WELKOM BIJ KEUKENWARENHUIS.NL!
Mark Verkerk, directeur en mede-eigenaar
van Keukenwarenhuis.nl, heeft het niet van
een vreemde. De keukenervaring en het
ondernemerschap stromen door de aderen
van de familie Verkerk.

PASSIE VOOR KLANT EN KEUKEN
Keukenwarenhuis.nl is een familiebedrijf met
ruim 55 jaar keukenervaring. Passie voor het
vak en klanten blij maken is zijn grootste
drijfveer. Ook voor zakelijke klanten staan wij
graag klaar. Maak kennis met ons unieke B2B
concept en profiteer!

VAN VERLEDEN NAAR HEDEN
In 1964 begon opa Hans Verkerk zijn
eigen timmer- en keukenbedrijf. De drie
zonen kwamen in de organisatie en het
bedrijf groeide door naar meer dan 100
keukenfilialen. Op 16 maart 2001 werd het
bedrijf succesvol verkocht. Toch begon
het bij de kleinzoon Mark Verkerk weer te
kriebelen.
Zo opa, zo vader, zo kleinzoon. Een nieuw
bedrijf, Keukenwarenhuis.nl, werd gestart.
Inmiddels heeft Keukenwarenhuis.nl de
grootste showrooms van Nederland, waar
duizenden keukens per jaar hun weg naar
onze klanten vinden.

KEUKENS UIT VOORRAAD
Keukenwarenhuis.nl komt met een revolutionaire
doorbraak in de B2B projectenmarkt! Wij leveren
nu 1000 verschillende Duitse A-merk keukens, in iedere
maat en opstelling. Direct uit voorraad, in een oplage
van 1 tot 50 keukens.

PROFITEER VAN DE VOORDELEN
FLEXIBEL & JUST IN TIME
De keukens zijn leverbaar met of zonder
apparatuur en met of zonder aanrechtblad.
Ook kunt u ervoor kiezen om de keuken
direct af te nemen, of om deze 6 maanden
te reserveren waarbij de keuken op afroep
staat. Wat u ook kiest: uw keuken staat
klaar wanneer u hem nodig heeft en tot die
tijd kunnen wij hem voor u bewaren. Wij
leveren just-in-time op het werk zodat uw
bouwplanning op orde blijft.
VOOR IEDER WAT WILS
Ons assortiment uit voorraad is breed: van
mat wit tot matzwart, van kader keuken
tot greeploos witte keuken. Heel veel
verschillende fronten, diverse maten en
allerlei soorten kasten. Door het brede
palet kunnen wij keukens ontwerpen voor
elk budget. Ook qua grepen, bladen en
apparatuur is de keuze reuze. Wij kunnen
daardoor vrijwel iedere soort keukenstijl en
opstelling leveren.
VOORGEMONTEERD & ROBUUST
Alle keukenkasten staan voorgemonteerd in
het magazijn. U krijgt dus geen bouwpakket.
De keuken is bij de fabriek onder optimale
condities in elkaar gezet. Hierdoor bent
u verzekerd van een veilige en robuuste
basis. Alle relevante onderdelen worden
meegeleverd, waardoor de keuken simpel te
monteren is door uzelf en/of uw monteurs.
DUITSE TOPKWALITEIT
Wij leveren u en uw klanten de allerbeste
kwaliteit. Daarom importeren wij A-merk
keukens uit Duitsland. Duitse keukens staan al
jarenlang bekend als het beste van het beste.
Jaar in jaar uit zijn het bewezen voorlopers
op het gebied van innovatie en design. Ook
staan hun keukens bekend om hun lange
levensduur en het gebruik van milieubewuste
materialen.

ALTIJD DIRECT OPLEVEREN
Met keukens uit voorraad behoort wachten
tot het verleden. Deurtje beschadigd, apparaat
met een deuk? Binnen 24 uur kunt u het
vervangende onderdeel afhalen uit ons
magazijn. Zo heeft u altijd tevreden klanten!
SUPER VOORDELIG
Wij kopen per keer volle vrachtwagens in,
waardoor wij prijstechnisch profiteren van
enorme schaalvoordelen. Voordelig voor ons
én voor u. Het grootste voordeel = voordeel!
AANTREKKELIJKE DOORVERKOOP
U kunt de keuken(s) voordelig bij ons inkopen
en zelf de prijs bepalen voor uw klanten. U
bepaalt dus zelf uw winstmarge.

