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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

13
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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

18 

KeukenhuysHoorn_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   18KeukenhuysHoorn_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   18 30-10-2021   09:3530-10-2021   09:35



Met dank aan
Paul en Very

18 

KeukenhuysHoorn_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   18KeukenhuysHoorn_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   18 30-10-2021   09:3530-10-2021   09:35

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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Design (Eng.), (artistiek) industrieel ontwerp; – de stijl, vormgeving van 
een product. Sla het beroemde woordenboek van de Nederlandse taal 
erop na en we concluderen: design is overal. Overal om ons heen in 
de dingen die we net even wat meer waarderen, omdat ze niet alleen 
gemaakt zijn om functioneel te zijn, maar ook om ons comfort te bieden 
en een beetje luxe en exclusiviteit. Om mooi te zijn.

27
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Design maakt het leven mooier. En waar is het leven mooier dan in de 
keuken waar je samen kookt, drinkt, eet, lacht en geniet? Waar je samen 
bent en samen het leven viert. In een sfeer die helemaal naar jouw smaak 
en wensen is gecreëerd en die tot in detail voldoet aan jouw ideaalbeeld. 
En waarin je dagelijks samen met je geliefden en je naasten geniet van de 
schoonheid van de vormen, lijnen en kleuren om je heen.
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Houd je van een strakke, minimalistische vormgeving, ontworpen met 
veel oog voor een haarscherp lijnenspel en symmetrie? Dan ziet jouw 
design keuken er zo uit. Prefereer je een warme omgeving, met een 
elegant uitgelichte donkere inrichting? Dat is evengoed mogelijk. Design
keukens zijn er in alle kleuren, stijlen en materialen. Het design is de 
meerwaarde van het verfijnde ontwerp, de verzorgde uitvoering en de 
bijzondere details.

32 

pag 25-36_STIJL Design.indd   32pag 25-36_STIJL Design.indd   32 01-11-2021   13:2501-11-2021   13:25

33

pag 25-36_STIJL Design.indd   33pag 25-36_STIJL Design.indd   33 01-11-2021   13:2501-11-2021   13:25



33

pag 25-36_STIJL Design.indd   33pag 25-36_STIJL Design.indd   33 01-11-2021   13:2501-11-2021   13:25



34 

pag 25-36_STIJL Design.indd   34pag 25-36_STIJL Design.indd   34 01-11-2021   13:2601-11-2021   13:26

Je keuken is ruim, sfeervol en royaal uitgerust met innovatieve en hoog
waardige keukenapparatuur die perfect past in het totaalbeeld. De 
afwerking van kasten en laden is bijzonder exclusief, de installatie is tot 
op de millimeter fraai uitgevoerd. De designkeuken is de keuken van nu: 
de open, verbindende ruimte waar meer dan waar ook in huis wordt 
geleefd. Een heerlijke plek om te zijn.
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Een indrukwekkend kookeiland in de open ruimte. Authentieke houten 
gebinten en stalen balken aan het plafond als de stoere omlijsting die de 
stijl van de woning en de keuken benadrukt. Industriële materialen als 
beton en RVS gaan hier als vanzelf samen met natuurlijke elementen als 
de houten vloer of de keramische tegels. 
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Het ontwerp van de industriële keuken is sober en stoer. De sfeer is 
warm en intrigerend door de verschillende lagen die worden gerealiseerd 
met de combinaties van materialen en kleuren. De industriële keuken is 
geen keuken als alle andere. Hij zit vol karakter en eigenzinnigheid en 
blijft boeien en verrassen. Het design is strak en hoogwaardig, maar het 
rauwe randje hoort erbij!
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Een betonlook in antraciet of een lichtere grijstint, een houten front als 
levendige tegenpool van een eiland van blauwstaal of een werkblad 
van RVS. Een vintage fabriekslamp met de bedrading in het zicht, een 
groene tegel in de achterwand, een koper- of bronskleurig accent in de 
aankleding. Alles is mogelijk in de industriële keuken, maar alles blijft in 
balans dankzij de strakke lijnen en de ruimtelijke opzet.
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Industrieel staat voor warmte, duurzaamheid en voor robuuste kwaliteit. 
Ook in de hoogstaande keukenapparatuur staan innovatieve techniek en 
design samen op het hoogste plan. In deze atmosfeer voel je je welkom. 
In je industriële keuken zijn alle voorwaarden geschapen om met je 
geliefden en dierbaren onvergetelijke herinneringen te maken.

