
Keuken checklist

1. Stijl
Welke keukenstijl vindt u mooi?

Welk model keukenfront wilt u?

Landelijk Robuust Modern

Vlak
Bewerkt

Glans
Mat

Nog geen voorkeur

Welk materiaal werkblad wilt u?
Kunststof
Gehard glas

Hout
Natuursteen

Nog geen voorkeur



2. Ruimte
Moeten er bouwkundige aanpassingen verricht worden, zoals:

Wat zijn de verbeterpunten van uw huidige keuken?

Natuurlijk moet er ook rekening gehouden worden met de 
ruimte die u heeft, en hoe we deze optimaal kunnen benutten. 

Hierbij rekening houdend met de opstelling en apparatuur 
die u wenst. 

Recht L-vorm

Vergeet hierbij niet aan te geven wat de afmeting van de ruimte is, waar de aansluitingen
van het water, gas en elektriciteit zitten en ramen en deuren etc. 

U-vorm Met bar Met kookeiland Anders

Slopen en/of afvoeren van de oude keuken
Nieuwe muren plaatsen

Nieuwe vloer leggen
Muren afwerken

Tegelwerk

Welke opstelling wilt u?

Kunt u een schets maken van de huidige ruimte?

Stukadoren
Verleggen van leidingen

Overig
Afvoer voor afzuigkap 

Nee, niet nodig



3. Apparatuur

4. Accessoires

Kookplaat

Tegenwoordig zijn er steeds meer mogelijkheden qua 
apparatuur, nieuwe technische snufjes volgen elkaar snel op 

en als u wilt, kunt u in alle gemakken worden voorzien. 

Als laatste, maar niet minder belangrijk, uw budget. Bepaal alvorens u een 
nieuwe keuken gaat uitkiezen wat uw budget is. Zo kunt u uw wensen hierop 

afstemmen en komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

Gas
Inductie

Elektrisch
Keramisch

Nog geen voorkeur

Wat voor spoelbak wilt u?

Wilt u nog overige accessoires? 

Enkele spoelbak

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een bestekindeling/ inbouw koffiemachine 
of afvalemmer etc.  

Dubbele spoelbak

Vierkant

Wat voor kraan wilt u?
Normaal (koud/ warm)
Losse kokendwaterkraan
3-in-1 kraanRond

Nog geen voorkeur

Magnetron
Combi oven/ 
-magnetron

Overig
Op ooghoogte

Oven
Geïntegreerd in het fornuis
Combi oven/ -magnetron

Stoomoven
Op ooghoogte

Overig

Vaatwasser
Vrijstaand
Geïntegreerd

Energiezuinig
Op werkhoogte

Stille vaatwasser

Met bestekbak
Met besteklade

Overig

Koelkast
Koel/vriescombinatie
Vrijstaand

Afzuigkap
Met afvoer naar buiten
Geen afvoer naar buiten
(filter)

Koelkast
Koel/vriescombinatie
Vrijstaand

Vriezer
Koel/vriescombinatie
Vrijstaand


