
KEUKEN INFORMATIE

APPARTEMENTEN

15 MEI 2018



De Regentes en Goedhart Keukens en Tegels

Wij zijn geselecteerd door BPD en UBA Bouw voor het leveren en aanbrengen van uw keuken. Speciaal 
voor De Regentes hebben wij de keuken samengesteld.

De 26 appartementen in het project De Regentes worden standaard voorzien van een Keller
keuken inclusief inbouwapparatuur. In deze brochure presenteren wij u de keuken ontwerpen die
voor de verschillende type woningen zijn gemaakt. U kunt kiezen uit verschillende kleuren en ook
voor het werkblad is er volop keuze!

Toch liever een andere keuze?
Met keuze uit een breed assortiment, in combinatie met deskundig personeel, bent u bij Goedhart
Keukens aan het goede adres! Onze medewerkers helpen u graag om uw keuken aan te passen
naar uw individuele wensen!

Goedhart Keukens is daarbij uw partner, waarbij wij het ‘ontzorgen’ voorop stellen. Wij hebben nauw
contact met UBA Bouw B.V. Hierdoor zijn wij op de hoogte van alle technische mogelijkheden binnen
uw keuken. Het verplaatsen van leidingwerk en bouwkundige aanpassingen zullen wij rechtstreeks
voor u met UBA Bouw B.V. coördineren. Daarmee nemen wij u veel werk en zorg uit handen.

Genieten van uw keuken begint met een bezoek aan onze geheel vernieuwde showroom in
Alphen aan den Rijn waar een volledig verkoopteam voor u klaarstaat. Als u van te voren een
afspraak met ons maakt weet u zeker dat we alle tijd voor u hebben! U kunt ons bereiken via ons
telefoon nummer 0172 42 21 00 of u kunt een afspraakverzoek indienen over de mail via balie@ghkt.nl.  
Wij nemen dan contact met u op.
 
U bent van harte welkom!
 
Met vriendelijke groet,
 
Marja van der Steen
Vangelis Veliotis
Bianca Broek
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Goedhart Keukens en Tegels B.V.

Hoorn 124

2404 HJ ALPHEN AAN DEN RIJN

0172-422100

Klant:

Ontwerp:

(Project) adres:

Datum:

Uba Bouw B.V.

2204166kims

17/4/18

Merk:

Model:

Adviseur:

Schaal:

Keller Raster 130 v. 205

Elba melamine

René van Doorn

1:25 DEZE TEKENING IS NIET BINDEN

TYPE A1 en A2 

Bouwnummer: 1.01
 1.13
 1.07 
 1.19

EILANDOPSTELLING
Mat front  met diverse kleurkeuzes 
keuze uit ca. 30 grepen
Werkblad kunststof met smetplint 
incl. rvs spoelbak

APPARATUUR 
• 5 pits gaskookplaat  
• rvs eilandschouwkap
• combimagnetron
• koelkast met vriesvak
• vaatwasser met meerdere programma’s
• eenhendelkraan

Basis

Voorbeeld keuken
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Goedhart Keukens en Tegels B.V.

Hoorn 124

2404 HJ ALPHEN AAN DEN RIJN

0172-422100

Klant:

Ontwerp:

(Project) adres:

Datum:

Uba Bouw B.V.

2204304kims

17/4/18

Merk:

Model:

Adviseur:

Schaal:

Keller Raster 130 v. 205

Elba melamine

René van Doorn

1:25 DEZE TEKENING IS NIET BINDEN

TYPE B 

Bouwnummer: 1.02 
 1.08 
 1.14 
 1.20

EILANDOPSTELLING
Front  met diverse kleurkeuzes 
keuze uit ca. 30 grepen
Werkblad incl. rvs spoelbak

APPARATUUR 
• 5 pits gaskookplaat  
• rvs eilandschouwkap
• combimagnetron
• koelkast met vriesvak
• vaatwasser met meerdere programma’s
• eenhendelkraan

Voorbeeld keuken

Basis
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Goedhart Keukens en Tegels B.V.

Hoorn 124

2404 HJ ALPHEN AAN DEN RIJN

0172-422100

Klant:

Ontwerp:

(Project) adres:

Datum:

Uba Bouw B.V.

2204168kims

17/4/18

Merk:

Model:

Adviseur:

Schaal:

Keller Raster 130 v. 205

Elba melamine

René van Doorn

1:25 DEZE TEKENING IS NIET BINDEN

TYPE  C1, C2, D1, D2, F 

Bouwnummer: 

EILANDOPSTELLING
Front  met diverse kleurkeuzes 
keuze uit ca. 30 grepen
Werkblad incl. rvs spoelbak

APPARATUUR 
• 5 pits gaskookplaat  
• rvs eilandschouwkap
• combimagnetron
• koelkast met vriesvak
• vaatwasser met meerdere programma’s
• eenhendelkraan

Basis

Voorbeeld keuken

1.03
1.04 
1.06
1.09

1.10 
1.12
1.15
1.16 

1.18
1.21 
1.22  
1.24

Type D1 en D2 zijn gespiegeld t.o.v. deze tekening
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Goedhart Keukens en Tegels B.V.

Hoorn 124

2404 HJ ALPHEN AAN DEN RIJN

0172-422100

Klant:

Ontwerp:

(Project) adres:

Datum:

Uba Bouw B.V.