47

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   47pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   47 01-11-2021   13:2301-11-2021   13:23



Industrieel staat voor warmte, duurzaamheid en voor robuuste kwaliteit. 
Ook in de hoogstaande keukenapparatuur staan innovatieve techniek en 
design samen op het hoogste plan. In deze atmosfeer voel je je welkom. 
In je industriële keuken zijn alle voorwaarden geschapen om met je 
geliefden en dierbaren onvergetelijke herinneringen te maken.

47

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   47pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   47 01-11-2021   13:2301-11-2021   13:23



48 

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   48pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   48 01-11-2021   13:2401-11-2021   13:24



MODERN
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Een moderne keuken in een eigentijdse woning. Eigenlijk zou je keuken 
en woning helemaal niet meer apart moeten benoemen, want wat de 
moderne keuken bij uitstek typeert is dat hij één is met zijn omgeving. 
Kookeiland en kasten zijn geen ‘keukeninterieur’ meer, maar meubels en 
decoratieve elementen in een centrale woonkeuken, de plaats waar het 
gezins- en sociale leven zich afspeelt.
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De moderne keuken is open en ruimtelijk. Het ontwerp wordt geken-
merkt door strakke lijnen, symmetrie en hoogwaardige materialen. De 
apparatuur is van uitmuntende kwaliteit en vooruitstrevend. De greeploze 
kasten en laden geven het aanzicht een rustige uitstraling, hetgeen 
wordt versterkt door de royale opbergruimte die leiden tot een continu 
opgeruimd plaatje. 
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Van een warme zwarte houtlook tot een minimalistische keuken in 
hoog glans wit. Een uniforme kleurstelling of een speelse melange, een 
gemarmerd of een RVS werkblad, een gouden kraan of alle accessoires 
in zwart. Het kan allemaal. Bedenk: modern klassiek of eigentijds landelijk 
zijn óók fraaie variaties op de moderne keuken. Stijl en indeling sluiten 
naadloos aan bij de sfeer van jouw woning. Het is een genot om hier te 
koken en te zijn.
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De moderne keukenapparatuur verbindt gebruiksgemak en esthetiek. De 
slimme techniek in de ovens en het koffieapparaat stemmen de bereiding 
perfect op jouw smaak af, kokend water is altijd direct aanwezig en 
dankzij de kookveldafzuiging in je inductieplaat is die plompe afzuigkap 
definitief verleden tijd. En het design past perfect in je interieur. Die grote 
Amerikaanse koelkast en de wijnklimaatkast zijn zelfs ontworpen om op 
te vallen. Daar wil je graag zijn, daar leef je met elkaar.
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LANDELIJK
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Waar het leven ongecompliceerd en mooi is, waar je onovertroffen 
genieten kunt van eerlijke en heerlijke producten. Waar het uitzicht naar 
buiten wijds is en waar het binnen altijd warm en gezellig is. De landelijke 
keuken is waar je heerlijk aanschuift met je gezin, je familie en je vrienden 
en simpelweg geniet van het leven.
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De landelijke keuken is geladen met een gloedvolle ambiance. De 
robuuste natuurlijke materialen ademen warmte. De houten kasten en 
laden stralen levendig heid uit, het dikke natuurstenen blad op het kook
eiland en het aanrecht kan een stootje hebben. Je opent de deuren met 
een stevige greep en die gezellige tegels maken het plaatje helemaal af. 
Je kunt de heerlijke appeltaart in de oven al bijna ruiken…
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Hier mogen de pannen lekker lang op het vuur staan, hier hoeft de styling 
niet té strak te zijn. Het zijn juist de uitgelichte nisjes en plankjes die 
de landelijke keuken zijn karakter geven. Maar de eigentijdse landelijke 
keuken gaat wel met zijn tijd mee! De natuurlijke materialen zijn sterk en 
duurzaam en de keukenapparatuur is Akwaliteit. Het is een feest om 
hier prachtige diners te bereiden en die te laten begeleiden door een 
uitstekende wijn – op de juiste temperatuur! – uit de wijnklimaatkast.
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Wát een ruimte om te koken, om te bewegen en om met elkaar rond 
het keukeneiland of de eettafel te zitten. De voorjaarsdagen lijken hier 
eindeloos te duren en in de winter smaken de koffie en de wijn hier 
zaliger dan ooit na een uitgebreide maaltijd. Het comfort, de technologie 
van de beste apparatuur, de tot in perfectie uitgevoerde montage; hier 
wil je nooit meer weg…
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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

