
antwerpen 
 cockerillkaai 28
 03 248 34 00 

denderleeuw 
 huissegemstraat 23
 053 68 29 68

download dit document
en mail het ingevuld door 
aan onthaal@keukenarchitecten.be

info@keukenarchitecten.be

welkom in de wereld van 
de keukenarchitecten 



inschrijfformulier vrijblijvend 
ontwerpvoorstel
gegevens klant : (uitsluitend voor gebruik 
binnen onze administratie. Deze gegevens worden 
niet aan derden meegedeeld.  Indien u ze nader-
hand wenst te laten schrappen uit onze bestanden: 
graag een  berichtje per e-mail  gericht aan onze 
administratie :  onthaal@keukenarchitecten.be)
 
Dhr  ...............................................................

  
Mw  ...............................................................

tel (vast) ...............................................................

gsm mr   ...............................................................

gsm mw  ...............................................................

e-mail adressen

.......................................................................

.......................................................................

facturatieadres :         

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

    

www.keukenarchitecten.be

werfadres :       keuze werkwijze : 

.......................................................................     optie A 

......................................................................       optie B
voorziene uitvoeringsperiode :

.......................................................................

   nieuwbouw       voor akkoord,  (handtekening klant)

    verbouwing      

 vervanging bestaande keuken   ...............................................................

        ...............................................................

werkwijze
A. een vrijblijvende kennismaking  :  U bezorgt ons dit formulier ingevuld terug met aanstipping van optie A.   We con-
tacteren u vervolgens voor een afspraak van ca 15 minuten, waarbij we onze werkwijze toelichten aan de hand van 
een fotoboek.   U beslist vervolgens of u intekent voor een vrijblijvende offerte. (op een latere datum) 

B. een vrijblijvende offerte  :   U bezorgt ons dit formulier ingevuld terug met aanstipping van optie B.   Vervolgens 
ontvangt u een factuur van 240 euro ex btw als administratiekost.  Wij contacteren u vervolgens voor een afspraak en 
verwelkomen u graag in een van onze toonzalen.  Bij een effectieve bestelling van de keuken wordt deze 240 euro ex 
btw in min genomen op het bedrag van de keuken.

Ons engagement bij een vrijblijvende offerte: Tijdens deze afspraak (optie B) noteren wij uw volledig eisenpakket en 
voorkeuren. Uw kook- en leefgewoontes worden uitgebreid besproken, alsook uw budget.  Graag ontvangen wij op 
voorhand reeds al de beschikbare plannen (als pdf) en wat foto’s.
We maken onmiddellijk een tweede afspraak. In de periode tussen de twee afspraken bereiden wij uw projectdossier 
grondig voor. 

Tijdens onze tweede afspraak maken wij tijd voor u om ons voorstel en plan voor uw droomkeuken met u uitgebreid te 
bespreken. Uw dossier wordt volledig toegelicht en verdere vragen worden beantwoord. 
Dit dossier, dat u meegegeven wordt, bestaat uit een plan  met enkele perspectieven voor uw nieuwe keuken en een 
transparante offerte voor zowel de keuken als de besproken toestellen.


