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met sfeer
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Over de buiten- én binnenruimte van dit project is met zorg

In Het Buurtschap komen 29 prachtige woningen in

richten. Daarom helpen onze ASWA Keukens-adviseurs je graag

appartementencomplex De Burgemeester. Fijn uitzicht,

bij het samenstellen van jouw nieuwe droomkeuken.

nagedacht. Tot en met de kleinste details aan toe. Daar heb jij
zelf ook inbreng in. De keuken is dan wel een vast onderdeel van
je woning, je hebt ongetwijfeld wensen hoe je de keuken in wilt

een balkon of tuin en 2 slaapkamers. De appartementen
zijn van alle gemakken voorzien. De auto parkeer je op de
privéparkeerplaats. De (elektrische) fiets? Die plaats je zo in de
individuele berging op de begane grond. Alle ingrediënten voor
maximaal woonplezier. Zie jij jezelf hier al wonen?

Hoe we dat doen? Lees snel verder.

Ervaar je nieuwe keuken

Robbert
Leemans

in onze showroom

René
Leemans

Keukens om in te leven
ASWA Keukens is opgericht in 1977 door René Leemans en
later overgenomen door zoon Robbert Leemans. Hun visie op
keukens is duidelijk: het is dé centrale ruimte van het huis, die
alle aandacht verdient.

Ontdek bij ASWA Keukens
de passie van een

familiebedrijf

“Het is de plek in het huis waar het gezin samenkomt. Het zijn
door de tijd heen echte sfeerkeukens geworden, waar je samen
de dag doorneemt,” vertelt Robbert. “Het is belangrijk dat je die
fijne sfeer kunt creëren voor elk budget, omdat het een plek is
waar je vele uren doorbrengt samen met je gezin.”

Voelen, zien en ervaren
Een keuken inrichten doe je niet zomaar op gevoel. Toch

Dat en meer nemen we door tijdens je bezoek aan onze ASWA

Afspraak is afspraak

is jouw gevoel wel belangrijk om te volgen, wanneer je een

Keukens-showroom. Hier zie en voel je de verschillende

belangrijke keuze moet maken. Wordt jouw keuken alleen

materialen, en doe je inspiratie op voor jouw nieuwe keuken.

Benieuwd naar alle mogelijkheden?

een plek om te koken, of ook om te eten? Hou je van strak en

Een mooie én leuke eerste stap!

Download dan nu ons gratis inspiratiemagazine!

Robbert: “Met veel van onze leveranciers werken we al jaren
samen. Dat levert betrouwbare relaties op, waardoor we altijd
kwaliteit kunnen leveren. En we komen altijd onze afspraken
na, we doen wat we zeggen. Je wilt natuurlijk zo lang mogelijk
genieten van je nieuwe keuken.”

modern of juist van warm en landelijk? Hoe deel je je ruimte
in, wat vind je praktisch en wat voor materialen passen bij jou
en jouw interieur?

DOWNLOAD NU

eigen keuken

De start van jouw

Een impressie van jouw
toekomstige keuken

Jouw keuken in de startblokken

Dit zit er in jouw inspiratie keuken:

Je weet het misschien nog niet, maar jouw

Wil je liever je keuken helemaal naar eigen wens

SilverLine keuken met 4 keukenapparaten:

basiskeuken staat al helemaal klaar om mee aan

invullen? Dan kun je terecht in onze showroom in

•

Geintegreerde koelkast

de slag te gaan! Kleurentekeningen geven een

Dordrecht, Helmond, Hilversum of Uden. Daar doe

•

Combimagnetron

impressie van jouw mogelijke keuken,

je veel inspiratie op en zie je de verschillende stijlen

•

Inductiekookplaat

terwijl de technische tekeningen en

en mogelijkheden. Zo stel je jouw nieuwe keuken

•

Afzuigkap (recirculatie)

specificaties van de basisopstelling al voor je

helemaal naar eigen inzicht samen. Want niemand

•

Geintegreerde vaatwasser

klaarliggen in onze showroom.

kent jouw smaak beter als jijzelf, toch?

