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Alja Bijhouwer en Greet Helderman, Het KeukenHuys, Hoorn

MET PASSIE VOOR 
KEUKENS LUISTEREN 
WIJ BETROKKEN
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Persoonlijke aandacht en betrokkenheid staan bij Het KeukenHuys hoog in het 
vaandel. Een keuken kopen kunt u overal, maar we luisteren graag naar uw 
wensen en vertalen die in een creatief ontwerp. We adviseren over de juiste 
kleuren en materialen en komen eventueel bij u thuis. Samen komen we tot een 
prachtig eindresultaat. Een keuken van topkwaliteit die aan alle eisen voldoet. Zo 
creëren wij de perfecte ambiance om te kokkerellen, maar ook een keuken waar 
u gezellig kunt bijpraten met familie en vrienden onder het genot van koffie of een 
wijntje. U bemerkt aan alles dat we een passie voor keukens hebben. Aan onze 
keuken beleeft u jarenlang plezier! 

WE VERRASSEN U 
GRAAG MET ONZE 
CREATIVITEIT
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De keuken is meer dan een plek om te koken. Het is vaak de spil van het huis, 
waar u gezellig samenkomt met gezin, vrienden of familie om te eten en te praten. 
Het KeukenHuys levert daarom maatwerk. Uw wensen, de ruimte, uw budget en 
uw leefsituatie zijn leidend. We letten daarbij ook op uw kookgedrag: staat u veel 
of weinig in de keuken? Van welke apparatuur maakt u graag gebruik? Belangrijk 
zijn gebruiksgemak, routing en duurzaamheid. Zo komen we tot een optimaal 
resultaat. Met z’n drieën – Alja Bijhouwer, Willem en Greet Helderman – verrassen 
we u graag met creatieve ontwerpen en oplossingen. 
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Het KeukenHuys heeft alleen topkwaliteit in huis. Wij werken met de beste merken 
en apparatuur, zoals Siematic, AEG, Quooker en Gaggenau. We zijn exclusief 
BORA‑dealer en Miele Kitchenexperience Partner. Onze adviezen over keuken‑
apparatuur hebben direct te maken met uw kookpatronen. Als u bijvoorbeeld zelden 
gebruik maakt van een stoomoven, zullen we u adviseren een andere keuze te 
maken. Als u veel thee drinkt, is wellicht de Quooker een uitkomst. Maar welke keus u 
ook maakt: onze keukens zijn altijd stijlvol en functioneel ingericht. We laten ons graag 
inspireren door de trends die we tegenkomen op keukenbeurzen in Europa, maar 
ook door u! Het is vaak een verrijking om uw smaakvolle inzichten te leren kennen.

HET KEUKENHUYS 
STAAT GARANT VOOR 

TOPKWALITEIT
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Onze service gaat verder dan een handdruk bij de deur. Wij sturen geen 
rekening als u na oplevering van de keuken nog iets wilt laten afstellen. 
Ook als er iets vervangen moet worden, bestellen we het graag voor u 
en installeren het onderdeel zonder voorrijkosten. Onze monteurs zijn het 
visitekaartje van Het KeukenHuys. Ze werken vakkundig en gaan netjes 
met uw spullen om. Net als wij zijn zij erg enthousiast over het keukenvak. 
Ons enthousiasme werkt door in onze werkwijze en omgang met klanten. 
Respect en flexibiliteit spelen een grote rol. We creëren immers een keuken 
voor u!
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Het KeukenHuys kunt u vinden in een prachtig oud pand in hartje Hoorn. 
In een sfeervolle showroom aan de Nieuwstraat hebben wij keukens in 
verschillende stijlen opgesteld. Ook tonen we fronten, keukenbladen, 
apparatuur en grepen, zodat u zich een compleet beeld kunt vormen van 
uw droomkeuken. Kijkt u rustig rond of vraag ons om een gericht advies. 
We staan u graag te woord. U bent van harte welkom. De koffie staat klaar! 
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Bij dit echtpaar hebben we een mooie, strakke keuken van SieMatic 
geïnstalleerd. Het geheel maakt perfect onderdeel uit van het interieur. Het 
prachtige keukeneiland is net een meubelstuk’, vertelt Greet Helderman 
van Het KeukenHuys Hoorn. 

