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Studio Piet Boon Piet Boon feliciteert u met de aankoop van 

uw nieuwe woning in het project KAAP.

Als vaste keukenleverancier voor dit project biedt Piet Boon 

Kitchen u een enorme variëteit aan hoogwaardige keukens. 

Elke Piet Boon keuken is gemaakt om te voldoen aan uw 

persoonlijke behoeften en voorkeuren. 

In uw woning wordt standaard een hoogwaardige Piet Boon 

Kitchen geleverd. In dit document nemen we u graag mee om 

toe te lichten wie we zijn en wat uw mogelijkheden zijn.

UW TOEKOMSTIGE 
KAAP APPARTEMENT
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Studio Piet Boon is een Nederlandse multidisciplinaire design 

studio erkend voor het creëren van perfect uitgebalanceerde 

ontwerpen. Wij gebruiken de kracht van design om de manier 

van leven van onze klanten positief te beïnvloeden. Voor 

elke klant stelt ons team het perfecte evenwicht tussen 

functionaliteit, esthetiek en individualiteit samen, om een 

authentiek en tijdloos ontwerp te creëren. Dit gecombineerd 

met ons gevoel voor plaats, ons vermogen om echt te 

luisteren en onze full-service aanpak, maakt dat wij graag de 

verwachtingen van onze klanten overtreffen.

Naast residentiële woningen ontwerpt ons team al meer dan 

vijfendertig jaar nationale en internationale hoogwaardige 

privéwoningen, residentiële & zakelijke ontwikkelingen en 

horeca-ervaringen. Daarnaast leveren wij een uitgebreid 

assortiment aan producten, meubels, keukens en badkamers. 

Het Studio Piet Boon team bestaat uit ervaren ontwerpers, 

architecten en stylisten die zich inzetten voor het leveren 

van tijdloos design op wereldniveau. Onze aanpak voor een 

totaalconcept combineert exterieur, interieur, styling en 

productontwerp. Studio Piet Boon is opgericht in 1983 door 

Piet Boon en Karin Meyn in Oostzaan, Nederland.

INTRODUCTIE 
STUDIO PIET BOON
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Keukens en woonkeukens hebben een speciale plek in ons 

hart, omdat ze een fundamentele rol spelen in ieder interieur 

van elk huis of project. Het is een plek waar familie en vrienden 

samenkomen. Een plek waar herinneringen worden gemaakt. 

Onze keukens zijn ontworpen met een passie voor natuurlijke 

materialen, scherpe technische inzichten en met oog 

voor detail.  In onze designs vormen royale proporties 

en functioneel design de basis. Onze keuze voor unieke 

vormen, verhoudingen, kleur- en materiaalcombinaties en 

productietechnieken definiëren een hedendaagse manier 

van leven in de keuken. Alle keukendesigns van Piet Boon 

Kitchen bieden oplossingen afgestemd op de persoonlijke 

wensen van de klant. 

PIET BOON KITCHEN



KAAP COAST PIET BOON KITCHEN UW TOEKOMSTIGE KEUKEN • 5

Deze keuken is voorzien van een 60 mm wit Corian blad, 

inclusief zijwangen, en Corian spoelbak. De keuken, met wit 

matgelakte deuren, kan greeploos worden uitgevoerd of 

worden voorzien van witte Piet Boon grepen. 

Naast de voorgestelde keuken kunnen wij u ook een compleet 

op maat gemaakt keukenvoorstel bieden. Binnen uw gestelde 

budget, wensen en behoeften ontwerpen wij een uniek en 

passend keukenontwerp, waarin de lay-out, kleur, materialen 

en apparatuur geheel afgestemd worden op uw persoonlijke 

smaak.

UW TOEKOMSTIGE KEUKEN
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STANDAARD APPARATUUR 
IN KEUKEN

Standaard zijn de Piet Boon keukens voorzien van Gaggenau 

apparatuur, een Bora kookunit alsmede een Quooker Cube en 

afvalunit. Uiteraard is elke keuken geheel naar wens uit te 

breiden.

