
 Keukenbrochure project:          
Bloemrijck te Assen



Welkom bij Bruynzeel Keukens

Keukeninformatie voor de toekomstige bewoners van het project Bloemrijck te Assen.

Beste heer en / of mevrouw,

Van harte proficiat met de aankoop van jouw woning. Er breekt een tijd aan waarin veel keuzes gemaakt mogen gaan 
worden. 

Bruynzeel keukens te Groningen is door jouw aannemer Geveke geselecteerd als keukenleverancier. Wij zijn volledig op de 
hoogte van de mogelijkheden binnen dit project en hebben een nauwe samenwerking met de aannemer. 

Bruynzeel heeft voor jouw woning, ter inspiratie, een aanbiedings keuken opgesteld, welke is opgenomen in deze brochure. 
Of dit voor jou de ideale keuken is bepaal je uiteraard zelf. Deze keukens kunnen volledig worden aangepast aan jou 
wensen, stijl en budget. Uiteraard is het ook mogelijk een keuken geheel naar eigen idee te laten ontwerpen en begroten. 
Onze deskundige adviseurs helpen jou daar graag mee. Wij ontwerpen altijd 3-dimensionaal waarmee je de beste 
impressie krijgt van het eindresultaat. Bruynzeel keukens biedt je een ruim assortiment in diverse prijsklassen. T.a.v. de 
werkbladen en inbouwapparatuur werken wij met meest gerenommeerde fabrikanten samen. Het beste voor jou!

Bruynzeel keukens heeft ruim 80 jaar ervaring in het fabriceren van keukens en al onze keukens worden in Bergen op Zoom 
CO2 neutraal geproduceerd. Wij bieden je 10 jaar garantie op de keukenmeubelen en een aanbetaling is niet nodig. Tevens 
werken wij met vaste transparante prijzen zodat je precies weet hoe de opbouw van de begroting tot stand komt.

Wij dragen zorg dat de aannemer tijdig, voor sluitingsdatum, de juiste installatietekening van jou gewenste keuken ontvangt 
zodat de bouwstroom optimaal kan verlopen. Met een Bruynzeel keuken ben je in ieder geval verzekerd van totale 
ontzorging in het aankoop-en uitvoeringsproces. Bruynzeel mag jouw keuken zowel voor- als na oplevering van de woning 
leveren en monteren. Wij stellen een projectbegeleider aan welke alle ontwikkelingen op de bouw nauwkeurig volgt. Tevens 
zal hij voor fabricage van de keuken, de keukeninstallatie en maten controleren. 

Kom gerust eens langs in onze winkel, dan ontwerpen wij samen geheel vrijblijvend, de keuken die werkt, voor jou.

Met vriendelijke groet,

Medewerkers Bruynzeel Keukens GRONINGEN



Bij Bruynzeel Keukens vindt u altijd een keuken
die past bij uw leefsituatie, stijl en budget.

Onze keukens hebben een transparante
prijsopbouw, zodat u optimaal kunt kiezen uit
alle mogelijkheden.

Onze keukens worden geleverd met 10 jaar
volledige fabrieksgarantie.

Onze adviseurs staan voor u klaar om samen
uw ideale keuken te ontwerpen.

De keuken die 
werkt voor u.
Mooi, functioneel en betaalbaar.

www.bruynzeelkeukens.nl/dekeukendiewerkt



Wij voldoen aan de ISO 
14001-milieunorm, omdat we in 
de hele bedrijfsvoering structureel 
aandacht besteden aan milieu.

ISO 14001

Onze keukens worden CO2-neutraal gemaakt in onze 
fabriek in Bergen op Zoom. Dit houdt in dat wij bijvoorbeeld
 vrijgekomen restwarmte opnieuw gebruiken voor 
verwarming van de fabriek. De Atlas keuken heeft als 
enige keuken in de Benelux het Milieukeur keurmerk. 
Wij zijn trots dat we actief werken aan een gezond 
en leefbaar milieu.

De 2.300 m2 zonnepanelen op het 
dak van de keukenfabriek wekken 
per jaar 350.000 kWh op. 

In de keukenfabriek maken we 
alleen gebruik van elektrisch 
transport.

Alle vrachtauto’s en trailers van onze 
transporteur worden gewassen met 
regenwater.

