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Hierbij willen wij u alvast feliciteren met uw nieuwe woning. Nu wordt het tijd om na 
te denken over de finishing touch, en komt eigenlijk het leukste. Want welke sfeer wilt 
u straks? Wat voor stijl past bij u? En dan komen natuurlijk ook de vragen: ‘Wat voor 
keuken wil ik?’ en ‘Wat zijn de keuzes voor de vloeren en wanden?’ Op die vragen zijn 
vele antwoorden mogelijk. Het is een beetje alsof u aanschuift in een restaurant en 
de menukaart voor u krijgt. Het ene ziet er nog smaakvoller uit dan het andere. 
En ineens gaat u twijfelen. Hoe maakt u de juiste keuze?

‘Aan tafel!’ Onze adviseurs helpen u graag
In deze brochure maakt u kennis met het aanbod van de keukens die Bemmel & Kroon 
speciaal voor uw nieuwe appartement heeft ontworpen en samengesteld. Nadat u de 
koopovereenkomst heeft getekend zal Bemmel & Kroon met u contact opnemen voor 
een bezoek aan onze showroom. Samen met onze gastdames zult u de keuzes van 
materialen afstemmen en zullen we aansluitend met u een offerte afspraak inplannen 
met een van onze adviseurs. Tijdens een ca. 2,5 uur durend gesprek zal onze adviseur 
met u de keuken samenstellen en dit visueel voor u zichtbaar maken op een 
groot scherm. Na afloop van dit gesprek ontvangt u alle documentatie zodat 
u dit rustig nog eens na kan lezen. Ook ontvangt u van ons een link naar 
uw eigen klantenportaal zodat u alle stadia van de keuken kan volgen.

Vloer- en wandafwerking van De Lange & Reek
Vervolgens nemen we u mee naar de mogelijkheden die 
De Lange & Reek u kan bieden t.a.v. de vloer- en wandafwerking. 
Deze werkzaamheden zijn weliswaar geen onderdeel van de 
koopsom maar worden voor aantrekkelijke prijzen aangeboden.

Wilt u persoonlijk advies, dan bent u van harte welkom in één 
van onze showrooms. Daar kunt u aan tafel met onze adviseurs. 
Zij stellen de juiste vragen. Wat is uw budget? Wat voor vloer 
keuzes hebben we? Wat is de beste wandafwerking? Kortom, vele 
mogelijkheden en vragen die zullen leiden tot de beste keuzes. 

Bemmel & Kroon en De Lange & Reek heten 
u van harte welkom in onze showrooms.

Het smaakvolle menu van 
Bemmel & Kroon en De Lange & Reek
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Bemmel & Kroon
Een mooie keuken is eigenlijk net een mooi gerecht: veel ingrediënten die samen tot een smaakvol 
geheel leiden. Voor onze adviseurs is dat samenstellen dagelijks werk. Zij weten uit ervaring wat wel 
en niet combineert, wat bij één wel past en bij de ander juist niet. Houdt u van klassiek of landelijk? 
Of heeft u meer met strak en modern? Bent u een fervente hobbykok of taartenbakker? Is uw keuken 
straks een ruimte waar ook geleefd wordt? In onze showrooms kunt u alle materialen zien, voelen en 
ervaren. U kunt kleuren bij elkaar leggen en zo tot verrassende combinaties komen. Belangrijk, want 
u maakt een keuze waar u jaren plezier van wilt hebben. 

Lekker schoon
De keukens in onze showrooms hebben één groot 
verschil met de keuken die straks bij u thuis wordt 
geïnstalleerd. Uw keuken wordt dagelijks gebruikt. 
En u weet hoe dat gaat. Vetspatjes, kokend water, 
scherpe messen en hete pannen. Een keuken heeft 
veel te verduren. Daar moeten de materialen tegen 
kunnen. Het ene type materiaal heeft meer zorg en 
onderhoud nodig dan het andere. Dat geldt ook voor 
de achterwanden. Een tegelwand met voegen vraagt 
wat meer schoonmaakwerk dan een spatplaat. 
Die spatplaten zijn er in allerlei kleuren en dessins. 
Samen met u kunnen we – op basis van ervaring – 
de juiste afweging maken tussen ‘mooi’ en ‘handig’.

Het best mogelijke voorproefje
Stelt u zich voor dat u in een restaurant even vooraf 
van alles een hapje zou kunnen nemen. Dat kiest 
veel makkelijker dan vanaf een papieren menu. 
Dat bracht ons bij Bemmel & Kroon op het idee om 
u een echt voorproefje van ons complete menu te 
gunnen. U bent van harte welkom in onze kookstudio. 
Hier kunt u onder leiding van een professionele kok 
allerlei apparatuur van verschillende merken 
uitproberen. U ontdekt de specifieke sterke punten, 
u merkt al snel welk merk bij u past. The proof of the 
pudding is in the eating, zoals de Engelsen dat zo mooi 
zeggen. Hier ziet u de nieuwste apparaten en maakt 
u kennis met spraakmakende innovaties.

