
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uw woning is standaard niet voorzien van een keukenmeubel. Op de 
plattegrondtekening van de woning ziet u een mogelijke opstelplaats 
van de keuken met daarbij de standaard aanwezige aansluitpunten.  
 

Bruynzeel 
Voor dit project is Bruynzeel geselecteerd als keukenleverancier. In 
de bijlage vind u een voorbeeld opstelling van een keuken van 
Bruynzeel Keukens. De showroom is volledig op de hoogte van de 
standaard installatievoorzieningen en kan in de showroom, een 
offerte voor u maken inclusief de installatiewijzingen zodat uw hier 
zelf geen zorgen meer om heeft. 
 

 
 
Adresgegevens 

Bruynzeel 

Hogewal 16 

2514 HA Den Haag 
Tel: 070 – 356 0417 
 

Betaling keuken   
Indien u een keuken aanschaft bij Bruynzeel wordt deze na 
oplevering geplaatst. U tekent de order bij Bruynzeel. Het totale 
orderbedrag van de keuken betaalt u (in termijnen) aan Bruynzeel. 
De keuken wordt na oplevering geplaatst. De bestelling van de 
keuken gaat in overleg met Van Wijnen. Voor plaatsing zal Bruynzeel 
een afspraak met u maken zodra de opleverdatum bekend is. De 
installatiewijzigingen voor uw keuken worden wel voor oplevering 
uitgevoerd. De eventuele installatiewijzingen komen op de 
orderbevestiging te staan en betaalt u (met het overige meer- en 
minderwerk) aan Van Wijnen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Aanpassing installatie 
Het behoort tot de mogelijkheden de installatie van de keuken aan 
te passen indien u een keuken koopt bij een keukenleverancier van 
uw keuze. Wanneer u de installatietekening van de door u gekochte 
keuken, voor de daarvoor geldende sluitingsdatum, bij de 
kopersbegeleider van Van Wijnen indient, ontvangt u een offerte 
voor het verplaatsen, wijzigen en/of uitbreiden van de 
keukeninstallatie.  
Voor het maken van een aanbieding hebben wij een duidelijke 
installatietekening met duidelijke maatvoering van de gewenste 
aansluitpunten nodig, alsmede de vermogens van de gekozen 
apparaten. Op basis van een handmatige schets kunnen wij helaas 
geen aanbieding maken. Een tekening voor installatiewijzigingen 
moet er kwalitatief uitzien als bijgaande installatietekening.  
Enkele situaties voor het wijzigen van de installatie worden door ons 
niet aangeboden: 

• De keuken kan niet naar een andere locatie in de woning 
verplaatst worden en de plaats van de afzuigpunten voor de 
mechanische ventilatie zijn niet verplaatsbaar. 

• Bij de indeling van uw keuken dient uw keukenleverancier hier 
rekening mee te houden. 

• Het is niet mogelijk om een geveldoorvoer ten behoeve van de 
afzuigkap te maken.  

 
U dient bij de aankoop van de keuken dus te kiezen voor een 
motorloze afzuigkap welke dient te worden aangesloten op het 
daarvoor aanwezige afzuigpunt, of u kunt kiezen voor een 
zogenaamde recirculatiekap. 
 
De installaties worden door onze installateurs gecontroleerd en 
eventueel aangepast volgens de geldende voorschriften. U wilt 
immers geen problemen tijdens de bewoning. Eventuele 
noodzakelijke installatieonderdelen worden aan u doorberekend. U 
kunt deze bijkomende kosten beperken door de installaties zoveel 
mogelijk op de standaardplaatsen te houden.  
 
Aan de hand van de installatietekening van uw keukenleverancier 
ontvangt u een offerte voor de installatiewijzigingen. Indien u 
akkoord gaat met de offerte, tekent u deze en stuurt deze retour aan 
de kopersbegeleiding van Van Wijnen. In een later stadium worden 
de installatiewijzigingen aan u bevestigd door middel van de 
eerdergenoemde orderbevestiging. 


