
EEN AFSPRAAK IS DE EERSTE STAP NAAR UW

Meer dan 300.000 keukens ontworpen, geleverd en gemonteerd! 

GRATIS
EEN VRIJBLIJVEND

EN VAKKUNDIG 

ADVIES 

INCLUSIEF 
3D-ONTWERP



TIPS TER
VOORBEREIDING
 Wij adviseren u de volgende zaken mee te nemen: 
 
•  De gegevens over lengte, breedte en hoogte van de 

keukenruimte, inclusief een eventuele plattegrond of foto 
 
• Een voorbeeld of foto’s van wat u mooi vindt.
 
•  Plaatjes, ideeën of foto’s van vloeren, muren, meubelen 

en kleuren die u aanspreken. U kunt ook foto’s van de 
inrichting van uw woning meenemen in verband met de 
juiste kleurcombinaties en materialen. 

 
•  Een lijstje met wensen die u absoluut wilt in uw 

droomkeuken 
 
Niks moet, alles mag! Onze keukenadviseurs helpen u graag 
in de showroom of bij u thuis om een passend ontwerp 
te maken, inclusief specificaties en 3D-impressies. Onze 
inmeter meet bij u thuis alles na ter voorbereiding. 

Uw wensen voor een droomkeuken.
Om u op weg te helpen, hebben wij een handige wenskaart 
klaarstaan op onze website. Scan de QR-code, print de kaart 
en neem deze ingevuld mee naar uw afspraak.

EEN AFSPRAAK 
IS ZO GEMAAKT

Online
Mail naar ikwileenafspraak@keukenconcurrent.nl
en wij nemen contact met u op.

Bel direct naar één van onze 
44 megastores bij u in de buurt 
Maak een afspraak met één van onze 
keukenspecialisten. Alle telefoonnummers 
vindt u op onze website.

Scan de QR-code
U kunt direct een afspraak in onze 
agenda zetten bij een winkel bij u 
in de buurt.

EEN AFSPRAAK 
MAKEN IS DE 
EERSTE STAP NAAR 
UW DROOMKEUKEN
Het uitzoeken van een nieuwe keuken vraagt de nodige 

tijd, aandacht en voorkennis. Daar staat u gelukkig niet 

alleen voor. Onze keukenadviseurs zetten graag hun 

uitgebreide vakkennis en ervaring voor u in om samen 

met u een droomkeuken uit de voordeelselectie, design, 

landelijke, of huisselectie keukens samen te stellen. 

Uiteraard 

houden ze hierbij 

nauwkeurig 

rekening met 

uw wensen en 

persoonlijke 

situatie, zoals de 

afmetingen, uw 

voorkeuren, smaak 

en uw budget. 

Wij overtreffen 

graag uw 

verwachting. 

Niets gaat 

KeukenConcurrent 

te ver om uw wensen om te zetten in de keuken waarvan 

u droomt. En dat ook nog eens tegen gegarandeerd de 

laagste prijs van Nederland!  

 

Een afspraak zal duidelijk maken dat alles mogelijk is. 

Wij gaan voor u aan de slag om al uw verwachtingen te 

overtreffen. Een afspraak is gratis en geheel vrijblijvend. 

 

Als u een afspraak maakt, sta ik er persoonlijk garant 

voor dat een vakkundige en toegewijde 

keukenadviseur voor u klaar staat. Wij nemen 

ruim de tijd u te helpen bij het ontwerpen en 

samenstellen van uw droomkeuken. Afspraak is 

afspraak. 

 

Ernst Bareman, 

oprichter/directeur KeukenConcurrent 

 

Wilt u samen met één van onze keukenadviseurs aan de slag 

met uw droomkeuken op een tijdstip dat u schikt? Maak dan 

vandaag nog een afspraak, zodat wij geheel vrijblijvend tijd 

voor u reserveren om onder het genot van een kopje koffie, 

thee of ander drankje en een tosti samen aan de slag te 

gaan om al uw wensen te vervullen. Kinderen zijn welkom in 

een leuke kidscorner. 

 

Het maken van een afspraak kan eenvoudig. 