2204169kims

17/4/18

Merk:

Model:

Adviseur:

Schaal:

Keller Raster 130 v. 205

Elba melamine

René van Doorn

1:25 DEZE TEKENING IS NIET BINDEN

TYPE E1, E2 

Bouwnummer: 1.05 
 1.11 
 1.17 
 1.23

HOEKOPSTELLING
Front  met diverse kleurkeuzes 
keuze uit ca. 30 grepen
Werkblad incl. rvs spoelbak

APPARATUUR 
• 5 pits gaskookplaat
• wandschouwkap
• combimagnetron
• koelkast met vriesvak
• vaatwasser met meerdere programma’s
• eenhendelkraan

Voorbeeld keuken

Basis
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Goedhart Keukens en Tegels B.V.

Hoorn 124

2404 HJ ALPHEN AAN D

0172-422100

Klant:

Ontwerp:

(Project) adres:

Datum:

Uba Bouw B.V.

2204170kims

17/4/18

Merk:

Model:

Adviseur:

Schaal:

Keller Raster 130 v. 205

Elba melamine

René van Doorn

1:25 DEZE TEKENING IS NIE

TYPE G 

Bouwnummer: 1.25
 

EILANDOPSTELLING
Front  met diverse kleurkeuzes 
keuze uit ca. 30 grepen
Werkblad incl. rvs spoelbak

APPARATUUR 
• 5 pits gaskookplaat  
• rvs eilandschouwkap
• combimagnetron
• koelkast met vriesvak
• vaatwasser met meerdere programma’s
• eenhendelkraan

Basis

Voorbeeld keuken
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566

Goedhart Keukens en Tegels B.V.

Hoorn 124

2404 HJ ALPHEN AAN DEN RIJN

0172-422100

Klant:

Ontwerp:

(Project) adres:

Datum:

Uba Bouw B.V.

2204184kims

15/5/18

Merk:

Model:

Adviseur:

Schaal:

Keller Raster 130 v. 205

Elba melamine

René van Doorn

Passende schaal DEZE TEKENING IS NIET BINDEN

TYPE H 

Bouwnummer: 1.26 
 

EILANDOPSTELLING
Front  met diverse kleurkeuzes 
keuze uit ca. 30 grepen
Werkblad incl. rvs spoelbak

APPARATUUR 
• 5 pits gaskookplaat 
• eilandschouwkap
• combimagnetron
• koel/vries combinatie
• vaatwasser met meerdere programma’s
• eenhendelkraan

Voorbeeld keuken

Basis



FRONTKLEUREN

APPARATUUR

Uw standaard keuken is verkrijgbaar in diverse kleuren fronten. Hieronder ziet u een 
greep uit het assortiment waar u zonder meerprijs uit kunt kiezen. Ook heeft u keuze uit 
diverse kleuren werkbladen. 

Pelgrim Uitzonderingen

Type 1E en E2

Type H



De 10 pluspunten van Goedhart

1  Verschillende leefwerelden. Hierdoor krijgt u een duidelijk totaalbeeld van sferen en gaat u zich herkennen  
en thuis voelen in uw keuken.

2   Kwaliteit van producent en leverancier. Een passende leefwereld zonder kwaliteit geeft plezier  
van korte duur. Wij staan voor hoge kwaliteit in een compleet assortiment!

3  Professioneel en goed opgeleide adviseurs helpen u bij het nemen van de juiste beslissingen.  
Bent u een sociaal of een professioneel keuken gebruiker? Wilt u veel of juist weinig tijd in de keuken  
doorbrengen? Kortom: samen gaan we een maatpak aanmeten.

4  Overzichtelijke aanbieding. U krijgt van ons een goed beeld in de opbouw van materialen met de daaraan 
gekoppelde prijzen. Dit geeft de juiste onderbouwing van prijs - kwaliteitsverhouding. Weloverwogen keuze.

5   Perspectief tekening. Na montage van de keuken komt u thuis en denkt u: “Dit heb ik niet uitgezocht!”  
Door de wijze van tekenen krijgt u een duidelijk beeld van hoe het er straks uitziet en voorkomt vervelende 
verrassingen.

6  Orderverwerking is ook een specialisme! Deze mensen zijn gespecialiseerd in controleren en “finetuning”  
van uw keuken. De kwaliteit van levering en gebruikscomfort komen hierdoor op uitzonderlijk hoog niveau.

7  Professionele installatietekening. Speciaal tekenprogramma (dus niet handmatige schets) waarmee u de 
bouwer, loodgieter en elektricien eenvoudig voorziet van de benodigde gegevens.

8  Montage door professionele en gecertificeerde monteurs. Wat zou kwaliteit zijn zonder monteurs met  
ervaring en kennis van deze producten? Door de jaren heen kennen deze mensen uw en onze eisen en 
hebben zich al jaren bewezen als echte toppers! “Wat ze doen, doen ze goed!”

9  Oplevering door extern bureau. Als de keuken klaar is, is het ook prettig als deze nog eens kritisch bekeken 
wordt op kwaliteit en uitvoering van werkzaamheden. Hierdoor weet u zeker dat alle afspraken ook  
daadwerkelijk goed zijn uitgevoerd en u plezier heeft van uw keuken.

10  Vijf jaar volledige garantie. Door de hoge eisen die u aan uw keuken stelt, heeft u ondertussen al begrepen  
dat wij de lat hoog hebben gelegd. Dit bevestigen wij met deze ultieme garantie. Deze ontvangt u als wij 
de keuken ook hebben geplaatst en aangesloten.



Hoorn 124   |   2404 HJ  Alphen aan den Rijn   |   E info@ghkt.nl   |   T 0172 - 422 100   |   www.ghkt.nl


