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Helenie, Elise, Karin en Marco, 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. Naast keukens voor particuliere klanten plaatsen 
we regelmatig keukens voor de nieuwbouwprojecten van Tankens Andel BV. 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 
woningbouwverenigingen. Een project vraagt om een georganiseerde aanpak. 
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) kan worden opgeleverd. Wij zijn 
voor iedere betrokkene een betrouwbare en ervaren partij!
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Bij Keukenhoff kunt u kiezen voor 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, 
keramiek, composiet of dekton. Keukenhoff is tevens dealer van merken als 
Damixa, Hotbath, Thebalux en Geberit. 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 ook 
dat wij duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. 
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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 no-time een probleem wordt opgelost. Bij alles wat we doen staat 
ú op de eerste plaats!
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BINNENKIJKEN BIJ
Tim en Jeannet draaiden de indeling van hun nieuwbouwwoning om, 
speciaal om een grote woonkeuken te creëren voor het hele gezin. 
Het keukenontwerp dat ze daarvoor samen met Keukenhoff Tankens 
uitwerkten maakte van de keuken inderdaad de centrale plaats in huis 
die zij voor ogen hadden.

Tim en Jeannet
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De combinatie van whitewash eiken en antraciet stond op voorhand vast. 
Kleuren en materialen die in het hele huis terugkomen. ‘Het tv-meubel is 
van hetzelfde materiaal gemaakt als de keukenwand en het kookeiland. 
Hierdoor is er eenheid ontstaan. Het tv-meubel is ook op maat gemaakt 
door Keukenhoff, precies in de stijl van de greeploze keuken.’
Keukenhoff realiseerde naast de keuken ook de gestucte contouren 
ervan; dus de ombouw met de uitgelichte nissen en het verlaagde 
plafond met afzuigkap en inbouwspots. Tim en Jeannet kozen onder 
andere voor een combioven, stoomoven en een extra hoge koelkast 
van ATAG. ‘En verder voor heel veel kasten. Ook aan de voorzijde van het 
eiland is er veel ruimte beschikbaar.’

‘De keuken is het waar het gezellig is. We houden ervan om samen met 
vrienden en familie uitgebreid te eten, de kinderen kunnen hier lekker 
rondrennen en we werken hier ook. Er is een hele fijne dynamiek ontstaan 
in de keuken’, vertelt Jeannet. ‘We hadden vooraf duidelijk voor ogen wat 
we met de ruimte wilden. Die ideeën hebben we in overleg met Elise van 
Keukenhoff Tankens vertaald in het ontwerp.’

‘CREATIEF OMGAAN
MET EEN BASIS

BOUWTEKENING’
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De natuurlijke kleuren en materialen van een etage lager komen ook 
terug in de badkamer, in het houten meubel, het witte stucwerk en in 
de grijze tinten van de grote tegels. Ze hebben er een heerlijk extra 
groot bad en een zeer riante inloopdouche. ‘We hebben een klein stukje 
kastruimte in de slaapkamer opgegeven voor een extra grote badkamer’, 
licht Jeannet toe. ‘Daar zijn we erg blij mee.’

NATUURLIJKE KLEUREN
EN MATERIALEN

KOMEN OVERAL TERUG
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‘Op de benedenverdieping hebben we de woonkamer en keuken 
omgedraaid om de leefkeuken mogelijk te maken die we zo graag wilden. 
Daarnaast is de badkamer afgestemd op onze wensen. Zo zie je maar 
dat je je niet altijd hoeft te houden aan een basis bouwtekening. Daar 
kun je ook creatief mee omgaan. Wat fijn is aan Keukenhoff Tankens: zij 
kunnen je helpen met ál je wensen in huis. Dat is ons heel goed bevallen.’
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Met dank aan
Tim en Jeannet
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BINNENKIJKEN BIJ
Dick en Jamie gingen van een grote keuken in hun vorige woning naar 
een keuken in een veel beperktere ruimte. Omdat ze toch graag weer 
een grotere keukenopstelling wilden, besloten ze om speciaal daarvoor 
een aanbouw te laten bouwen. Helenie van Keukenhoff Tankens hielp 
hen daarin deze sfeervolle leefkeuken te realiseren.

Dick en Jamie
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‘Het was in coronatijd, dus we konden aanvankelijk niet naar Keukenhoff 
toe’, vertelt Jamie. ‘Maar Helenie is bij ons thuis geweest om ons te 
helpen, met staaltjes om de kleuren en materialen te kiezen.’ In de basis 
hadden Dick en Jamie al een goed beeld van wat ze wilden. Een keuken in 
landelijke stijl als deze hadden ze in hun vorige huis ook al, met de verticale 
belijning van de kastjes en de subtiele greepjes. 
‘Vroeger hadden we er een donkerder blad bij en een donkerder vloer, 
maar hier vonden we de lichtere houtlook gezelliger. Toen de lockdown 
voorbij was, konden we gelukkig toch een keer in de showroom kijken en 
zagen we deze keuken met dit blad. Dat vonden we een mooie combinatie.’

HOGE EN LAGE KASTEN, 
VOOR EEN OPEN EN

LUCHTIGE UITSTRALING
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Een keukeneiland achter de eettafel was het uitgangspunt. De wand 
daarachter is indrukwekkend breed, maar nooit te massief door de 
combinatie van hoge en lage kasten. Zo blijft het aanzicht open en 
luchtig. ‘In de vorige keuken zaten twee nog vrij nieuwe Miele-ovens en 
een vaatwasser van Miele. Die heeft Helenie een plekje gegeven in dit 
ontwerp, het zou zonde zijn geweest om die weg te doen. We zijn op 
inductie gaan koken, Keukenhoff heeft ook de ombouw om de kasten 
gemaakt en daarin de afzuigkap verwerkt.’
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Aan de voorkant van het eiland gaan de kastjes open met een greeploos 
touchsysteem; zo kunnen de kinderen makkelijk bij hun speelgoed. Zij 
hebben ook nog een mooi eigen speelhoekje in de keuken. ‘Helenie 
kwam met het idee van een apart tafeltje om aan te knutselen of huiswerk 
te maken’, besluit Jamie. ‘Dick heeft dat daarna zelf zo gemaakt.’

OOK AAN DE KINDEREN
IS GEDACHT MET HET 

GREEPLOZE 
TOUCHSYSTEEM
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Met dank aan
Dick en Jamie
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DESIGN

25

pag 25-36_STIJL Design.indd   25pag 25-36_STIJL Design.indd   25 07-11-2022   16:0207-11-2022   16:02



26 

pag 25-36_STIJL Design.indd   26pag 25-36_STIJL Design.indd   26 07-11-2022   16:0207-11-2022   16:02



Design is overal om ons heen. In alle gebouwen, objecten en 
accessoires die we waarderen of zelfs bewonderen om hun stijl en 
vormgeving. Design is die extra laag op de wereld die het aspect 
schoonheid toevoegt aan functionaliteit. Design brengt sfeer en 
warmte en comfort in ons bestaan. Design maakt het leven mooi.

27

pag 25-36_STIJL Design.indd   27pag 25-36_STIJL Design.indd   27 07-11-2022   16:0207-11-2022   16:02



28 

pag 25-36_STIJL Design.indd   28pag 25-36_STIJL Design.indd   28 07-11-2022   16:0207-11-2022   16:02



De keuken is niet meer de keuken van enkele decennia geleden: van 
een klein, afgesloten kamertje is de keuken is steeds meer het hart 
van onze woning geworden. Waar we niet alleen maar koken, maar ook 
eten, drinken, de dag bespreken, samen zijn. Het is een open, sfeervolle 
ruimte waarin we van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat leven en 
genieten van elkaars gezelschap. Design geeft deze ruimte de sfeer 
die hij verdient; het geeft de keuken zijn hart en zijn ziel. 
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Stijl is persoonlijk. Kwaliteit, exclusiviteit en design zijn universeel. 
Op design is niet één vast label te plakken. Design staat voor mooie 
materialen, een fantastische combinatie van meubels, werkblad, 
apparatuur en perfectie in ontwerp en afwerking. De schoonheid van 
vormen, lijnenspel, kleuren maakt van de designkeuken als geheel met 
recht méér dan de som der delen. 