Ga naar de website of mail naar ikwileenafspraak@keuken-

concurrent.nl. Maar u kunt natuurlijk ook even binnenlopen 

bij één van onze 44 megastores. 

 

Geen tijd voor een bezoek aan één van onze showrooms? 

Wij komen geheel vrijblijvend op een tijd die schikt bij u 

thuis. Dit kan op elk gewenst moment, het hele jaar door! 

Mail voor het maken van een thuisafspraak naar 
ikwileenafspraak@keukenconcurrent.nl.  

Kies zelf de makkelijkste manier om met ons een afspraak 
te maken:

www.keukenconcurrent.nl/persoonlijke-afspraak-keukenadvies

Met 35 jaar ervaring mogen wij onszelf een ware 

keukenspecialist noemen. Wij beschikken over uitgebreide 

showrooms boordevol keukens, accessoires en A-merk 

apparatuur naar de laatste trends.  

 

Wij laten u graag ideeën opdoen in onze inspiratieruimtes.

Onze goed opgeleide en vakkundige keukenadviseurs 

helpen u graag bij het maken van uw persoonlijke keuzes. 

Wij houden hierbij rekening met gezinssamenstelling, 

eerdere ervaringen, kookwensen, voorkeursstijlen en 

inrichting van de rest van de woning zoals vloeren en 

meubels. Onze keukenadviseurs gaan ver om te voldoen aan 

uw wensen. Als u dat graag wilt, komt de adviseur bij u thuis 

om de situatie op te nemen en na te meten. 

 

Levensechte 3D-impressie.

Heeft u de keuken met de vakkundige keukenadviseur 

samengesteld, dan maken wij een levensechte 3D-impressie 

waarin uw wensen op realistische wijze tot uiting komen. Wij 

laten niets aan het toeval over. De keukens komen uit eigen 

fabrieken en we hebben korte lijnen met alle leveranciers 

van A-merkapparatuur. Daarnaast ontvangt u een folder met 

uitgebreide informatie over de voorbereiding en plaatsing 

van uw keuken. 

 

Het resultaat van uw afspraak is een droomkeuken. 

Uw keuken wordt voorgemonteerd afgeleverd en

past precies bij uw persoonlijke wensen en voorkeuren.  

Door ons gemonteerd of door u zelf met behulp

van een handige instructievideo.

•  Wij reserveren ruim de tijd voor u. Een keukenadviseur 

staat voor u klaar op het afgesproken tijdstip. 

 

•  Vrijblijvend een gratis en vakkundig advies op maat, 

perfect afgestemd op uw wensen.  

 

•  U kiest het tijdstip dat u past (ook buiten de normale 

openingstijden). 

 

•  U ontvangt bij uw afspraak een compleet overzicht van 

uw nieuwe keuken, inclusief een schets met de hand, 

een technisch bovenaanzicht, vooraanzicht en full color 

3D-ontwerp in uw ideale kleurstellingen. 

 

•  Advies over de beste A-merk apparatuur. 

 

•  Ruime parkeergelegenheid, koffie, thee of een ander 

drankje en tosti’s. 

 

•  Maak uw keuze uit de vele materialen aan spoelbakken, 

achterwanden, werkbladen, kranen en heetwaterkranen, 

verlichting en handgrepen in onze showroom.
TIP: KOM NAAR DE SHOWROOM EN BEKIJK 

DIRECT ONZE SHOWROOMKEUKENS MET 

MEGAKORTINGEN TOT 70%!

Gegarandeerd de laagste 

prijs van Nederland

Snelste levertijd van Nederland

Kwaliteit is ook écht kwaliteit

Alle keukens mogelijk

Altijd uitstekende service

Echte garantie

Helemaal naar uw wens

MAATWERK IS
ONS SPECIALISME

UW WENSEN WORDEN
ALTIJD VERVULD

VOORDELEN VAN EEN 
PERSOONLIJK GESPREK

ALTIJD GRATIS, ONAFHANKELIJK EN VRIJBLIJVEND ADVIES + EIGEN 3D-ONTWERP



•  100% persoonlijke aandacht

 

•  100% gastvrijheid

 

•  100% inspiratie 

 

•  100% advies van een specialist

 

•  100% kwaliteit met A-merkapparatuur

• 100% voorgemonteerd kastwerk 

 

•  100% vakmanschap

• 100% service

 

•  100% garantie: 2 jaar op uw keuken, en tot  

5 jaar op uw apparatuur. Met CBW-keurmerk

 

•  100% ontzorging

 

•  Wij leveren uw keuken precies op het 

afgesproken moment, klaar voor montage

•  Meerdere ontwerpen, inclusief technische tekeningen, 

helemaal uitgewerkt tot een bestelbaar voorstel. 

