DÉ BELEVINGSGIDS
IN KEUKENLAND
KEUKENTRENDS
ZWART IS HET NIEUWE WIT

STOOMOVENS
NIET ALLEEN VOOR HOBBYKOKS

KATJA SCHUURMAN &
FREEK VAN NOORTWIJK
OVER LIFESTYLE, KOKEN…
EN OVER HUN EIGEN KEUKEN!

DE GROTE
TUINVERBOUWING
NAAST DE TUIN EN DE WOONKAMER,
NU OOK DE KEUKEN!

FOOD I LOVE
BLOG OVER GEZONDE, SNELLE EN
MAKKELIJKE RECEPTEN

VOORWOORD
Nathalie Kleinherenbrink

Beste lezer,
Je hebt trends, die blijven het hele jaar,
misschien wel twee jaar... Maar naast de
trends spelen vele andere zaken een grote
rol. Jouw keuken moet naadloos aansluiten

Binnen deze groep hebben zich op Europees gebied
honderden zelfstandige keukenspeciaalzaken aangesloten.
Kwaliteit is hierbij van A tot Z gegarandeerd. Wij geven alles
om jouw keuken persoonlijk te maken en hopen met deze
gids jou dichter bij de fascinerende wereld van keukens
te brengen.

op jouw way of living! Wat is jouw lifestyle
en wat past daar nu precies bij?
Voor het beantwoorden van deze vragen hebben wij
het persoonlijke advies, de ervaring, het inzicht en de
professionele begeleiding van de ondernemers van
Keukenspecialisten.nl. Zij kennen alle gewoontes en
trends. En zij denken met je mee, ook op de langere
termijn. In een persoonlijk gesprek met jou plannen zij
de keuken, die precies aansluit op al jouw wensen
en voorkeuren.
Met deze gids hopen wij iets bij je los te maken dat je
in het oriëntatie- en aanschafproces van een nieuwe
keuken verder brengt. Wij willen verder kijken dan de prijs
alleen. Wij verdiepen ons in jou met als doel de keuken
naadloos aan te laten sluiten bij wie je bent en wat je wilt.
Onze Keukenspecialisten voorzien je van deskundig en
persoonlijk advies met een eerlijke prijs.
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Genieten van persoonlijk contact? Kom eens langs bij één
van onze Keukenspecialisten voor een kop koffie of bakje
thee. Maak een afspraak met jouw Keukenspecialist op
www.keukenspecialisten.nl.
Hartelijke groet,
Keukenspecialisten.nl

Nathalie Kleinherenbrink
Managing Director
sales & marketing Keukenspecialisten.nl

4.

INHOUD

INHOUD
I N S P I R AT I E
Neem je tijd, kijk, denk, voel, informeer jezelf!

6.

IN T E R V I E W
Praktische tips van Marije Develing, interieurstyliste
en blogger van Keukenspecialisten.nl.

11. V O E L E N
Over koelen en vriezen, keukenkranen,
spoelbakken en energielabeling.

22. Z I E N
Van verlichting tot achterwanden, werkbladen
en keukenfronten.

42. D E G R O T E T U I N V E R B O U W I N G
Naast de tuin pakt het SBS6 programma ook de keuken
aan samen met Keukenspecialisten.nl als hoofdpartner.

ZINTUIGEN
Alle zintuigen die we hebben,
zijn belangrijk bij het kiezen
van de keuken die het best bij
jou past. Daarom komen de
zintuigen horen, zien, voelen,
proeven en ruiken in deze
gids allemaal voorbij met de
producten van de keuken die
bij deze zintuigen horen.

46. RUIKEN
Diverse inbouwapparatuur zoals (stoom)ovens,
dialoog ovens en combimagnetrons.

52. P R O E V E N
Over kookplaten en fornuizen. Van gas tot inductie,
van wokbrander tot Fushion Volcano.

56. F O O D I L O V E
Online lifestylecoach Marleen blogt en vlogt voor
Keukenspecialisten.nl

58. I N T E R V I E W
Actrice Katja Schuurman en chefkok Freek van
Noortwijk, over lifestyle, koken en hun eigen keuken.

63. H O R E N
Afzuigsystemen en afwasmachines; steeds meer
keuzes en alles wordt steeds stiller.

68. R E A L I S AT I E
De puntjes op de i; van Home Connect tot handige
bergruimtes en juiste ergonomie.

72. I N T E R V I E W
Nathalie Kleinherenbrink, Managing Director sales &
marketing Keukenspecialisten.nl. ‘De keuken is de plek
waar je kunt koken en kunt relaxen.’

74. G E V O E L
Neem je tijd bij iedere beslissing en luister
naar je zesde zintuig.
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I N S P I R AT I E
KIJK, VOEL, PROEF EN LUISTER…

Ga nooit over één nacht ijs als je een
keuken gaat kopen. Informeer, lees, voel.
Zorg ervoor dat je inspiratie opdoet.
In magazines, op websites, misschien zelfs
via Pinterest. Oftewel, denk er rustig over
na. Het is een keuze waarmee je het
uiteindelijk een aantal jaar moet doen.
Dan kan hij maar beter goed zijn.