Lang nagenieten dankzij onze service
Bemmel & Kroon ziet graag dat u zo lang mogelijk geniet 
van uw nieuwe keuken. We besteden dan ook alle zorg 
aan nazorg. Onze eigen montagedienst staat altijd klaar 
als er onverhoopt iets hersteld moet worden. Zo kan het 
gebeuren dat kastdeurtjes na het eerste gebruik nog 
iets bijgesteld moeten worden. U belt, wij komen langs. 
En we zijn er ook als apparatuur na jaren trouwe dienst 
vervangen moet worden. We kennen onze keukens door 
en door, dus we kunnen u dan als geen ander adviseren 
en helpen bij de juiste vervanging. 

Alle keuken ingrediënten bij elkaar

‘U bent va n ha rte 
we lkom i n onze kookstu dio. 

Hie r ziet u de n ieuwste 
a ppa ratu u r en maa kt u 

ken n is met spra a kma kende 
i n novatie s. ’



Laat u verrassen 
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55 Jaar kennis en ervaring
Een nieuwe keuken is al gauw een hele investering. Terecht dat u bij 
zo’n uitgave van tevoren maximale zekerheid wilt hebben dat alles klopt. 
Bemmel & Kroon geeft u die zekerheid en garantie. Als door en door 
gezond familiebedrijf focussen we ons al ruim 55 jaar op één ding: 
blijvend tevreden klanten die ook in de toekomst bij ons komen voor 
een nieuwe keuken of apparatuur.

‘L a at u ve rra ssen door 
de exclu sieve top 
i n merkkeu kens 
i n onze showroon i n 
Z oete rwoude-Ri jndi jk,
Cru qu iu s en Den Haag. ’



Met dank aan www.leukerecepten.nl

Ingrediënten voor 4 personen
• 4 x witvis (bv. pangasius
 of kabeljauw)
• 1 paksoi á 500 gram
• 2 limoenen
• 400 gram wortel
• 3 eetlepels Oosterse vissaus
• 2 eetlepel ketjap
• rijst om er bij te serveren

Materialen
• Aluminiumfolie

Bereiding 
Verwarm de oven op 200 graden. Schil eventueel de wortel en snijd in dunne staafjes 
(julienne). Snijd ook de paksoi in stukken. Rasp 1 limoen en pers het sap uit. Meng de 
vissaus en limoensap met de ketjap. Verdeel wat wortel en paksoi over het midden 
een stuk aluminiumfolie. Besprenkel een beetje met het ketjap mengsel.

Leg de vis op de groente en besprenkel ook met het ketjapmengsel en wat van de 
limoenrasp. Snijd de tweede limoen in dunne schijfjes en verdeel deze over de vis. 
Vouw de folie dicht en leg de vispakketjes ongeveer 20 min in de oven (afhankelijk 
van de dikte van de vis). Bereid ondertussen de rijst volgens de verpakking. 
Serveer de vispakketjes met rijst.

Bereidingstijd: 25 min. plus 20 min. oventijd

Vispakketjes met limoen
Het allerlekkerste ‘Poortgebouw’ stoomrecept

ReceptBemmel & Kroon Keukens
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Gezond en makkelijk:
frisse gaar gestoomde vis met limoen op een bedje van wortel en paksoi

8

Kookdemo
Mogen wij u uitnodigen voor een

Bij de aankoop van een auto vinden we het heel normaal om eerst een proefrit te maken. Het is echter 
niet gebruikelijk apparatuur uit te proberen voordat u het koopt. Onzin! Bij Bemmel & Kroon kan dat wél! 
In onze kookstudio kunt u onder begeleiding van een professionele kok, verschillende merken zelf aan een 
test onderwerpen. U krijgt uitleg over de apparatuur, de filosofie van de merken en u kunt zélf ervaren 
wat de vele mogelijkheden zijn.

Logisch dat u de apparatuur eerst wilt proberen!

‘Als kope r va n een 
n ieuwbouw a ppa rtement 
wordt u a utomatisch 
u itgenodigd om a a n een 
kookworkshop dee l te 
n emen. ’



 Vrijstaande apparatuur
Witgoed en inbouw apparaten showroom

Zelf ervaren in onze showroom
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‘Ook voor a l uw witgoed
a ppa ratu u r bent u bi j 
Bemme l & K roon a a n 
het ju iste adre s. K off ie-
zeta ppa raten, wa sma chi n e s, 
v rie skisten, stofzu ige rs, etc. ’

Bemmel & Kroon Keukens beschikt over een van de grootste witgoed showrooms van Nederland. Nergens 
ziet u zoveel apparaten naast elkaar die ook allemaal zijn aangesloten! Bij ons kunt u alle apparaten zien, 
aanraken en uitproberen. Is een bepaalde kookplaat wel zo handig? Heeft de koelkast voldoende ruimte voor 
uw gezinssamenstelling en uw manier van koken? Wat zijn de nieuwste innovaties op het gebied van wassen 
en drogen? Combimagnetron of stoomoven? Hoe smaakt de koffie van verschillende merken? 

