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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
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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 dat 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
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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’
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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

24 

KeukenhoffTankens_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   24KeukenhoffTankens_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   24 25-09-20   18:0325-09-20   18:03

DESIGN
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Design (Eng.), (artistiek) industrieel ontwerp; – de stijl, vormgeving van 
een product. Sla het beroemde woordenboek van de Nederlandse taal 
erop na en we concluderen: design is overal. Overal om ons heen in 
de dingen die we net even wat meer waarderen, omdat ze niet alleen 
gemaakt zijn om functioneel te zijn, maar ook om ons comfort te bieden 
en een beetje luxe en exclusiviteit. Om mooi te zijn.
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Design maakt het leven mooier. En waar is het leven mooier dan in de 
keuken waar je samen kookt, drinkt, eet, lacht en geniet? Waar je samen 
bent en samen het leven viert. In een sfeer die helemaal naar jouw smaak 
en wensen is gecreëerd en die tot in detail voldoet aan jouw ideaalbeeld. 
En waarin je dagelijks samen met je geliefden en je naasten geniet van de 
schoonheid van de vormen, lijnen en kleuren om je heen.
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Houd je van een strakke, minimalistische vormgeving, ontworpen met 
veel oog voor een haarscherp lijnenspel en symmetrie? Dan ziet jouw 
design keuken er zo uit. Prefereer je een warme omgeving, met een 
elegant uitgelichte donkere inrichting? Dat is evengoed mogelijk. Design
keukens zijn er in alle kleuren, stijlen en materialen. Het design is de 
meerwaarde van het verfijnde ontwerp, de verzorgde uitvoering en de 
bijzondere details.
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Je keuken is ruim, sfeervol en royaal uitgerust met innovatieve en hoog
waardige keukenapparatuur die perfect past in het totaalbeeld. De 
afwerking van kasten en laden is bijzonder exclusief, de installatie is tot 
op de millimeter fraai uitgevoerd. De designkeuken is de keuken van nu: 
de open, verbindende ruimte waar meer dan waar ook in huis wordt 
geleefd. Een heerlijke plek om te zijn.
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INDUSTRIEEL

37

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   37pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   37 01-11-2021   13:2001-11-2021   13:20



INDUSTRIEEL

37

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   37pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   37 01-11-2021   13:2001-11-2021   13:20



