V checklist
Is er sprake van een open keuken?
ja		
nee

Wilt u een verlaagd plafond aan laten brengen?
ja		
nee

Zo ja, dient de keuken dan zoveel mogelijk op het interieur van de
woonkamer afgestemd te worden?
ja		
nee

Is er (een mogelijkheid voor) een afvoer naar buiten voor
een afzuigkap?
ja		
nee

Waar gaat uw voorkeur naar uit?
een woonkeuken
een moderne keuken
een nostalgische keuken
een moduulkeuken
......................................

Is er (een mogelijkheid voor) voldoende luchtcompensatie voor
de afzuigkap?
ja		
nee

Welk budget is voor de keuken beschikbaar?
.......................................
incl. montage en installeren
incl. verbouwen			

excl. montage en installeren
excl. verbouwen

Dienen er bouwkundige werkzaamheden plaats te vinden?
- Slopen			
ja
nee
- Nieuwe muren		
ja
nee
- Nieuwe vloer		
ja
nee
- Tegelwerk		
ja
nee
- Stucadoren		
ja
nee
- ......................		
ja
nee
Welke apparatuur wilt u in uw keuken hebben?

Koken er geregeld meerdere personen tegelijk in de keuken?
ja		
nee

		Voorkeur
		
uitvoering

Voorkeur
materiaal / kleur

Is de persoon die het vaakst kookt
linkshandig
rechtshandig

- Kookplaat
		
		

gas		
keramisch
inductie

................................
................................
................................

- Fornuis		
		
		
		
		

vrijstaand
inbouw
gas		
keramisch
inductie

................................
................................
................................
................................
................................

- Oven		
		
		

op ooghoogte
in combinatie
met fornuis

................................
................................
................................

- Magnetron
		

vrijstaand
inbouw

................................
................................

- Combimagnetron
		

vrijstaand
inbouw

................................
................................

Wilt u ook in de keuken eten?
ja, met ............ personen		

nee

Dienen er speciale voorzieningen aangebracht te worden in
verband met ouderdom of fysieke gebreken?
ja		
nee
Dient er een nieuwe vloer of vloerbedekking in de keuken te komen?
ja		
nee
Dient er iets aan de verwarming gewijzigd te worden?
ja		
nee
Is het warmwatertoestel tevens toereikend voor de keuken?
ja		
nee
Dient de elektrische installatie aangepast te worden?
ja
nee
Moet er een nieuw verlichtingsplan gemaakt worden?
ja		
nee
Dienen er luidsprekers of een kabelaansluiting aangelegd te worden?
ja		
nee

1.

- Stoomoven			

................................

- Vaatwasser
		
		
		
		

................................
................................
................................
................................
................................

vrijstaand
inbouw
geintegreerd
onder aanrecht
op werkhoogte
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		Voorkeur
		
uitvoering

Voorkeur
materiaal / kleur

- Koelkast
		
		
		

vrijstaand
inbouw
onder aanrecht
op ooghoogte

................................
................................
................................
................................

- Vriezer		
		
		
- Koel/vries
combinatie
		
- Afzuigkap
		
		
		
		
		
		

vrijstaand
inbouw

................................
................................

vrijstaand
inbouw

................................
................................

zonder motor
(centr. ventilatie)
recirculatie
onderbouw
vlakscherm
geintegreerd
schouwkap

................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................

- Heetwatervoorziening		

................................

Overige apparatuur
		
		

Voorkeur
uitvoering

- Onderkasten
		
		
		
		
		

met deurtjes
deurtjes en laden
ladenblokken
carousselkast
plintladen
materiaal / kleur:

................................

- Bovenkasten
		
		

open schappen
gesloten kasten
materiaal / kleur:

................................

- Hoge kasten

materiaal / kleur:

................................

- Apotherkasten

materiaal / kleur:

................................

- Kookeiland

materiaal / kleur:

................................

- Verlichting
		
		
		
		
		
		

achter lichtkoof
in bovenschappen
tl-verlichting
halogeen
anders, namelijk:
mogelijkheid
tot dimmen

................................

Randafwerking
Accessoires

- Werkblad
		
		
		
		
		
		

toplaminaat (hpl)
composiet steen
massief hout
volkunststof
graniet
glas
beton

- Achterwanden
		
		
		
		
- Spoelbak
		
		
		
		
		
		
		
		
		

zelfde materiaal als blad
tegels
spiegelwand
................................

- Keukenkraan
		
		
		

met vaatdouche
zonder vaatdouche
met ingebouwd filter
kokendwaterkraan

2.

Kasten en bergruimte

................................

- Afvalbakken
- Handdoekrek
- Nisoplossingen
- Pannenrooster
- Snijplanken
- Lade-indelingen
- Messenblok

enkel
dubbel
anderhalf
rond
vierkant
andere vorm
met afdruipblad
roestvrijstaal
kunststof
keramiek

- Weegschaal
(inbouw)
- Pannenset
................................
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