Bij Bemmel & Kroon kunt u zelf ondervinden of een apparaat bevalt en welke de juiste voor u is. 
Wel zo handig als u nieuwe apparatuur wilt aanschaffen.
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In de pagina’s hierna nemen we u mee in de keukenopstellingen en apparatenkeuze die we voor uw 
appartement hebben ontworpen en samengesteld. Op de pagina’s 14 t/m 19 geven we een overzicht van 
een aantal keuzes die u hierbinnen kunt maken. Voor de penthouses kunt u deze informatie vinden op 
pagina 22 en 23. Daarnaast heeft u natuurlijk de vrijheid te kiezen voor een alternatieve opstelling, 
apparatuur of fabricaten.

Vanaf pagina 32 maakt u kennis met De Lange & Reek, woninginrichters pur sang. Speciaal voor het project 
Het Poortgebouw hebben zij zich verdiept in uw appartement en hebben alvast een optioneel vloeren- en wanden 
pakket samengesteld. Indien u hiervoor kiest kunnen zij, nadat de appartement aan u is opgeleverd, aan de 
slag om binnen korte tijd uw appartement verder af te werken. Ook voor hen geldt dat er buiten de getoonde 
mogelijkheden veel meer keuze is. Ook op het gebied van inrichting met meubels, kasten, domotica, etc.
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Bemmel & Kroon meets Het Poortgebouw De Lange & Reek meets Het Poortgebouw

Het Poortgebouw



Keuken Schüller: Kunststof front rondom voorzien van afwerking in kleur gecombineerd 
met kastenwand in kunststof front met houtdecor motief (rondom afgewerkt in kleur) 
Werkblad: Composiet uit Easy stone collectie voorzien van RVS vlak inbouw spoelbak

Siemens apparatuur

• Inductie kookplaat met down draft afzuiging

• 2x Oven (nis 60 cm)

• Inbouw afzuigunit incl. koof afwerking

• Volledig geïntegreerde vaatwasser (60 cm)

• Koel/vries combinatie (nis 178 cm)

• Hendel mengkraan

Getoonde keuken t.w.v. de stelpost
is inclusief montage

Keuken Schüller: Kunststof front rondom voorzien van afwerking in kleur gecombineerd 
met kastenwand in kunststof front met houtdecor motief (rondom afgewerkt in kleur) 
Werkblad: Composiet uit Easy stone collectie voorzien van RVS vlak inbouw spoelbak

Siemens apparatuur

• Inductie kookplaat met down draft afzuiging

• 2x Oven (nis 60 cm)

• Inbouw afzuigunit incl. koof afwerking

• Volledig geïntegreerde vaatwasser (60 cm)

• Koel/vries combinatie (nis 178 cm)

• Hendel mengkraan

Getoonde keuken t.w.v. de stelpost
is inclusief montage

Getoonde voorbeelden zijn impressies van mogelijkheden. Wij nodigen u graag uit in onze showroom om alle mogelijkheden te bespreken.
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Bwnrs 1.02, 1.04, 1.06, 2.02,
2.04, 2.06, 3.02, 3.04, 3.06, 4.03

Keuken Schüller: Kunststof front rondom 

voorzien van afwerking in kleur gecombineerd 

met kastenwand in kunststof front met 

houtdecor motief (rondom afgewerkt in kleur)

Werkblad: Composiet uit Easy stone collectie 

voorzien van RVS vlak inbouw spoelbak

Siemens apparatuur

• Inductie kookplaat

• Oven (nis 60 cm)

• Inbouw afzuigunit incl. koof afwerking

• Volledig geïntegreerde vaatwasser (60 cm)

• Koel/vries combinatie (nis 178 cm)

• Hendel mengkraan

Getoonde keuken t.w.v. de stelpost
is inclusief montage

Bwnrs 1.01, 2.01

Bwnrs 1.03, 1.05, 1.07, 2.03, 2.05, 2.07, 
3.03, 3.05, 3.07, 4.02, 4.04
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Siemens apparatuur

• Inductie kookplaat

• Oven (nis 60 cm)

• Inbouw afzuigunit incl. koof afwerking

• Volledig geïntegreerde vaatwasser (60 cm)

• Koel/vries combinatie (nis 178 cm)

• Hendel mengkraan

Getoonde keuken t.w.v. de stelpost
is inclusief montage

Keuken Schüller: Kunststof front rondom voorzien van afwerking in kleur (rondom 
afgewerkt in kleur) Werkblad: Composiet uit Easy stone collectie voorzien van RVS 
vlak inbouw spoelbak

Siemens apparatuur

• Inductie kookplaat

• Oven (nis 45 cm)