Een indrukwekkend kookeiland in de open ruimte. Authentieke houten 
gebinten en stalen balken aan het plafond als de stoere omlijsting die de 
stijl van de woning en de keuken benadrukt. Industriële materialen als 
beton en RVS gaan hier als vanzelf samen met natuurlijke elementen als 
de houten vloer of de keramische tegels. 
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Het ontwerp van de industriële keuken is sober en stoer. De sfeer is 
warm en intrigerend door de verschillende lagen die worden gerealiseerd 
met de combinaties van materialen en kleuren. De industriële keuken is 
geen keuken als alle andere. Hij zit vol karakter en eigenzinnigheid en 
blijft boeien en verrassen. Het design is strak en hoogwaardig, maar het 
rauwe randje hoort erbij!
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Een betonlook in antraciet of een lichtere grijstint, een houten front als 
levendige tegenpool van een eiland van blauwstaal of een werkblad 
van RVS. Een vintage fabriekslamp met de bedrading in het zicht, een 
groene tegel in de achterwand, een koper- of bronskleurig accent in de 
aankleding. Alles is mogelijk in de industriële keuken, maar alles blijft in 
balans dankzij de strakke lijnen en de ruimtelijke opzet.
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Industrieel staat voor warmte, duurzaamheid en voor robuuste kwaliteit. 
Ook in de hoogstaande keukenapparatuur staan innovatieve techniek en 
design samen op het hoogste plan. In deze atmosfeer voel je je welkom. 
In je industriële keuken zijn alle voorwaarden geschapen om met je 
geliefden en dierbaren onvergetelijke herinneringen te maken.
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MODERN
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Een moderne keuken in een eigentijdse woning. Eigenlijk zou je keuken 
en woning helemaal niet meer apart moeten benoemen, want wat de 
moderne keuken bij uitstek typeert is dat hij één is met zijn omgeving. 
Kookeiland en kasten zijn geen ‘keukeninterieur’ meer, maar meubels en 
decoratieve elementen in een centrale woonkeuken, de plaats waar het 
gezins- en sociale leven zich afspeelt.
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De moderne keuken is open en ruimtelijk. Het ontwerp wordt geken-
merkt door strakke lijnen, symmetrie en hoogwaardige materialen. De 
apparatuur is van uitmuntende kwaliteit en vooruitstrevend. De greeploze 
kasten en laden geven het aanzicht een rustige uitstraling, hetgeen 
wordt versterkt door de royale opbergruimte die leiden tot een continu 
opgeruimd plaatje. 
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Van een warme zwarte houtlook tot een minimalistische keuken in 
hoog glans wit. Een uniforme kleurstelling of een speelse melange, een 
gemarmerd of een RVS werkblad, een gouden kraan of alle accessoires 
in zwart. Het kan allemaal. Bedenk: modern klassiek of eigentijds landelijk 
zijn óók fraaie variaties op de moderne keuken. Stijl en indeling sluiten 
naadloos aan bij de sfeer van jouw woning. Het is een genot om hier te 
koken en te zijn.
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De moderne keukenapparatuur verbindt gebruiksgemak en esthetiek. De 
slimme techniek in de ovens en het koffieapparaat stemmen de bereiding 
perfect op jouw smaak af, kokend water is altijd direct aanwezig en 
dankzij de kookveldafzuiging in je inductieplaat is die plompe afzuigkap 
definitief verleden tijd. En het design past perfect in je interieur. Die grote 
Amerikaanse koelkast en de wijnklimaatkast zijn zelfs ontworpen om op 
te vallen. Daar wil je graag zijn, daar leef je met elkaar.
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LANDELIJK
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Waar het leven ongecompliceerd en mooi is, waar je onovertroffen 
genieten kunt van eerlijke en heerlijke producten. Waar het uitzicht naar 
buiten wijds is en waar het binnen altijd warm en gezellig is. De landelijke 
keuken is waar je heerlijk aanschuift met je gezin, je familie en je vrienden 
en simpelweg geniet van het leven.
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De landelijke keuken is geladen met een gloedvolle ambiance. De 
robuuste natuurlijke materialen ademen warmte. De houten kasten en 
laden stralen levendig heid uit, het dikke natuurstenen blad op het kook
eiland en het aanrecht kan een stootje hebben. Je opent de deuren met 
een stevige greep en die gezellige tegels maken het plaatje helemaal af. 
Je kunt de heerlijke appeltaart in de oven al bijna ruiken…
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Hier mogen de pannen lekker lang op het vuur staan, hier hoeft de styling 
niet té strak te zijn. Het zijn juist de uitgelichte nisjes en plankjes die 
de landelijke keuken zijn karakter geven. Maar de eigentijdse landelijke 
keuken gaat wel met zijn tijd mee! De natuurlijke materialen zijn sterk en 
duurzaam en de keukenapparatuur is Akwaliteit. Het is een feest om 
hier prachtige diners te bereiden en die te laten begeleiden door een 
uitstekende wijn – op de juiste temperatuur! – uit de wijnklimaatkast.
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Wát een ruimte om te koken, om te bewegen en om met elkaar rond 
het keukeneiland of de eettafel te zitten. De voorjaarsdagen lijken hier 
eindeloos te duren en in de winter smaken de koffie en de wijn hier 
zaliger dan ooit na een uitgebreide maaltijd. Het comfort, de technologie 
van de beste apparatuur, de tot in perfectie uitgevoerde montage; hier 
wil je nooit meer weg…
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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’
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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’

81

KeukenhoffTankens_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   81KeukenhoffTankens_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   81 25-09-20   18:0025-09-20   18:00



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’

81

KeukenhoffTankens_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   81KeukenhoffTankens_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   81 25-09-20   18:0025-09-20   18:00



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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