Paul en Very
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De vier (volwassen) kinderen van Paul en Very gingen het echtpaar voor 
in de aanschaf van een keuken van Het KeukenHuys. ‘Als je hele familie 
bij ons een keuken koopt, dan kun je bijna niet achterblijven’, lacht Greet. 
Niettemin stelden Paul en Very zich eerst goed op de hoogte van het 
aanbod, de vakkennis, kwaliteit en service van Het KeukenHuys Hoorn. 
Vervolgens kochten ze een keuken voor hun nieuwe woning.

DE KEUKEN HEEFT 
EEN PRACHTIG 

TIJDLOOS CONCEPT
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Het KeukenHuys Hoorn dacht graag met het echtpaar mee over de 
inrichting van de ruimte, de materialen en kleuren. ‘Hun wensen vertaalden 
we met plezier in een uitstekend ontwerp. Ook tijdens het proces stonden 
we graag met raad en daad voor ze klaar’, vervolgt Greet. Kwaliteit, service 
en deskundigheid van Het KeukenHuys vergezelden de installatie en 
oplevering.

‘WE STONDEN MET 
RAAD EN DAAD 

VOOR HEN KLAAR’
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De keuken is van het merk SieMatic en heeft een prachtig tijdloos concept. 
De strakke belijning is uitgevoerd in een elegante stijl. De kleur is bijzonder 
mooi: Achat, een zijdemat grijsachtige kleur. De kastenwand is fraai 
weggewerkt in de wand. De lage kasten tegen de andere wand fungeren 
als dressoir. Het keramische werkblad met een marmerenlook is hitte- en 
krasbestendig en is geleverd in boekvorm: de lijnen lopen geheel in elkaar 
over. De keuken voorziet verder in uitstekende keukenapparatuur, zoals een 
zeer brede oven (90 centimeter) van Miele en een inductiekookplaat met 
geïntegreerde afzuiging. Een wijnklimaatkast maakt het geheel compleet.
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Met dank aan
Paul en Very
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BINNENKIJKEN BIJ
‘We zijn blij met onze keuken van Het KeukenHuys Hoorn. Het hele proces 
verliep prima en we genieten er met ons gezin dagelijks van. Het is gewoon 
de mooiste keuken die we ooit hebben gehad!’ 

René en Kitty
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‘We stapten bij Het KeukenHuys over de drempel, omdat we een leuke 
keuken in de etalage zagen’, vertelt René. Daar hebben hij en Kitty geen 
moment spijt van gehad. ‘Het was prettig met een klein team samen te 
werken. Iedereen kent elkaar en bij Het KeukenHuys zijn ze goed op elkaar 
ingespeeld. Ook kleine problemen werden meteen opgelost. De keuken 
was een flinke investering, maar dat gevoel was direct weg toen de keuken 
er eenmaal stond.’

‘HET IS GEWOON 
DE MOOISTE 
KEUKEN!’
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Wat Kitty en René het mooist aan hun keuken vinden? ‘De afwerking van 
de fronten met geschaafd eikenhout. Dat geeft een prachtige uitstraling en 
past uitstekend bij de sfeer van ons huis uit 1670.’ Hun woning heeft grote 
balken, ingebouwde kasten en een speelse indeling. Daarnaast loopt geen 
muur recht, dus de keuken is helemaal op maat. In een koof valt mooi de 
oude muur op. Industriële accenten zijn aangebracht door zwartmetalen 
grepen, de zwartmetalen lamp – tevens wijnrek – boven de bar en een 
keukenblad van graniet. 
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René en Kitty gaan wat koken betreft graag voor het gemak, zo vertellen 
zij. Daarbij maken zij gebruik van een combimagnetron, combi-stoomoven 
en inductiekookplaat met geïntegreerd afzuigsysteem. Maar de prachtige 
houten keuken op maat is meer dan een kookplek. ‘Het is het middelpunt 
van het huis, waar we graag samenkomen en bijvoorbeeld tijdens het koken 
even aanschuiven, gezellig borrelen of gezond ontbijten. Onze keuken is 
een heerlijke woonplek!’ 