Vivari

Misschien ga je verhuizen naar
een nieuwbouwwoning, of
misschien was je oude keuken
aan vervanging toe. Hoe dan
ook: het avontuur gaat beginnen en een keuken kopen kan
leuk zijn, heel leuk!
Tenminste, wij van Keukenspecialisten.nl vinden dat dat
wel zo zou moeten zijn!
Een leuk en spannend
avontuur, vol onverwachtse
wendingen, van een stap
vooruit, en twee stappen
terug, of juist omgekeerd.
Het zal je namelijk wel zijn
opgevallen dat de keuze
in keukenland enorm is. Je
kunt de ene kleur in je hoofd
hebben en vervolgens een
showroom instappen en daar
kiezen voor een hele andere
kleur. Je kunt voor jezelf
hebben bepaald dat dit ene
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apparaat zeker in je nieuwe
keuken komt, maar uiteindelijk
tot de conclusie komen dat er
geen ruimte voor is.
Als de keuken is geplaatst, wil
je geen spijt hebben van de
keuzes die je hebt gemaakt.
En daar kunnen wij je van
Keukenspecialisten.nl mee
helpen. Om de juiste keuzes
te maken, de beste ergonomie
toe te passen. Maar luister
hierin ook naar jezelf.
Geef duidelijk je wensen aan,
en vertel wat je mooi vindt en
wat je vooral niet mooi vindt.
CHECKLIST
Maak een lijst met daarop
de functies die de keuken
voor jou heeft. Kook je veel
en graag? Ben je de enige
in huis die dat doet? Welke
keukenapparatuur gebruik

Vivari

je daarbij het meest? Wat
vind je handig, bijvoorbeeld
koken op gas of wil je nu wel
eens iets anders? Heb je veel
opbergruimte nodig? Vind je
het gezellig om in de keuken
na te tafelen? Misschien wil je
wel een kinderhoekje met TV
creëren, of een werkplek voor
jezelf? Neem in dit overzicht

ook je gezinssamenstelling
mee. Zo krijg je een totaalplaatje van alle praktische
eisen, waaraan je nieuwe
keuken moet voldoen om er
jarenlang plezier van te hebben. Een goed beeld van je
eigen wensen en ideeën is in
het keukenontwerpproces van
cruciaal belang.

Laat je adviseren
door jouw
Keukenspecialist.

INSPIRATIE

Ontdek de
Keukenspecialist
bij jou in de buurt op
www.keukenspecialisten.nl

Vivari

Volg in dit keukeninspiratiemagzine de zintuigen tot het
maken van jouw beslissing voor de nieuwe keuken.
Let op: het aankooptraject verloopt via jouw gevoel,
namelijk het zesde zintuig.
SITUATIESCHETS
Tenslotte maak je een schets van de ruimte waarin de keuken
moet komen, natuurlijk met de afmetingen, maar ook compleet
met ramen en deuren, tot aan de plaats van de radiator en - niet
geheel onbelangrijk - het afvoerkanaal voor de afzuigkap toe.
Dit kan de Keukenspecialist gebruiken als uitgangspunt in de ontwerpfase. Natuurlijk komt hij of zij, wanneer de order definitief is,
bij je langs om persoonlijk alles tot op de millimeter op te meten!
Tevens kun je via de website Keukenspecialisten.nl zelf een eigen
keuken ontwerpen via het kopje “Ontwerp je keuken in 3D”.
Dit is ook voor de Keukenspecialist een handige “tool” om te
zien welke wensen jij hebt. Hij of zij stemt dan het advies af op
hetgeen jijzelf thuis via de computer gemaakt hebt.
JE BUDGET
Het is verstandig om van tevoren globaal je eigen begroting te
maken. In de keukens kun je alle kanten op, van zeer betaalbaar
tot high-end design met bijbehorend prijskaartje.
Een laminaten werkblad heeft een andere prijs dan een
granieten blad bijvoorbeeld, en het ene merk apparatuur biedt
wat meer specificaties en mogelijkheden dan een ander en daar

betaal je dan ook voor. De keuze wordt al wat beperkter (maar
ook vooral duidelijker) als je voor jezelf hebt uitgemaakt hoeveel
je nieuwe keuken mag kosten. Ook voor jouw Keukenspecialist is
het prettig als er een richtlijn is bij de adviezen die hij of zij geeft.
KIEZEN
Zoals in alles is er ook in keukens ruime keuze. Maar anders dan
bij veel andere aankopen wordt een keuken zelden als kant-enklaar pakketje aangeboden; het is een samengesteld product.
Voordeel daarvan is dat je hem helemaal naar eigen wens en
inzicht kunt samenstellen, tot en met de spoelbak en kraan
aan toe. Nadeel is dat niet iedereen de fantasie heeft om het
complete plaatje voor zich te zien en uit het grote aanbod de
juiste keuzes en combinaties te maken.
Jouw Keukenspecialist is niet voor niets “De Specialist”. Hij of zij
leidt je moeiteloos door het keukendoolhof, door te luisteren
naar je voorkeuren, door te begrijpen wat je smaak is, door te
letten op je kookgewoontes, en vooral: door binnen jouw budget
te blijven.
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