• Inbouw afzuigunit incl. koof afwerking

• Volledig geïntegreerde vaatwasser (60 cm)

• Koel/vries combinatie (nis 178 cm)

• Hendel mengkraan

Getoonde keuken t.w.v. de stelpost
is inclusief montage

Getoonde voorbeelden zijn impressies van mogelijkheden. Wij nodigen u graag uit in onze showroom om alle mogelijkheden te bespreken.
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Bwnr 3.01

Bwnrs 1.08, 2.08, 3.08, 4.05
Keuken Schüller: Kunststof front rondom voorzien van afwerking in kleur gecombineerd 
met kastenwand in kunststof front met houtdecor motief (rondom afgewerkt in kleur) 
Werkblad: Composiet uit Easy stone collectie voorzien van RVS vlak inbouw spoelbak
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Keukens & 
Werkbladen

Werkbladen, kast- en ladenfronten in de hoofdrol
Het meest gebruikte onderdeel van uw keuken in natuurlijk het werkblad in combinatie met de 
spoelbak. Hoe minder randen en obstakels, hoe onderhoudsvriendelijker. Kast- en ladenfronten 
bepalen voor het grootste deel de ‘looks’ van uw keuken. Onze showroom is de ideale plek om 
de materialen en kleuren op elkaar af te stemmen.

Composiet werkbladen
Een composieten werkblad is slijtvast, krasbestendig, stootvast 
en zeer hygiënisch. U heeft hierbij de keuze uit vele kleuren en 
designs. Kies eenvoudig de gewenste kleur en het design in 
onze showroom.

Meer...

Front kleuren
De hoogglans fronten zijn in vele 
kleuren leverbaar waardoor u deze 
perfect aan uw persoonlijke wensen
kunt laten aanpassen.

Meer...

‘Niet iede reen wil tege ls 
op de keu kenwa nd. Modern e 
keu kens len en zich u voor 
een fra a ie a chte rwa nd. ’

Uw keuken 
altijd inclusief
5 Luxe keukenapparaten

‘Afzu igka ppen zi jn 
e r a ls wa nd of
a ls v ri jha ngende 
va ria nt.

K ookpitten ku n n en
ook i n een werkblad 
worden ge i ntegree rd’.
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• Inductie kookplaat

• Oven (nis 60 cm)

• Inbouw afzuigunit incl. koof afwerking

• Volledig geïntegreerde vaatwasser (60 cm)

• Koel/vries combinatie (nis 178 cm)



Collectie Next
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Ultieme keukenbeleving
Bemmel & Kroon is geselecteerd adviseur en leverancier van Next 125 
keukens. Dit exclusieve merk staat voor de ultieme keukenbeleving op 
het gebied van design, materialen, details, functionaliteit en individuele 
wensen.
Uitmuntend en duurzaam geproduceerd. Een merk dat zich kan meten 
met de absolute top in exclusieve merkkeukens. In onze vestigingen in 
Zoeterwoude-Rijndijk, Cruquius en Den Haag is een speciale showroom 
voor dit merk ingericht.

‘L a at u ve rra ssen door 
de exclu sieve top 
i n merkkeu kens 
i n onze showroon i n 
Z oete rwoude-Ri jndi jk,
Cru qu iu s en Den Haag. ’



Keuken NEXT 125: Satijn Kristal wit matgelakte keuken in combinatie met Oud eiken 
gefineerde kasten wand beide in greeploze uitvoering. Werkblad: Composiet uit Easy 
stone collectie voorzien van RVS vlak inbouw spoelbak

NEFF apparatuur

• Inductie kookplaat met down draft afzuiging

• Oven (nis 45 cm)

• Volledig geïntegreerde vaatwasser (60 cm)

• Koelkast (nis 122 cm)

• Vriezer (nis 122 cm)

• Koffiemachine (nis 45 cm)

• Kokend waterkraan systeem

Getoonde keuken t.w.v. de stelpost
is inclusief montage

Keuken NEXT 125: Satijn Kristal wit matgelakte keuken in combinatie met Oud eiken 
gefineerde kasten wand beide in greeploze uitvoering. Werkblad: Composiet uit Easy 
stone collectie voorzien van RVS vlak inbouw spoelbak

Getoonde voorbeelden zijn impressies van mogelijkheden. Wij nodigen u graag uit in onze showroom om alle mogelijkheden te bespreken.
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Penthouse Bwnr 5.01

Penthouse Bwnr 4.01

NEFF apparatuur

• Inductie kookplaat

• Oven (nis 45 cm)

• Inbouw afzuigunit incl. koof afwerking

• Volledig geïntegreerde vaatwasser (60 cm)

• Koelkast (nis 122 cm)

• Vriezer (nis 122 cm)

• Koffiemachine (nis 45 cm)

