8 LUXE, ZEER ROYALE
APPARTEMENTEN

Het smaakvolle menu van
Bemmel & Kroon

‘Aan tafel!’ Onze adviseurs helpen u graag

Wanneer uw nieuwe woning in project Residentie Huygenshof

In deze brochure maakt u kennis met het aanbod van de keukens

wordt opgeleverd, kunt u heerlijk genieten van uw nieuwe (t)huis.

die Bemmel & Kroon speciaal voor uw woning heeft ontworpen

Nu wordt het tijd om na te denken over de finishing touch en nu komt

en samengesteld. Samen met uw adviseur kunt u uiteraard ook

eigenlijk het leukste. Want welke sfeer wilt u straks? Wat voor stijl past

een keuken naar wens zelf samenstellen. In onze showroom treft

bij u? En dan komen natuurlijk ook de vragen: ‘Wat voor keuken wil ik?’

u tal van opstellingen zodat u alvast de sfeer kan proeven voor de

en ‘Wat zijn de keuzes voor de vloeren en wanden?’ Op die vragen zijn

mogelijkheden en in een individueel gesprek stelt u samen met uw

vele antwoorden mogelijk. Het is een beetje alsof u aanschuift in

adviseur de keuken van uw dromen samen.

een restaurant en de menukaart voor u krijgt. Het ene ziet er nog
smaakvoller uit dan het andere. En ineens gaat u twijfelen.
Hoe maakt u de juiste keuze?

Bemmel & Kroon heet u van harte welkom in één van onze
showrooms. Kopers zullen ook door Bemmel & Kroon
worden benaderd en uitgenodigd

Het
smaakvolle
menu
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Bemmel & Kroon
Alle keuken ingrediënten bij elkaar

Een mooie keuken is eigenlijk net een mooi gerecht: veel ingrediënten die samen tot een smaakvol
geheel leiden. Voor onze adviseurs is dat samenstellen dagelijks werk. Zij weten uit ervaring wat wel
en niet combineert, wat bij de één wel past en bij de ander juist niet. Houdt u van klassiek of landelijk?
Of heeft u meer met strak en modern? Bent u een fervente hobbykok of taartenbakker? Is uw keuken
straks een ruimte waar ook geleefd wordt? In onze showrooms kunt u alle materialen zien, voelen en
ervaren. U kunt kleuren bij elkaar leggen en zo tot verrassende combinaties komen. Belangrijk, want
u maakt een keuze waar u jaren plezier van wilt hebben.
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Lekker schoon

Het best mogelijke voorproefje

De keukens in onze showrooms hebben één groot
verschil met de keuken die straks bij u thuis wordt
geïnstalleerd. Uw keuken wordt dagelijks gebruikt.
En u weet hoe dat gaat. Vetspatjes, kokend water,
scherpe messen en hete pannen. Een keuken heeft
veel te verduren. Daar moeten de materialen tegen
kunnen. Het ene type materiaal heeft meer zorg en
onderhoud nodig dan het andere. Dat geldt ook voor
de achterwanden. Een tegelwand met voegen vraagt
wat meer schoonmaakwerk dan een spatplaat.
Die spatplaten zijn er in allerlei kleuren en dessins.
Samen met u kunnen we – op basis van ervaring –
de juiste afweging maken tussen ‘mooi’ en ‘handig’.

Stelt u zich voor dat u in een restaurant even vooraf
van alles een hapje zou kunnen nemen. Dat kiest
veel makkelijker dan vanaf een papieren menu.
Dat bracht ons bij Bemmel & Kroon op het idee om
u een echt voorproefje van ons complete menu te
gunnen. U bent van harte welkom in onze kookstudio.
Hier kunt u onder leiding van een professionele kok
allerlei apparatuur van verschillende merken
uitproberen. U ontdekt de specifieke sterke punten,
u merkt al snel welk merk bij u past. The proof of the
pudding is in the eating, zoals de Engelsen dat zo mooi
zeggen. Hier ziet u de nieuwste apparaten en maakt
u kennis met spraakmakende innovaties.