Door een optimale zaagindeling 
produceren wij minder afval. In 
een speciaal magazijn slaan we 
reststroken op voor een volgende 
productie.

We verwarmen de fabriek door ver-
branding van ons eigen houtafval.

Afgezogen warme lucht wordt 
gerecirculeerd en teruggevoerd 
naar de fabriek door ons moderne 
afzuigsysteem. 

CO2 neutraal geproduceerd.
Als enige keukenproducent in Europa.

Meer over maatschappelijk verantwoord ondernemen bij
Bruynzeel Keukens: mvo.bruynzeelkeukens.nl



Hoeveel kastruimte er nodig is, is 
voor ieder huishouden verschillend. 
In de verschillende kasten deelt u 
uw voorraad en keukenspullen slim 
in. U kunt meer kwijt dan u denkt. 
Bovenstaande keuken heeft een 
ladekast van 60 cm breed, twee 
lades van 1 meter en een brede 
vouwklepkast (90 cm). Door te kie-
zen voor de juiste indeling passen 
de afgebeelde spullen er allemaal 
in. In de winkel adviseren we u 
graag over slimme indelingen en 
oplossingen.

Achter de keukendeur





 Keukeninspiratie:
 Getekend bwnr. 2, 4,6, 7, 8, 10, 12 
Spiegelbeeld bwnr. 1, 3, 5, 9, 11, 13

Aanbieding € 6.950,-*

* Genoemde prijs is inclusief 21% BTW, apparatuur volgens het overzicht, kunststof werkblad, levering, montage, aansluiten 
en afval retour nemen. De basis installatie voorziening van de keuken sluit aan op de aangeboden apparatuur. Accessoires en 
verlichting zijn niet inbegrepen. Raampartij van bwnr. 1 is anders gesitueerd.



Apparatuur

PCS24178L

Pelgrim Koelvriescombinatie 178 cm

- Aansluitwaarde: 100,00 W
- Deurophanging: sleepdeur
- Energielabel: A++
- Hoogte: 1772 mm

MAC524RVS

Pelgrim Multifunctionele oven met
magnetronfunctie

- Aansluitwaarde: 3.000,00 W
- Hoogte: 455 mm
- Inhoud binnenruimte: 51 l

GVW260XL

Pelgrim Vaatwasser 86cm hoog

- Hoogte: 857 - 930 mm
- Breedte: 596 mm
- Aantal programma's: 5
- Energielabel: A+++
- Geluidsniveau: 44 db
- Aansluitwaarde: 1.900,00 W

IK4064M

Pelgrim Inductie kookplaat, 60 cm,
Matt black

- Kleur: matzwart
- Diepte: 522 mm
- Aansluitwaarde: W
- Energiebron: elektrisch
- Hoogte: 54 mm
- Breedte: 600 mm

BSK962RVS

Pelgrim Wandschouw 90 cm, RVS

- Kleur:
- Aansluitwaarde: 260,00 W
- Diepte: 450 mm
- Hoogte: 640 - 1152 mm
- Afzuigcapaciteit: m³/h
- Aantal snelheidsinstellingen: 4
- Type: wandschouwkap
- Breedte: 898 mm

Grohe
Eenhandel 
mengkraan
Eurosmart



Kleurkeuze voor kunststof werkblad

DE2611
Terrazzo Classic

DE2381 
Statue White

MK432C 
Peru marron

DE2802 
Vulkaan grijs

DE2380 
Wave

F638ST16
Beton Grijs

DE2612 
Terrazzo Grey

F8340MP
Midnight dream

F275ST15
Beton

F105ST15
Marmer wit

DE2378 
Balance

R6216TC 
Graniet zwart

F7919TC 
Koren donkergrijs

DE2800 
Vulkaan zwart

DE2390 
Rocky

DE2610
Variety

DE2382 
Statue Black

F7684TC 
Fino donker 
antraciet

R6520VV
Beton licht

F76037FG
Roest

DE2613 
Subtile

DE2392 
Statue Grey

R6424TC
Black limestone

R6234BR 
Titan

DE2615 
Solid

R4264RT 
Oud eiken grijs

R4262RT 
Oud eiken natuur

DE 5901 
Nordic Wood

R4366FG 
Puur Eiken 

DE 5888 
Burned Wood

H1146ST22  
Ruw eiken grijs

R4263RT
Ruw eiken blond

DE 5977
Roots

R 5151MO
Noten blok

4896RT 
Noce milano

DE 5902
Cosy Oak

Werkblad

Eigenschappen

Alle kunststof werkbladen 
hebben een HPL toplaag 
(High Pressure Laminate). 
Deze onder hoge druk 
samengeperste toplaag 
is zeer waterafstotend 
en stootvast.