•

2,5 cm kunststof keukenblad

•

Geïntegreerde spoelbak en eenhendel kraan

•

Inclusief montage en aansluiten

•

Tot 5 jaar garantie

Benieuwd
hoe jouw moodboard
eruit zou komen te zien?

Klik dan snel op onderstaande button:
MAAK JE MOODBOARD

bij jou past
Een keuken die perfect

Maak jouw persoonlijke moodboard
Zin om aan de slag te gaan met jouw toekomstige keuken?
Maak dan een moodboard met alle beelden die je mooi vindt.
Op onze website maak je jouw persoonlijke moodboard
eenvoudig online. Handig ter inspiratie én als basis voor je
gesprek met een van onze ASWA Keukens-adviseurs.

Creëer nu jouw eigen moodboard,
voor een keuken om in thuis te komen

jouw eigen sfeer

Jouw keukenwensen,

Een keuken met nét dat beetje extra
Een keuken moet bij je passen. Niet alleen in gebruik, maar
ook in stijl en smaak. Bij ASWA weten we hoe fijn het is als een
keuken helemaal aansluit op jouw wensen. Ontdek hoe je jouw
keuken nét dat beetje extra aandacht geeft, waardoor jij je er
echt thuis voelt.

Waarom ASWA Keukens?
•

Je hebt ruime keuze uit verschillende merken.

•

We kijken naar de beste keuze binnen jouw budget,

•
•
•

zodat jouw wensen altijd te realiseren zijn.

Het recept voor een heerlijke keuken

Jij hoeft je geen zorgen te maken. Wij weten wat er wel en

Een nieuwe keuken uitzoeken vraagt voorbereiding. Je

En dan hebben we het nog niet eens over de stijl gehad:

niet mogelijk is binnen jouw bouwproject.

maakt er immers straks dagelijks gebruik van. Je keuken

eigentijds, nostalgisch, modern of toch een eclectische

Wij leveren je keuken op tijd, want we volgen de

moet praktisch zijn, maar ook mooi. Je wilt verschillende

mix? Jij bent ‘in charge’!

bouwplanning van jouw project op de voet.

apparatuur, maar tegelijkertijd moet je letten op het

Wij ontzorgen je in al het regelwerk dankzij onze korte

budget.

een stuk overzichtelijker. Dat geeft rust en bespaart je veel

lijnen met de aannemer.
•
•
•

Met deze vragen wordt het samenstellen van jouw keuken

We zorgen voor de leidingwerktekeningen, zodat de

Daarom een paar handige vragen die je helpen bij het

tijd. Onze ASWA Keukens-adviseurs helpen je graag verder

aannemer daar snel en makkelijk mee aan de slag kan.

uitzoeken: Wie maakt er het meest gebruik van de keuken?

om, geheel naar jouw recept, de ideale keuken samen te

We hebben eigen vakmonteurs die weten wat ze doen en

Is het de ruimte waar je alleen kookt, of ook eet? Hoeveel

stellen.

netjes werken.

bergruimte heb je nodig en wat is echt onmisbaar in jouw

We leveren jouw keuken kookklaar op!

toekomstige keuken?

checklist

Ben je je aan het oriënteren op een keuken?
Ga met onze checklist alvast na wat voor jou
belangrijk is. Dit is een goede voorbereiding,
die houvast geeft voor een eerste gesprek
over de invulling van jouw keuken.

BEREID JE NU VOOR!

voor je klaar
Wij staan

Een kijkje nemen in onze vestiging?
Bel ons voor een afspraak, of klik op
de button en plan je afspraak.
PLAN JE BEZOEK!

Dordrecht
Mijlweg 53C
3316 BE Dordrecht
078 632 1280
dordrecht@aswakeukens

Wij zijn ook te vinden op:

