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Uw gegevens

Naam:

Adres:

Postcode: Plaats:

Telefoonnummer: Mobiel:

E-mailadres:

Afleveradres/project:

Huis- of bouwnummer:

Opname/gesprek uitgevoerd door: Handtekening:

Datum: Handtekening bewoner:

WOONKRACHT 10

KEUZEFORMULIER

Ik geef Woonkracht 10 en Bribus toestemming voor de verwerking van mijn gegevens om deze keukenorder correct af te handelen. Ik ben mij ervan 
bewust dat mijn gegevens minimaal gedurende de garantieperiode van tien jaar bewaard blijven. 

Reset formulier

Voor vragen kunt u terecht bij de aannemer:
Zwaluwe Bouw
0168 - 452505
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Uw gegevens

Naam:

Adres:

Postcode: Plaats:

Telefoonnummer: Mobiel:

E-mailadres:

Afleveradres/project:

Huis- of bouwnummer:

Opname/gesprek uitgevoerd door: Handtekening:

Datum: Handtekening bewoner:

WOONKRACHT 10

KEUZEFORMULIER

Ik geef Woonkracht 10 en Bribus toestemming voor de verwerking van mijn gegevens om deze keukenorder correct af te handelen. Ik ben mij ervan 
bewust dat mijn gegevens minimaal gedurende de garantieperiode van tien jaar bewaard blijven. 

Reset formulier

Voor vragen kunt u terecht bij de aannemer:
Zwaluwe Bouw
0168 - 452505

Voor vragen kunt u terecht bij de aannemer: 
Willems Vastgoedonderhoud
010 - 426 7474

Reset formulier
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Basaltgrijs
U 1290

Eiken Licht 
R 4382

Wit Essen
W 350

Wit 
W 300

Lancelot Crème Eiken 
R 4265

Standaard keuken  
1700

Basiskeuken is het uitgangspunt voor vervanging bestaande keuze.

BASISKEUKENS

FRONTEN
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Greep RVS 128 mm
0918

Greep RVS 128 mm
0907

Greep RVS 128 mm
0908

Greep Mat Chroom 128 mm
0904

Greep RVS 128 mm
0915

Greep RVS 128 mm
0906

GREPEN

KUNSTSTOF WERKBLADEN

Speksteen Zwart
6424 TC

Blok Board Noce
4206-60

Beton Donker
275-15

Beton Licht
274-15

Negro Brasil
6216 TC

Bruin Nubiaans Papyrus
22008 RT

Greep Chroom 128 mm
0910
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Grohe Costa L
Basis

Basis

Vierkante spoelbak met stop en ketting
Minimale kastmaat 45 cm
L184035 OSK

Wandtegel basiskleur mat 15 x 20 cm.

Wandtegel 
Glanzend roomwit
0497L 1520

Wandtegel  
Glanzend wit
0490L 1520

+

Totaal meerprijs kraan      

SPOELBAK VOOR  

KUNSTSTOF WERKBLAD

KRANEN

TEGELPAKKET
  € .............

EXTRA 

KRAAN OPTIES

Kraangat midden achter

Geen kraangat

Grohe Eurosmart

Meerprijs

€ 45,-
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OPTIES TEGEN MEERPRIJS

LOSSE OPTIES

+

Totaalprijs losse opties

Korfplug i.p.v. stop met ketting  € 23,60 €  

Kunststof bestekindeling 60cm breed aantal: € 15,40 € 

Kunststof bestekindeling 50cm breed  aantal: € 15,40 € 

OM60-DL onderkast met deur en lade aantal: € 232,00 € 

OM50-DL onderkast met deur en lade aantal: € 224,00 € 

OM60-2VL ladekast (3 laden)  aantal: € 395,00 € 

OM50-2VL ladekast (3 laden) aantal: € 380,00 € 

OM60-2VL  Ladekast i.p.v. onderkast met deur en lade  aantal: € 303,00 € 

OM50-2VL ladekast i.p.v. onderkast met deur en lade  aantal: € 294,50 € 

BL60-D bovenkast 713 hoog aantal: € 162,00 € 

BL50-D bovenkast 713 hoog aantal: € 154,00 € 

OFPM20-B onderkast passtrook kleur front  aantal: € 86,00 € 

BFPL20- B bovenkast passtrook kleur front aantal: € 90,00 € 

VZPPR20-360 voorzetplint zwart 20 cm hoog aantal: € 20,00 € 

Blad verlenging per 10 cm aantal: € 24,65 € 

Steunwand inclusief 2 hoeklijnen aantal: € 117,00 € 

Hoeklijn 2x aantal: € 43,00 € 

Subtotaal                       Totaal

  € .............

