
K
E

U
K

E
N

I
N

S
P

I
R

A
T

I
E

Korte Spruit 4 n 7773 NR Hardenberg
T 0523 - 270 108 n I www.dekeukenprins.com n E contact@dekeukenprins.com

pag 00_Omslag.indd   14pag 00_Omslag.indd   14 28-09-20   12:3628-09-20   12:36



INHOUD
 2 Uw Keuken Designer vertelt

 13 Binnenkijken bij

 25 STIJL: Design

 37 STIJL: Industrieel

 49 STIJL: Modern 

 61 STIJL: Landelijk

 73 Binnenkijken bij

Colofon
Uitgave De Keuken Designers B.V.© 2021 Directie Mark Iesberts Concept en realisatie BRANDRS 
Foto grafie BRANDRS Redactie en eindredactie Matthijs Daniels, Sandra Schoenmaker. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en (eind)redactie kunnen in geen geval aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele onjuistheden m.b.t. de inhoud van dit boek.

1

Keukenprins_pag 01-12_Lid ah woord.indd   1Keukenprins_pag 01-12_Lid ah woord.indd   1 31-10-2021   19:1931-10-2021   19:19



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

9

Keukenprins_pag 01-12_Lid ah woord.indd   9Keukenprins_pag 01-12_Lid ah woord.indd   9 31-10-2021   19:2431-10-2021   19:24



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
Ze kochten de woning waarop ze lang geleden al hun oog hadden laten 
vallen. Daar richtten Naomi en Danny in samenwerking met Keukenprins 
een zeer gezellige woonkeuken in waarin ze heerlijk kunnen genieten met 
hun familie en vrienden.

Naomi en Danny

13
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Het keukenontwerp vormt één uitnodigend geheel met de comfortabele 
zithoek in de eetkamer. Om deze sfeer te creëren gooiden Naomi en Danny 
de indeling van de begane grond helemaal om. ‘We hebben de keuken van 
achter naar voor verplaatst. Aan de voorkant hebben we namelijk een heel 
breed uitzicht. Dat is leuk tijdens het koken, zo zie je nog eens wat. Met de 
tafel en bank erbij is het echt een woonkeuken geworden. We zitten hier 
héél veel.’

HET BARRETJE IS 
EEN FAVORIETE 
ZITPLEK IN HUIS 

GEWORDEN
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Keukenprins had in hun vorige woning al de keuken geleverd en dat was 
tot volle tevredenheid, dus daar klopten ze nu weer aan. ‘Het idee van 
het eiland en de lange wand hadden we al’, vertelt Naomi. ‘En ik had veel 
op Pinterest naar ideeën gezocht. Met die uitgangspunten zijn we met 
Monique Nieuwland om tafel gegaan. ‘In de eerste tekening was de kleur 
nog zwart, maar we wilden toch liever een tijdloze keuken. Daarom hebben 
we voor satijn gekozen, met een stevig werkblad van composiet.’

‘EEN VAATWASSER OP 
HOOGTE ZOU IEDEREEN 

MOETEN HEBBEN; WIJ WILLEN 
HET NOOIT MEER ANDERS’
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Het kookeiland is om aan te koken. Werkruimte is er voldoende rondom de inductieplaat met 
geïntegreerde afzuiginstallatie. En er is een slimme oplossing bedacht voor een barhoekje, 
dankzij de inkeping die het looppad vrijhoudt. Gelukkig maar, want het barretje is een favoriete 
zitplek in huis. De wijnklimaatkast is altijd een mooie decoratieve touch in het keuken interieur.
Een zee aan (opberg)ruimte biedt de lange wand erachter, waarin Naomi en Danny verder een 
NEFF-oven (hide & slide), een Quooker met Cube, een ingebouwde koffiemachine en een hoge 
koelkast hebben. ‘En een vaatwasser op hoogte’, besluit Naomi. ‘Die hadden we in de vorige 
keuken ook al en we willen nooit meer anders. Die zou iedereen moeten hebben.’
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Met dank aan
Naomi en Danny
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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
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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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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.

29
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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.
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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.
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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
‘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 BADKAMER 
HEEFT EEN 

STOERE 
UITSTRALING

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. Wij zijn erg blij met alles wat Keukenprins voor ons 
heeft gerealiseerd!
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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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