32 

pag 25-36_STIJL Design.indd   32pag 25-36_STIJL Design.indd   32 07-11-2022   16:0207-11-2022   16:02



33

pag 25-36_STIJL Design.indd   33pag 25-36_STIJL Design.indd   33 07-11-2022   16:0207-11-2022   16:02



34 

pag 25-36_STIJL Design.indd   34pag 25-36_STIJL Design.indd   34 07-11-2022   16:0207-11-2022   16:02



De designkeuken is in alles net even wat luxer en verfijnder. Zie hoe de 
binnenzijden van de laden prachtig zijn afgewerkt, hoe de inductieplaat 
perfect verzinkt in het hoogwaardige werkblad op het grote kookeiland. 
Kijk naar de uitstraling van de nieuwste keukenapparatuur en naar de 
manier waarop de nis in de wand sfeervol is uitgelicht. Over elk detail is 
nagedacht, de designkeuken is je op het lijf geschreven!
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INDUSTRIEEL

37
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Stevige grepen aan de kasten en laden, een eiken balk aan de schouw 
boven het prominente fornuis, lekker hangen op het robuuste blad van 
de bar aan het kookeiland. De industriële keuken zit boordevol karakter 
en het is juist dat rauwe randje dat het fantastische design typeert. Dit is 
een plek waar graag en goed gekookt wordt. Waar van een formidabele 
maaltijd wordt genoten in goed gezelschap en daarna nog lekker lang 
wordt geborreld en nagetafeld.
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Kenmerkend voor industrieel design is het samenkomen van esthetiek 
en praktisch gebruik. In de industriële keuken openbaart dit zich het 
best in de stoere en natuurlijke materialen die veelal naast elkaar 
worden gebruikt. Houten kasten, een werkblad van beton, natuursteen 
of zelfs van RVS. Een krasje is geen probleem. Sterker nog, dat brengt 
leven in het geheel; in de keuken waarin volop wordt geleefd.
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Het is heerlijk om aan het werk te zijn in de industriële keuken. Fine 
dining of lekkere grote gerechten voor veel vrienden. In een ruimtelijke 
indeling en met kwalitatief hoogwaardige keukenapparatuur draai je de 
handen er niet voor om. Kookzones zonder beperkingen, meerdere 
goede ovens en extra werkblad maken het leven makkelijk en het 
koken leuk. De wijn staat altijd op de goede temperatuur in de mooie 
wijnklimaatkast en uiteraard staat een goede kop koffie altijd klaar.
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Een grote stalen lamp, een opvallende vintage tegel aan de muur, goede 
barstoelen en een houten balk aan het plafond maken het industriële 
keukenontwerp compleet. Het design is strak en stoer, maar de perfect 
op elkaar afgestemde elementen scheppen gezamenlijk een warme, 
gezellige sfeer. De keuken is een personality op zich, die je iedere dag 
weer blijft verbazen. 
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MODERN
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Modern betekent letterlijk ‘van deze tijd’ of ‘volgens de laatste mode’. 
Dat gaat inderdaad op voor de moderne keuken, maar verwar modern 
vooral niet met trendgevoelig. Een moderne keuken kan uitgevoerd 
zijn in alle mogelijke kleuren en materialen. De typering modern slaat 
immers minstens evenzeer op de positie en functie van de ruimte. De 
keuken is al lang niet meer de afgesloten werkruimte van weleer. De 
moderne keuken is het kloppend hart van het huis, open en sfeervol. 
En hij mag dan ook gezien worden!

50 

pag 49-60_STIJL Modern.indd   50pag 49-60_STIJL Modern.indd   50 07-11-2022   12:2807-11-2022   12:28



51

pag 49-60_STIJL Modern.indd   51pag 49-60_STIJL Modern.indd   51 07-11-2022   12:2807-11-2022   12:28



52 

pag 49-60_STIJL Modern.indd   52pag 49-60_STIJL Modern.indd   52 07-11-2022   12:2807-11-2022   12:28



