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Kees en Monique, Keukenprins Keukens, Hardenberg

KEUKENPRINS, MEER  
DAN ALLEEN KEUKENS!
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Keukenprins Keukens kan elke gewenste keuken ontwerpen en realiseren. 
Een keuken die niet alleen past bij uw leefstijl en gezinssituatie, maar ook bij 
uw budget. Persoonlijk en betrokken luisteren wij naar uw wensen en ideeën. 
Wij vertalen die vervolgens in een mooi en functioneel ontwerp. Wilt u liever uw oude 
keuken behouden, maar die wel in een nieuw jasje steken? Ook dat is mogelijk: 
wij verzorgen graag de renovatie. Verder kunnen wij uw woning verbouwen en 
afbouwen, van vloer tot plafond. Wij geven altijd een vakkundig advies op maat. 
Samen met u zoeken wij naar oplossingen.

WIJ ZIJN PERSOONLIJK 
BETROKKEN EN GEVEN 
GRAAG ADVIES OP MAAT
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Wij, Kees en Monique Nieuwland, zitten al sinds 1991 in het keukenvak. 
We zijn gestart als montagebedrijf onder de naam Nieuwland Keuken
montage. In 2002 kregen we de mogelijkheid om dealer te worden van het 
topmerk Häcker. We waagden de sprong en zijn begonnen met de verkoop 
van keukens: Keukenprins Keukens was geboren. Häcker staat in de top 
5 van de Duitse keuken merken. Inmiddels is ons assortiment uitgebreid 
met het Duitse merk Beeck en Spirit, een kwalitatief goed product voor een 
lagere prijs. 
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Een uniek element van Keukenprins Keukens is dat we kleinschalig zijn. Dit 
betekent dat de lijntjes kort zijn en onze betrokkenheid groot is. We kunnen in 
onze, niet al te grote showroom veel laten zien. Tevens gaan we graag naar de 
klant toe en bekijken ter plekke de mogelijkheden. Onze adviezen zijn persoonlijk 
en toegesneden op uw situatie. Ons streven is om een keuken te leveren en te 
monteren die we zelf in huis zouden willen hebben. De lat ligt dus hoog, maar dat 
mag ook! Wij zetten alles op alles om uw wensen te realiseren. De klant is bij ons 
geen nummer. Wij regelen het hele proces, van a tot z. Alles in één hand, hoe 
makkelijk is dat?

WIJ VERTALEN UW 
WENSEN NAAR EEN 

MOOI EN  
FUNCTIONEEL 

ONTWERP
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De stijlen die wij ontwerpen lopen zeer uiteen, van modern en strak tot 
landelijk en nostalgisch. Het is maar net wat de klant wenst! Wij verzorgen 
ook de invulling van de keuken met bijvoorbeeld diverse bekende 
merken inbouwapparatuur, onder andere Atag, Pelgrim, Neff en AEG; 
met verschillende soorten werkbladen als graniet, kunststof, composiet, 
keramiek en Dekton; en met accessoires om het geheel af te maken. Bij 
Keukenprins Keukens Hardenberg zijn de materialen en apparatuur van 
uitstekende kwaliteit. Uw keuken en badkamer zien er altijd netjes uit.
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In de afgelopen jaren is gebleken dat mensen het fijn vinden om de gehele 
verbouwing bij één bedrijf te kunnen regelen. Keukenprins kan naast de 
keuken ook de badkamer, het toilet, de tegelvloeren, het stukwerk en 
kleine aanpassingen verzorgen of indien gewenst, de gehele verbouwing. 
Wij bieden een totaalpakket. Van ontwerp en offerte tot leidingwerk, tegel
werk en montage. Kees: ‘Ik doe alles, behalve het inruimen van de keuken, 
dat is voor de klant zelf!’ Wij zijn flexibel en kunnen ons snel aan de situatie 
aanpassen. Wij werken deskundig en met een scherp oog voor detail.  
Dus als de Keuken prins klaar is, is alles ook écht klaar. Keukenprins, meer 
dan alleen keukens!
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze woonkeuken, die samen met de Keukenprins is ontworpen en 
gerealiseerd, is voor ons meer dan fantastisch geworden! De keuken 
brengt veel leefplezier in ons gezin en ons huis.’

Herman en Yvonne
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‘We hebben het zelf ervaren: bij Keukenprins Keukens in Hardenberg 
word je uitstekend geholpen met een keuken geheel naar wens. Onze 
wensen werden niet alleen gerealiseerd, maar ook nog eens aangevuld 
met waardevolle ideeën en tips van Keukenprins zelf. Het resultaat mag 
er zijn! We genieten dagelijks van een mooie keuken, die samengesteld is 
uit verschillende materialen, oud en nieuw, en niettemin een harmonieuze 
en gezellige uitstraling heeft. Het totaalplaatje klopt. Het is een keuken die 
karakter heeft en voorzien is van alle gemakken.’