Totaalprijs opties kraan/spoelbak:    €

Totaalprijs losse opties:    €

    

Subtotaal:

PIN/contant:      _  

Totaal restant:

Na pinbetaling of contant nemen wij uw keukenrenovatie in behandeling. Alle genoemde onderdelen maken na 
plaatsing onderdeel uit van de woning en moeten bij verhuizing achterblijven.  Aanschaf onder voorwaarden 
beleid Woonkracht 10. 
 
Woonkracht 10, Bribus en de aannemer zijn niet verantwoordelijk voor het aansluiten van de keuken op een 
vloer die door derden is gelegd.

Totaalprijs is incl. montage, aansluiten en btw.

€

€

€

Mits de aanwezige ruimte toereikend is.
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AANTEKENINGEN
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WAT WORDT ER VAN U VERWACHT  

BIJ AANVANG VAN DE KEUKENMONTAGE?
Wij verzoeken u vriendelijk om vóór het bezoek van onze monteur uw kasten leeg te ruimen en het werkblad vrij te maken. Zelf aangebrachte 

voorzieningen zoals wandbetimmeringen, behang en dergelijke dienen door u verwijderd te worden. Ook vragen wij u om alle apparatuur zoals fornuis, 

koelkast, vaatwasser, af te koppelen en te verwijderen. Nadat de keuken geplaatst is dient u zelf apparatuur terug te plaatsen en aan te sluiten.

Bribus B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische productwijzigingen en leveringsmogelijkheden. Kleuren kunnen afwijken  
t.o.v. de werkelijkheid, druk- en zetfouten voorbehouden.
Versie: 2021/03  LGSZ L2100677  BKEU787

Een keuken ‘zo goed als nieuw houden’ is heel eenvoudig. Het oppervlak 
van een keukenfront en werkblad is makkelijk te onderhouden, simpelweg 
door het op de juiste manier en tijdig te reinigen. 

Kunststof oppervlaktes
Fronten en werkbladen neemt u eenvoudig met een warme, lichtvochtige 
doek af. Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken gebruikt u  
uitsluitend een zacht reinigingsmiddel of vloeibare zeep. Neem na het  
reinigen de fronten altijd af met een droge doek.

Schadelijke reinigingsmiddelen
Bijtende schuurmiddelen en agressieve, vloeibare reinigingsmiddelen zijn 
niet geschikt om uw keuken mee te onderhouden. Ook het gebruik van 
meubelpoetsmiddelen of was bevelen we niet aan. 

Geleiderails van de lades
Deze hoeven niet ingevet te worden. Het is voldoende om er goed op te  
letten dat de geleiderails van de lades en de uittrekdelen schoon blijven.

Algemeen
Wij adviseren u het volgende:
•  Plaats geen hete pan op uw werkblad. Gebruik altijd een onderzetter om 

zo schade aan het werkblad te voorkomen. Ook voor de levensduur van 
uw pannen is het raadzaam om een onderzetter te gebruiken.

•  Schuif of draai geen pannen op uw werkblad. Dit kan zowel het werkblad 
als uw pannen beschadigen. Een onderzetter kan uitkomst bieden en 
schade voorkomen. 

• Gebruik bij het snijden op uw werkblad altijd een snijplank. 
• Laat geen water op het werkblad staan. Neem dit direct af met een doek. 
•  Plaats geen waterkoker onder kasten en gebruik alleen waterkokers die 

automatisch uitschakelen. Hierdoor worden kasten niet veelvuldig bloot-
gesteld aan stoom. Ook dit kan na verloop van tijd sporen op de kasten 
achterlaten.

•  Laat warmwaterkranen, bijvoorbeeld een Quooker, niet onnodig  
doorstromen.

• Zet voordat u start met koken de afzuigkap aan.
•  Neem na het koken de kasten links en rechts van de kookplaat af met een 

droge doek.
• Trek een vaatwasser die in bedrijf is niet open.
•  Ook al is de vaatwasser gereed, laat de inhoud nog even in de vaatwasser 

drogen (ca. 1 uur na afloop). Dan komt er minder stoom vrij bij het openen 
van de vaatwasser. Sluit de vaatwasser na het uitpakken en laat deze dus 
ook niet op een kier staan.

•  Laat de deur van een hete oven niet langer open dan noodzakelijk. En laat 
deze uitsluitend afkoelen met een gesloten deur.

•  Hang geen vochtige doek over de kastdeuren.

ONDERHOUD EN  

GEBRUIKSADVIEZEN

Voor meer informatie over het onderhoud van uw Bribus keuken ga naar www.bribus.nl/tools/gebruiksadvies
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