• Hendel mengkraan

Getoonde keuken t.w.v. de stelpost
is inclusief montage

Keuken NEXT 125: Satijn Kristal wit 

matgelakte keuken in combinatie met 

Oud eiken gefineerde kasten wand beide 

in greeploze uitvoering

Werkblad: Composiet uit Easy stone collectie 

voorzien van RVS vlak inbouw spoelbak

NEFF apparatuur

• Inductie kookplaat

• Oven (nis 45 cm)

• Inbouw afzuigunit incl. koof afwerking

• Volledig geïntegreerde vaatwasser (60 cm)

• Koelkast (nis 122 cm)

• Vriezer (nis 122 cm)

• Koffiemachine (nis 45 cm)

• Hendel mengkraan

Getoonde keuken t.w.v. de stelpost
is inclusief montage

Penthouse
Bwnr 5.02
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Stoomovens
De bakoven met stoom en sensoren
voor het beste resultaat
Kook met stoom, rooster met de heteluchtfunctie of doe beide met Siemens bakovens met 
stoom. Door de innovatieve combinatie van stomen de heteluchtfunctie zijn ze niet alleen 
ideaal voor vlees, vis en groente, maar ook voor brood, cake en gebraad.

Siemens stoomovens zijn het gezonde alternatief voor traditionele bakovens en kookplaten. 
Door te stomen blijven smaak, vitaminen en voedingsstoffen behouden. Daarbij is het ook 
praktisch: mensen die goed willen eten, maar niet te veel tijd hebben om te koken, kunnen 
vooraf bereide gerechten makkelijk opwarmen in een Siemens stoomoven. Warm groente 
snel op met stoom, zo blijven ze lekker knapperig en lekker.

Start de oven terwijl je 
boodschappen doet.
Ontdek de nieuwe en spannende mogelijkheden van Siemens ovens met 
Home Connect - zoals meer flexibiliteit en nieuwe inspiratie. Bedien uw 
oven waar en wanneer u maar wilt met Home Connect. En verkort uw 
kooktijd met de kooktijd met de functie snel voorverwarmen.

•  De fullSteam functie: voor het makkelijk, gezond en smaakvol bereiden 
van gerechten.

•  TFT-TouchdisplayPlus: optimale leesbaarheid en intuitieve bediening.

•  pulseSteam: voor krokante korstjes en sappige braadstukken.

•  Sous-vide functie: eenvoudig gezonde en heerlijk gerechten bereiden 
met sous-vide koken.

‘Het grote voordee l va n 
een combi- stoomoven is 
dat u e r n iet a lle en maa r 
mee ku nt stomen ’

‘K oken met stoom is 
n iets n ie uws. Na rooste ren 
boven vu u r is stomen 
de oudste kooktech n ie k’.
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Inductiekookplaten
Kookplaten met afzuiging

‘Werkbladafzu igi ng 
biedt u p la n n i ngsv ri jh e id 
wa a rdoor u maxima a l 
ka n gen ieten va n een 
ru imte li jk gevoe l i n uw 
keu ken ’

Inductiekookplaat met innovatieve
functies voor meer flexibiliteit
• Flexibel koken dankzij de innovatieve flexInductie kookzone en 
 twee traditionele kookzones.

•  Braadsensor: houdt de gewenste temperatuur van de pan constant, 
zodat niets aanbakt!

•  Met de touchSlider bediening kunt u de stand eenvoudig en direct 
 instellen met een vingeraanraking of slide-beweging.

Slim en ingenieus – de Siemens inductionAir combineert moeiteloos twee apparaten: het volledig 
geintegreerde afzuigsysteem en de innovatieve flexinduction kookplaat.

inductionAir: inductiekookplaat met geintegreerde afzuiging
• Flexinduction past de kookzones aan op de pannen tot wel 24 diameter – voor meer flexibiliteit.
• Met de dual lightSliderbedient u de kookplaat heel makkelijk en intuitief.
• powerMove: intuitieve bediening dankzij drie zones met verschillende temperaturen, 
 die automatisch activeren.
• De iQDrive motor is bijzonder krachtig en stil.
• De climateControl sensor controleert de kookdampen en geuren en past automatisch 
 de afzuigcapaciteit hierop aan.
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Edisons verlichting 
maakt totaal‑
concept zichtbaar 
in nieuwe 
showroom
Edisons Verlichting is een familiebedrijf en viert dit 

jaar z’n vijftigjarig jubileum. Zo’n twaalf jaar geleden 

nam Roger van Bukel het bedrijf over van zijn vader. 

“Sindsdien is er veel veranderd op het gebied van 

verlichting. Neem bijvoorbeeld de ontwikkelingen 

ten aanzien van LED verlichting. Ook is er veel vraag 

naar maatwerk ontstaan, waar we goed op inspelen. 

Aan de hand van de persoonlijke wensen van de 

klant leveren wij de lamp die helemaal past bij 

hetgeen zij zoeken.  