‘ONZE KEUKEN IS 
EEN HEERLIJKE 

WOONPLEK’

23
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Met dank aan
René en Kitty
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DESIGN
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Wat is design? Dat heeft op z’n minst te maken met originaliteit, met 
extra waarde en betekenis toevoegen aan het ontwerp. Je designkeuken 
voegt ook waarde toe aan je leven, je huis en je interieur. Elke dag weer 
geniet je van de exclusiviteit en het comfort van een luxueuze keuken. In 
een stijlvolle ambiance vloeien koken en wonen in elkaar over. 
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Je pakt een wijntje uit de wijnklimaatkast en schenkt je gasten in. Aan het 
keukeneiland schuiven zij aan of ze helpen een handje mee in de ruime 
keuken. Maar net zo lief kom je na een dag hard werken even tot rust: op 
deze plek stijg je uit boven het geroezemoes van je leven. Je geniet van 
de schoonheid van materialen, van vormgeving en van kleuren.

29

pag 25-36_STIJL Design.indd   29pag 25-36_STIJL Design.indd   29 28-09-20   15:1328-09-20   15:13



Je pakt een wijntje uit de wijnklimaatkast en schenkt je gasten in. Aan het 
keukeneiland schuiven zij aan of ze helpen een handje mee in de ruime 
keuken. Maar net zo lief kom je na een dag hard werken even tot rust: op 
deze plek stijg je uit boven het geroezemoes van je leven. Je geniet van 
de schoonheid van materialen, van vormgeving en van kleuren.

29

pag 25-36_STIJL Design.indd   29pag 25-36_STIJL Design.indd   29 28-09-20   15:1328-09-20   15:13



30 

pag 25-36_STIJL Design.indd   30pag 25-36_STIJL Design.indd   30 28-09-20   15:1428-09-20   15:14

31

pag 25-36_STIJL Design.indd   31pag 25-36_STIJL Design.indd   31 28-09-20   15:1428-09-20   15:14



31

pag 25-36_STIJL Design.indd   31pag 25-36_STIJL Design.indd   31 28-09-20   15:1428-09-20   15:14



Jouw designkeuken kenmerkt zich door krachtige lijnen, een perfecte 
routing en indeling. Mooie details, een nette afwerking, verfijnde vorm
geving en bijzondere verlichting komen samen in een smaakvol resultaat. 
Geen dertienineendozijn, maar origineel en onderscheidend: dat is 
jouw designkeuken.
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In jouw designkeuken zwaait minimalisme de scepter. Tegelijk gaan 
innovatie en kwaliteit uitstekend samen. Je voelt meteen: een ideale 
kook omgeving om heerlijke gerechten op tafel te kunnen zetten. Met de 
laatste snufjes op het gebied van keukenapparatuur. Je kan bijvoorbeeld 
met je mobiel de oven op afstand aanzetten. Gemak dient de mens, of 
liever gezegd dient jóú.
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INDUSTRIEEL
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Een warme gloed doortrekt je huis. Stoer, eenvoudig en sober is het 
interieur. Dat komt vooral door natuurlijke materialen als hout, metaal en 
beton. Oorspronkelijke details maken het plaatje af. Je industriële keuken 
is robuust van karakter, net zoals jijzelf. Een tikkeltje eigenzinnig, maar 
wel verfijnd. Hier voel je je thuis. 

38 

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   38pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   38 28-09-20   15:1028-09-20   15:10

39

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   39pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   39 28-09-20   15:1028-09-20   15:10



39

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   39pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   39 28-09-20   15:1028-09-20   15:10



40 

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   40pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   40 28-09-20   15:1028-09-20   15:10