‘ONZE KEUKEN 
HEEFT KARAKTER’

15

Keukenprins_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   15Keukenprins_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   15 25-09-20   16:1525-09-20   16:15



‘In de gehele woonkeuken heeft Keukenprins belangrijke details van de keuken 
terug laten komen om zo een perfecte harmonie en warmte uit te stralen.‘ 
De handgemaakte tegeltjes uit de keuken komen terug bij de wijnklimaatkast 
– bij de eettafel – en achter de houtkachel. Het Belgisch hardsteen met 
gejobte rand is ook als belangrijk onderdeel in details teruggebracht in de 
woonkeuken. Een eyecatcher in de keuken is het zwarte gietijzeren fornuis 
van AGA met maar liefst vijf ovens en onafhankelijk bedienbare kookplaten. 
‘Fantastisch, we kunnen eventueel meerdere ovens tegelijk gebruiken, 
waaronder een braad-, bak- en sudderoven’, vertelt Yvonne.

‘ONZE KEUKEN IS 
NIET TE VANGEN 

IN EEN STIJL’
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De klassieke schouw boven het fornuis is prachtig betegeld. De koelkast 
in de kastenwand is bijzonder origineel. ‘Kees Nieuwland, eigenaar van 
Keukenprins, heeft zelf de koelkastdeuren gemaakt, zodat ze zouden 
passen bij het fornuis, namelijk met eenzelfde industriële uitstraling. 
Welke stijl onze keuken dan heeft?’ Yvonne lacht: ‘Die is niet te vangen in 
een stijl. Onze keuken heeft iets landelijks, maar is ook eigentijds, modern 
en industrieel. Dankzij Keukenprins is het een gewoon een unieke keuken!’
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Met dank aan
Herman en Yvonne
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Wonen, koken en leven komen in onze keuken mooi samen. Onze 
sfeervolle keuken is een prachtig onderdeel van ons huis. Het is echt een 
aanrader om naar Keukenprins te gaan!’

Robert en Karin

19
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Lokaal willen kopen en een eerdere positieve ervaring met Keukenprins 
waren voor Karin en Robert de belangrijkste ingrediënten om nogmaals een 
keuken te kopen bij Kees en Monique Nieuwland. ‘Kees werkt netjes en 
dat bleek ook nu weer. De keuken is strak en op maat gemaakt. Een ander 
plus punt is dat Kees en Monique heel goed met ons meedachten over het 
keuken plan. De indeling was al snel duidelijk, met een kookschiereiland en 
een relatief lage kastenwand.’ 

‘HET IS EEN AANRADER 
OM NAAR KEUKENPRINS 

TE GAAN’
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De ruime keuken van Robert en Karin heeft een warme, harmonieuze sfeer 
gekregen door het gebruik van houten materialen. ‘Kees suggereerde om bij 
de ijzeren steunbalk een houten ombouw te maken, van hetzelfde materiaal 
als waarmee de keukenkasten omlijst zijn. Dat pakte heel goed uit; daar-
door is alles in dezelfde warme stijl gebleven.’ Sowieso is de combinatie 
van zwart met hout én de gietvloer erg geslaagd, benadrukt Karin. Ook de 
indeling en de routing kloppen. De woonkeuken is zo ingedeeld, dat het 
gezins leven bij elkaar betrokken kan zijn. ‘Het is op deze manier makkelijk 
om even een handje te helpen of om gezellig aan tafel aan te schuiven als 
er iemand aan het koken is.’ 
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De keuken beschikt over uitstekende keukenapparatuur, zoals een 
combi-oven, combimagnetron en een inductiekookplaat met geïntegreerd 
afzuigsysteem van BORA. ‘En de Quooker, we kunnen niet meer zonder’, 
lacht Karin. De wijnklimaatkast is een uitkomst voor wijndrinkers als Robert 
en Karin. Alleen het wijndrinken zelf staat op een laag pitje omdat Robert 
traint voor Alpe d’HuZes: wielrennen voor het goede doel KWF. ‘Niettemin 
zijn we heel blij met de wijnklimaatkast’, zegt Karin. ‘Alles past mooi bij 
elkaar, de keuken is echt in alle opzichten geslaagd. We zijn er blij mee!’

‘ALLES PAST MOOI 
BIJ ELKAAR’

23
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Met dank aan
Robert en Karin
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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. 

27
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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.
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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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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. 
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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!

41

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   41pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   41 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!

41

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   41pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   41 28-09-20   15:1028-09-20   15:10



42 

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   42pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   42 28-09-20   15:1028-09-20   15:10

43

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   43pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   43 28-09-20   15:1128-09-20   15:11



43

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   43pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   43 28-09-20   15:1128-09-20   15:11



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

49

pag 49-60_STIJL Modern.indd   49pag 49-60_STIJL Modern.indd   49 02-10-20   09:4302-10-20   09:43



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.

59

pag 49-60_STIJL Modern.indd   59pag 49-60_STIJL Modern.indd   59 02-10-20   09:4702-10-20   09:47



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.

