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Marco, Elise, Karin en Helenie, Keukenhoff Tankens, Andel

KWALITEIT EN 
SERVICE ZIJN ONZE 
KRACHT, AL MEER 
DAN 40 JAAR
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Bij Keukenhoff draait het allereerst om ú. Wij ontdekken graag welke stijl de klant 
aanspreekt en welke manier van koken zijn voorkeur heeft. Vervolgens vertalen 
wij dit naar een bijzonder keukenontwerp, waarvan er geen tweede is. Een 
omgeving die sfeervol, functioneel en ergonomisch verantwoord is. En bovenal 
een plek waar men zich helemaal thuis voelt. Soms plaatsen we keukens via de 
nieuwbouwprojecten van Tankens BV. Maar in alle gevallen geldt dat we al meer 
dan veertig jaar met veel plezier en creativiteit aan het werk gaan om een unieke 
kookomgeving te creëren. 

ONZE COLLECTIE 
STAAT VOOR 
KEUKENS VAN 
TOPKWALITEIT

4 

KeukenhoffTankens_pag 01-12_Lid ah woord.indd   4KeukenhoffTankens_pag 01-12_Lid ah woord.indd   4 25-09-20   18:0325-09-20   18:03



Bij Keukenhoff draait het allereerst om ú. Wij ontdekken graag welke stijl de klant 
aanspreekt en welke manier van koken zijn voorkeur heeft. Vervolgens vertalen 
wij dit naar een bijzonder keukenontwerp, waarvan er geen tweede is. Een 
omgeving die sfeervol, functioneel en ergonomisch verantwoord is. En bovenal 
een plek waar men zich helemaal thuis voelt. Soms plaatsen we keukens via de 
nieuwbouwprojecten van Tankens BV. Maar in alle gevallen geldt dat we al meer 
dan veertig jaar met veel plezier en creativiteit aan het werk gaan om een unieke 
kookomgeving te creëren. 

ONZE COLLECTIE 
STAAT VOOR 
KEUKENS VAN 
TOPKWALITEIT

4 

KeukenhoffTankens_pag 01-12_Lid ah woord.indd   4KeukenhoffTankens_pag 01-12_Lid ah woord.indd   4 25-09-20   18:0325-09-20   18:03

5

KeukenhoffTankens_pag 01-12_Lid ah woord.indd   5KeukenhoffTankens_pag 01-12_Lid ah woord.indd   5 25-09-20   18:0425-09-20   18:04



Kwaliteit en service zijn onze kracht. Wij kunnen keukens van topkwaliteit op maat 
leveren. Bovendien kunnen wij van A tot Z, van advies tot oplevering, alles regelen. 
Keukenhoff werkt samen met projectontwikkelaars, aannemers, architecten en 
woning bouw verenigingen. Een bouwproject vraagt om een georganiseerde aan
pak. Het hebben van maar één aanspreekpunt voor keuken, sanitair en tegels is 
de meest efficiënte manier van werken, zowel voor de consument als de bouwer. 
Een ander groot voordeel voor de consument is dat de woning compleet met 
keuken en sanitair (en eventueel tegelvloeren) wordt opgeleverd. Wij zijn voor 
iedere betrokkene een betrouwbare en ervaren partij!
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Bij Keukenhoff kunt u een keus maken uit prachtige keukens van TankensDesign. 
De stijlen zijn divers, van modern tot landelijk en van robuust tot klassiek. Voor 
elke keuken hebben we bijpassende apparatuur. Vanzelfsprekend hebben wij een 
uitgebreide collectie werkbladen in diverse materialen, zoals kunststof, graniet, 
beton of composiet. Keukenhoff is tevens dealer voor merken als Grohe, Thebalux 
en Duravit. Onze collectie staat voor topkwaliteit, exact afgestemd op de gewenste 
maatvoering, met een uitgebreid scala aan kleuren en materialen. Alles is mogelijk.

MET VEEL PLEZIER EN 
CREATIVITEIT CREËREN 

WIJ EEN UNIEKE 
KOOKOMGEVING 
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Keukenhoff werkt alleen met keukens en apparatuur van topmerken. 
Omdat alleen topkwaliteit een lang leven heeft. Datzelfde geldt ook voor de 
badkamer. Of het nu om tegels, meubels, kranen, douches of accessoires 
gaat, wij werken alleen met topleveranciers. Hieruit blijkt dat wij duur zaam
heid hoog in het vaandel hebben staan. Verder hebben wij kwalitatief de 
beste en nieuwste snufjes in huis. 
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In de keuze voor onze leveranciers laten we niet alleen kwaliteit meetellen, 
maar ook de service die ze bieden. Wij hebben ons dan ook verzekerd 
van toelevering door louter solide, gerenommeerde organisaties. Dit 
komt onder meer tot uitdrukking in een garantietermijn van vijf jaar op alle 
keukenmeubelen, ongeacht het merk. Diezelfde garantietermijn is ook 
mogelijk bij diverse merken keukenapparatuur. We zorgen dat binnen 
notime een probleem wordt opgelost. Omdat bij alles wat we doen ú op 
de eerste plaats staat!
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze moderne, zwarte keuken is hartstikke handig ingedeeld en ingericht. 
Heel praktisch, net zoals de badkamer. We zijn erg tevreden met onze 
keuken en badkamer van Keukenhoff Tankens!’

Esther en John
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Bij de oplevering van hun nieuwbouwhuis kregen Esther en John er een 
keuken bij, maar als die niet naar hun smaak was, mochten ze ook een 
andere uitzoeken. Dat deden ze. Ze stapten bij Keukenhoff Tankens in 
Andel over de drempel en waren verrast door het mooie aanbod. ‘Voorheen 
hadden wij een witte keuken met een donker werkblad en nu wilden we het 
eens omdraaien: een zwarte keuken met een wit keukenblad. Het is een 
keuken blad geworden van composiet met een marmerenlook. We kozen 
voor de keuken die we in de showroom zagen. Nog steeds zijn we blij met 
die keuze.’

‘NOG STEEDS 
ZIJN WE BLIJ MET 

ONZE KEUZE’
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De samenwerking met Keukenhoff Tankens verliep uitstekend, vertelt Esther. 
‘Interieuradviseur Elise hielp ons goed. We hadden meteen een klik met haar. 
Ze droeg prima ideeën aan. Zo wilden we graag een keukeneiland, maar 
het was de vraag of dit in de bestaande ruimte mogelijk zou zijn. En dat was 
het! We genieten nu dagelijks van een zeer ruim eiland. Ik sta geen uren in 
de keuken, maar de keuken is nu zo mooi geworden, dat ik er wel graag 
ben. Bovendien kunnen we gezellig aan het keukeneiland aanschuiven.’ Bij 
het koken maakt Esther gebruik van moderne keukenapparatuur, zoals een 
stoomoven en een inductiekookplaat.

‘ONZE BADKAMER 
GEEFT EEN FIJN 

GEVOEL VAN 
WELLNESS’
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Ook de badkamer is anders geworden dan het nieuwbouwontwerp. 
Esther: ‘Er stond een bad in getekend, maar die hebben we laten vervallen 
ten behoeve van een toilet.’ De langwerpige grijze wandtegels passen 
uitstekend bij de iets lichtere vierkante vloertegels. De harmonieuze bad
kamer is zeer praktisch ingedeeld, met alles erop en eraan: naast het toilet 
een heerlijke doucheruimte met een regendouche en een luxe wastafel met 
opbergmeubel. ‘De badkamer geeft een fijn gevoel van wellness. Echt ons 
dingetje!’, zegt Esther enthousiast.
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Met dank aan
Esther en John
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BINNENKIJKEN BIJ
‘We hebben een mooie strakke keuken waar we dagelijks van genieten. 
Het is een prima kookplek. Keukenhoff heeft uitstekend werk geleverd.’

Maurits en Melissa

19
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Na zich elders georiënteerd te hebben, zochten Maurits en Melissa relatief 
dicht in de buurt een keuken. Ze stapten daarom binnen bij Keukenhoff 
Keukens Badkamers & Tegels in Andel. ‘We werden prettig geholpen, heel 
relaxed’, vertelt Melissa. Alleen… het duurde nog wel een jaartje voordat 
ze terugkwamen. Maar daar twijfelden ze niet aan. ‘Keukenhoff hielp ons 
immers heel goed. Het kwam ons echter zelf beter uit om het wat later 
te doen.’ En… het resultaat mag er zijn! ‘Keukenadviseur Karin is heel 
deskundig. Ze weet waar ze het over heeft. Ook heeft het installatieteam 
zeer vakkundig de keuken opgeleverd.’