78 

KeukenhuysHoorn_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   78KeukenhuysHoorn_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   78 30-10-2021   09:3530-10-2021   09:35

BINNENKIJKEN BIJ
Een moderne keuken in een oud huis. Dat werkt prima, zien we in deze 
in 1720 gebouwde woning van Sylvia en Guus. Zij kwamen min of meer 
toevallig terecht bij het Keukenhuys Hoorn en vonden er precies de nieuwe 
keuken die ze zochten.

Sylvia en Guus
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‘Mijn moeder woont in Hoorn’, vertelt Sylvia lachend. ‘We waren al een 
poosje op zoek naar een keukenspecialist toen we in Hoorn bij Het 
Keukenhuys voorbij liepen. Dat sprak ons erg aan. We hebben uiteindelijk 
voor een keuken van het eigen Keukenhuys-merk gekozen vanwege het 
duurzame materiaal waarvan die was gemaakt. Dat gaf de doorslag.’
Qua kleurstelling twijfelden ze kort tussen de beide uitersten in het 
spectrum. ‘We hebben over een hele witte keuken nagedacht, maar een 
zwarte keuken gaf toch een warmere sfeer. Deze stijl, het zwart en wit, 
hebben we in het hele huis doorgevoerd.’

‘HET DUURZAME 
MATERIAAL VAN DEZE 

KEUKEN GAF VOOR ONS 
DE DOORSLAG’
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De blik valt natuurlijk direct op het kookeiland, ‘ingepakt’ in het stoere 
maar elegante werkblad van keramiek. Dat geeft het een mooie, massieve 
uitstraling en het combineert mooi met de zwarte houtnerf van de kasten 
en laden in het eiland. Tijdens het koken aan de Bora inductieplaat hebben 
Sylvia en Guus uitzicht op zowel de tuin als richting de woonkamer. Het 
bargedeelte nodigt uit om even aan te schuiven tijdens het koken.
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Dankbaar maakten ze gebruik van het Miele dealerschap van Keukenhuys 
Hoorn. De grote vriezer en koelkast, de combi-magnetron, de stoomoven 
en de vaatwasser zijn allemaal van Miele. De koffiecorner maakt het aanzicht 
opener en is een gezellige toevoeging.
Alle kasten en laden, de planken boven de koffiehoek en de onderkant van de 
bar zijn voorzien van led-strips. Die zien we dus ook terug in de voorraadkast 
die Het Keukenhuys realiseerde, inclusief de slimme schuifdeur ernaartoe – in 
dezelfde stijl als de keuken. ‘We zijn erg blij met hoe de keuken geworden is’, 
besluit Sylvia. ‘Hij wordt dagelijks intensief gebruikt.’

‘DE UITVOERING IN 
ZWART EN WIT HEBBEN 

WE IN HET HELE HUIS 
DOORGEVOERD’
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Met dank aan
Sylvia en Guus
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