De industriële keuken is niet te plaatsen in een hokje: soms is deze 
keuken helemaal zwart of donkergrijs. Maar dan ineens popt roestbruin 
of olijfgroen op. Onderdelen van blauwstaal, rvs, koper of leer geven 
de industriële keuken een speels effect. De maatvoering is doordacht. 
Iedere dag dat je je keuken binnenloopt, ben je weer verrast: wat mooi!
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In jouw industriële keuken is alles op elkaar afgestemd. De routing klopt, 
het werkblad is diep, alles is op maat. De fronten en het keukenblad zijn 
duurzaam gemaakt, met een passie voor schoonheid en vakmanschap. 
Authentiek, maar wel strak en modern, soms met een knipoog naar de 
tijden van weleer. Ambachtelijk en stijlvol.
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Details maken het robuuste karakter van jouw industriële keuken zachter, 
of zetten dat juist aan. Helemaal passend bij jou en je huis. Dat kunnen 
de grote vloertegels zijn of de bijzondere verlichting, maar ook een roze 
wand. De keukenapparatuur is hoogstaand, innovatief en kwalitatief. 
Een uitnodiging om het beste in jezelf als kok naar boven te halen.
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MODERN
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Je keuken past bij je huis: strak en modern. In een lichte kleur of juist in 
donkergrijs en zwart, met een mooie belijning en vanzelf veel kookgemak. 
Een plek waar functioneel en eigentijds wonen elkaar ontmoeten. Precies 
zoals je zelf wilt leven. Gestructureerd, maar wel sfeervol. Waar veel 
ruimte is om lekker te koken. Een gezellige plek, waar gezin of vrienden 
graag aanschuiven aan het keukeneiland.
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Een rustige uitstraling is belangrijk in een moderne keuken. Het leven is 
immers al druk genoeg, dan is het fijn als het thuis opgeruimd is. Met veel 
bergruimte en greeploze kasten en laden. Een uitgekiend lijnenspel zorgt 
voor een strak geheel. Een verrassend detail of een gezellige nis maken 
jouw keuken zo heel persoonlijk.
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Een houten kastenwand, een goudkleurige Quooker of een marmeren 
keukenblad: het kan allemaal in een moderne keuken. De basis is 
namelijk dezelfde: grote vlakken, een strakke belijning, veel comfort en 
een luxe uitstraling. Zo ontstaat een harmonieus geheel, passend bij je 
huis en interieur. Een plek waar je dagelijks graag vertoeft, een plek waar 
je tot rust komt.
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Hoogwaardige apparatuur maken jouw moderne keuken compleet. Denk 
aan een stoomoven, een oven met een zelfreinigend systeem of een 
wijn klimaat kast. Het is heerlijk kokerellen op een ruim werkblad of kook
eiland. De inductiekookplaat verwarmt snel. Er hangt geen ontsierende 
afzuigkap, maar het afzuigsysteem is verwerkt in het plafond of de 
kookplaat. In deze prachtige ambiance is koken nóg leuker geworden.
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LANDELIJK
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Laten we eerlijk blijven: de appeltaart met noten geurt niet alleen heerlijk 
in een landelijke keuken. Maar jouw landelijke keuken nodigt wel uit tot 
het maken van smakelijke taarten en gerechten met verse producten van 
het land. Koken is een feestje in deze gemoedelijke en sfeervolle keuken.
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De deuren naar de tuin staan open. Je haalt diep adem en geniet. In 
jouw landelijke keuken komen ontspannen koken en gezelligheid samen. 
Een sfeervolle plek waar het fijn is met je gezin, familie en vrienden. Waar 
ruimte is voor elkaar, waar een ieder zichzelf kan zijn. Als het even kan 
met een lekker stukje taart of een overheerlijke quiche.
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Een landelijke keuken kenmerkt zich door authentieke materialen en 
soms onbewerkt hout. Een originele kraan, aparte grepen, een robuust 
fornuis en een keukenblad van hardsteen. Soms met stoere tegels op 
de vloer, of een bloembehang en Friese witjes op de wand. Het is jouw 
keuken, jij mag het zeggen. Wij adviseren en begeleiden je graag.
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Warm en modern is jouw woonkeuken de spil in je huis. Je beschikt 
over ruime kasten en vanzelfsprekend een ruim werkblad. De landelijke 
keuken met strakke elementen is van alle gemakken voorzien, de 
technologie van de keukenapparatuur is hoogstaand. In deze gloedvolle 
ambiance komen lekkere gerechten bijna vanzelf tot stand: je hoeft ze 
alleen maar in te koppen.
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze moderne keuken van KeukenHuys Hoorn past perfect in de ruimte. 
De keuken met een rustige uitstraling is helemaal op maat. We hebben een 
fijne woonplek erbij gekregen!’