Een superstrak, minimalistisch lijnenspel is modern, maar een 
eigentijds landelijke uitvoering in een karaktervolle houtlook is óók 
modern. Een greeploze zwarte keuken is van zeer modieus eigenlijk 
al tijdloos geworden en blijft daarmee onverminderd modern. Een 
strak RVS werkblad op een kookeiland of een elegante marmerlook 
die je fraai ziet terugkomen in een subtiel uitgelichte koffiecorner. De 
mogelijkheden om eenheid te creëren in de inrichting van keuken, 
woon- en eetkamer zijn onbegrensd.
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Het moderne keukendesign wordt vervolmaakt met moderne 
keukenapparatuur, innovatief en met een prachtig, strak design. Ovens 
maken het koken eenvoudig, biofreshladen in de koelkast houden 
de verse producten extra lang vers, de afzuiging zit verwerkt in de 
inductieplaat en werkt fantastisch en de koffie uit het koffieapparaat is 
een genot. Uiteraard zijn alle apparaten desgewenst te bedienen met 
de smartphone. Gemak dient de mens!
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Functionaliteit, schoonheid en ambiance smelten samen in de moderne 
keuken. Kasten, kookeiland en koffiecorner zijn geen keukeninterieur in 
de ouderwetse zin van het woord, maar het zijn prachtige meubelstukken 
in de open leefkeuken waar de mooiste momenten van de dag samen 
worden doorgebracht. Je hebt er alle ruimte om in te bewegen en 
de indeling is helemaal afgestemd op jouw smaak en je woon- en 
leefsituatie. Heerlijk om in te werken, heerlijk om in te leven.
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LANDELIJK
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Sluit je ogen en beeld je een plek in waar het ouderwets knus en huiselijk 
is. Waar het heerlijk ruikt naar vers gezette koffie, het eten op het vuur 
of de zelf gemaakte appeltaart in de oven. Waar de lentezon stralender 
naar binnen lijkt te schijnen dan waar dan ook en waar het behaaglijker 
dan ooit is tijdens een lange winteravond. Het leven is verrukkelijk als je 
tijd doorbrengt met je familie en dierbaren in de landelijke keuken.

62 

pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   62pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   62 07-11-2022   16:0507-11-2022   16:05



63

pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   63pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   63 07-11-2022   16:0507-11-2022   16:05



64 

pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   64pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   64 07-11-2022   16:0507-11-2022   16:05



Het landelijke keukendesign is helemaal van deze tijd, maar de styling 
hoeft niet te strak te zijn. Liever niet zelfs! Het zijn juist de greepjes 
op de kasten en de tegeltjes in de koffiecorner, de schouw boven de 
kookplaat en de stoere, vintage gootsteen die de keuken zijn warme 
karakter geven. De robuuste houten kasten geven heerlijk veel 
bergruimte en op het grote werkblad van natuursteen heb je volop de 
ruimte om je favoriete gerechten te bereiden.
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De eigentijds landelijke keuken is uitermate duurzaam. Die zekerheid 
heb je met de natuurlijke materialen die prima tegen een stootje kunnen 
en de keukenapparatuur van A-kwaliteit. Wat een genot is het om te 
werken met zulke grote ovens en met al die ruimte om je heen! Om 
nog maar te zwijgen over de wand-hoge koelkast en vriezer vol verse 
ingrediënten. Een kop warme thee heb je in een handomdraai dankzij 
de Quooker op het kookeiland.
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In deze riante open leefkeuken schuif je gezellig aan op een barstoel 
aan het eiland als er wordt gekookt. Daar begint de dag ook al goed 
met een ontbijtje in de binnenvallende zon. En ’s avonds zitten je 
gasten aan de stoere houten eettafel al met een mooi glas wijn klaar 
tot het eten wordt geserveerd. Doe je ogen maar weer open, de droom 
kan werkelijkheid worden!
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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 Tankens in Andel. Daar vonden ze een keuken 
naar wens. ‘We werden goed geholpen. Marco 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 staat 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 leukste 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 hij aan al onze wensen 
voldoet. De keuken is praktisch en functioneel, maar vormt ook een mooi 
onderdeel van ons interieur.’

Hans Mark en Annet

79

KeukenhoffTankens_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   79KeukenhoffTankens_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   79 03-11-2022   11:1303-11-2022   11:13



80 

KeukenhoffTankens_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   80KeukenhoffTankens_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   80 03-11-2022   11:1303-11-2022   11:13



Keukenhoff 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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