Prijzen
Al onze producten worden volledig op maat gemaakt. Of het nu een tafel betreft, wandkasten, een
inloopkast, badkamermeubels of een complete keuken. Geen twee projecten zijn hetzelfde. Dat
brengt natuurlijk ook met zich mee, dat het heel lastig is om “standaardprijzen” te geven. Van de
andere kant betekent dit ook zeker niet, dat onze keukens en meubels per definitie “duur zijn”.
Uiteraard krijgt u wel een exacte prijs op het moment dat een opdracht wordt verstrekt (en in een
eerder stadium een richtprijs). Maar aangezien het per onderdeel ontzettend verschilt hoe de
invulling is van bijvoorbeeld de binnenzijde van een keuken of slaapkamerkast, hoe de diverse
materiaalkeuzes de prijs beïnvloeden en wat er voor begeleidend werk (of ook voorwerkzaamheden)
er bij komen kijken, kunnen we hier eigenlijk het best volstaan met het geven van een heel globale
indicatie.
We gaan er van uit, dat alle meubels en keukens van hoogwaardige kwaliteit moeten zijn. Dat
betekent niet perse dat “kersen” ook altijd massief kersenhout moet zijn (gefineerd plaatmateriaal is
vaak ook een goede optie), of dat je een aanrechtblad van natuursteen móet hebben in plaat van
bijvoorbeeld een volkerkunststof. Uiteindelijk moet een product wel heel lang mee gaan, degelijk zijn
en voldoen aan de functionele eisen die er aan gesteld worden. Het is dus ook van essentieel belang
om tot een product te komen waar zowel u, als opdrachtgever, als wij helemaal tevreden over zijn.
Verder geldt, dat ons maatwerk zeker niet altijd heel veel duurder uitvalt, dan een product uit een
fabriekslijn. Het is de moeite waard om dat te checken door een vrijblijvende prijsopgave aan te
vragen! Zeker ook in het geval van keukens. Bij een keuken bestaat een prijs uit meerdere
onderdelen: apparatuur, aanrechtblad, diverse afwerkingen (wanden, vloer, verlichting, etc.), de
feitelijke keukenmeubelen en de montage. Als we ons even beperken tot de keukenmeubelen zelf,
dan kun je globaal zeggen, dat een “basic” keuken qua meubels (inclusief tekenwerk, opname ter
plaatse en invulling van individuele wensen) begint bij ongeveer € 7.000,= à € 8.000,=. Qua
apparatuur kun je natuurlijk zo hoog of laag gaan zitten als je zelf wilt. Een aanrechtblad is er vanaf
circa € 2.000,= inclusief plaatsing (en natuurlijk zou een degelijk blad van spaanplaat met een hpltoplaag goedkoper kunnen uitvallen!). Al met al begint een keuken dus ergens tussen de € 11.000,=
en € 15.000,= all-in.
Voor een gemiddelde keuken van een flinke omvang zou je dan tussen € 15.000,= en € 20.000,=
kunnen rekenen. Bij een geheel organische vorm, massief hout en luxe apparatuur zit je dan daar
meer of minder ver boven. De meeste keukens die wij maken liggen tussen € 15.000,= en € 25.000,=.
Let wel, dit zijn natuurlijk erg gemiddelde aannames en prijzen….. Wij noemen ze hier om een heel
algemene indruk te geven, en vooral ook om aan te geven dat een op maat gemaakte keuken zeker
niet meteen € 30.000,= hoeft te kosten!

