
Keukenbrochure
Hoef en Haag de Erven fase 4b

Concept



?Of u nou groots denkt  of
liever klein wilt  beginnen?



Alles voor de beste beleving

Een nieuwe keuken of badkamer uitzoeken is een bijzonder moment . Om de juiste keuzes te maken, moet  u zichzelf 
zorgeloos kunnen oriënteren. Dat  doet  u door een ontwerp te zien, maar ook door het  te voelen en erover in gesprek 
te gaan met  specialisten. Bij Middelkoop doen we dan ook alles voor de beste beleving.

Keukens en badkamers zijn tegenwoordig veel meer dan funct ionele ruimtes. Ze maken uw woning uniek en 
verrijken uw leven. Zéker als ze zo ontworpen zijn dat  ze perfect  aansluiten bij uw wensen, smaak en levensst ijl. 
Met  slimme innovat ies en duurzame oplossingen gaan we samen op weg naar comfort , schoonheid en een 
persoonlijk statement .

Opt imaal geniet en
Onze wereld van keukens en badkamers is de ideale plek om de juiste keuzes te maken. Zónder dat  u daarbij uw 
keuzevrijheid verliest . We begrijpen namelijk als geen ander dat  u het  op uw manier wilt  doen. Alleen dan kunt  u 
st raks immers opt imaal van uw keuken of badkamer genieten. 

Of u nou groots denkt  of liever klein wilt  beginnen: in onze showroom vindt  u alle inspirat ie. En we helpen u graag 
op weg met  open en eerlijk advies. Door u te ontzorgen en in alle opzichten blij te maken, zorgen we er samen voor 
dat  u uw ideale keuken of badkamer onbezorgd kunt  ontdekken.

www.middelkoopculemborg.nl

Dé specialist ische totaalbeleving

Hans Middelkoop



het  project
bezoek, beleef & geniet



De Erven Fase 4B daar wil je wonen..

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning in het plan De Erven fase 4B Wij willen u, als één van de toekomstige bewoners van 
deze prachtige woning, welkom heten in onze showroom.

Maatwerk is voor Middelkoop een kernwoord, zo kunnen wij uw keuken geheel naar wens op maat maken.

Keukeninrichting

- De keukenvoorstellen in deze brochure zijn in de prijs van uw woning opgenomen. 
- Al uw keukenwensen kunt u tijdens een persoonlijk adviesgesprek met onze keukenadviseur doornemen. Tijdens 

dit gesprek maakt de adviseur een 3D tekening in kleur welke u een helder beeld geeft van uw nieuwe keuken.
- Een aanbetaling is bij ons niet nodig. 
- Na uw akkoord verzorgen wij het vervolgtraject. 
- De nieuwe leidingtekeningen versturen wij voor u naar de aannemer en controleren deze tijdens het bouwproces.

Kortom, compleet ontzorgt!

Alle rechten, druk? en zet fouten voorbehouden



Type: 2dH5g -  Bwnr : 3  Get ekend  
Type: 2dH5Gsp -  Bwnr : 8  Gespiegeld
Type: 2cH5g -  Bwnr : 13 Get ekend
Type: 2xH5gsp -  Bwnr : 20  + 34  Gespiegeld
Type: 2cH4g -  Bwnr : 17+30  Get ekend  
Type: 2cH4Gsp -  Bwnr : 16 Gespiegeld

Rijwoning Hoek Merk: MK Collect ie
Kleur: Wit
Apparatuur: Whirlpool (pakket  1)
Werkblad: Kunststof
Spoelbak: RVS vlakinbouw
Kraan: Eén hendel

Complete keuken ter waarde van de stelpost  ? 5.500,-

Deze keuken kunt  u volledig naar eigen wens 
inrichten. 



Tussenwoning Merk: MK Collect ie
Kleur: Wit
Apparatuur: Whirlpool (pakket  1)
Werkblad: Kunststof
Spoelbak: RVS vlakinbouw
Kraan: Eén hendel

Complete keuken ter waarde van de stelpost  ?  5.500,-

Deze keuken kunt  u volledig naar eigen wens inrichten. 
Type: 2dT -  Bwnr : 4+6 Get ekend 
Type: 2dTsp -  Bwnr 5+7 Gespiegeld 
Type: 2cT -  Bwnr : 18+19+31+32+33 Get ekend
Type: 2cTSP -  Bwnr : 14+15 Gespiegeld



Tweekapper Merk: MK Collect ie
Kleur: Wit
Apparatuur: Siemens (pakket  2)
Werkblad: Steen
Spoelbak: RVS vlakinbouw
Kraan: Eén hendel

Complete keuken ter waarde van de stelpost  ?  7.500,-

Deze keuken kunt  u volledig naar eigen wens inrichten. Type: 3 -  Bwnr : 1+25+35 Get ekend
Type: 3SP -  Bwnr : 2+26+36 Gespiegeld



Tweekapper Merk: MK Collect ie
Kleur: Wit
Apparatuur: Siemens (pakket  2)
Werkblad: Steen
Spoelbak: RVS vlakinbouw
Kraan: Eén hendel

Complete keuken ter waarde van de stelpost  ?  7.500,-

Deze keuken kunt  u volledig naar eigen wens inrichten. 
Type: 5 -  Bwnr : 11+21+37 Get ekend
Type: 5SP -  Bwnr : 12+22+38 Gespiegeld