Totaalconcept 
Daarbij is er een toenemende behoefte aan het leveren van een totaalconcept. De kennis 
en ervaring die we in die vijftig jaar hebben opgedaan, maakt dat klanten goed advies 
krijgen en graag willen dat we ook suggesties doen ten aanzien van andere interieurelementen. 
Denk bijvoorbeeld aan trapleuningen met verlichting, raamdecoratie en meubelstukken. 
Dat doen we al, maar dat hebben we nog niet zichtbaar gemaakt voor nieuwe klanten. 
Daarom krijgt ons pand in Den Haag binnenkort een complete metamorfose en bent u 
rond de zomer van harte welkom in onze vernieuwde showroom!”

Brede collectie  
Voor dit project paste Daniela Cupello verlichtingselementen toe 
van Edisons Verlichting, zoals de kroonluchter in de slaapkamer, de 
hanglamp boven de eettafel en twee staande lampen. Roger van 
Bukel, eigenaar van Edisons Verlichting, licht toe: “Daniela en ik 

kennen elkaar al zo’n vijftien jaar en werken regelmatig samen. Ieder 
project en iedere klant is anders; zo ook bij Daniela. Dat vraagt om een 
brede collectie. Die kunnen wij bieden, zowel voor de particuliere als 
voor de zakelijke markt.”    

Tekst: Linde ten Broek 

Fotografie: Jurrit van der Waal

“Wij bieden een brede collectie voor 
zowel de particuliere als voor

 de zakelijke markt”

Edisons Verlichting
Wagenstraat 116
2512 BA Den Haag
Tel.: +31 (0)70 - 360 06 94
E-mail: info@edisons.eu

Voor meer informatie:
www.edison.eu

NL1_PRES_Edisons Verlichting_1/1.indd   2 26/02/2019   17:48



In aanvulling op de garantie volgens de CBW algemene voorwaarden (Centrale Branchevereniging 
Wonen) van 3 jaar, biedt Bemmel & Kroon u een veel uitgebreidere garantieregeling. Deze 10 jaar 
Bemmel & Kroon garantie is uniek in de keukenmarkt en houdt in: U krijgt de eerste 5 jaar volledige 
garantie op uw keukenmeubelen en werkbladen. Het zesde t/m 10 jaar krijgt u 50 % korting op 
alle eventuele kosten. Dat wil zeggen 50% korting op de benodige materialen, 50% korting op de 
voorrijkosten, en 50% korting op de eventuele montage door Bemmel & Kroon. Bovenstaande 
garantie geldt ten aanzien van gebreken als gevolg van fabricage en/of materiaalfouten.

10 jaar Bemmel & Kroon garantie

Garantie
regeling

Nergens anders vindt u een betere
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Ingrediënten voor 2 personen
• 250 gram kastanjechampignons
• 150 gram oesterzwammen
• 100 gram gerookte zalm
• 2 lepels creme fraiche
• 2 tenen knoflook
• 2 courgettes
• 1 ui
• peper
• zout
• olijfolie
• 1 citroen
• bieslook

Bereiding 
Snijd de knoflook en ui fijn en snijd de paddenstoelen in grove stukken. Doe wat olie 
in een hapjespan en fruit de ui glazig. Voeg daarna de knoflook en paddenstoelen toe. 
Laat het geheel staan op middenhoog vuur en roer regelmatig om. Maak ondertussen 
met een Spirellii linten van de courgettes en snijd de zalm in stukjes. Als de paddenstoelen 
zacht en geslonken zijn, voeg de crème fraîche toe.

Roer en voeg peper en zout naar smaak toe. Zet het vuur laag. Doe wat olie in een andere 
hapjespan (of koekenpan) en bak de courgetti ongeveer 5 minuten op middenhoog vuur. 
Voeg ondertussen de zalm aan de saus toe. Schep de courgetti en saus op het bord, 
besprenkel met wat citroensap en garneer met gesnipperde bieslook.

Bereidingstijd: ca. 20 minuten

Materialen: Spirelli Spiraalsnijder

Met dank aan www.leukerecepten.nl

Courgetti met paddenstoelen en zalm
Het allerlekkerste ‘Poortgebouw’ recept

ReceptBemmel & Kroon Keukens



De Lange & Reek
Volledig ontzorgd in uw nieuwe woning
Een nieuw huis, leuk en spannend tegelijk. Als uw appartement of eengezins-
woning straks wordt opgeleverd in geval van nieuwbouw of na de overdracht bij 
een bestaande woning is het ook van belang dat de inrichting minstens zo mooi 
wordt als de buitenzijde. Deze wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 
wanden en vloeren.

