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 Koophuis  Huurwoning
 Bestaand pand  Nieuwbouw

Zijn er bouwtechnische veranderingen gepland of mogelijk? 
Indien ja, welke?

Zorg ervoor dat u uw keuken modulair ontwerpt!
 ja  nee 

Wat is uw woonsituatie?

Verwacht u de komende 5 jaar samen met uw keuken te 
verhuizen?

 Alleen om te koken  Om te koken en eten
 Als middelpunt van het huis

Moet uw keuken vooral een werk- of een leefruimte zijn?

 Alleenstaand    Stel    Gezin    Woongroep
Hoe woont u?

 1-2 personen    3-4 personen    5 of meer personen
Hoeveel personen gaan uw keuken gebruiken?

 Dagelijks   Meerdere keren per week  
 Alleen in het weekend   Zelden  

Hoe vaak kookt u?
 Rijopstelling  Twee rijen  L-keuken  U-keuken
 Met eiland  Met bar
 Met eetgedeelte voor        personen   Geen voorkeur

Wat is uw favoriete keukenvorm?

 Overwegend vers  Op voorraad  Naar behoefte
Hoe koopt u normaal gesproken de boodschappen?

 Voorraadkamer  Kelder  Bijkeuken
Heeft u extra voorraadruimte?

Kleinste persoon:  Langste persoon:
Hoe lang zijn de keukengebruikers?

Welke apparaten moeten ergonomisch worden gepland?
 Oven  Stoomoven
 Magnetron  Vaatwasser

Wilt u een dieper werkblad om meer werkruimte  
te creëren?

 Afzonderlijke ruimte    Open woonkeuken  

 Modern  Tijdloos  Landhuis

 Gezellig  Praktisch  Hoogwaardig
 Comfortabel  Indrukwekkend  Minimalistisch
 Veelzijdig  Gestructureerd  Individueel
 Functioneel  Opgeruimd  Uitnodigend
 Groot  Kleurrijk  Eenvoud  
 Chic  Rustiek

Andere woorden:

 Kamerafmetingen  Hoeken (indien niet 90°)
 Deurafmetingen  Deuraanslagen

Waar leiden deze deuren naar toe?
 Raamafmetingen  Vensterbankhoogte
 Positie radiatoren  Wateraansluiting
 Afvoer  Fornuisaansluiting
 Stopcontacten voor verlichting  Nisstopcontacten
 Andere stopcontacten (koelkast / afzuigkap)

 Snelle, eenvoudige gerechten
 Gecompliceerde gerechten
 Dat hangt ervan af  

In welke woon- en stijlwereld voelt u zich thuis? 

Welke woorden beschrijven uw keukensmaak het beste?
 
Omschrijvingshulp van uw keukenstijl voor de planner: 

Wat zijn de bouwkundige omstandigheden in de ruimte? 
Vermeld deze informatie a.u.b. op uw tekening links: 

Wilt u een open of een gesloten keuken?

Wat is uw kookstijl? Over het algemeen:

Oppervlak:
 Matte oppervlakken   Glanzende oppervlakken

Uitvoering:
 Effen  Hout(decors)  Steen(decors)

Materiaal:
 Laklaminaat   Echte lak   Echt metaal
 Artwood (houtlaminaat)  Echt hout   Echt glas
 Steendecor (cement look)  Echt cement
 Laminaat

Welke materiaalsoorten / oppervlakken hebben uw voorkeur? 

 Broodrooster  Waterkoker  Koffiezetapparaat
 Magnetron  Keukenmachine(s)

Welke keukenapparaten moeten op het werkblad staan of 
worden opgeborgen?

Wilt u verschillende werkhoogtes voor de zones koken /  
spoelen / voorbereiden?

 ja  nee 

 tot 8 m²   8-15 m²   16-25 m²   meer dan 25 m²
Hoe groot is de beschikbare keukenruimte?

 Keukens met grepen  Greeploos 
 Strak ontwerp  Speelse planning
 Open schappen  Kookeiland
 Vitrinekasten  Bar

Welke stijlelementen ziet u graag terug in uw keuken? 

Wat zou u aan uw nieuwe keuken willen uitgeven?
Mijn keukenbudget:

Uw persoonlijke checklist van Nolte Küchen voor uw  
gesprek bij de keukenplanner:

 ja  nee 



Eva Brenner, binnenhuisarchitecte,  
bekend van de televisieserie 'Zuhause im Glück'.

In iedere keuken moet 
maar één ding centraal 
staan: de mens.

 Wandkap  Eilandkap 
 Ingebouwd in bovenkast  Ingebouwd in onderkast

 Luchtafvoer  Recirculatie

 Roestvrij staal
 Composiet
 Keramiek

 Verlichte onderplanken van bovenkasten
 Verlichting voor laden / uittrekelementen
 Inbouwspots
 Onderbouwlampen
 Nisbekleding met verlichting

 Stopcontacten / USB geïntegreerd in het werkblad
 Soundsystem Bluetooth / WLAN

Wat voor soort afzuigkap wil ik graag?

Van welk materiaal moet de inbouwspoelbak zijn?

Welke verlichting wilt u in de keuken?

Wilt u multimedia aansluiten in de keuken?

Meer informatie met betrekking tot uw keukenplanning:

Kookplaat inbouwfornuis: Losse kookplaat:
 Inductie  Inductie
 Elektrisch  Elektrisch 
 Gas  Gas 
 Oven  Magnetron
 Stoomoven  Koffiezetapparaat
 Koelkast  Koel-/vriescombinatie
 Vrieskast

Welke apparaten wil ik in mijn keuken?


