1. Zet thuis rustig uw ideeën uiteen. Bepaal de grootte van de keuken en de plaats van
eventuele ramen, openslaande deuren, c.v. radiatoren en/of leidingen. Wilt u functioneel, luxe
of toch eenvoudig? En wat mag het kosten? Houdt u ook rekening met de aansluitkosten t.a.v.
elektra voor een vaatwasser, oven (combi magnetron) of elektrische kookplaat (gemiddeld
kan dit oplopen van wel € 1.000,-- tot € 2.000,-- voor de noodzakelijke uitbreidingen in uw
meterkast !!).
2. Smitskeukens Zet alles eens op een rij: Hoe groot is uw gezin en blijft dat zo ? Hoe leeft u:
regelmatig of juist niet (dit t.o.v. bijvoorbeeld wel of niet een magnetron, vriesruimte etc.)? Is
koken uw hobby of wilt u juist alles lekker makkelijk? Al dit soort vragen moet u goed
overwegen voordat u een offerte aanvraagt.
3. Nu wordt het tijd om eens op zoek te gaan naar een keukenshowroom. Zorg dat u tijdens
uw
bezoek een schets en / of bouwtekening bij u heeft, waar de belangrijkste dingen die met uw
keuken te maken hebben op staan. Samen met een verkoopadviseur gaat u nu uw keuken
indelen aan de hand van uw wensen en de adviezen van de verkoopadviseur. Laat hem een
ontwerp maken en een prijsvoorstel doen. Dit is natuurlijk een indicatie, maar nadat u een
definitievere keuze gemaakt heeft kan hij een exacte offerte maken van hetgeen u wenst.
4. Ga niet overhaast te werk. Een keuken is geen brood bij de bakker wat je elke dag koopt. Er
kunnen flinke prijsverschillen zijn. Dit kan met verschillende dingen te maken hebben zoals
bijvoorbeeld de kwaliteit keuken en/of bedrijf, het merk of type inbouwapparatuur. Hierdoor
ontstaan vaak de grootste, verklaarbare prijsverschillen. Zet daarom thuis rustig nog eens een
aantal dingen op een rij, voordat u definitief ergens voor kiest ( kleur / materiaalkeuze /
indeling keuken / apparatuur / keukenbedrijf / prijs / etc.). Kies ook voor een betrouwbare
leverancier. Eén die bijvoorbeeld is aangesloten bij het C.B.W., welke extra garanties biedt
voor u als koper! Uiteindelijk draait het allemaal om vertrouwen en een keukenzaak die
aangesloten is bij het C.B.W. biedt u dat.
5. Controleer, voordat u definitief beslist, of alle te leveren onderdelen en materialen op de
offerte / koopovereenkomst vermeld staan. Zijn alle montagekosten begroot en wat wordt er
verstaan onder keukenmontage door het desbetreffende bedrijf waar u uw keuken wilt kopen?
Krijgt u een monteur die alleen de meubelen stelt en de apparaten inbouwt maar vervolgens
niet aansluit of wordt ook alles aangesloten...........?? (hier kan een prijsverschil van € 200 tot
€ 500 ontstaan en zeker als u dit later door een bedrijf wilt laten uitvoeren zijn de kosten nog
hoger!!) Is er rekening gehouden met het gebruik van klein materiaal (kit, lijm, schroeven,
vaatwasserkraan, pvc. en/of kopermateriaal)? Eis een duidelijke offerte aangaande uw
keukenmontage, dit om later discussies en vooral financiële teleurstellingen te voorkomen.
(denk o.a. aan: voldoende elektra voorzieningen / meterkast, eventuele stukadoorskosten,

gasleiding, waterleiding en afvoer aan of verleggen, achterwand afwerking als tegels of
andere materialen + het aanbrengen daarvan, gat door de gevel voor afvoer afzuigkap (kan
deze überhaupt worden aangelegd?) etc.)
6. Maak goede afspraken over het tijdstip van leveren en monteren. Wie doet er wat met
betrekking tot slopen, het aan-/verleggen van leidingen, tegelwerk etc.? Laat ook de
keukenmaten controleren. U bent in principe ‘leek’ en u kunt niet verantwoordelijk gehouden
worden voor eventuele maatfouten. Vraag om een technische tekening voor de installateur
van het gas, water en elektra, zodat ook deze zich goed kan voorbereiden.
Wij hopen u hiermee een ‘handleiding’ te hebben gegeven om goed voorbereid op zoek te
gaan naar
uw keuken. Nogmaals, laat u niet overrompelen door een ‘extra’ korting, maar neem de tijd
om een
goede keuze te maken. Dit is de enige manier om meerdere jaren plezier van uw keuken te
hebben.
Dat plezier duurt namelijk veel langer dan het goede gevoel van het ‘misschien’ door u
behaalde
voordeel in prijs. Die bent u meestal sneller vergeten.
Wij als Smitskeukens kunnen u een heleboel werk uit handen nemen want wij verzorgen
het hele pakket van `slopen tot koken`
Geen stress , geen zorgen met een vlotte en duidelijke aangegeven planning.
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