Woonklaar pakketten
Bij De Lange & Reek laten we u kennismaken met 

onze verschillende Woonklaar pakketten die we 

voor u hebben samengesteld. Zo’n pakket zorgt 

ervoor dat direct na de oplevering of overdracht de 

wanden en de vloeren worden afgewerkt volgens 

uw persoonlijke wensen en keuzes. In onze show-

room in Schiedam kunnen we u uitgebreid de 

verschillende pakketten en alternatieve mogelijk-

heden laten zien. Kortom, volledig ontzorgd in uw 

nieuwe woning. Dat regelen wij voor u. U hoeft niet 

langs allerlei losse leveranciers, maar één partij, 

één contactpersoon en één prijs.
‘Visgra at PVC v loe r en 
donke re wa nden, sa men met 
sfee rve rlichti ng zorgen hie r 
voor een wa rme u itst ra li ng. ’

‘Woonkla a r pa kketten v ia De La nge 
& Ree k. U hoe ft n iet la ngs a lle rle i 
losse leve ra ncie rs. Eén pa rti j, 
één conta ctpe rsoon, één pri js!

Noviteiten voor iedereen binnen handbereik
De Lange & Reek verstaan hun vak al meer dan 100 jaar. Groot geworden door 
continu in te spelen op de persoonlijke behoeften van klanten en de nieuwste 
ontwikkelingen in de markt. Hun oplossingsgerichte werkwijze maakt hen een 
betrouwbare partner voor woninginrichting.

‘Door de jaren heen hebben we een enorme ex-
pertise op woongebied opgebouwd waardoor we  
passende oplossingen kunnen aandragen volgens 
uw wensen en budget, zonder concessies te doen 
aan kwaliteit’, aldus eigenaar Marvin van Krieken. 
‘We kunnen perfect inspelen op individuele situaties 
doordat we alles onder één dak hebben van vloer, 
wand en raam tot meubels en accessoires.’
Ook hebben we altijd de laatste noviteiten in 
huis. Technisch vernuft dat is voorzien van alle  
gemakken, zoals een Domotica systeem dat via de 
smartphone of tablet is te bedienen. We hebben een 
ruime keus in rol-, vouw- en plisségordijnen. Maar 
natuurlijk ook aluminium of houten jaloezieën 
of trendy shutters. Raamdecoratie, zonwering 
voor buiten en horren, is precisiewerk en dat  
meten we vakkundig in met een laser. 

Een ander novum is de PVC-vloer van hout, leisteen 
of marmer. Bovendien zijn PVC-vloeren ideaal in 
combinatie met vloerverwarming en -koeling. Er 
is nauwelijks rendementsverlies en totaal geen 
last van condensvorming.

Marvin: ‘In onze uitgebreide toonzaal kun je alle  
inspirerende noviteiten in gebruik zien, materialen, 
stoffen en interieuropstellingen aanschouwen 
en meubels uitproberen.’ Voor de donkere dagen  
zorgen een sfeerhaard, inclusief schouw, voor  
optimale huiselijke gezelligheid. Voor iedereen 
binnen handbereik, want een rookkanaal is over-
bodig met een haard gestookt op bio-ethanol of de 
elektrische Mystic fire op basis van waterdamp. We 
zullen altijd voorop lopen in interieuroplossingen. 
Dat is onze kracht. U bent van harte welkom.
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Donker gri js

Z ee groen

Paa rs bla uw

Beton gri js

Villa roze

Donker gri js

Petrol

Wa rm gri js

As gri js

Z ee groen

Licht gri js

Licht gri js

Ei wit

Wa rm wit

Sn eeuw wit

Wanden &  Kleuren 
Het is niet erg om kleur te bekennen
De één kiest voor neutraal wit op alle wanden de ander voor een accentkleur 
op de wanden. Wat je ook kiest het vormt de basis van jouw nieuwe (t)huis.
Het Woonklaar pakket gaat uit van een Renovlies onderlaag op de wanden 
die kleine oneffenheden camoufleert. Daarna wordt deze onderlaag in een 
latexkleur naar keuze gesausd.

‘Hie ronder v i nd je een 
ee rste se lectie va n kleu ren. 
Uite ra a rd ka n je ze lf 
kiezen u it a lle RAL -kleu ren. ’

‘De Renov lie s ondergrond 
zorgt e rvoor dat kle i n e 
on e ffen heden i n de wa nden 
n iet meer zichtba a r zi jn. ’

‘K ie s een lichte kleu r 
a ls ba sis. Met donke re 
of fe lle re a ccentkleu ren 
op een of twee wa nden 
creee r je spee lsh e id. ’

‘K ie s je voor een donke re 
v loe r houd da n de wa nden 
licht va n kleu r. Dit zorgt 
e rvoor dat je de ka mer 
optisch n iet ve rkle i nt. ’
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PVC -v loe r

La min a at

Houten v loe ren

Vloeren & 
Materiaal

‘L a min a at of hout pa rket pa st 
zowe l bi j e en kla ssie ke, pra ktische 
a ls modern e i nte rie u rst i j l. ’

‘We hebben een mooie 
ba siscollectie la min a atkleu ren 
en u itvoe ri ngen sa menge ste ld. ’

Zoveel mensen, zoveel wensen
Zogenaamde ‘harde’ vloeren worden steeds populairder. Makkelijk in onderhoud en 
prima te combineren met vloerverwarming. Voor het Woonklaar pakket hebben we een 
mooie collectie laminaat, PCV laminaat en houten parket vloeren samengesteld. Maar 
ook voor een vloerbedekking met tapijt is een fraaie en kwalitief goede selectie gemaakt.

