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23 hoek- en tussenwoningen



Bezoek onze 

inspiratiedagen 

en kookdemo’s! 

Check de 

website voor 

data.



Een nieuw huis! Daar komt heel wat bij kijken. Oriënteren, rondkijken en keuzes maken… Weet jij al hoe 
je jouw keuken gaat inrichten? Voel je welkom om inspiratie op te doen in onze unieke, innovatieve 
belevingsshowroom. Direct langs de A2, bij afslag 16, vind je 4.500 m² aan inspiratie en beleving! 

Van Wanrooij is al ruim 40 jaar dé specialist in keukens, sanitair en tegels. Voor project BijVianen 
fase 2 zijn we naast leverancier van sanitair en tegels, ook leverancier van de keukens. We hebben 
voor de hoek- en tussenwoningen, samen met Jansen Bouwontwikkeling, geheel vrijblijvend, een  
keuken voor u samengesteld. 

Jouw wensen 
In ons Warenhuys vind je verschillende merken met oneindig veel stijlen. Om je te helpen kiezen hebben 
we vier stijlhuizen ingericht: puur, modern, trendy en klassiek. Kies je liever vanuit een materiaaltype, 
zoals marmer, beton, hout of mozaïek? Dan is onze splinternieuwe inspiratieverdieping iets voor jou. 
Uiteraard staan onze enthousiaste gastvrouwen en adviseurs klaar om al je vragen te beantwoorden. 
Samen met hen en onze innovatieve tools, komen jouw wensen tot leven. Ontwerp bijvoorbeeld 
virtueel een Huyscollectie-keuken met de Touch Reality-tafel. Of kom met de VR-tool midden in je 
nieuwe keuken te staan. In de paskamer test je je beoogde keukenopstelling op ware grootte, en in 
onze kookstudio zie je meteen hoe je de apparatuur kunt gaan gebruiken. Genoeg te doen! 

Extra voordeel 
Omdat we betrokken zijn bij nieuwbouwproject BijVianen fase 2, is veel informatie over je woning al 
bij ons bekend. Denk daarbij aan de uitstraling, omgeving en bouwkundige details. Daardoor kunnen 
we je een nóg beter advies geven en meedenken over de verschillende mogelijkheden. Ook houden 
we tijdens de bouw nauw contact met de aannemer. Zo leiden we al je wensen in goede banen. 

Binnenlopen voor inspiratie kan altijd. Wil je samen met een adviseur dieper in het ontwerp en de 
mogelijkheden duiken? Dan is het handig om even een afspraak te plannen via 0418-556666. 

Graag tot snel!

Gefeliciteerd met je nieuwe woning!



Probeer onze nieuwste 
keukentechnologie: 
Touch Reality

Bij Van Wanrooij streven we naar de ultieme prijs-
kwaliteitverhouding. Het beste bewijs hiervan is onze 
eigen collectie, waarin alles samenkomt waar we 
voor staan. De Van Wanrooij Huyscollectie biedt 
namelijk de beste kwaliteit tegen de beste prijs. 
Van tegels tot complete keukens en badkamers; de 
Huyscollectie heeft het in huis. De uitgewerkte keukens 
in deze brochure hebben een mat kunststof front dat 
leverbaar is in de volgende 49 kleuren:

Van Wanrooij Huyscollectie





Keuken

Dit is de Huyscollectie aanbiedingskeuken voor de hoek- en tussenwoningen binnen project BijVianen fase 2. 
De prijs die wordt weergegeven is inclusief 21% BTW en geldt voor de complete keuken, inclusief apparatuur, 
werkblad, montage en  aansluiting van de apparatuur en exclusief extra/verplaatsen leidingwerk. Deze keuken is 
NIET inbegrepen in de  aankoop van uw woning. Uiteraard zijn wij u ook graag van dienst voor het bespreken van 
een maatwerk keuken.

Hoek- en tussenwoningen

€ 6.050,00
incl. btw
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De keuken bevat de volgende apparatuur:

Koelkast met vriesvak nis 102cm.

Pelgrim
 
PKVS2102 
Wit
Met vriesvak, inhoud 17/133ltr

Vaatwasser

Pelgrim
 
GVW200L 
RVS
13 couverts, 7 programma's

Inductie kookplaat 3.5kW

Pelgrim
 
IK1164 
zwart glas

Oven met magnetronfunctie

Pelgrim
 
MAC696MAT 
Zwart
inhoud 50ltr, draaiplateau en druk-
en draaitoetsen

Afzuigkap (recirculatie)

Pelgrim
 
BSK962MAT 
Zwart
LED verlichting, 90cm. breed
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De keuken bevat de volgende apparatuur:

Keukenkraan

Hansgrohe focus e

31780000 focus
Chroom



at een beleving!

Loop virtueel door je nieuwe keuken! 

Heb je wel voldoende doorloopruimte? Zijn alle 
apparaten binnen handbereik? Is de werkhoogte 
eigenlijk wel goed? De antwoorden op deze 
vragen ervaar je meestal pas echt als de keuken 
eenmaal staat. Met onze virtual reality tool heb je de 
mogelijkheid om dit al te ervaren in de showroom. 
Wel zo prettig, want op dat moment is alles nog 
mogelijk!

Trends kom je overal tegen. Zo ook bij Van Wanrooij. Verspreid over ons hele Warenhuys staan de mooiste keukens en badkamers in verschillende stijlen.



Werkblad

De keukens zijn uitgerust met een HPL Toplaminaat werkblad. Dit werkblad is verkrijgbaar in ruim 90 kleuren. 
Hieronder staan als voorbeeld de 10 meest verkochte kleuren van dit moment.

Pelgrim en ATAG bieden een unieke garantieregeling. Met de eerder 
getoonde apparatuur krijg je – naast de 2 jaar volledige basisgarantie 
– nog 6 jaar extra garantie. Inclusief alle kosten voor materiaal, 
onderdelen en arbeidsloon. Je betaalt dan alleen de 
voorrijkosten!

Acht jaar garantie!



Volg ons op:

SHOWROOM

We hopen je binnenkort in onze showroom in Waardenburg te mogen verwelkomen. We laten je graag je 

de talloze mogelijkheden voor je keuken zien en we maken samen een ontwerp op maat. Daar helpen 

onze gastvrije adviseurs je graag mee. Binnenlopen voor inspiratie kan altijd. Wil je samen met een 

adviseur dieper in het ontwerp en de mogelijkheden duiken? Dan is het handig om even een afspraak 

te plannen. Dat kan via 0418-556666.

Adresgegevens:

Regterweistraat 5

4181 CE Waardenburg (A2, afslag 16)

tel: 0418-556666

www.vanwanrooij-warenhuys.nl

Openingstijden:

Ma t/m wo 09.30 - 17.30 uur

Do  09.30 - 21.00 uur

Vrij   09.30 - 17.30 uur

Za  10.00 - 17.00 uur

De inhoud van deze brochure is met zorg samengesteld. Desondanks kan het toch onjuistheden of fouten bevatten. 
Daarom kunnen er aan deze brochure geen rechten worden ontleend.

Wist je dat onze showroom 
4.500m² groot is? Er zijn meer 
dan 1001 keuzes. We houden 
het graag overzichtelijk voor je. 
Vertel daarom je persoonlijke 
situatie en voorkeuren aan ons. 
Onze adviseur maakt graag 
een persoonlijke route voor je!

vanwanrooij-warenhuys.nl/
wensen

of scan deze QR code

Loop vanuit 
huis door onze 
showroom met 

de virtuele tour!

vanwanrooij-warenhuys.nl/
showroom

of scan deze QR code