Lang nagenieten dankzij onze service

Bemmel & Kroon ziet graag dat u zo lang mogelijk geniet
van uw nieuwe keuken. We besteden dan ook alle zorg
aan nazorg. Onze eigen montagedienst staat altijd klaar
als er onverhoopt iets hersteld moet worden. Zo kan het
gebeuren dat kastdeurtjes na het eerste gebruik nog
iets bijgesteld moeten worden. U belt, wij komen langs.
En we zijn er ook als apparatuur na jaren trouwe dienst
vervangen moet worden. We kennen onze keukens door
en door, dus we kunnen u dan als geen ander adviseren
en helpen bij de juiste vervanging.

‘U bent va n ha rte
welkom in on ze kookstu dio.
Hier ziet u de nieu wste
a ppa ratu u r en ma a kt u
ken nis met spra a k ma kende
in novaties.’
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Collectie Next
Ultieme keukenbeleving

Bemmel & Kroon is geselecteerd adviseur en leverancier van Next 125
keukens. Dit exclusieve merk staat voor de ultieme keukenbeleving op
het gebied van design, materialen, details, functionaliteit en individuele
wensen.
Uitmuntend en duurzaam geproduceerd. Een merk dat zich kan meten
met de absolute top in exclusieve merkkeukens. In onze vestigingen in
Zoeterwoude-Rijndijk en Den Haag is een speciale showroom voor dit
merk ingericht.
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‘La at u verra ssen door
de exclu sieve top
in merkkeu kens
in on ze showroon in
Z oeterwou de-Rijndijk
en Den Ha a g.’
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Mogen wij u uitnodigen voor een

Kookdemo

Recept
Bemmel & Kroon Keukens

Heerlijke zomerse stamppot met gebakken spekjes en zoete appel

Witlofstamppot met appel
Het allerlekkerste ’Residentie Huygenshof’ recept
Bereiding
Kook de aardappels in ca 15 minuten gaar en giet af. Bak ondertussen de spekjes in een
koekenpan iets krokant. Snijd de witlof in reepjes en verwijder de harde kern. Voeg de
reepjes witlof toe aan de spekjes en bak kort mee.

Logisch dat u de apparatuur eerst wilt proberen!
Bij de aankoop van een auto vinden we het heel normaal om eerst een proefrit te maken. Het is echter
niet gebruikelijk apparatuur uit te proberen voordat u het koopt. Onzin! Bij Bemmel & Kroon kan dat wél!
In onze kookstudio kunt u onder begeleiding van een professionele kok, verschillende merken zelf aan een
test onderwerpen. U krijgt uitleg over de apparatuur, de filosofie van de merken en u kunt zélf ervaren
wat de vele mogelijkheden zijn.

Stamp de aardappels fijn en voeg een klontje boter, nootmuskaat, mosterd en kaas toe.
Schep dan de spekjes en witlof er door. Snijd de appel in blokjes en schep er op het laatst
doorheen.
Bereidingstijd: ca. 25 minuten

Ingrediënten voor 2 personen
• 600 gr aardappels (kruimig)
• 2 stronken witlof
• Klont boter
• 125 gr spekreepjes
• 1 appel
• Snufje nootmuskaat
• 1 theelepel mosterd
• 50 gr geraspte kaas

‘Als koper va n een
nieu wbou w woning wordt
u a utomatisch uitgenodigd
om a a n een kookworkshop
deel te n e men.’
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Met dank aan www.leukerecepten.nl
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Witgoed en inbouw apparaten showroom

Vrijstaande apparatuur

Zelf ervaren in onze showroom

Bemmel & Kroon Keukens beschikt over een van de grootste witgoed showrooms van Nederland. Nergens
ziet u zoveel apparaten naast elkaar die ook allemaal zijn aangesloten! Bij ons kunt u alle apparaten zien,
aanraken en uitproberen. Is een bepaalde kookplaat wel zo handig? Heeft de koelkast voldoende ruimte voor
uw gezinssamenstelling en uw manier van koken? Wat zijn de nieuwste innovaties op het gebied van wassen
en drogen? Combimagnetron of stoomoven? Hoe smaakt de koffie van verschillende merken?

‘Ook voor al u w witgoed
a ppa ratu u r bent u bij
Be m mel & K roon a a n
het juiste a dres. K offiezeta ppa raten, wa s ma chin es,
v rieskisten, stofzuigers, etc.’

