
Checklist voor uw keuken
Wensen en ruimte inventarisatie

Vul de checklist in en KeukenHuiz gaat alvast op basis hiervan voor 

u aan de slag met het ontwerp van uw keuken en een prijsindicatie!

Wat is uw gewenste 
keukenstijl? 
(zie ook: www.keukenhuiz.nl/nieuwe-keuken)

 Greeploze keukens

 Klassieke keukens

 Landelijke keukens

 Massief houten keukens

 Moderne keukens

 Tijdloze keukens

 Anders, nl: ...................................................

                      ...................................................

Welk model keukenfront 
spreekt u aan?
 

 Vlakke deur

 Bewerkte deur (kader, 

 profilering etc.)

 Mat afgewerkt

 Glanzend afgewerkt

 Houtlook 

 Anders, nl: ...................................................

                      ................................................... 
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Welke keukenopstelling 
heeft u in gedachten? 

 U-vorm

 L-vorm

 Recht

 Recht met kookeiland

 Kookeiland met hoge kasten

 Ik laat me graag verrassen! 

Welk materiaal keukenblad 
heeft u in gedachten? 

 Kunststof (HPL)

 Natuursteen of graniet

 Composietsteen

 Keramiek

 Beton

 Roestvrijstaal

 Fenix 

 Topcore

 Hi-Macs

 Anders, nl: ...................................................

                      ................................................... 

Voor hoeveel mensen 
kookt u gemiddeld 
dagelijks? 

Aantal: ...........................



Kookplaat 

 Gaskookplaat

 Inductiekookplaat

 Keramische kookplaat

 Inductiekookplaat 

 met gaswokbrander

 Pitt cooking

 Minimaal aantal kookzones: ......... 

 Anders, nl: ...................................................

                      ................................................... 

Koelkast / vriezer

 Koelkast inbouw

 Koelkast vrijstaand 

 (amerikaans model)

 Vriezer inbouw

 Vriezer los

 Wijnklimaatkast

 Anders, nl: ...................................................

                      ................................................... 

Vaatwasser

 Inbouw

 Vrijstaand

Afzuigkap

 Wandschouw

 Geïntegreerd in kookplaat

 Geïntegreerd in koof of plafond

 Afvoer naar buiten

 Recirculatiesysteem

 Anders, nl: ...................................................

                      ................................................... 

Oven

 Fornuis (tussenbouw oven met 

 gas of inductiekookplaat)

 Standaard inbouw bakoven

 Bakoven met geïntegreerde 

 magnetron

 Stoomoven

 Anders, nl: ...................................................

                      ................................................... 

Kraan

 Standaard mengkraan

 Kokendwaterkraan

 Kraan voor gefilterd/gekoeld 

 (bruisend)water

 Zeeppomp

 Anders, nl: ...................................................

                      ...................................................

Welke apparatuur wenst u in de nieuwe keuken?



Welke trends of 
gadgets wenst u?

 Apparatuur bedienbaar via App 

 Dimbare LED verlichting met  

 eventueel kleurinstelling

 Zwevende / wand-hangende  

 kasten

 Tip-on (deuren en laden 

 volledig greeploos)

 Anders, nl: ...................................................

                      ...................................................

Wij leveren keukens in 
alle prijsklassen. Met welk 
budget wenst u rekening 
te houden?

 €3500 - €5000.-

 €5000 - €6500.-

 €6500 - €8000.-

 €8000 - €10.000.-

 €10.000 - €12.000.-

 €12.000 - €15.000.-

 €15.000 - €20.000.-

 Anders, nl: ...................................................

                      



Wat zijn de verbeterpunten 
van uw huidige keuken?
.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Waar we nog op 
moeten letten?
.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................



Maak een schets van uw huidige keukenruimte

Denk hierbij aan de afmeting van de ruimte waar de keuken 
moet komen en waar de ramen en deuren zitten.



Stuur met 
deze checklist 
uw inspiratie 
mee!

Waar wordt u blij 

van? Welke sfeer? 

U heeft vast al wel 

inspiratie opgedaan 

op bijv. Pinterest. 

Hieruit kunnen wij 

zien wat uw stijl is. 

Stuur het mee met 

deze checklist en 

wij gaan aan de slag 

met het maken van 

een ontwerp en een 

prijsindicatie.

Stuur de checklist 

en uw inspiratie naar:

info@keukenhuiz.nl 
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