Sander en Sandra
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‘We wilden graag een rustige keuken die zou passen bij de gietvloer, zonder 
poespas. Dat is gelukt! Onze keuken is superfijn, dankzij KeukenHuys 
Hoorn. Alja dacht uitstekend met ons mee en was heel betrokken. Sowieso 
is er bij KeukenHuys Hoorn sprake van een klein team dat goed op elkaar is 
ingespeeld. Tijdens de verbouwing kwamen verschillende teamleden kijken 
hoe alles verliep. Dat was erg prettig’, vertelt Sandra.

‘ONZE KEUKEN 
IS SUPERFIJN’
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De kleuren en materialen van deze moderne keuken vormen een mooie 
combinatie: de houten wandkasten, antracietgrijze laden en kasten én een 
zandkleurig keukenblad passen goed bij elkaar. De routing en indeling zijn 
voor Sandra helemaal naar wens. Het spoel- en kookgedeelte zijn uit elkaar 
getrokken. ‘Daar ben ik enorm blij mee!’, zegt Sandra. ‘Daardoor kan ik tijdens 
het koken heerlijk naar buiten kijken door de openslaande tuindeuren.’
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De keuken beschikt over uitstekende keukenapparatuur, zoals een combi-
stoomoven en een inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging. ‘Het 
koken vind ik steeds leuker worden. Ik probeer steeds vaker verschillende 
gerechten uit. Ik heb nu immers de ruimte!’, zegt Sandra. Bij het kokkerellen 
kan er iemand gezellig aanschuiven voor een praatje. Maar ook buiten het 
koken om is het keukeneiland een fijne en gezellige woonplek. Al dan niet 
voor een hapje en een drankje. ‘Wat dat betreft is ook de wijnklimaatkast 
heel handig’, lacht Sandra.

‘HET KOKEN 
WORDT STEEDS 

LEUKER’
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Met dank aan
Sander en Sandra
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze keuken voelt als een jas die om ons heen valt. Het hele plaatje klopt. 
We zijn zeer tevreden over Het KeukenHuys.’

Kees en Ilona
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Ilona en Kees liepen door de stad voorbij de showroom van Het KeukenHuys 
in Hoorn en zagen de keuken van hun dromen. ‘We wisten meteen: dit is 
‘m’, zegt Kees. ‘We stapten naar binnen en niet veel later hadden we een 
keuken gekocht waar we erg blij mee zijn. Bij Het KeukenHuys werken fijne 
mensen. Ze zijn betrokken, bieden een uitstekende service en de keuken 
is van topkwaliteit.’

‘ONZE KEUKEN 
VOELT ALS 

EEN JAS’
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De landelijke keuken van Ilona en Kees kenmerkt zich door stoere houten 
kasten en een keukenblad van natuursteen. Een prachtige combinatie 
vinden zij. ‘Bovendien staat de keuken perfect opgesteld. De routing en 
inrichting zijn ideaal. Om het keukeneiland zitten we graag samen met onze 
vier kinderen. Het is dus in feite een woonkeuken waar we kunnen eten, 
drinken, koken, wonen en werken. Een aanwinst voor ons familieleven. Het 
gezelligste moment? Als de één staat te koken en de anderen schuiven 
aan voor een praatje, hapje en een drankje.’
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Zowel Kees als Ilona koken graag. Ze maken daarbij gebruik van uitstekende 
keukenapparatuur, zoals de inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging 
van BORA en de combimagnetron. De Quooker voorziet meteen in kokend 
water, wat erg handig is. ‘In zo’n mooie ambiance is het koken heel plezierig. De 
keuken is op maat gemaakt en de opstelling zorgt ervoor dat we overal goed bij 
kunnen. Bovendien is de keuken ook nog eens heel ruim. Kortom, de keuken 
van Het KeukenHuys voldoet aan alle wensen en is wat ons betreft perfect!’ 

‘BIJ HET 
KEUKENHUYS ZIJN 

ZE BETROKKEN’
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Met dank aan
Kees en Ilona
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