoet:
• Netjes en goed onderhouden. Een 

keuken moet minimaal 20 jaar 
meegaan. Dit wordt beoordeeld 
door de Verhuisadviseur.

• Minimaal de standaardkeuken 
blijft in de woning achter: wat 
standaard is, kan per woning 
verschillend zijn!

• Ontstane openingen in het 
keukenblok (bijvoorbeeld doordat 
u in- of onderbouwapparatuur 
meeneemt naar uw nieuwe adres) 
zijn weggewerkt.

• De mogelijkheid bestaat om naast 
de bestaande keuken losstaande 
apparatuur te plaatsen.

• Als er sprake is van 
inbouwapparatuur kunt deze 
aanbieden aan de nieuwe huurder 
ter overname. Wooncompagnie 
neemt de apparatuur niet over.

 

Klik hier voor de kwaliteitseisen PDF.
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Wij gaan ervan uit dat wij u met deze folder hebben voorzien van de nodige 
keukeninformatie en -inspiratie. Nu u de folder heeft doorgelezen bent u als 
het goed is een stuk wijzer geworden van wat de mogelijkheden zijn. Bent u 
geïnteresseerd in een adviesgesprek of heeft u nog vragen? Dan kunt u contact 
opnemen met ons via 088 17 18 190 of vul online ons contactformulier in, 
dan komt u op onze wachtlijst voor een gesprek aan uw keukentafel. Tijdens 
dit gesprek bespreken we uw wensen en de mogelijkheden en geven we u 
aanvullende informatie.

Gaan we samen aan tafel?