Bij Bemmel & Kroon kunt u zelf ondervinden of een apparaat bevalt en welke de juiste voor u is.
Wel zo handig als u nieuwe apparatuur wilt aanschaffen.
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Bemmel & Kroon meets Residentie Huygenshof
In de pagina’s hierna nemen we u mee in de keukenopstellingen en apparatenkeuze die we voor uw
woningen hebben ontworpen en samengesteld. Op de pagina’s 14 t/m 21 geven we een overzicht van
een aantal keuzes die u hierbinnen kunt maken. Daarnaast heeft u natuurlijk de vrijheid te kiezen
voor een alternatieve opstelling, apparatuur of fabricaten.
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Bouwnummer 1 en 2

Bouwnummer 2

Parterre

Woning incl. luxe keukenopstelling*
Schüller keuken: Kunststof front voorzien
van kunststof dikkanten in frontkleur.
Diverse kleuren leverbaar.
Werkblad: Composiet 6 cm zonder
waterkering voorzien van RVS
vlakinbouw spoelbak.**
Siemens apparatuur
• Inductie kookplaat voorzien van
downdraft afzuiging (recirculatie)
• Oven (60 cm)
• RVS Design spoelbak
• Vaatwasser
• Koel/vries combinatie
• Eenhendel mengkraan met hoge uitloop

Getoonde voorbeelden zijn impressies van mogelijkheden. Wij nodigen u graag uit in onze showroom om alle mogelijkheden te bespreken.

Bouwnummer 1
Woning incl. luxe keukenopstelling*
Schüller keuken: Kunststof front voorzien
van kunststof dikkanten in frontkleur.
Diverse kleuren leverbaar.
Werkblad: Composiet 6 cm zonder
waterkering voorzien van RVS
vlakinbouw spoelbak.**
Siemens apparatuur
• Inductie kookplaat voorzien van
downdraft afzuiging (recirculatie)
• Oven (60 cm)
• RVS Design spoelbak
• Vaatwasser
• Koel/vries combinatie
• Eenhendel mengkraan met hoge uitloop
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Bouwnummer 3 en 4

Bouwnummer 4

Eerste etage

Woning incl. luxe keukenopstelling*
Schüller keuken: Kunststof front voorzien
van kunststof dikkanten in frontkleur.
Diverse kleuren leverbaar.
Werkblad: Composiet 4 cm zonder
waterkering voorzien van RVS
vlakinbouw spoelbak.**
Siemens apparatuur
• Inductie kookplaat voorzien van
downdraft afzuiging (recirculatie)
• Oven (60 cm)
• RVS Design spoelbak
• Vaatwasser
• Koel/vries combinatie
• Eenhendel mengkraan met hoge uitloop

Getoonde voorbeelden zijn impressies van mogelijkheden. Wij nodigen u graag uit in onze showroom om alle mogelijkheden te bespreken.

Bouwnummer 3
Woning incl. luxe keukenopstelling*
Schüller keuken: Kunststof front voorzien
van kunststof dikkanten in frontkleur.
Diverse kleuren leverbaar.
Werkblad: Composiet 6 cm zonder
waterkering voorzien van RVS
vlakinbouw spoelbak.**
Siemens apparatuur
• Inductie kookplaat voorzien van
downdraft afzuiging (recirculatie)
• Oven (60 cm)
• RVS Design spoelbak
• Vaatwasser
• Koel/vries combinatie
• Eenhendel mengkraan met hoge uitloop
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Bouwnummer 5 en 6

Bouwnummer 6

Tweede etage

Woning incl. luxe keukenopstelling*
Schüller keuken: Kunststof front voorzien
van kunststof dikkanten in frontkleur.
Diverse kleuren leverbaar.
Werkblad: Composiet 4 cm zonder
waterkering voorzien van RVS
vlakinbouw spoelbak.**
Siemens apparatuur
• Inductie kookplaat voorzien van
downdraft afzuiging (recirculatie)
• Oven (60 cm)
• RVS Design spoelbak
• Vaatwasser
• Koel/vries combinatie
• Eenhendel mengkraan met hoge uitloop

Getoonde voorbeelden zijn impressies van mogelijkheden. Wij nodigen u graag uit in onze showroom om alle mogelijkheden te bespreken.

