Keukenbrochure Het Centrale Erf

Middelkoop

Welkom

www.middelkoopculemborg.nl

Beste toekomstige bewoner van Het Centrale Erf ,
Met meer dan 80 jaar ervaring en een vernieuwde showroom van ruim 4000 m2 helpen wij u graag persoonlijk met het realiseren van uw nieuwe keuken, badkamer, vloer
of inbouwkast die voldoet aan uw wensen. Wij zijn er voor u vanaf het eerste oriëntatie moment tot aan de levering van uw aankoop en zelfs daarna.
Vanaf het moment dat wij uw gegevens van de aannemer hebben ontvangen, begint het traject bij Middelkoop.
Voor de aankoop van uw keuken hebben wij de volgende werkwijze:

•

W ij nodigen u telefonisch uit voor een gesprek bij ons in de showroom met één van onze verkoopadviseurs;

•

De adviseur maakt voor u een persoonlijke offerte, zodat u gelijk inzicht heeft in de totale kosten;

•

Ook krijgt u een 3D- tekening in kleur van de keuken.

•

Als uw offerte een order wordt, gaan wij voor u ‘achter de schermen’ aan de slag.

Tijdens de bouw van uw woning wordt uw keuken ingemeten en de bouwkundige wijzigingen en/of aanpassingen van het
leidingwerk gecontroleerd.na de sleuteloverdracht de keuken monteren en aansluiten. Voor het hele proces, van showroombezoek tot oplevering geldt:
Kwaliteit en service staan bij ons hoog in het vaandel.
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Uw voordelen in het project Het Centrale Erf.
•

Uw Adviseur is volledig op de hoogte van de mogelijkheden in uw woning

•

Volledige verrekening van de stelpost

•

Per bouwnummer is er een uniek ontwerpvoorstel beschikbaar

•

Nauwe samenwerking tussen projectpartners in het voor- en na traject

•

Het standaard leidingwerk is in overleg met de aannemer te verplaatsen

•

Middelkoop levert aan de aannemer een duidelijk leidingschema

•

Kosten voor de eventuele uitbreiding van het leidingwerk zijn bij het uitbrengen van uw offerte reeds bekend

•

Géén aanbetaling (bij aankoop keuken)

•

Keuze uit 5 keukenmerken: MK collectie - Schmidt - PUUR - Schüller - Next125.
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Luxe keukenopstelling
Bwnr: 83 + 91
Type woning: 8aH
Type: Zera SG Softglans

Merk: MK– Collectie
Kunststof front rondom afgewerkt.
Kleur:

751 White

Corpus:

751 White

Apparatuur:

Whirlpool

Werkblad:

Kunststof

Spoelbak:

RVS vlakinbouw

Kraan:

Eenhendel

Deze keuken zit bij de woningprijs inbegrepen (excl accessoires)

Deze voorbeeldkeuken is geheel naar eigen
wens aan te passen.
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Luxe keukenopstelling
Bwnr: 86 + 93
Type woning: 8aHs
Type: Zera SG Softglans

Merk: MK– Collectie
Kunststof front rondom afgewerkt.
Kleur:

751 White

Corpus:

751 White

Apparatuur:

Whirlpool

Werkblad:

Kunststof

Spoelbak:

RVS vlakinbouw

Kraan:

Eenhendel

Deze keuken zit bij de woningprijs inbegrepen (excl accessoires)

Deze voorbeeldkeuken is geheel naar eigen
wens aan te passen.
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Luxe keukenopstelling
Bwnr: 90 + 97 Gespiegeld: 87 + 94
Type woning: 9aHs + 9aH
Type: Zera SG Softglans

Merk: MK– Collectie
Kunststof front rondom afgewerkt.
Kleur:

751 White

Corpus:

751 White

Apparatuur:

Whirlpool

Werkblad:

Kunststof

Spoelbak:

RVS vlakinbouw

Kraan:

Eenhendel

Deze keuken zit bij de woningprijs inbegrepen (excl accessoires)

Deze voorbeeldkeuken is geheel naar eigen
wens aan te passen.
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Luxe keukenopstelling
Bwnr: 88 + 95 Gespiegeld: 89 + 96
Type woning: 9aD + 9aTs + 9aT + 9aDs
Type: Zera SG Softglans

Merk: MK– Collectie
Kunststof front rondom afgewerkt.
Kleur:

751 White

Corpus:

751 White

Apparatuur:

Whirlpool

Werkblad:

Kunststof

Spoelbak:

RVS vlakinbouw

Kraan:

Eenhendel

Deze keuken zit bij de woningprijs inbegrepen (excl accessoires)

Deze voorbeeldkeuken is geheel naar eigen
wens aan te passen.
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Luxe keukenopstelling
Bwnr: 85 + 92 (gespiegeld) Bwnr 84
Type woning: 8aT + 8aTs
Type: Zera SG Softglans

Merk: MK– Collectie
Kunststof front rondom afgewerkt.
Kleur:

751 White

Corpus:

751 White

Apparatuur:

Whirlpool

Werkblad:

Kunststof

Spoelbak:

RVS vlakinbouw

Kraan:

Eenhendel

Deze keuken zit bij de woningprijs inbegrepen (excl accessoires)

Deze voorbeeldkeuken is geheel naar eigen
wens aan te passen.
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Apparatuur:

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

COMBI-MAGNETRON 11 Functies

•

KOELKAST inhoud 132 liter

•

AFZUIGKAP RVS recirculatie

•

INDUCTIEKOOKPLAAT 4 zones

Maak uw keuken geheel naar wens
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Maak uw keuken geheel naar wens
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Maak uw keuken geheel naar wens
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Hoe kan Middelkoop u

deskundig verrassen?
In de loop der jaren is er véél veranderd bij Middelkoop. Maar sommige dingen zijn hetzelfde gebleven. Onze manier van omgaan
met klanten bijvoorbeeld. Dat ‘compleet persoonlijk’ heeft er altijd al ingezeten. Noem het een bedrijfsfilosofie. Maar vooral: ervaar
het zelf in 6 stappen.

01

Onze receptionistes helpen u graag,

bijvoorbeeld met het maken van een
afspraak.

02

Persoonlijk advies van onze experts,

toegesneden op uw specifieke situatie.
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03

We vertalen uw wensen in een

ontwerp op maat.

04 U ontvangt van ons een compleet

05

gepersonaliseerde offerte.

levering. Aanbetalen is niet nodig.

Samen met u plannen we de

06 Onze ervaren monteurs plaatsen uw
nieuwe keuken, badkamer of interieur.

Ook achter de schermen staat ons team garant voor de beste service.
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Wat kan Middelkoop verder voor u betekenen?
•

Sanitair merken:

Sealskin - Villeroy & Boch - Hansgrohe - VT Wonen - Primabad

•

Vloerleveranciers:

Quick Step - MFlor - Ambiant - Solidfloor - Venis - Piet Boon

•

Kastenleveranciers:

Inquino - Noteborn - Raffito
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Deze brochure is samengesteld in samenwerking met de
volgende partijen:

Keukenbrochure project “Het Centrale Erf”, Maart 2020.
Alle rechten, druk– en zetfouten voorbehouden.
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Openingstijden:

Middelkoop Culemborg
Beesdseweg 2
4104 AW Culemborg

T: 0345-512020
E: info@middelkoopculemborg.nl
I. www.middelkoopculemborg.nl

Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

gesloten
9.00 - 17.30 uur
9.00 - 17.30 uur
9.00 - 17.30 uur
9.00 - 17.30 uur
9.00 - 21.00 uur
9.00 - 16.00 uur