werkhoogte

werkhoogte

werkhoogte

Optioneel Bruynzeel Maxilijn 
Functioneel, ergonomisch én mooi

HANDIG: 20% meer opbergruimte

ERGONOMISCH: werkhoogte 5 cm hoger

FUNCTIONEEL ÉN MOOI: extra lage plint



Hoe kan een mooie keuken ook functioneel en toch 
betaalbaar zijn? Hoe zorgen wij dat de keuken 
werkt voor u? In het digitale keukenboek op onze 
website vindt u de antwoorden. Bekijk vooral ook de 
filmpjes van de keukenopstellingen. Zo krijgt u een 
gevoel van sfeer en stijl en waant u zich al even 
helemaal in uw nieuwe keuken. U leest er ook alles 
over Bruynzeel Keukens. Wie we zijn en waar we 
voor staan. Over de duurzame productie in onze 
eigen fabriek. De kwaliteit en de garantie die u 
jarenlang laten genieten van de keuken die werkt. 
Voor u. Veel inspiratie!

Digitaal
keukenboek
Laat u inspireren!

www.bruynzeelkeukens.nl/bruynzeel-keukenboek



Maak uw eigen 
moodboard

www.bruynzeelkeukens.nl/moodboard-maken

De keuken vinden die bij u past
Het klinkt gemakkelijker dan het is. Weet u ook niet goed hoe uw keuken er nu precies

 uit moet zien? ‘Maak je Moodboard’ helpt u snel op weg. Stap voor stap loopt u alle 

onderdelen van uw keuken door. U kiest steeds wat het beste bij u past. Bekijk onze collectie 

op www.bruynzeelkeukens.nl en doe inspiratie op. Die keuken in uw favoriete stijl, 

dat trendy rekje, die handige kastindeling, die goede tips uit het blog: u verzamelt het 

allemaal op uw persoonlijke moodboard. Het werkt heel eenvoudig. U klikt op het hartje 

rechtsboven en de foto of het onderwerp is toegevoegd. 

Samen één moodboard
Deel uw moodboard vol ideeën met uw partner, familie en vrienden. U kunt zelfs samen 

aan één moodboard werken! Hoe dat werkt? Stuur uw persoonlijke pincode naar anderen.

 Zij kunnen met deze pincode ‘inloggen’ op uw moodboard en dat aanvullen met hun ideeën.

Goed voorbereid naar uw afspraak
U maakt eenvoudig online een afspraak bij de Bruynzeel winkel bij u in de buurt. 

Uw moodboard kunt u meteen meesturen. Handig als voorbereiding op het gesprek, 

voor u én voor onze verkoopadviseur.



Met Quooker haal je alles uit één kraan: 100°C kokend, warm, koud, gekoeld en bruisend water. 
Heel handig en je gebruikt hem vaker dan je denkt. In een handomdraai zet je thee, kook je pasta 

of tap je een glas koel bruisend water. Meer weten? Ontdek alle voordelen op quooker.nl

De kraan die alles kan
100°C KOKEND, GEKOELD EN BRUISEND



Persoonlijk keukenontwerp
Binnenkort nemen wij contact met u op om een afspraak te maken in onze winkel in Groningen. 
Daar maken we samen een persoonlijk ontwerp voor de keuken die werkt. Voor u.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Graag tot ziens!
Team Bruynzeel Keukens GRONINGEN.

Bruynzeel Keukens
Groningen
Hoendiep 99
9718 TC GRONINGEN
050-3110124
klantcontact@bruynzeelkeukens.nl

© Bruynzeel Keukens 2021 - Hoewel dit overzicht met uiterste zorg voor u is samengesteld kan het zijn
dat de afgebeelde kleuren afwijken van de werkelijkheid. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden
ontleend. Bruynzeel Keukens kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld voor het afwijken van de
informatie, wijzigingen, zet- en drukfouten die deze brochure bevat.