Bouwnummer 5
Woning incl. luxe keukenopstelling*
Schüller keuken: Kunststof front voorzien
van kunststof dikkanten in frontkleur.
Diverse kleuren leverbaar.
Werkblad: Composiet 6 cm zonder
waterkering voorzien van RVS
vlakinbouw spoelbak.**
Siemens apparatuur
• Inductie kookplaat voorzien van
downdraft afzuiging (recirculatie)
• Oven (60 cm)
• RVS Design spoelbak
• Vaatwasser
• Koel/vries combinatie
• Eenhendel mengkraan met hoge uitloop
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Bouwnummer 7 en 8

Bouwnummer 8

Derde en vierde etage

Woning incl. luxe keukenopstelling*
Schüller keuken: Kunststof front voorzien
van kunststof dikkanten in frontkleur.
Diverse kleuren leverbaar.
Werkblad: Composiet 6 cm zonder
waterkering voorzien van RVS
vlakinbouw spoelbak.**
Siemens apparatuur
• Inductie kookplaat voorzien van
downdraft afzuiging (recirculatie)
• Oven (60 cm)
• RVS Design spoelbak
• Vaatwasser
• Koel/vries combinatie
• Eenhendel mengkraan met hoge uitloop

Getoonde voorbeelden zijn impressies van mogelijkheden. Wij nodigen u graag uit in onze showroom om alle mogelijkheden te bespreken.

Bouwnummer 7

Boretti Ibrido Top
Het allernieuwste inbouwmodel van
Boretti is een ware topper! Een gas BBQ
(zonder gasfles, wordt aangesloten op het
gasnet) met een matzwarte uitstraling
waarmee u uw ideale buitenkeuken kunt
creëren die van alle gemakken is voorzien.

Woning incl. luxe keukenopstelling*
Schüller keuken: Kunststof front voorzien
van kunststof dikkanten in frontkleur.
Diverse kleuren leverbaar.
Werkblad: Composiet 6 cm zonder
waterkering voorzien van RVS
vlakinbouw spoelbak.**

Boretti apparatuur
• Ibrido Top BBQ
• RVS Spoelbak
• Eenhendel mengkraan met hoge uitloop

Siemens apparatuur
• Inductie kookplaat voorzien van
downdraft afzuiging (recirculatie)
• Oven (60 cm)
• RVS Design spoelbak
• Vaatwasser
• Koel/vries combinatie
• Eenhendel mengkraan met hoge uitloop

Buitenkeukens bwnrs 7 en 8
Bouwnummers 7 en 8 krijgen op het dakterras een schitterende buitenkeuken
voorzien van de nieuwste Boretti BBQ. Het is niet alleen een houtskool BBQ, maar
ook een gas BBQ! U kunt er dus voor kiezen om beiden te gebruiken. Echt ideaal!
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Composiet werkbladen
Een composieten werkblad is slijtvast, krasbestendig, stootvast
en zeer hygiënisch. U heeft hierbij de keuze uit vele kleuren en
designs. Kies eenvoudig de gewenste kleur en het design in
onze showroom.

Keukens &
Werkbladen
Meer...

Werkbladen, kast- en ladenfronten in de hoofdrol

Het meest gebruikte onderdeel van uw keuken in natuurlijk het werkblad in combinatie met de
spoelbak. Hoe minder randen en obstakels, hoe onderhoudsvriendelijker. Kast- en ladenfronten
bepalen voor het grootste deel de ‘looks’ van uw keuken. Onze showroom is de ideale plek om
de materialen en kleuren op elkaar af te stemmen.

Frontkleuren
De fronten (matte uitvoering) zijn
in vele kleuren leverbaar waardoor
u deze perfect aan uw persoonlijke
wensen kunt laten aanpassen.

‘Niet iedereen wil tegels
op de keu kenwa nd. Modern e
keu kens len en zich u voor
een fra aie a chterwa nd.’

Uw keuken
altijd inclusief

‘Afzuigka ppen zijn
er als wa nd of
als v rijha ngende
va ria nt.