Gaggenau RC282306

Gaggenau RF200203

Bora Professional PKAS3FI

Gaggenau BOP220

Gaggenau BSP270

Gaggenau DF271100

Corian spoelbak RVS bodem

Quooker Fusion Square RVS + ZPNRVS zeepdispenser
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Wij heten u van harte welkom onze designfilosofie en  

collecties te ontdekken en te ervaren in onze Piet Boon 

showroom. In onze 1.000m2 grote Kitchen & Dining Showroom 

vindt u verschillende keukens en keukenconcepten. Deze 

concepten zijn gebaseerd op de ontwerpfilosofie van onze 

studio en delen de gemeenschappelijke designkenmerken 

zoals royale proporties, bijzondere details, een zacht 

kleurenpalet en het gebruik van hoogwaardige, functionele 

en tijdloze natuurlijke materialen. De mogelijkheden zijn 

eindeloos en worden altijd afgestemd op uw persoonlijke 

wensen. Door ons te verdiepen in uw levensstijl krijgen wij een 

totaalbeeld van de wensen en eisen. Dit stelt ons in staat om 

de meest relevante ontwerpen te leveren en verwachtingen 

te overtreffen. 

Wij adviseren u om een afspraak bij ons in te plannen om u zo 

onze onverdeelde aandacht te kunnen garanderen. Dit kunt 

u doen door een email te sturen naar info@pietboonkitchen.

com o.v.v. KAAP of door te bellen met +31 20 722 00 45.

UITNODIGING PIET BOON 
KITCHEN SHOWROOM

Piet Boon Kitchen showroom
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Hoe verloopt uw keuze?

We starten met een uitgebreide intake waarin we de 

gezinssamenstelling, manier van koken en leven, persoonlijke 

smaak en andere wensen in kaart brengen. Op basis van 

deze intake wordt een eerste keukenontwerp gemaakt en 

een tweede afspraak ingepland om deze door te nemen. 

Na de presentatie van dit ontwerp kunnen eventuele op- 

of aanmerkingen op het ontwerp worden besproken. Deze 

worden vervolgens verwerkt in een definitief keukenontwerp 

met bijbehorende offerte.

U ontvangt een offerte met een transparante prijs 

inclusief montage (indien gewenst) én de mogelijkheid 

gelijk een indicatie te ontvangen voor de kosten van de 

installatiewijzigingen. De afgesproken prijs ligt uiteraard 

de gehele projectduur vast. U krijgt ca. 3 maanden voor 

oplevering van ons een uitnodiging. Op dat moment kunnen 

er nog eventueel kleine wijzigingen worden doorgevoerd, 

mits dit geen bouwkundige consequenties heeft. Daarnaast 

hanteren wij aankoopgarantie: mocht de bouw of de koop van 

uw woning onverhoopt niet doorgaan, dan wordt de keuken 

kosteloos geannuleerd.

WERKWIJZE
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Technisch volledig op de hoogte

Wij zijn geheel op de hoogte van de maatvoeringen van uw 

keukenruimte en van alle technische (on)mogelijkheden. Wij 

zorgen ervoor dat uw aannemer alle aansluitingen volgens 

onze opgave aanbrengt. Wij meten de keukenruimte tijdens 

de bouw in. Vervolgens vindt er een wijzigingsgesprek plaats 

waarin u eventueel uw laatste wijzigingen kunt doorgeven. 

Pas daarna wordt uw keuken definitief besteld.

Levering, montage en nazorg

De levering en montage van de keuken vindt plaats in nauwe 

samenwerking met u en de aannemer. Tevens zijn wij CBW-

erkend en leveren dus volgens deze voorwaarden. Uiteraard 

staan wij ook ná aankoop en plaatsing van uw keuken klaar, 

in de vorm van uitstekende garantie en service.
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Piet Boon Bathroom
Skoon 80D
1511 HV Oostzaan
The Netherlands

+31 20 238 25 79
info@pietboonbathroom.com

Salvatori Flagship store
Skoon 80D
1511 HV Oostzaan
The Netherlands

+31 20 238 25 79
info@pietboonbathroom.com

Piet Boon Kitchen & Dining
Skoon 80A
1511 HV  Oostzaan
The Netherlands

+31 (0)20 722 00 45

info@pietboonkitchen.com

Piet Boon Living & Outdoor
Skoon 78
1511 HV Oostzaan
The Netherlands

+31 (0)20 722 00 20
info@pietboon.com

Wij verwelkomen u ook graag in onze Living & Outdoor, 

Bathroom Showroom en Salvatori Flagship Store.  Hier worden 

onze producten in verschillende inspirerende omgevingen 

getoond en adviseren onze collega’s u graag. Voor meer 

informatie kunt u terecht op onze website.

PIET BOON SHOWROOMS

  pietboon.com/showrooms

  Studio Piet Boon

  StudioPietBoon

  studiopietboon

  StudioPietBoon




