
Montage 

 Ja Nee  Weet nog niet 

Wat voor keukenstijl 

 Landelijke keuken   Moderne keuken  Tijdloze keuken  Design keuken 

Keukenopstelling 

 Rechte keuken    L-Vorm U-Vorm Kookeiland  Spoeleiland  Bar 

Welk apparatuur wilt u in de keuken 

Kookplaat  Oven 

 Gaskookplaat   Multifunctioneel ( hete lucht ) 

  Fornuis   Conventioneel ( simpel ) 

  Keramisch     in combinatie met magnetron 

  Inductie    Stoomoven 

  Weet nog niet 

Magnetron 

  Op oog hoogte  

 In combinatie met oven   Ja 

 Op ooghoogte   Nee 

 

Aankoop Checklist

Openingstijden:
Showroom
Ma. - Vrij.       9.00-17.30 uur 
Zaterdag van 9.00-17.00 uur

De Dolfijn 23 1601 ME 
Enkhuizen 
0228-353054
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Koffieset apparaat



Koelkast  Groot / Middel / Klein  Vriezer   Groot / Middel / Klein

 Vrijstaand   Onderbouw 

 Geïntegreerd ( inbouw ) Geen vriezer 

 Op werkhoogte 

 Inclusief vriezer 

Vaatwasser  Afzuigkap 

 Vrijstaand     Vlakscherm  

  Volledig geïntegreerd ( knoppen in de deur ) Design schouw rvs 

  Geïntegreerd ( knoppen voorop de deur , zichtbaar ) Klassieke schouw 

  Weet nog niet ( budget ) Afvoer naar buiten 

  Geen vaatwasser   Geen afvoer naar buiten ( filter ) 

Werkblad Spoelbak 

 Spaanplaat HPL 

 Multiplex HPL 

 Hout 

 Graniet 

 Composiet  

 Gehard glas 

 Beton ( achtig )

Enkele spoelbak 

Dubbele spoelbak 

Met een kleinbakje  ernaast 

Rond 

 Vierkant 

Natuursteen 

Porselijn 

 Weet nog niet 

Kraan  Verlichting 

 Één handel kraan   Halogeen verlichting 

 2 knops kraan  LED-verlichting 

 Kokendwaterkraan   TL-verlichting 

Kunststof 
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 Belangrijk om mee te nemen ! 

Bouwtechnisch 

 Nieuwe muren  Muren afwerken        Tegelwerk  Nieuwe vloer 

  Stukadoren         Verleggen van leidingen  Afvoer afzuigkap 

Domme vragen zijn er niet de enige domme vraag is die niet is gesteld!!

Dus noteer alle vragen die u heeft dan worden ze niet vergeten.

Heeft u een bouwtekening van uw huis ,

neem deze mee , er staat belangrijke 

informatie op. 

U kunt zelf ook een plattegrond van uw 

keuken maken , geef aan waar nu de 

leidingen zitten ( afvoer , gas , etc ) 

Ramen ? graag hoogte , breedte , en hoe 

hoog vanaf de vloer het raam begint en  

vanaf de wanden. 

Hieronder ruimte om uw vragen te noteren:

Mocht dit voor u lastig zijn geen enkel 
probleem dan meten wij die voor u in.
Hiervoor even bellen voor een afspraak.
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