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Aandachtspunten
Keuken
Wat bespreek je met de aannemer?

Je gebruikt je keuken dagelijks. Wanneer die perfect op jouw gebruik is afgestemd, heb je er meer plezier 

en comfort van. Besteed je de keukenverbouwing uit? Breng vooraf in kaart wat je wensen zijn. 

Met onderstaande aandachtspunten ben je goed voorbereid als de aannemer een offerte komt opmaken.

RENOVEREN OF NIEUW

Is je keuken aan vervanging toe, bepaal of je je keuken wil 

renoveren of compleet vervangen. Je budget is daar een 

belangrijke factor in. Een renovatie is vaak goedkoper 

terwijl je er net zo goed een compleet nieuwe look mee 

kunt verkrijgen. Valt de keuken van ouderdom uit elkaar, 

wil je uitbouwen of de indeling veranderen, dan is een 

nieuwe keuken de beste oplossing. Bespreek met de 

aannemer wie de oude keuken gaat slopen en afvoeren. 

INDELING EN FUNCTIE

Een logische indeling, goede looplijnen en juiste hoogte 

van de werkruimte zorgen ervoor dat je je prettig kunt 

bewegen in de keuken. De looplijnen worden vooral 

bepaald door de afstand tussen de kookplaat, spoelbak 

en koelkast. In die driehoek zitten ze idealiter dicht bij 

elkaar. Ga je de ruimte anders indelen of uitbouwen? 

Bespreek met de aannemer wat de consequenties zijn, 

onder andere voor aansluitingen van gas, elektra en 

water.

Hoe ga je je keuken gebruiken? Wil je een gezellige 

leefkeuken, ga je voor de allernieuwste keukengadgets 

of gebruik je eigenlijk alleen het koffieapparaat en 

de magnetron? Als je dit helder hebt, is de indeling 

makkelijker te bedenken. 

STIJL

Een keuken moet praktisch zijn maar uitstraling is ook 

belangrijk. Je keuze bepaalt mede het materiaal- en 

kleurgebruik. Lastig om de stijl van je nieuwe keuken 

te bepalen? Maak een moodboard. De aannemer kan 

je adviseren wat een bepaalde stijl betekent voor de 

uitvoering.

           

          WAT KOST HET LATEN PLAATSEN VAN EEN KEUKEN?

Wat kost het laten plaatsen van een keuken? Om je een idee te geven, hebben we 

gemiddelde prijzen op een rij gezet. De prijzen kun je als indicatie gebruiken voor het 

bepalen van je budget. 

Tip

https://www.eigenhuis.nl/wonen/verbouwen/wat-kost-verbouwen#/keuken
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HEB JE VRAGEN? OF ADVIES NODIG? 

NEEM CONTACT MET ONS OP, WIJ HELPEN JE GRAAG.

Onze ledenservice is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 21.00 uur.  

Op vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Bezoek eigenhuis.nl/contact of bel 033 450 77 50.

Dit is een uitgave van Vereniging Eigen Huis  •  Postbus 735, 3800 AS, Amersfoort
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WERK- EN OPBERGRUIMTE

Stem de afmeting en plaatsing van je werk- en 

opbergruimte af op jouw lichaamslengte. Je werkt dan 

een stuk prettiger. Zo is - bij een lichaamslengte tussen 

1,70 en 1,95 meter - een hoogte van 95 cm van je 

werkruimte gebruikelijk. Bij  een lengte onder 1,70 meter 

is dat 90 cm. De ideale diepte – grijpdiepte genoemd – is 

60 centimeter. Check ook hoeveel werkruimte je nodig 

hebt. Is alleen het aanrechtblad voldoende of moet er 

een werkruimte bij? 

Denk naast werkruimte na over opbergruimte. Welk 

kookgerei en servies, welke apparaten en voorraad wil 

je in de keuken? Wil je je spullen opbergen in onder- en 

bovenkastjes, op planken, in een opbergrek?  

APPARATUUR

Ga na welke apparatuur je noodzakelijk vindt en wat je 

in je huidige keuken mist. In een keuken is de afzuigkap 

een belangrijk onderdeel. Het ventilatiesysteem in je 

woning bepaalt (deels) welk type afzuigkap geschikt is. 

De aannemer kan je hier meer over vertellen. Bespreek 

of je volledige inbouwapparatuur wil of (ook) losse 

elementen en hoe die geplaatst moet worden. Zo 

is - met het oog op bukken en reiken - een oven of 

magnetron ter hoogte van het werkblad heel prettig. 

Neem de ontwikkelingen op het gebied van 

verduurzaming in je keuze mee, bijvoorbeeld een 

inductie kookplaat en kies bij voorkeur voor het 

meest energiezuinige, donkergroene energielabel.

MUURBEKLEDING

Bij een verbouwing of uitbreiding is de kans groot dat 

de muurbekleding aangepast moet worden. Zelfs als 

je alleen onderdelen van je keuken vervangt, lijkt de 

muurbekleding al snel smoezelig in combinatie met 

nieuwe onderdelen. Wordt het tegelwerk verwijderd 

en krijgt de keuken een nieuwe indeling? Dan moet er 

mogelijk stucwerk gerepareerd worden. Kijk samen met 

de aannemer hoe je de muurbekleding laat aansluiten op 

de keuken. Houd ook rekening met het schoonhouden 

van de bekleding.

KEUKENVLOER

Misschien is het noodzakelijk om de keukenvloer aan te 

passen of wil je gewoon iets nieuws. Wil je de vloer van 

aangrenzende ruimtes door laten lopen naar de keuken 

of kies je een afwijkende vloer? Er zijn legio praktische 

vloeren die geschikt zijn voor de keukens, zoals tegels, 

laminaat, hout of keramisch parket.

LEIDINGEN

Nederland stapt geleidelijk af van aardgas. Bedenk 

vooraf goed of je (nog) op gas wilt koken of overstapt 

naar elektrisch koken. Heb je grootverbruikers 

zoals een oven of vaatwasser waardoor er aparte 

elektragroepen bijkomen in de meterkast? Moeten er 

(extra) stopcontacten bij het werkblad komen om losse 

keukenapparatuur te gebruiken? Dit zijn belangrijke 

vragen om met de aannemer te bespreken.  


