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Welkom bij Bruynzeel Keukens | de WAREHOUSE
Keukeninformatie voor de toekomstige bewoners van

De Nieuwe Defensie | Blok 3A |  Utrecht

Bij de woningen van De Nieuwe Defensie is er in de basis geen keuken in de VON-prijs inbegrepen. Voor 
alle woningen is door Bruynzeel Keukens een passende opstelling uitgewerkt waarop ook de 
aansluitpunten zijn gebaseerd. De informatie hierover vindt u in de Technische Omschrijving, het 
bouwnummeroverzicht als bijlage bij de Technische Omschrijving, de keukentekening en in De 
Bouwdroom.

Als uitzondering worden de woningen met een VON-prijs tot de NHG-grens (€ 355.000,-) in basis wel 
uitgerust met een (compacte) keuken. Hierdoor voldoen de woningen aan alle criteria om in aanmerking te 
komen voor een voordeligere hypotheekrente onder de NHG-garantie. De betreffende bouwnummers 
staan in deze leaflet weergegeven.

Uitgebreide keuze in de WAREHOUSE

Uiteraard kunt u uw keuken in de WAREHOUSE van ERA Contour met een keukenadviseur van 
Bruynzeel Keukens upgraden naar eigen wens. Bruynzeel Keukens is partner in het bouwtraject. Alle 
details van het project zijn bij ons bekend. U krijgt dus gegarandeerd advies op maat, bij de keuze van uw 
keuken. En bij de oplevering ervan: altijd klaar voor gebruik en met een persoonlijke toelichting. 

Als koper bent u straks welkom in de WAREHOUSE. Daar ontwerpen we samen de keuken die werkt. 
Voor U.



DEZE KEUKEN
Is opgenomen in de 
prijs van de woning.

Inclusief
leidingwerk en montage

Basis keuken | Hoek opstelling
Bouwnummers: 326,327,328,329,332,333,334,335,338,339,340,341,348,349,350,351,353,354,355,356



Keukenvoorstel Upgrade*| Hoek opstelling
Bouwnummers: 326,327,328,329,332,333,334,335,338,339,340,341,348,349,350,351,353,354,355,356

Apparatuur

DEZE KEUKEN
COMPLEET

MET APPARATUUR
Meerprijs:

€ 8.495,-
Inclusief

leidingwerk en montage

* Keuken zoals aangeboden in de Bouwdroom voor €9.995,-



DEZE KEUKEN
Is opgenomen in de 
prijs van de woning.

Inclusief
leidingwerk en montage

Basis keuken | Rechte opstelling
 Bouwnummers: 325,331,337,347,352



Apparatuur

DEZE KEUKEN
COMPLEET
MET APPARATUUR

Meerprijs:

€ 8.000,-
Inclusief

leidingwerk en montage

Keukenvoorstel Upgrade*| Rechte opstelling
 Bouwnummers: 325,331,337,347,352

* Keuken zoals aangeboden in de Bouwdroom voor €9.500,-



Apparatuur

SFB41011AS

AEG Koelkast inbouw

- Kleur: wit
- Aansluitwaarde: 100 W
- Hoogte: 1021 mm
- Breedte: 548 mm
- Deurophanging:
Sleepdeur-systeem

KMK968090B

AEG CombiQuick Heteluchtoven
met magnetron

- Aansluitwaarde: 3000 W
- Hoogte: 455 mm
- Inhoud: 43 l
- Kleur: Zwart

FSE52607P

AEG ProClean Inbouwvaatwasser

- Aansluitwaarde: 1950 W
- Hoogte: 818 mm
- Breedte: 596 mm
- Aantal programma's: 7

IKB6430SFB

AEG TouchControl Inductie
kookplaat met Hob2Hood

- Aansluitwaarde: 7350 W
- Energiebron: Elektrisch
- Breedte: 590 mm
- Hoogte: 44 mm
- Diepte: 520 mm
- Kleur: Zwart

DBE5970R

AEG MattBlack Schouwafzuigkap
90 cm

- Kleur: mat zwart
- Aansluitwaarde: 306 W
- Diepte: 450 mm
- Hoogte: 60 mm
- Afzuigcapaciteit: 570 m³/h
- Aantal snelheidsinstellingen: 4
- Breedte: 897 mm



Selectie uit kleuren voor het Quartsiet werkblad

Easy Black

Easy Clay

Easy Minor Easy Grey

Milan Grey

Easy White

Werkblad

*Quartsiet is een combinatie van korrels natuursteen, bindend hars en pigment. 
  Door het productieproces van Quartsiet is het niet poreus, zeer onderhoudsvriendelijk 
  en hygiënisch.

Eigenschappen

Quartsiet is een combinatie 
van korrels natuursteen, 
bindend hars en pigment. 
Door het productieproces van 
Quartsiet is het niet poreus en 
zeer onderhoudsvriendelijk en 
hygiënisch. 

De keukenbladen zijn 
zeer hard en hebben een 
natuurlijke uitstraling 
waardoor het een uitstekend 
alternatief is voor 
natuurstenen keukenbladen. 



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.