Tweekapper Merk: MK Collect ie
Kleur: Wit  /  SY Black
Apparatuur: Siemens (pakket  2)
Werkblad: Steen
Spoelbak: RVS vlakinbouw
Kraan: Eén hendel

Complete keuken ter waarde van de stelpost  ?  7.500,-

Deze keuken kunt  u volledig naar eigen wens inrichten. 
Type: 10H1 -  Bwnr : 10+24+28 Get ekend
Type: 10H2 -  Bwnr : 9+23+29 Gespiegeld



Vrijstaand Merk: MK Collect ie
Kleur: Wit  /  Carbon
Apparatuur: Miele /  Bora (pakket  3)
Werkblad: Steen
Spoelbak: RVS vlakinbouw
Kraan: Eén hendel

Complete keuken ter waarde van de stelpost  ?  10.000,-

Deze keuken kunt  u volledig naar eigen wens inrichten. 
Type: 7 -  Bwnr : 27



Een keuken komt  pas echt  t ot  leven met  de juist e apparat uur. 
Deze product en maken uw keuken helemaal af  voor woning t ype: 2

Keukenapparatuur pakket  1

- Combimagnetron met  t ien funct ies
- Ruime koelkast
- RVS afzuigkap met  recirculat ie
- Induct iekookplaat  met  vier zones
- Vaatwasser voor twaalf couverts



Een keuken komt  pas echt  t ot  leven met  de juist e apparat uur. 
Deze product en maken uw keuken helemaal af  voor woning t ype: 3+5+10

Keukenapparatuur pakket  2

- Combimagnetron met  t ien funct ies
- Ruime koelkast
- RVS afzuigkap met  recirculat ie
- Induct iekookplaat  met  vier zones
- Vaatwasser voor twaalf couverts



Een keuken komt  pas echt  t ot  leven met  de juist e apparat uur. 
Deze product en maken uw keuken helemaal af  voor woning t ype: 7

Keukenapparatuur pakket  3

- Combimagnetron met  t ien funct ies
- Ruime koelkast
- Induct iekookplaat  met  ingebouwde 
   kookveldafzuiger
- Vaatwasser voor twaalf couverts



Heef t  u zin om uw nieuwe keuken t e gaan uit zoeken
Hierbij  een paar  leuke keuken t ips voor  apparat uur  
Klik op deze             But t on  bij  de plaat jes.

https://www.youtube.com/watch?v=pBVYrVvls0k
https://www.youtube.com/watch?v=2V4Hoh-Y_o4
https://www.youtube.com/watch?v=xDiDDNwn1IY


Middelkoop
Dé specialist ische totaalbeleving



?Al sinds 1933 doen we alles voor de beste beleving van onze klanten?

Keukens
Koken en leven tegelijk

Badkamers
De badkamer word niet  door 
Middelkoop geleverd in dit  project

Vloeren
Basis voor de sfeer

Kasten
Op maat  en naar wens

Middelkoop is een t rot s familiebedrijf  in Culemborg. Al sinds 1933 doen we alles voor de best e beleving van onze klant en. De vierde generat ie heef t  nog precies 
dezelfde drijf veren als de eerst e: gast vrijheid en gedrevenheid. Daarmee zorgen we ervoor dat  uw bij ons onbezorgd uw ideale int erieur kunt  ont dekken.

Van complete keukens en badkamers tot  en met  maatwerk vloeren en kasten: we bieden u alle ruimte en mogelijkheden om uw interieur naar wens in te richten. 
Daarbij hechten  we veel waarde aan de keuzevrijheid. Als geen ander vinden we dat  u uw ideale ontwerp of opstelling onbezorgd moet  kunnen ontdekken. Want  alleen 
dan doet  u het  op uw manier. En dat  is de enige basis om st raks opt imaal van uw keuken of badkamer te kunnen genieten.



de showroom
bezoek, beleef & geniet



4000 m2 
showroom

Geen 
aanbetalingen

Ruime 
parkeergelegenheid

Elekt risch 
laadsysteem

Ruime 
kinderspeelhoek

Koff ie en thee met  
een lekkernij

Geniet  van uw bezoek

?In onze showroom
inspireren en adviseren 
we u graag?

Een keuken of badkamer koopt  u niet  zomaar. Sterker nog: u weegt  elke beslissing in alle opzichten af. 
Om tot  de juiste keuzes te komen, nodigen we u van harte uit  in onze wereld van keukens en badkamers.

In onze showroom inspireren en adviseren we u graag. Om erachter te komen of een keuken of badkamer goed bij 
u past , is het  namelijk belangrijk om deze niet  alleen te zien, maar ook te voelen. Daarom krijgt  u in onze showroom 
alle ruimte om een ontwerp of opstelling te ontdekken.

Maak de kast jes dus gerust  open. Bekijk of de hoogte van een aanrecht  u bevalt . En vraag onze specialisten om 
een eerlijk advies over de vele slimme innovat ies en duurzame technieken. ?In het  echt? ontdekt  u het  comfort  en 
de schoonheid van onze keukens en badkamers namelijk pas écht .

Een uitgebreide showroom



inspirat ie
bekijk, beleef & geniet





Contactgegevens

0345 -  51 20 20
info@middelkoopculemborg.nl
www.middelkoopculemborg.nl

Bedrijfsgegevens
 
Beesdseweg 2  
4104 AW  CULEMBORG

Openingst ijden

Ma t / m Do 09:00-17:30
Vr 09:00-21:00
Za 09:00-16:00
Zo Gesloten
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