Wonen in Huysackers

Voorwoord
Wij zijn zeer verheugd dat we door Van Santvoort
Bouw zijn uitgekozen als de keukenpartner bij
het plan ‘Huysackers’ te Veldhoven.
Al nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden bij Van Diessen Keukens? In deze
brochure vindt u een aantal impressies van
reeds geleverde maatkeukens.
Daarnaast toont deze brochure de, door Van
Santvoort Bouw en Van Diessen Keukens, met
zorg samengestelde keuken voor uw nieuwe
woning. Dit is slechts een voorbeeld van de
keukenopstelling. De keuken die het uiteindelijk
wordt, dat bepaalt u.
Deze brochure bevat keukenopstelling 3c.

Huysackers
Het nieuwbouwplan Huysackers is de tweede
dorpskern van de wijk Zilverackers in Veldhoven.
Een duurzaam gebouwd dorp, waar je de
typische Brabantse gezelligheid voelt.
Huysackers heeft de willekeurige structuur van
een traditioneel Brabants dorp; gebouwd rond
een groene kern met wat dichtere bebouwing en
ruimer uitwaaiend naar de rand met grote kavels.
Een project dat vraagt om maatwerk.

Legenda
Opstelplaats auto
Type A 2-onder-1-kap
Type B 2-onder-1-kap
Type C 2-onder-1-kap erf
Type D Patiowoning
Type E

Vrijstaand

Type F

Vrijstaand

Type G Vrijstaand
Type H Vrijstaand semi-bungalow
Type I

Vrijstaand erf

Type J

Vrijstaand

Huurwoningen
Overige bebouwing

ons concept
Van Diessen Keukens is een echt Veldhovens
keukenbedrijf, dat inmiddels 32 jaar ervaring
heeft in het ontwerpen en maken van keukens
in eigen fabriek. Dit unieke concept heeft ervoor
gezorgd dat we langzaam zijn doorgegroeid
tot het leveren en monteren van gemiddeld 20
keukens per week.
We combineren de flexibiliteit van een klein
bedrijf, met een modern machinepark om
nauwkeurig te kunnen produceren. Zo proberen
we een kwalitatief hoogwaardige keukens te
maken, tegen een concurrerende prijs.

Uw Keuken
Kijk en vergelijk. Wees kritisch. Stel hoge eisen.
Want uw keuken is een aanschaf voor jaren.
Bij Van Diessen Keukens stellen wij dan ook de
hoogste eisen aan onszelf.
Wij zijn pas tevreden als u het bent. Wij willen dat
u dag-in dag-uit plezier aan uw keuken beleeft.
En dat u jaar-in jaar-uit van uw keuken geniet.
Daarom gebruiken we uitsluitend duurzame
materialen. Die weer duurzaam verwerkt
worden. Mooi blijft mooi. Wat goed is, blijft goed.
Juist bij intensief gebruik.

“

Wij zijn pas
tevreden als
u het bent!

Opstelling 3C
Plattegrond

Vooraanzicht 1

Vooraanzicht 2

Deze tekeningen zijn van toepassing bij kavelnummer
33 en 45.
De gespiegelde versies van deze tekeningen zijn van
toepassing bij kavelnummer 38 en 40.

Opstelling 3C
Op deze pagina vindt u de standaard
opstelling 3c. De keuken bestaat uit
een greeploze hoogglans Van Diessen
Keuken, met een composiet werkblad
in de kleur Smokey Grey gepolijst. Voor
de apparatuur is hoofdzakelijk gekozen
voor Siemens i.v.m. de goede prijskwaliteitverhouding. Er is uitgegaan
van een koel/vries combinatie, een

oven/magnetron combinatie en een
vaatwasser. Verder is er uitgegaan
van een Bora 4-pits inductie kookplaat
met geïntegreerde afzuiging en een 3
liter Quooker (voor kokend water uit
de kraan). Voor meer informatie en de
technische specificaties verwijzen we u
naar de bijbehorende offerte.

U krijgt de keuze uit meerdere frontkleuren van de keukenmeubelen
en meerdere kleuren van een composiet werkblad zonder meerprijs.
Hiervoor nodigen we u uit voor een bezoek aan onze showroom. Voor
wat meer inspiratie verwijzen we u graag naar onze website.

Nawoord
U, als koper van een woning in plan ‘Huysackers’,
wordt uitgenodigd voor een adviesgesprek bij
ons in de showroom te Veldhoven.
Tijdens dit eerste gesprek gaan we de sfeer en
de stijl met u bespreken, een ontwerp maken,
materialen uitzoeken in de showroom en maak
we ook een offerte voor u. Zodat u na dit gesprek
al een goede richtlijn heeft wat betreft de prijs en
de mogelijkheden welke Van Diessen Keukens u
te bieden heeft.
Het is bij ons ook mogelijk om een korte
rondleiding te krijgen door de fabriek. Zo krijgt
u een beter beeld over hoe uw keuken wordt
gemaakt en wat daar allemaal bij komt kijken.
Tot ziens bij Van Diessen Keukens!
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