 

•  Levensechte 3D-impressies in kleur inclusief vloeren, 

muren en lichtplan 

 

•  Een vrijblijvende, gespecificeerde en transparante 

offerte, inclusief specificaties op detailniveau 

 

•  Een overzicht van alle producten, inclusief foto 

en specificaties 

 

•  Een uitleg ter voorbereiding op uw nieuwe keuken 

‘Droomkeuken besteld, wat nu?’ Klep
Combi 45cm
Vriezer 103cm

Klep
Combi 45cm
Koeler 102cm

Hoge deur 2 Korflade
1 Ingekorte
Besteklade

Legplank

Loos

Inleg

Hoge deur

2 Hoge deuren

Vaatwasser
Hoge deur

− Klant zelf verantwoordelijk voor maatvoering van nog
te maken halfhoge muur.
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Concurrent Rotterdam
Watermanweg 303
3067 GA ROTTERDAM
Telefoon 0102094636
Adviseur Butter, Patrick den

Maatvoering tekening in mm

Ordernummer   2 0351 066110
Klantnaam   Jong, J. de

Afdrukdatum   11/05/2020
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Indicatie tijdsplanning:
Indicatie tijdsplanning:
Doet u zelf: Doet u zelf:
• demontage: 1/2 dag 
• leidingwerk verleggen: 1 dag • stucen van de keukenruimte: 1 dag •  droogtijd stuclaag: 1 dag per mm dikte bij goede weersomstandigheden • vloer leggen: 1 dag (gietvloer: 3 dagen) • afvoegen: 1/2 dag 

• droogtijd vloer: 1 dag 
• achterwand betegelen: 5 uur • droogtijd tegelwerk: 1/2 dag • afkitten + afvoegen: 3 uur 
• schoonmaken: 3 uur

Zelf doen of te bestellen bij KeukenConcurrent:
Zelf doen of te bestellen bij KeukenConcurrent: • nameten: max. 45 minuten
• keukenmontage: 1 dag (soms 2 dagen) • aansluiten: 2 uur

ZORGELOOS
SAMEN
GEREALISEERD

www.keukenconcurrent.nl

BEWAAREXEMPLAAR!

Belangrijke informatie voor een perfecte oplevering van uw keuken.

Nadat de keuken is gemeten en de definitieve leverweek is bepaald (inclusief de eindcontrole) kan NIETS meer gewijzigd worden.

TIP: bespreek eventuele wijzigingen tijdens het inmeetgesprek met uw keukenadviseur en ontvang een nieuwe orderbon waarin uw aanpassingen zijn verwerkt.

Vooraf

•  U kunt uw bestelling alleen nog wijzigen tot en met 
het WNI-gesprek (Wijzigen Na Inmeten).

•   Controleer uw tekeningen (bovenaanzicht, vooraanzichten, 
leidingadviesschema) + orderbevestiging  U helpt ons en 
uzelf enorm om de keuken straks perfect te leveren en/of te 
monteren.  
 
 U kunt via www.keukenconcurrent.nl/orderstatus uw 
orderstatus bekijken. Uw correspondentie- en het leveradres 
controleren en wijzigen, de planning en de levering volgen en 
het aflevertijdvak controleren. Tevens kunt u hier de afspraak 
voor levering van uw keuken bevestigen, de gemaakte 
betalingsafspraak controleren en zien of uw betaling is 
aangekomen en verwerkt.

•  Denk goed na (overleg eventueel met uw aannemer) over 
de lever- en of montageweek en de nog uit te voeren 
werkzaamheden. Er komt veel op u af en een afgesproken 
week kan niet meer (kosteloos) worden gewijzigd. 

