Stap voor stap
naar jouw
droomkeuken
TudorPark • Windsor Court
Type N-Rechts en P
Bouwnummers 259, 260, 261, 265, 268, 269, 272, 273, 280, 281, 282

THUIS - De Showroom?
• Een keuken naar jouw wens
•	Een keuken samengesteld met
hoogwaardige materialen
• Een uitgebreid assortiment
•	Een volledig uitgewerkte offerte
met transparante prijzen
• Alles uitkiezen onder één dak
•	Een zorgeloze montage na
oplevering van de woning
•	Een full color 3D-presentatie van
jouw droomkeuken
• Garantievoorwaarden volgens SWK

TudorPark • Windsor Court
De keuken in de woning is van Siematic en
is greeploos en mat Lotuswit. Het werkblad
is van het materiaal graniet. De keuken is
voorzien van de volgende Siemens keuken
apparatuur: combi magnetron, koelkast met
vriesvak, inductiekookplaat, afzuigkap en een
vaatwasmachine.

Gefeliciteerd met de
aankoop van je woning in
TudorPark • Windsor Court

Koken met een keuken van THUIS is nog

Of je nu gaat voor de voorgestelde keuken en

nooit zo leuk geweest. Bij THUIS stel je zelf

deze met een paar accenten je eigen maakt,

een keuken samen. Een die is afgestemd

of je besluit jouw droomkeuken helemaal

op de ruimte in je nieuwe huis en op je

zelf samen te stellen met de hulp van een

persoonlijke smaak.

adviseur. Bij THUIS is alles mogelijk.

Dit ontwerp vertegenwoordigt een waarde van
€ 10.000,- inclusief BTW en is vrij te besteden
bij: THUIS - De Showroom.

TUDORPARK • WINDSOR COURT
€ 10.000,-

THUIS - DE SHOWROOM TUDORPARK • WINDSOR COURT

Wat betekent een keuken van

THUIS - DE SHOWROOM TUDORPARK • WINDSOR COURT

Het stappenplan naar
jouw droomkeuken:

Je bent van harte welkom in

1 	Wij nodigen je uit voor een bezoek aan

onze showroom in Haarlem.

THUIS - De Showroom in Haarlem.

THUIS - De Showroom

2 	Tijdens jouw bezoek ontvang je een

Surinameweg 17

uitgebreide rondleiding en bespreek je

2035 VA Haarlem

de wensen voor jouw droomkeuken.
Het keukenaanbod bestaat uit keukens

info@thuis-deshowroom.nl

van diverse merken met diverse kleuren,
fronten, grepen en bladen. Je kunt een
keuken samenstellen die is afgestemd op je
persoonlijke smaak en wensen.

3 	Wanneer je een keuken hebt samengesteld,
ontvang je de offerte van de keuken,
inclusief een tekening en een overzicht van
de aanpassingen aan de installatie.

4 	Zodra je akkoord geeft op de offerte ontvang
je de koopovereenkomst en kun je digitaal
ondertekenen.

5 	Enkele weken voor de oplevering controleert
THUIS de woning en de maatvoering van de
keuken en installatiepunten.

6 	In een laatste gesprek met de keukenadviseur
bespreek je eventuele wijzigingen en nemen
we de planning van de levering door.

7 	Je keuken van THUIS wordt na oplevering
van de woning geleverd, geplaatst en
Deze brochure is samengesteld
voor het project:

aangesloten. Keukens van THUIS vallen
binnen de SWK-garantievoorwaarden.
	Wanneer je niet voor een keuken van THUIS kiest, plaats je
zelf je keuken. De leidingen in de woning zijn afgedopt op
de plaats volgens contracttekening. In de contractmap vind
je alle informatie over het ‘casco’ opleveren van de keuken.

versie: 20181127