59

pag 49-60_STIJL Modern.indd   59pag 49-60_STIJL Modern.indd   59 02-10-20   09:4702-10-20   09:47



60 

pag 49-60_STIJL Modern.indd   60pag 49-60_STIJL Modern.indd   60 02-10-20   09:4702-10-20   09:47

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
‘We hebben een prachtige, witte hoogglanskeuken en stoere badkamer. 
We zijn echt supertevreden over Keukenprins Hardenberg. Wat hij zegt, 
dat doet hij ook!’

Harry en Irma
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’Keukenprins is een mooi klein bedrijf met een positief verhaal. Zelf ben 
ik ook positief ingesteld, dus dat pakte goed uit’, lacht Irma. ‘We hebben 
alles bij Kees Nieuwland van Keukenprins neergelegd, waardoor we één 
aanspreekpunt hadden. Zo hoefden we qua planning niet met verschillende 
partijen te overleggen. Dat gaf ons veel rust. Kees had een strakke planning, 
die uitstekend is verlopen. Zijn adviezen waren prima, bijvoorbeeld om de 
hoge keukenkast niet aan de kopse kant te plaatsen, maar tegen de andere 
keukenwand aan. Ook heeft de keuken geen bovenkastjes. Daardoor oogt 
de keuken ruimtelijk.’

‘WAT KEUKENPRINS 
ZEGT, DAT DOET HIJ 
OOK’
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De witmoderne hoogglanskeuken heeft een zwart keukenblad van composiet 
met een opstaande rand. Tevens beschikt de keuken over uitstekende 
keukenapparatuur, zoals een inductiekookplaat met een BORA-afzuigsysteem 
en een oven met ontdooifunctie én een deur die bij het openen de oven 
binnenglijdt. Op de gehele benedenverdieping van het huis liggen keramische 
tegels, die de keuken, bijkeuken, woonkamer en hal met elkaar verbinden.
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Ook het toilet en de badkamer zijn door Keukenprins onder handen 
genomen. Door de combinatie van hout en betonlook tegel is een stoere 
uitstraling gecreëerd. Het oude ligbad in de badkamer is eruit gehaald, 
waar door een grote doucheruimte is ontstaan. De vloer- en wandtegels zijn 
dezelfde, wat de eenheid, rust en ruimtelijkheid vergroot. Een muurtje aan 
de kant van het toilet breekt op een speelse manier de wand. De houten 
meubel met stoere waskommen maken het robuuste plaatje compleet. ‘We 
zijn erg blij met de keuken, badkamer, het toilet én de vloer!’

DE BADKAMER 
HEEFT EEN 

STOERE 
UITSTRALING
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Met dank aan
Harry en Irma
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze woonkeuken van Keukenprins voldoet aan alle verwachtingen: 
praktisch, makkelijk in onderhoud en bovenal erg mooi! Keukenprins wil 
iets goeds afleveren en dat merk je!’

Bert en Michelle
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‘We zagen bij anderen een keuken staan van Keukenprins en iets soortgelijks 
wilden wij ook. We zijn gaan kijken en hadden meteen een goed gevoel bij 
Kees en Monique Nieuwland. Ze hebben een kleinschalige keukenzaak, 
maar ze waren erg betrokken en dachten prima met ons mee. Bij het 
aandragen van voorbeelden en materialen zag je dat ze goed geluisterd 
hadden naar onze wensen. Bovendien leveren ze kwaliteit. Het resultaat 
mag er zijn: een ruime moderne woonkeuken die origineel en op maat is. 
Helemaal passend bij ons en onze leefsituatie.’

‘ONZE KEUKEN 
VOLDOET AAN ALLE 

VERWACHTINGEN’
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Het mooiste aan de keuken? ‘Vooral de kastenwand met warme, bruine 
panelen’, zegt Michelle. ‘We hebben er geen moment spijt van gehad.’ De 
zeer ruime keuken met het kookeiland is handig ingedeeld. ‘Het werkblad is 
van een bijzonder prettig materiaal dat zeer makkelijk in onderhoud is. Doekje 
erover en klaar, heel fijn’, benadrukt Michelle. De prachtige woonkeuken 
beschikt voorts over veel opbergruimte, waaronder diepe laden voor een 
overzichtelijke voorraad.
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‘ONZE WOONKEUKEN 
IS ORIGINEEL EN OP 

MAAT’

Bij het kokkerellen maken Michelle en Bert gebruik van uitstekende keuken-
apparatuur, zoals een stoomoven, combi-oven en afzuigkap in het plafond. 
‘We houden van lekker eten, dus goede apparatuur is belangrijk. Tegelijk 
zijn we blij dat het een plek is waar we als gezin gezellig samen kunnen zijn. 
Daarom is zo’n rustige basis, qua kleuren en materialen, heel belangrijk. 
Ook is het fijn dat de keuken tijdloos is; hij moet toch op z’n minst vijftien 
jaar meegaan. Dankzij de inzet van Kees gaat dat zeker lukken: hij is heel 
precies in zijn werk, tot groot plezier van ons gezinsleven!’
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Met dank aan
Bert en Michelle
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