KEUKENS UIT VOORRAAD
We hebben verschillende modellen keukens
op voorraad. Van greeploos hoogglans
wit tot kaderfronten tot matzwart met een
stoere greep. Ook hebben wij speciale
‘onverwoestbare’ fronten voor de huursector.
De opstelling van deze keukens kan volledig
naar eigen smaak gekozen worden. Er is dus
voor ieder wat wils!

KUNSTSTOF & COMPOSIET AANRECHTBLADEN UIT VOORRAAD
Wij leveren een breed scala aan kunststof werkbladen direct uit voorraad, binnen 24 uur. Ook
is het mogelijk om binnen 1-2 weken Quartztop composiet stenen aanrechtbladen te leveren,
geheel op maat.

Keuze uit vele stijlen composiet en kunststof aanrechtbladen.

DE VOORDELEN VAN QUARTZTOP COMPOSIET
Composiet wordt samengesteld uit harsen en stukjes
natuursteen. Wanneer dit onder optimale condities
gebeurt spreken we van Quartztop composiet, de meest
hoogwaardige en sterke composietsoort.
Het is een milieuvriendelijk en oersterk materiaal
dat weinig onderhoud vereist. Quartztop composiet
heeft daardoor dezelfde voordelen en uitstraling als
natuursteen, maar dan zonder het onderhoud.
Quartztop is tevens maatvast. Dit houdt in dat
temperatuur en luchtvochtigheid geen invloed
hebben op het materiaal. Zo weet u zeker dat
de keuken langer sterk en mooi blijft.
Dankzij de hardheid hebben Quartztop
aanrechtbladen een lange levensduur.
Ze kunnen dan ook zeker tegen een stootje,
al is voorzichtigheid altijd geboden. Een val
of harde klap met een zwaar voorwerp kan
een stukje van het blad laten breken.

Quartztop composiet is verkrijgbaar
in enorm veel kleuren en stijlen. Zelfs
een marmerlook blad behoort tot de
mogelijkheden en kunnen wij buiten
de voorraad om voor u bestellen.

24/7 B2B MAGAZIJN & B2B SHOWROOM
Keukenwarenhuis.nl heeft vele ‘voetbalvelden’ vol met
keukens, apparaten en aanrechtbladen. De keukens
met eigen ogen zien? We verwelkomen u graag in ons
B2B Magazijn & Showroom waar diverse showmodellen
staan opgesteld. Ook staat hier onze volledige voorraad
100% veilig en droog.
U kunt bij dit magazijn 24/7 uw keuken(s) afhalen.
Dankzij de ruime opstelling kunnen vrachtwagens,
busjes en aanhangers tot aan de deur of binnen in
het magazijn komen. Zo blijven uw kasten (en u!)
tijdens het laden en lossen altijd droog.

MVO

COMPLEET ONTZORGD
Wij kunnen u volledig ontzorgen op de door u
gewenste vlakken en denken graag met u mee.

MONTAGE & LEVERING
Keukenwarenhuis.nl beschikt over een groot
team van vakkundige monteurs en transporteurs.
Indien gewenst kunnen wij de keukens leveren
en/of monteren bij uw klant. Dat geldt voor heel
Nederland.

ONTWERP & ADVIES
Geen keukenexpert? Wij wel. Ons team van
ontwerpers en adviseurs staat paraat om u te helpen
bij het kiezen van een slim en geschikt ontwerp. Ook
kunnen wij uw klanten opvangen – zo weet u zeker
dat uw klanten precies krijgen wat ze willen hebben.

Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen vinden wij belangrijk.
Daarom werken wij al jaren samen met de
beste Duitse fabrikanten. Al onze keukens
zijn PFEC en/of FSC gecertificeerd. Dit
betekent dat enkel gekeurde en bewuste
materialen worden gebruikt, gewonnen uit
duurzaam bosbeheer. Daarnaast streven
wij ernaar om bewust te ondernemen in
alle aspecten van ons bedrijf.

MEER INFORMATIE?
Interesse of B2B prijzen aanvragen? Onze
B2B accountmanagers staan voor u klaar!
Neem contact op met:
088 01 01 200 (regio midden en noord)
088 01 01 201 (regio zuid)
of mail naar info@keukenwarenhuis.nl