•  Onze planning zal ongeveer vier weken voor de afgesproken 
leverweek per mail de definitieve leverdag bevestigen.

Levering en montage

•  Wanneer de keuken bij levering onverhoopt niet in de 
keukenruimte of aangrenzende ruimte gelost kan worden, 
dient u er zorg voor te dragen dat deze op de dag van de 
montage in de juiste ruimte staat. Het afdekken van de vloer 
(b.v. stucloper of dekens) en druk op de leidingen is tevens 
een belangrijk aandachtspunt. Tip: Draai gedurende de 
montagedag de hoofdkranen van water & gas dicht.

•  Bij zelfmontage kunt u voor montage instructies kijken 
op www.keukenconcurrent.nl.

•  Indien de keuken door Keukenconcurrent wordt gemonteerd, 
zal dit maximaal twee werkdagen na levering plaatsvinden. 
Mocht u “aansluiten op bestaand leidingwerk” hebben 
bijbesteld, is dit meestal de dag na montage.

•  Als op de dag van montage blijkt dat het leidingwerk niet 
volgens het leidingschema is aangepast en/of het stucwerk 
niet volledig droog is, kunnen onze monteurs de keuken niet 
monteren. In dat geval berekenen wij € € 250,- aan kosten en 
zal de montage uitgesteld worden naar een nader te bepalen 
moment dat binnen onze planning past.

•  Bij levering van uw keuken ontvangt u een garantiebewijs. 
Bewaar dit goed samen met uw factuur. U heeft hiermee: 
vijf jaar garantie op keukenonderdelen en kasten, twee 
jaar garantie op uw werkblad en fabrieksgarantie op alle 
apparatuur.

Vragen, tips of klachten? 

Bel 0f e-mail ons!

Tel: 0416 - 539 369

E-mail vóór levering:

info@keukenconcurrent.nl

E-mail na levering:

klantenservice@keukenconcurrent.nl

Houd uw ordernummer

bij de hand. 

TIP: VRAAG NAAR DE KEUKENSHOWROOMFOLDER OF DOWNLOAD DEZE OP 

WWW.KEUKENCONCURRENT.NL. KANT-EN-KLARE SHOWROOMKEUKENS 

TOT 70% KORTING EN DIRECTE LEVERING, EENVOUDIG TE MONTEREN DOOR 

UZELF MET BEHULP VAN EEN HANDIGE INSTRUCTIEVIDEO. 

van 7.175,- Nu voor:

Voordeel selectiekeuken items MIKE € 7.174,-

NU MET 70% SHOWROOMVOORDEEL:
Apparatuur	€ 1.225,-
Meubels	en	materialen	€ 925,-

Ultralage vaste showroomprijs: € 2.150,-

•	A-merk	combimagnetron:	€ 399,-
•	A-merk	koelkast:	€ 206,-
•	A-merk	gaskookplaat:		€ 142,-
•	A-merk	vaatwasser:	€ 286,-
•	A-merk	design	schouw	RVS	90	cm:	€ 192,-

VERKOOPPRIJS APPARATUUR € 1.225,- 

BEREKEN DE APPARATUURPRIJZEN EN ZIE HET ENORME VOORDEEL OP ALLE KEUKENMEUBELS EN MATERIALEN!
MIKE

VASTE BODEMPRIJS € 2.150,- 
•	meubel

•	werkblad

•	spoelbak

•	kraan

•	materialen

•		half	hoge	kast	voor	servies
•		half	hoge	kast	voor	koelkast

•	afdekbodem

•	kook	onderkast	

•	hoek	onderkast	

•	deur	voor	vaatwasser	
•	steunwand	

•	steckboard	

•	stelpoten	

•	plint	

•	montage	materialen	
•	handgrepen	

•		ronde	RVS	spoelbak	
met	korfplug

•	keuken	mengkraan	
•	ontluchtingsrooster

KEUKENMEUBELS EN MATERIALEN € 925,-

MEGAKORTINGEN 

TOT 70%

ELKE
AANPASSINGMOGELIJK

WWW.KEUKENCONCURRENT.NL/SHOWROOMKEUKENS-UITVERKOOP


