Checklijst
voor het kopen van een keuken
Voordat men de keukenspecialist van de meubelzaak voor een uitvoerig advies opzoekt, dienen de belangrijkste punten, het liefst aan de hand van de volgende checklijst, in gezinsverband reeds besproken en voorlopig
afgesproken te zijn. U kunkt de checklijst alvast invullen en als referentiemateriaal voor uw gesprek met de
keukenspecialist uitprinten.

UW HUISHOUDEN
Hoeveel personen maken deel uit van uw huishouden?
Hoeveel daarvan zijn kinderen?
Hoeveel personen zijn voornamelijk in de keuken bezig?

FINANCIEEL
Hoe hoog is het budget voor uw keuken?
tot ca. 2.500 Euro
tot ca. 5.000 Euro
Dient reeds aanwezige apparatuur te worden
meegenomen?
Indien ja, welke?

Niet vastgelegd
Ja

Nee

koelkast

Inbouwoven

afzuigkap

Afwasmachine

Vriezer

kookplaat

magnetron

wasmachine		

Inbouwoven

koel/vries-combinatie

Ja

Nee

Ja

Nee

DE OMGEVING VAN DE KEUKEN
Is er opbergruimte buiten de keuken?
Worden in de keuken ook andere
werkzaamheden verricht?
Indien ja, welke?

DE KEUKENOPZET
Aan welke keukenopzet geeft u de voorkeur?
Modulevorm

Compact

Ruim

Dient de keuken richting woonruimte...

open te zijn

gesloten te zijn

Moeten hoge kasten worden ingepland?

Ja

Nee

Is een groot aantal glazen kasten gewenst?

Ja

Nee

nobilia-Werke . J. Stickling GmbH & Co. KG . Waldstraße 53-57 . 33415 Verl-Sürenheide . Tel . +49 (0) 5246 508-0 . info@nobilia.de

1

VOORWERKZAAMHEDEN EN AANSLUTINGEN
Welk voorwerkzaamheden zijn gepland?
Nieuwe vloer

Nieuwe installaties

Nieuwe wandtegels

Bouwkundige wijzigingen

Welke energiedragers zijn beschikbaar?
Stroom

Gas

ONDERBRENGING VAN DE KOELAPPARATUUR
De koelkast dient gepland te worden in:
hoge kast

highboard

onder het werkblad

Das Gefrierfach soll geplant werden im:
hoge kast

highboard

onder het werkblad

Die Kühl-Gefrierkombination soll geplant werden im:
hoge kast

highboard

Vrijstaand apparaat

SPECIALE KASTEN
Mijn keuken moet beschikken over de volgende speciale kasten:
Voorraadkast		

Handdoekdroogkast

Hoge kast voor b.v. bezems

Apothekerkast		

Ladebakkenkast

Regalen

Ladekasten			

Onderkast voor afvalscheiding

Higboard met laden		

Uittrekfront		

Kruidenkast		

Allessnijder in de onderkast

Uittrekinterieur		

Uittrekbare werktafel

Allessnijder in de lade		

Topkast met laden		

Bestekladen		

Broodkast

Ladekast met flessenkorf			

Carrousel-onderkasten in de hoek

VOORBEREIDING
Ter voorbereiding is nodig:
Zitwerkplek			

Snijplank vrijstaand

Messenhouder			

Snijplank op het werkblad

KLEINE APPARATEN
Welke kleine apparaten moeten worden ondergebracht?
Koffiemachine

Waterkoker

Mixer

Toaster

Eierkoker

Citruspers

Blikopener

Radio

Keukenklok

Graanmolen

Sapcentrifuge

Keukenmachine
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KOKEN EN BRADEN
De inbouwoven...
hoog ingebouwd

en kookplaat gescheiden

en kookplaat boven elkaar

De kookplaats...
is verlaagd
is naar voren
			
De afzuigkap...

geplaatst

Luchtafzuiging
Luchtcirculatie
decoratief
		(b.v. schouwkap)
De kookplaats...
van edelstaal

van glaskeramiek

is in de hoek geplaatst
als ‚eiland‘-oplossing
verdekt
(b.v. vlakscherm-afzuigkap)

van emaille		

als los kookelement

SPOELBAKKEN I
De spoelbak:
Twee bekkens en afdruipvlak

Een bekken met restenbakje en afdruipvlak

Met afstort naar afvalcontainer

Toebehoren als snijplank, zeef, etc.

De mengkraan:
Eéngreeps-mengkraan

Tweegreeps-mengkraan

Met uittrekbare vaatdouche

SPOELBAKKEN II
Wenst u een vaatwasser?		

Ja

Nee			

Wenst u afvalscheiding?		

Ja

Nee

Indien ja, in welke breedte?

45 cm

60 cm

Hoe wordt het hete water bereid?

Boiler

Doorstroomtoeste

Wat dient plaats te krijgen in de spoelonderkast ?
			

Afvalcontainer

Lade voor schoon
maakmiddelen

EETPIEK
De eetplek is uitgevoerd als/gepland voor...
snelle hapjes tussen		

voor alle maaltijden, met bezoek

eettafel

eetcounter, -bar

bijzettafel

uittrektafel

voor normale stoelhoogte

voor barkrukken

op een voetstuk

met hoekbank

Nis-spotlight

Werkverlichting

Nisbekleding

Relingsystemennenkombinationen

Aantal personen aan de eetplek

VERLICHTING EN OVERIGE
De verlichting moet bestaan uit:
Vitrinebinnenverlichting

Spotlight in bovenpaneel

Overige:
Sideboards
Vitrinecombinaties
Muurplanken
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