‘KEUKENHOFF IS 
HEEL DESKUNDIG 

EN VAKKUNDIG’

20 
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De moderne keuken van Melissa en Maurits heeft een mooie, strakke 
belijning, die goed uitkomt in de lichte ruimte waarin de keuken is geplaatst. 
‘De keuken is bovendien goed ingericht. We hebben veel opbergruimte’, 
zegt Melissa. Zij en haar man zien koken doordeweeks – vanwege de 
agenda’s van alle gezinsleden – meestal als een ‘noodzakelijk kwaad’. 
‘Maar’, vertelt ze: ‘in het weekend ligt dat wel anders, waarbij onze dochters 
soms ook in de keuken aan de slag gaan. Daarom zijn we blij met onze 
keuken apparatuur, zoals de inductieplaat met wokbrander en een hele 
grote koelkast.’
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De keuken van Maurits en Melissa is het middelpunt van het huis. Niet 
omdat het een woonkeuken is, waar ze met hun gezin (kunnen) zitten, maar 
omdat de keuken een ruimte is tussen de eetkamer en woonkamer. ‘Het is 
de plek in huis die zowel vanuit de woonkamer als vanuit de eetkamer direct 
aansluit en ook zichtbaar is. Mooi en praktisch moesten dus samengaan en 
dat is gelukt, vinden wij.’

‘MOOI EN PRAKTISCH 
GAAN IN ONZE 

KEUKEN SAMEN’

23
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Met dank aan
Maurits en Melissa
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DESIGN
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Wat is design? Dat heeft op z’n minst te maken met originaliteit, met 
extra waarde en betekenis toevoegen aan het ontwerp. Je designkeuken 
voegt ook waarde toe aan je leven, je huis en je interieur. Elke dag weer 
geniet je van de exclusiviteit en het comfort van een luxueuze keuken. In 
een stijlvolle ambiance vloeien koken en wonen in elkaar over. 

27
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Je pakt een wijntje uit de wijnklimaatkast en schenkt je gasten in. Aan het 
keukeneiland schuiven zij aan of ze helpen een handje mee in de ruime 
keuken. Maar net zo lief kom je na een dag hard werken even tot rust: op 
deze plek stijg je uit boven het geroezemoes van je leven. Je geniet van 
de schoonheid van materialen, van vormgeving en van kleuren.
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Jouw designkeuken kenmerkt zich door krachtige lijnen, een perfecte 
routing en indeling. Mooie details, een nette afwerking, verfijnde vorm
geving en bijzondere verlichting komen samen in een smaakvol resultaat. 
Geen dertienineendozijn, maar origineel en onderscheidend: dat is 
jouw designkeuken.
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In jouw designkeuken zwaait minimalisme de scepter. Tegelijk gaan 
innovatie en kwaliteit uitstekend samen. Je voelt meteen: een ideale 
kook omgeving om heerlijke gerechten op tafel te kunnen zetten. Met de 
laatste snufjes op het gebied van keukenapparatuur. Je kan bijvoorbeeld 
met je mobiel de oven op afstand aanzetten. Gemak dient de mens, of 
liever gezegd dient jóú.
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Een warme gloed doortrekt je huis. Stoer, eenvoudig en sober is het 
interieur. Dat komt vooral door natuurlijke materialen als hout, metaal en 
beton. Oorspronkelijke details maken het plaatje af. Je industriële keuken 
is robuust van karakter, net zoals jijzelf. Een tikkeltje eigenzinnig, maar 
wel verfijnd. Hier voel je je thuis. 
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De industriële keuken is niet te plaatsen in een hokje: soms is deze 
keuken helemaal zwart of donkergrijs. Maar dan ineens popt roestbruin 
of olijfgroen op. Onderdelen van blauwstaal, rvs, koper of leer geven 
de industriële keuken een speels effect. De maatvoering is doordacht. 
Iedere dag dat je je keuken binnenloopt, ben je weer verrast: wat mooi!
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In jouw industriële keuken is alles op elkaar afgestemd. De routing klopt, 
het werkblad is diep, alles is op maat. De fronten en het keukenblad zijn 
duurzaam gemaakt, met een passie voor schoonheid en vakmanschap. 
Authentiek, maar wel strak en modern, soms met een knipoog naar de 
tijden van weleer. Ambachtelijk en stijlvol.
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Details maken het robuuste karakter van jouw industriële keuken zachter, 
of zetten dat juist aan. Helemaal passend bij jou en je huis. Dat kunnen 
de grote vloertegels zijn of de bijzondere verlichting, maar ook een roze 
wand. De keukenapparatuur is hoogstaand, innovatief en kwalitatief. 
Een uitnodiging om het beste in jezelf als kok naar boven te halen.

