
Robijnhof - Leiden

Mijn 
Eigenhuis 
keuken



Bouwbedrijf M.J. De Nijs 
en Zonen B.V. en 
Eigenhuis Keukens slaan 
de handen ineen voor 
project Robijnhof

Robijnhof is een ideale plek voor mensen die willen genieten 

van de stadse centrumvoorzieningen van Leiden maar ook 

graag in de luwte van de Leidse binnenstad willen wonen in 

een ruim opgezette groene en veilige wijk. Hier gaat het om het 

samen zijn en elkaar ontmoeten. Hier wil je graag wonen!

Dit project wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf M.J. De Nijs en 

Zonen B.V. waarbij Eigenhuis Keukens partner is bij het 

leveren en het plaatsen van de keukens. Wij gaan je helpen bij 

de aanschaf van jouw droomkeuken in de nieuwe woning. Dat 

doen wij graag samen met jou!



Een keuken koop je niet elke dag. Je wil er natuurlijk 
op kunnen rekenen dat je het beste advies, de beste 
kwaliteit én de beste service ontvangt. En dat alles 
voor de beste prijs.

Eigenhuis Keukens is al ruim 25 jaar het vertrouwde adres 

in de wijde omtrek. In onze sfeervolle showroom vind je een 

grote collectie merkkeukens. Tijdens je bezoek aan onze 

showroom zul je ervaren dat je bij Eigenhuis Keukens altijd 

beter uit bent. Door onze prijsstelling, door onze service maar 

ook door jouw persoonlijke keukenadviseur. Wij stellen graag 

Team Eigenhuis Keukens aan je voor!

Team Eigenhuis Keukens
stelt zich aan je voor



Een keuken in 
je eigen stijl



GEZELLIG
THUIS

Gefeliciteerd
met je nieuwe huis
Onze adviseurs denken graag mee over de optimale 

invulling van jouw eigen keuken in je nieuwe huis. Wij 

gaan ons uiterste best doen om je een nóg gezelliger 

thuis te geven. Met Eigenhuis Keukens kun je terugvallen 

op een gerenommeerd bedrijf dat elke woondroom uit wil 

laten komen. Zodat je niet alleen plezierig kunt wonen, 

maar ook lekker én gezond kunt leven!

Een keuken op maat 

Er is alvast door ons en de aannemer een keuken

samengesteld die hopelijk 100% aansluit op jouw persoonlijke

manier van wonen en leven. Het is echter niet eenvoudig om

precies die keuken te ontwerpen die je wenst. Je bent dan ook

van harte uitgenodigd in onze showroom.

Samen met één van onze adviseurs kunnen aanpassingen en

wijzigingen worden doorgevoerd in de door ons opgestelde

keuken in jouw nieuwe huis. Kijk gerust even op onze website

en maak een afspraak!

www.eigenhuiskeukens.nl

GEZELLIG
THUIS



Met 4 multi-brandstores en 2 exclusive stores levert 

Eigenhuis Keukens alle keukenmerken en typen 

inbouwapparatuur. Ovens met stoomfunctie,  magnetrons 

met verschillende kookmethodes, XL vaatwassers, 

energiezuinige koel/vries oplossingen, diverse afzuig- 

systemen waaronder geïntegreerd in de kookplaat 

en meer actuele noviteiten. Alles van topkwaliteit en 

vergezeld van een helder advies. Zodat jouw nieuwe 

keuken niet alleen de gezelligste plek van het huis wordt, 

maar ook nog eens een goed doordachte. 

ALLE
MERKEN

Bijzondere
multibrandstore



De moderne keuken van nu fungeert meer en meer als 

warme leefplek; koken betekent nu eenmaal gezelligheid. 

Met familie, vrienden of gewoon gezellig met zijn tweeën. 

Wat dan telt, is het precies kunnen afstemmen van de 

nieuwe keuken op de gezinssamenstelling en

op andere persoonlijke (of financiële) wensen. Dat 

begrijpt Eigenhuis Keukens als geen ander.

Deze brochure geeft al heel veel suggesties en mogelijkheden 

voor jouw nieuwe keuken. Voor nog meer mogelijkheden, qua 

opstelling of materialen, ben je van harte welkom op onze 

website. Of beter nog: in onze showroom! Bel 023 - 555 5400 

voor meer informatie of maak direct een afspraak op 

www.eigenhuiskeukens.nl.

Een plek om 
lekker te leven

AFGESTEMD
OP JULLIE



Keukenadvies op maat afgestemd op 

jouw woning. Wij ontvangen de exacte 

en laatste gegevens van jouw nieuwe 

woning van jouw aannemer.

Als projectpartner maken wij de 

installatietekening en coördineren alle 

nodige keukeninstallatiewerkzaamheden 

zoals leidingwerk en aansluitpunten in 

samenspraak met de aannemer.

Aanpassingen in kleur en apparatuur 

kun je tot 3 maanden voor oplevering 

nog doorgeven.

100% tevredenheidsgarantie

Wij werken met een team van eigen 

monteurs en geselecteerde externe 

partijen. Daarnaast staan wij volledig 

achter onze kwaliteitsproducten 

en ben je verzekerd van onze 100% 

tevredenheidsgarantie.

Geen aanbetaling

Aanbetalen is bij ons niet nodig.

De levering van de keuken wordt 

samen met jou en jouw aannemer tijdig 

besproken zodat alles goed op elkaar 

aansluit.