5 Luxe keukenapparaten
• Inductie kookplaat voorzien van
downdraft afzuiging (recirculatie)

• Oven (60 cm)
• RVS Design spoelbak
• Vaatwasser
• Koel/vries combinatie

Meer...
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K ookpitten ku n n en
ook in een werkbla d
worden geintegreerd’.
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Nergens anders vindt u een betere

Recept
Bemmel & Kroon Keukens

Courgetti met paddenstoelen en zalm

Garantie
regeling
10 jaar Bemmel & Kroon garantie
In aanvulling op de garantie volgens de CBW algemene voorwaarden (Centrale Branchevereniging
Wonen) van 3 jaar, biedt Bemmel & Kroon u een veel uitgebreidere garantieregeling. Deze 10 jaar
Bemmel & Kroon garantie is uniek in de keukenmarkt en houdt in: U krijgt de eerste 5 jaar volledige
garantie op uw keukenmeubelen en werkbladen. Het zesde t/m 10 jaar krijgt u 50 % korting op
alle eventuele kosten. Dat wil zeggen 50% korting op de benodige materialen, 50% korting op de
voorrijkosten, en 50% korting op de eventuele montage door Bemmel & Kroon. Bovenstaande
garantie geldt ten aanzien van gebreken als gevolg van fabricage en/of materiaalfouten.

Het allerlekkerste ‘Residentie Huygenshof’ recept
Bereiding
Snijd de knoflook en ui fijn en snijd de paddenstoelen in grove stukken. Doe wat olie
in een hapjespan en fruit de ui glazig. Voeg daarna de knoflook en paddenstoelen toe.
Laat het geheel staan op middenhoog vuur en roer regelmatig om. Maak ondertussen
met een Spirelli linten van de courgettes en snijd de zalm in stukjes. Als de paddenstoelen
zacht en geslonken zijn, voeg de crème fraîche toe.
Roer en voeg peper en zout naar smaak toe. Zet het vuur laag. Doe wat olie in een andere
hapjespan (of koekenpan) en bak de courgetti ongeveer 5 minuten op middenhoog vuur.
Voeg ondertussen de zalm aan de saus toe. Schep de courgetti en saus op het bord,
besprenkel met wat citroensap en garneer met gesnipperde bieslook.
Bereidingstijd: ca. 20 minuten

Ingrediënten voor 2 personen
• 250 gram kastanjechampignons
• 150 gram oesterzwammen
• 100 gram gerookte zalm
• 2 lepels crème fraîche
• 2 tenen knoflook
• 2 courgettes
• 1 ui
• peper
• zout
• olijfolie
• 1 citroen
• bieslook

Materialen: Spirelli Spiraalsnijder
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Met dank aan www.leukerecepten.nl
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Showrooms Altijd in de buurt
In onze schitterende showrooms vindt u
verbazend veel keukenopstellingen in alle
denkbare modellen, kleuren en prijsklassen.
In onze vestigingen in Zoeterwoude-Rijndijk,
Den Haag en Cruquius zijn wij tevens een
Next125 premium brandstore.
Kom snel bij ons langs voor inspiratie maar laat
u vooral door ons van deskundig advies voorzien.
Bemmel & Kroon maakt uw keukencomfort
compleet!

ONZE KLANTEN BEOORDELEN BEMMEL & KROON MET:

9,0

9,2

8,9

DEN HAAG

ZOETERWOUDE/RIJNDIJK

CRUQUIUS

Neckar 24

Hoge Rijndijk 269

Cruquiusplein 50

Industrieterrein Forepark

Rijneke Boulevard

Cruquiusplaza

Tel. 070 - 320 60 65

Tel. 071 - 581 20 20

Tel. 023 - 548 30 60

Donderdag koopavond

Donderdag koopavond

Vrijdag koopavond

OPENINGSTIJDEN

OPENINGSTIJDEN

OPENINGSTIJDEN

Ma t/m vrij 09.30 - 18.00 uur

Ma t/m vrij 09.30 - 18.00 uur

Ma t/m vrij 09.30 - 18.00 uur

Donderdag tot 21.00 uur

Donderdag tot 21.00 uur

Vrijdag tot 21.00 uur

Zaterdag 09.30 - 17.00 uur

Zaterdag 09.30 - 17.00 uur

Zaterdag 09.30 - 17.00 uur

Kijk voor de actuele koopzondagen op onderstaande website

WWW.BEMMELENKROON.NL
Kenmerk: Bemmel&Kroon Residentie Huygenshof, juni 2018

Concept en ontwerp: Leitmotiv, Den Haag. www.leitmotiv.nu

Adressen & openingstijden