47

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   47pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   47 28-09-20   15:1328-09-20   15:13



Details maken het robuuste karakter van jouw industriële keuken zachter, 
of zetten dat juist aan. Helemaal passend bij jou en je huis. Dat kunnen 
de grote vloertegels zijn of de bijzondere verlichting, maar ook een roze 
wand. De keukenapparatuur is hoogstaand, innovatief en kwalitatief. 
Een uitnodiging om het beste in jezelf als kok naar boven te halen.

47

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   47pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   47 28-09-20   15:1328-09-20   15:13



48 

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   48pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   48 28-09-20   15:1328-09-20   15:13



MODERN
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Je keuken past bij je huis: strak en modern. In een lichte kleur of juist in 
donkergrijs en zwart, met een mooie belijning en vanzelf veel kookgemak. 
Een plek waar functioneel en eigentijds wonen elkaar ontmoeten. Precies 
zoals je zelf wilt leven. Gestructureerd, maar wel sfeervol. Waar veel 
ruimte is om lekker te koken. Een gezellige plek, waar gezin of vrienden 
graag aanschuiven aan het keukeneiland.
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Een rustige uitstraling is belangrijk in een moderne keuken. Het leven is 
immers al druk genoeg, dan is het fijn als het thuis opgeruimd is. Met veel 
bergruimte en greeploze kasten en laden. Een uitgekiend lijnenspel zorgt 
voor een strak geheel. Een verrassend detail of een gezellige nis maken 
jouw keuken zo heel persoonlijk.
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Een houten kastenwand, een goudkleurige Quooker of een marmeren 
keukenblad: het kan allemaal in een moderne keuken. De basis is 
namelijk dezelfde: grote vlakken, een strakke belijning, veel comfort en 
een luxe uitstraling. Zo ontstaat een harmonieus geheel, passend bij je 
huis en interieur. Een plek waar je dagelijks graag vertoeft, een plek waar 
je tot rust komt.
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Hoogwaardige apparatuur maken jouw moderne keuken compleet. Denk 
aan een stoomoven, een oven met een zelfreinigend systeem of een 
wijn klimaat kast. Het is heerlijk kokerellen op een ruim werkblad of kook
eiland. De inductiekookplaat verwarmt snel. Er hangt geen ontsierende 
afzuigkap, maar het afzuigsysteem is verwerkt in het plafond of de 
kookplaat. In deze prachtige ambiance is koken nóg leuker geworden.
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LANDELIJK
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Laten we eerlijk blijven: de appeltaart met noten geurt niet alleen heerlijk 
in een landelijke keuken. Maar jouw landelijke keuken nodigt wel uit tot 
het maken van smakelijke taarten en gerechten met verse producten van 
het land. Koken is een feestje in deze gemoedelijke en sfeervolle keuken.
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De deuren naar de tuin staan open. Je haalt diep adem en geniet. In 
jouw landelijke keuken komen ontspannen koken en gezelligheid samen. 
Een sfeervolle plek waar het fijn is met je gezin, familie en vrienden. Waar 
ruimte is voor elkaar, waar een ieder zichzelf kan zijn. Als het even kan 
met een lekker stukje taart of een overheerlijke quiche.
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Een landelijke keuken kenmerkt zich door authentieke materialen en 
soms onbewerkt hout. Een originele kraan, aparte grepen, een robuust 
fornuis en een keukenblad van hardsteen. Soms met stoere tegels op 
de vloer, of een bloembehang en Friese witjes op de wand. Het is jouw 
keuken, jij mag het zeggen. Wij adviseren en begeleiden je graag.
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Warm en modern is jouw woonkeuken de spil in je huis. Je beschikt 
over ruime kasten en vanzelfsprekend een ruim werkblad. De landelijke 
keuken met strakke elementen is van alle gemakken voorzien, de 
technologie van de keukenapparatuur is hoogstaand. In deze gloedvolle 
ambiance komen lekkere gerechten bijna vanzelf tot stand: je hoeft ze 
alleen maar in te koppen.
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze landelijke keuken is perfect opgeleverd door Keukenhoff. De keuken 
op maat voldoet aan onze wensen en past uitstekend bij onze inrichting.’

