
 

 

KWARTIERMAKER te ARNHEM 
Rijwoningen 

 

 



 

 

Op Voortman Keukens kunt u bouwen,  
al meer dan 50 jaar. 

 

Voortman keukens is voor dit project geselecteerd als keukenleverancier;  

daar zijn we erg blij mee. 

Een nieuwe keuken koop je niet 'even'.  

Bij Voortman Keukens weten we hoe belangrijk zo'n stap voor u is. Daarom vindt u bij ons de  

inspiratie, deskundigheid en persoonlijke aandacht die u nodig heeft om de juiste keuze te maken.  

  



 

 

In onze moderne, sfeervolle showrooms in 
Amsterdam-Lijnden, Apeldoorn, Bunnik, Elst, Rijssen en Steenwijk 

vindt u meer dan 100 keukenopstellingen. 

In alle stijlen, materialen en kleuren;  
van landelijk klassiek en design tot industrieel. 

Vele combinaties van kleuren, materialen en apparatuur zijn mogelijk. 
Zo krijgt u talloze ideeën aangereikt en helpen onze adviseurs u graag verder 

met uw keukenplannen. 

IEDEREEN ZIJN  

EIGEN  

DROOMKEUKEN 



 

 

€ 5.250,- 
Inclusief 21% BTW. 

 
 

Inclusief het monteren van de keukenmeubelen en het aansluiten van de  
meegeleverde apparatuur, spoelbak en kraan.  
Exclusief het aan/verleggen van leidingwerk. 

 
Natuurlijk passen er in uw woning meerdere opstellingen, de mogelijkheden bespreken we graag met u in onze showroom. 

AMBITION 
Woningtype Rijwoning 



 

 

TOPKWALITEIT 

keukenapparatuur 

Naast onze ruime keus aan keukens,  
bieden wij u  ook een  
uitgebreide keuze aan  

keukenapparatuur van de bekende  
topmerken. 

 

Al onze apparatuur voldoet aan labels die  
water – en/of energiezuinig zijn. 

De aangeboden keukens zijn inclusief: 

Combimagnetron met turbo grill 

Inductiekookplaat met 4 kookzones 

RVS Wandafzuigkap met recirculatie 

Koelkast met vriesvak, inhoud 102/16L 

Geïntegreerde vaatwasser met 5 programma’s 

Toplaminaat werkblad (keuze uit 32 kleuren) 

Novitelli fronten (keuze uit 9 frontkleuren) 

RVS spoelbak 

Eénhendel keukenmengkraan 

Deze apparaten zijn verwerkt in de getoonde keuken. 

Vanzelfsprekend is het mogelijk uw keuken te voorzien 

van andere apparatuur of een ander  werkblad, dit is te 

bespreken met onze  adviseurs. 



 

 

FRONTEN SELECTIE 
 

Wat als eerste opvalt wanneer u een keuken  

binnenstapt, zijn de fronten en het werkblad. 

 

Ze bestaan in allerlei vormen, materialen,  

kleuren en stijlen. 

Elk model heeft haar voor– en nadelen.’ 

 

Bezoek onze showroom voor meer info en stijlen. 

Grafiet Wit 

Polarwit Parelgrijs 



 

 

Werkbladen spelen een ontzettend belangrijke rol in het  

samenstellen van de keuken. 

Ze zijn in allerlei vormen, materialen, kleuren en  

diktes te vinden. 

Uw Voortman adviseur helpt u graag met het maken van 

de juiste keuze. 

WERKBLADEN 
SELECTIE 

EIKEN NATUUR 

SPATELBETON OPAAL GRIJS 

EIKEN GRIJS 

LUNA DONKER 



 

 

MODERN  

C L A S S I C  



 

 

L A N D E L I J K  MODERN  

INDUSTRIEEL 



 

 

Een sterke partner in projecten 

 
 

Ook bij professionele partijen als projectontwikkelaars, woningcorporaties en  
bouwbedrijven heeft de Voortman Groep zich bewezen als een zeer solide  

samenwerkingspartner. In de afgelopen 50 jaar hebben wij al duizenden keukens  
geleverd en geplaatst in woningbouwprojecten van elke aard en omvang. 

Door een goede samenwerking met projectontwikkelaars zijn wij bekend met allerlei 
woningtypen en hun kenmerken en kunnen u als nieuwe bewoner daardoor perfect  

begeleiden naar de ideale keuken die zowel bij u als bij uw nieuwe woning past. 

Een gespecialiseerd projectenteam adviseert u gedegen en professioneel over functies 

en mogelijkheden in uw nieuwe keuken. En zorgt vervolgens voor een feilloze  

uitlevering en montage. 

KeukenVision 
Voor kopers die gaan 
voor een bijzonder  
design, kwaliteit & een 
goede service.  

Novarti 
Kopers die gaan voor 
een uniek product, echt 
vakmanschap en  
persoonlijk advies.  

Voortman Keukens 
Voor kopers die gaan voor 
kwaliteit, een plezierige 
behandeling &  
goede service. 

BSK Keukens 
Kopers die gaan voor  
kwaliteit voor een lage prijs 
en ook een optimale  
service.  



 

 

U heeft een woning of appartement gekocht 

 

 

De kopersbegeleider van uw aannemer stuurt uw  
NAW gegevens naar Voortman Keukens 

 

 

Voortman Keukens neemt contact met u op om een afspraak te maken 

 

 

De kopersbegeleider van uw aannemer inventariseert uw wensen 

 

 
 

De adviseur van Voortman Keukens inventariseert uw  
keukenwensen en maakt aan de hand daarvan een keuken-

opstelling en bijbehorende offerte 

 

 

Na akkoord op de tekeningen en de offerte maakt Voortman 
Keukens de technische tekening en verstuurt deze naar uw 

aannemer.  
Aan de hand van deze tekeningen wordt het definitieve  

meerwerk voor het leidingwerk bepaald. 

 

 

Uw aannemer verzorgt de aanleg/verplaatsingen van het leidingwerk 

 

 

Voortman Keukens onderhoud het contact met uw aannemer 
over de opleverdatum 

 

 
 

Voortman Keukens overlegt met u en uw aannemer wanneer 
de keuken gemonteerd kan worden. Om schade/diefstal te 

voorkomen wordt de keuken in de meeste gevallen na  
oplevering geleverd en gemonteerd. 

 
 
 
 

U geniet nog jarenlang van uw Voortman droomkeuken 

DE ROUTE NAAR UW VOORTMAN DROOMKEUKEN  



 

 

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN IN UW NIEUWE WONING? 
Kom inspiratie en ideeën opdoen in onze showroom of maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. 

 

Afspraak plannen? Scan de QR code! 

 

 

 

Voortman Keukens Elst | Nieuwe Aamsestraat 44 | 6662 NJ | 0481 - 377 946 

Openingstijden:  maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:30uur | donderdag koopavond tot 21:00uur  | 

zaterdag 10:00 - 17:00uur 

 

 