Wij maken voor een juiste beeldvorming 

een 3D-impressie van de gewenste 

keuken.

Het inmeten van de keukenruimte 

doen we in overleg met de aannemer al 

tijdens de bouw.

TEVREDENHEIDS

GARANTIE

100%

De voordelen
van Eigenhuis Keukens



speciaal voor jouw
woning ontworpen



de keuzes 
maak je zelf



Het is een cliché, maar geld is maar één keer uit te 

geven. Bij zo’n belangrijke aankoop als een nieuwe 

keuken wil je dan ook een keukenleverancier die daar 

oog voor heeft. Vandaar ook dat Eigenhuis Keukens 

voor elk budget wel een bijzonder keukenontwerp heeft. 

Je kunt onze keukenadviseurs altijd bellen voor een 

afspraak, om samen te zoeken naar de keuken die het 

beste bij jou past.

Een duidelijke offerte zonder aanbetaling

Eigenhuis Keukens biedt altijd een offerte met een duidelijke 

prijs, inclusief of exclusief montage. De met ons afgesproken 

prijs ligt de gehele projectduur vast, afspraak is afspraak. 

Eigenhuis Keukens vindt het belangrijk dat alles goed 

geregeld is en dat je op ons kunt terugvallen. Ook na de 

aankoop ontzorgen wij jou helemaal: van oplevering tot 

nazorg en aanbetalen is bij ons niet nodig.

Meten is weten

Natuurlijk is Eigenhuis Keukens op de hoogte van alle maten 

van de ruimte waarin de nieuwe keuken geplaatst moet gaan 

worden. Dat geldt overigens óók voor alle technische (on) 

mogelijkheden. Zo zorgen we ervoor dat de aannemer alle 

aansluitingen van jouw nieuwe keuken precies volgens onze 

opgave aanbrengt zodat jouw keuken ook perfect geplaatst 

kan worden. Na ons inmeetwerk nodigen we je uit voor een 

zogenaamd afroepgesprek. Daarin worden alle technische 

zaken nog eens afgestemd, en heb je de mogelijkheid 

eventuele laatste aanpassingen door te geven. Pas daarna 

wordt de keuken definitief besteld. Wil je meer weten over 

zo’n afroepgesprek, bel 023 - 555 5400 voor meer informatie.

JOUW
WENSEN

Je eigen wensen
binnen elk budget



ONZE
SERVICE

Levering, montage
en nazorg
Ook de levering en montage van de keuken stemmen 

we in goed overleg af met jou en de aannemer zodat we 

allemaal precies weten wat we wel en vooral ook níét 

moeten doen. Goed om hierbij te weten, is dat Eigenhuis 

Keukens CBW-erkend is en volgens deze voorwaarden 

kan en mag leveren. Uiteraard staan wij ook ná aankoop 

en plaatsing van de keuken voor je klaar. Goede

garantievoorwaarden en een uitstekende service zijn 

daarbij de sleutelwoorden. Wij bieden je een 100% 

tevredenheidsgarantie daar wij volledig achter onze 

kwaliteitsproducten staan. Wil je hier nu al meer over 

weten, bel dan naar: 023 - 555 5400.



Uiteraard is het mogelijk om jouw eigen wensen te 

vertalen in een keukenontwerp dat bij je past. Onze 

adviseurs staan je graag bij met kennis en vakkundigheid 

om de ideale keuken samen te stellen.

Inspiratie
voor elk 
budget



Als je een keuken op maat wil, en dus de keukenopstelling moet 

worden aangepast, zitten de standaard aansluitpunten niet altijd 

op de juiste plek. Vervelend, en in veel gevallen 

kostenverhogend. Ook daar hebben we aan gedacht: 

op een keuken van Eigenhuis Keukens is onderstaand 

installatiepakket van toepassing. Daarmee blijven de kosten 

mogelijk beperkt.

Het Eigenhuis installatiepakket biedt kosteloze verplaatsing van 

maximaal 5 basispunten elektra op dezelfde en aangrenzende 

wanden zoals gemarkeerd op de 0-tekening

(verplaatsingen op betonwanden opbouw). Bij 0-tekening met 

kook/spoeleiland geldt verplaatsing basispunten elektra kook/

spoeleiland binnen de keukenzone. De in totaal maximaal 5 

elektra verplaatsingen worden kosteloos uitgevoerd, mits ze vóór 

de nader te bepalen sluitingsdata bij ons bekend zijn.  

Installatiepakket

Maak het jezelf
makkelijk met het
installatiepakket



Een vaatwasser
waar je blij van wordt

Eigenhuis Keukens maakt je écht blij. Dat gevoel krijg je

door de keuken die je samen met onze deskundige

adviseurs samenstelt. En dat blije gevoel ervaar je nog

sterker dankzij deze gratis vaatwassercheque.

Deze vaatwassercheque is alleen geldig bij aanschaf

van een complete keuken vanaf minimaal € 6.000,-. De

vaatwassercheque is niet inwisselbaar tegen contanten

en wordt verrekend met de eindprijs van de uiteindelijk

door jou bestelde keuken. Hier geldt de regel: één

vaatwassercheque per klant en is niet overdraagbaar

aan derden. Als je andere afspraken met de verkopende

partij hebt gemaakt, vervalt deze vaatwassercheque.

Vaatwassercheque



Eigenhuis Keukens Hoofddorp

IJweg 987 - 2133 ME Hoofddorp

T. 023 - 555 5400 - www.eigenhuiskeukens.nl




