
De Bloementuin



Wat leuk dat u belangstelling heeft voor 
het project Thuis in Harmonie in Capelle aan 
den IJssel, een project van Blauwhoed.

Wij vinden het bijzonder leuk om aan dit mooie project verbonden te zijn als  
Nederlandse keukenleverancier en zullen u in onze BRUYNZEEL-winkel in  
Barendrecht graag ontvangen om samen met u een mooi keukenontwerp te  
maken voor uw nieuwe woning.

Natuurlijk zorgen we in goed overleg met de aannemer, ook voor de installatie- 
aanpassingen en nemen u de zorgen omtrent voorbereiding op de bouw, levering 
en montage volledig uit handen. Hiervoor zorgt o.a. onze projectbegeleider tijdens 
het bouwproces.

Bent u tot aankoop van een woning overgegaan, dan presenteren wij u graag  
ons boekje met aanbiedingskeukens tegen scherpe prijzen. De keukencheque  
welke u bij aankoop van de woning beschikbaar wordt gesteld, kunt u dan  
natuurlijk verzilveren.

Tevens ontvangt u bij aankoop van een complete keuken een kokendwaterkraan 
van Quooker kado.

Wij zien u graag in onze winkel !

Bruynzeel Keukens 
Pesetastraat 34
2991 XT  Barendrecht
Tel. 010 - 4868600



Wat leuk dat u een woning heeft gekocht in het project  
“de Bloementuin” Waterweide te Grootebroek.

Wij feliciteren u van harte en wensen u alvast veel woongenot toe. Uw woning wordt opgeleverd 
zonder keuken. Bruynzeel Keukens B.V. is u graag van dienst bij het samenstellen van uw 
droomkeuken. Met dit boekje willen we u een indruk geven van onze collectie. Wij hebben een 
keuken die past bij uw leefsituatie, stijl en budget. Onze keukens hebben een transparante 
prijsopbouw zodat u optimaal kunt kiezen uit de mogelijkheden. Direct de juiste prijs, wel zo prettig!
Bovendien worden onze keukens geleverd met 10 jaar volledige fabrieksgarantie.
Wij werken samen met de aannemer in het bouwproject en de details van het project zijn bij ons 
bekend. U krijgt dus gegarandeerd advies op maat bij de keuze van uw keuken. Uw keukenruimte 
staat al ingetekend voor u klaar, inclusief de maatvoeringen van ramen, deuren en het basis 
leidingwerk. We kunnen dus direct met u aan de slag. Koopt u een Bruynzeel keuken dan ontzorgen 
wij u door u alvast een indicatie te geven voor de meerkosten van het leidingwerk en door de 
keukentekeningen door te sturen naar de aannemer voor de uitvoering hiervan. Tevens houden we 
vinger aan de pols tijdens het bouwproces. Hiervoor is onze projectbegeleider regelmatig aanwezig 
op de bouwplaats om de installaties te controleren en op termijn de keuken ook in te meten en in 
bestelling te laten nemen door onze fabriek te Bergen op Zoom.
Na oplevering van uw woning leveren en monteren we de keuken op een door u te kiezen 
moment en wordt de keuken door de projectleider persoonlijk aan u opgeleverd. Op dit moment 
hebben we te maken met een pandemie waardoor winkel-opening niet gegarandeerd is, maar we 
nemen graag telefonisch met u contact op om een afspraak met u te maken voor een online- of 
showroomgesprek. Wij handelen altijd naar de voorschriften van het RIVM en zullen uw en onze 
veiligheid in acht nemen.

Wij zien uit naar het contact met u! Blijf vooral veilig en gezond! 
Team Bruynzeel Keukens 
Edisonweg 1
1821 BN ALKMAAR
Tel. 072-5275500
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Halfhoge apothekerskast

Hoge ombouwkast met
3 laden voor koelkast

Halfhoge servieskast
Halfhoge ombouwkast

voor oven met 2 interne
voorraadladen

Hoge voorraadkast

Onderkast met 
2 interne laden 

Halfhoge ombouwkast 
voor oven en magnetron

Hoge ombouwkast voor 
koelkast en oven

Halfhoge ombouwkast
voor koelkast en oven

Onderkast met 
1 kastplank

Onderkast met besteklade 
en 2 voorraadladen

Gootsteenladenkast

Bovenkast met 
2 kastplanken

Bovenkast met
3 kastplanken

Onderkast met 
2 voorraadladen

Bovenkast met 
vouwklepdeur Klepkast Bovenkast met zwenkdeur
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