


Compact design

High End Keuken

Duurzaamheid

Marketing
Door zijn design, kwaliteit en hoge consumentenwaarde-
ring is The Cookery een marketingasset voor de verkoop 
van de woning. Het geeft bewoners de kans om een unieke 
keuken bij hun woning te krijgen, aan te passen aan hun 
wensen en uit te breiden met bijzondere opties die kunnen 
worden meegefinancierd met hun hypotheek.

Minder risico’s

Opties

De meeste mensen die een (kleinere) nieuwbouw woning kopen ervaren de 
keuze van de keuken als vervelend: De standaard is niet goed genoeg, aan-
passingen zijn heel duur en bij het laten vervallen krijg je bijna niks terug. 
Voor de ontwikkelaar en aannemer is het eigenlijk niet veel beter. Ze worden 
geconfronteerd met vele verschillende keuzes en aanpassingen die weer 
leiden tot faalkosten. 

meer informatie is te vinden op www.thecookery.eu

Elke woning wordt opgeleverd met een nieuwe keuken 
en elke keer wordt deze door de ontwikkelaar en 
aannemer weer opnieuw uitgezocht i.s.m. een keuken 
leverancier. Een keuken die de koper vaak niet kiest. Wij 
hebben eindelijk een alternatief.

Met ‘The Cookery lossen we dit probleem voor iedereen op, de koper krijgt 
een high-end designkeuken met alles erop en eraan en heeft beperkte keuze 
om hem aan te passen naar hun smaak. De aannemer heeft dezelfde keuken 
met dezelfde aansluitingen in elke woning of levert het casco op. En de ont- 
wikkelaar kan door de hoge marktwaarde van the Cookery de woning hoger 
in de markt zetten, terwijl hij voordeel heeft van een lage inkoop.

Meer hoogte, meer opslag, The Cookery is iets hoger dan 
gebruikelijk. Dankzij deze extra centimeters ontstaat meer 
opslagruimte. Met een maat van 2,45×0,93m en de moge- 
lijkheid om zowel vrijstaand als tegen de muur geplaatst te 
worden past hij zeer goed in kleine appartementen.    

          
        

         
          

         
        

De keuken is gemaakt met de hoogste kwaliteit en (design) 
apparatuur. Hij wordt standaard geleverd met inbouw-
apparatuur van SMEG zoals een zwarte combi oven, een 
Quooker en losse inductiepitten in het blad. Het blad is van 
4mm dik RVS en de kastjes zijn van gespoten MDF. Er zit- 
ten zelfs ingebouwde afvalscheiding en stopcontacten in.

The Cookery is duurzaam vanuit verschillende 
invalshoeken: Alle gebruikte materialen zijn circulair. 
Aan het einde van de levensduur halen we de keuken op 
en recyclen of hergebruiken we de onderdelen.

Het toepassen van The Cookery in projecten zorgt voor 
minder risico’s bij de ontwikkelaar. Doordat de koper een 
unieke keuken krijgt aangeboden met een hoge markt- 
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voud en standaarden, zijn er minder risico’s op fouten met 
installaties, is er meer controle op de bouwstroom en kan 
er zeer snel worden geleverd. De opties die de koper kiest 
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een online bestelplatform en de keuken wordt geplaatst en 
aangesloten door onze ervaren keukenbouwer met eigen 
personeel.

          
        

         
          

         
        

Elke koper kan altijd een van de acht speciale kleuren 
kiezen en heeft de mogelijkheid om hem te optimaliseren 
met betere apparatuur zoals bijv. een stoomoven of 
barblad.

Levertijd, garanties en nazorg
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