Jan en Jacolien
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Het huis waarin Jan en Jacolien kwamen te wonen, onderging een 
verbouwing door Tankens BV. Het lijntje tussen Tankens en Keukenhoff 
is kort en daarom stapten Jan en Jacolien bijna vanzelfsprekend over 
de drempel bij Keukenhoff Keukens Badkamers & Tegels in Andel. Daar 
vonden ze een keuken naar wens. ‘We werden goed geholpen. Marco 
Beukenholdt snapte precies wat onze wensen waren en wat we mooi 
vonden. Met als resultaat dat bijvoorbeeld de fronten speciaal voor ons 
geprofileerd zijn. Een geweldige service.’

‘ONZE KEUKEN IS 
HANDIG INGERICHT’

74 

KeukenhoffTankens_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   74KeukenhoffTankens_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   74 25-09-20   17:5825-09-20   17:58

75

KeukenhoffTankens_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   75KeukenhoffTankens_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   75 25-09-20   17:5825-09-20   17:58



75

KeukenhoffTankens_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   75KeukenhoffTankens_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   75 25-09-20   17:5825-09-20   17:58



Zowel Jan als Jacolien staan graag te kokkerellen. ‘Wie het eerst thuis is 
kookt, de ander mag aanschuiven’, lacht Jan. Ze maken daarbij gebruik van 
uitstekende keukenapparatuur, zoals een prachtig fornuis met zes pitten. 
Ook de combi-oven wordt graag gebruikt. Het keukenblad is ruim genoeg. 
Als ze samen willen koken, is dat geen enkel probleem. Na afloop is alles 
weer in een handomdraai opgeruimd. De keuken heeft niet alleen voldoende 
opbergruimte, maar is ook handig ingedeeld en ingericht, met bijvoorbeeld 
een carrousel voor de pannen.
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De ruime keuken is toegankelijk via en-suitedeuren. De keuken zelf heeft 
twee mooie eyecatchers, namelijk de spoelbak en de schouw, waarin de 
afzuigkap is verwerkt. Beide elementen benadrukken het landelijke karakter 
van de keuken. ‘Al met al is de keuken een fijne plek waar we graag zijn. 
Het gezelligste moment? Als de één staat te koken en de ander komt erbij 
staan om de dag door te nemen. Heel gezellig’, besluit Jan. 

‘KEUKENHOFF 
HEEFT EEN 

GEWELDIGE 
SERVICE’
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Met dank aan
Jan en Jacolien
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BINNENKIJKEN BIJ
‘We zijn zeer tevreden over onze keuken omdat het aan al onze wensen 
voldoet. De keuken is praktisch en functioneel, maar vormt ook een mooi 
onderdeel van ons interieur.’

Hans Mark en Annet
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Keukenhoff Tankens heeft een prachtig resultaat neergezet, vinden Hans 
Mark en Annet. ‘De uitbouw van ons huis werd gedaan door Tankens BV en 
we vonden het wel prettig als het gelieerde keukenbedrijf Keukenhoff onze 
keuken zou doen. Dat proces verliep uitstekend. Ze luisterden betrokken 
naar onze wensen, dachten goed mee over oplossingen en samen met 
hen kwamen we tot een mooi ontwerp. De keuken past perfect bij de stijl 
van ons huis en interieur.’

‘SAMEN KWAMEN 
WE TOT EEN 

MOOI ONTWERP’
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Annet en Hans Mark koken graag, Hans Mark vooral in het weekend als hij 
meer tijd heeft. Ze maken daarbij gebruik van moderne keukenapparatuur, 
zoals de combi-stoomoven en combimagnetron. ‘Voor ons gezinsleven 
is het fantastisch om zoveel gemak in de keuken te hebben. Met deze 
twee ovens kunnen we bijvoorbeeld vier pizza’s tegelijk bakken.’ Verder 
hebben ze gekozen voor een gaskookplaat, ‘vertrouwd en prettig’, met een 
wokbrander voor heerlijke Aziatische gerechten. 
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‘ONZE KEUKEN 
IS EEN FIJNE 

PLEK IN HUIS’

De keuken heeft veel werkruimte en opbergruimte en is wat dat betreft 
functioneel en praktisch. Maar de keuken is ook een gezellig onderdeel van 
het huis. ‘Als we staan te koken, kan bijvoorbeeld onze dochter aan de bar 
aanschuiven om te kleuren of een spelletje te doen. Of familie en vrienden 
komen gezellig bij het kookschiereiland staan, al dan niet met een wijntje in 
de hand. Het is al met al een fijne plek in huis!’
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Met dank aan
Hans Mark en Annet
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