Tapi jt‘Ta pi jt is een prima keu ze 
voor i n de s la a pka mers. 
Het ge lu iddempend e ffect 
zorgt voor een goede 
n a chtru st. ’
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Veron a

Studio

Veron a

Studio



TYPEN PAKKET A  PAKKET B  PAKKET C  PAKKET D  OPTIE T1  OPTIE T2

APP 1.01 € 12.280,00 € 13.602,00 € 15.730,00 € 14.315,00 € 858,00 € 683,00

APP 1.02 € 11.958,00 € 12.826,00 € 14.223,00 € 13.956,00 € 433,00 € 239,00

APP 1.03 € 13.210,00 € 14.079,00 € 15.475,00 € 15.209,00 € 433,00 € 239,00

APP 1.04 € 12.803,00 € 13.684,00 € 15.008,00 € 14.761,00 € 530,00 € 319,00

APP 1.05 € 13.407,00 € 14.554,00 € 16.399,00 € 15.623,00 € 399,00 € 209,00

APP 1.06 € 12.618,00 € 13.784,00 € 15.659,00 € 14.858,00 € 420,00 € 176,00

APP 1.07 € 13.166,00 € 14.333,00 € 16.208,00 € 15.413,00 € 425,00 € 235,00

APP 1.08 € 13.529,00 € 14.623,00 € 16.383,00 € 15.789,00 € 177,00 € 15,00

APP 2.01 € 13.343,00 € 14.666,00 € 16.794,00 € 15.571,00 € 538,00 € 347,00

APP 2.02 € 12.804,00 € 13.673,00 € 15.069,00 € 14.813,00 € 526,00 € 315,00

APP 2.03 € 12.880,00 € 13.749,00 € 15.146,00 € 14.886,00 € 526,00 € 315,00

APP 2.04 € 12.766,00 € 13.612,00 € 14.972,00 € 14.741,00 € 424,00 € 229,00

APP 2.05 € 13.390,00 € 14.533,00 € 16.372,00 € 15.601,00 € 420,00 € 225,00

APP 2.06 € 13.441,00 € 14.607,00 € 16.482,00 € 15.693,00 € 404,00 € 216,00

APP 2.07 € 13.496,00 € 14.662,00 € 16.537,00 € 15.748,00 € 404,00 € 216,00

APP 2.08 € 13.780,00 € 14.914,00 € 16.739,00 € 16.080,00 € 177,00 € 15,00

APP 3.01 € 11.265,00 € 12.184,00 € 13.661,00 € 13.048,00 € 339,00 € 196,00

APP 3.02 € 12.683,00 € 13.551,00 € 14.948,00 € 14.692,00 € 432,00 € 237,00

APP 3.03 € 12.692,00 € 13.560,00 € 14.957,00 € 14.697,00 € 432,00 € 237,00

APP 3.04 € 12.538,00 € 13.384,00 € 14.744,00 € 14.503,00 € 424,00 € 229,00

APP 3.05 € 13.423,00 € 14.566,00 € 16.405,00 € 15.634,00 € 399,00 € 207,00

APP 3.06 € 13.575,00 € 14.741,00 € 16.616,00 € 15.827,00 € 425,00 € 233,00

APP 3.07 € 13.575,00 € 14.741,00 € 16.616,00 € 15.827,00 € 425,00 € 233,00

APP 3.08 € 13.529,00 € 14.623,00 € 16.383,00 € 15.789,00 € 177,00 € 15,00

APP 4.01 € 21.852,00 € 24.293,00 € 28.219,00 € 25.999,00 € 876,00 € 528,00

APP 4.02 € 13.423,00 € 14.566,00 € 16.405,00 € 15.634,00 € 399,00 € 207,00

APP 4.03 € 13.575,00 € 14.741,00 € 16.616,00 € 15.827,00 € 425,00 € 233,00

APP 4.04 € 13.575,00 € 14.741,00 € 16.616,00 € 15.827,00 € 425,00 € 233,00

APP 4.05 € 12.627,00 € 13.721,00 € 15.481,00 € 14.682,00 € 364,00 € 202,00

APP 5.01 € 27.316,00 € 29.303,00 € 32.499,00 € 32.025,00 € 585,00 € 306,00

APP 5.02 € 19.951,00 € 21.430,00 € 23.809,00 € 23.223,00 € 33,00 € 225,00

PAKKET A WOONKAMER HAL EN OVERIGE KAMERS

VLOEREN Laminaat 24 cm breed en plinten Laminaat 24 cm breed en plinten

WANDEN Renovlies en latex RAL 9010* Renovlies en latex RAL 9010*

PAKKET B WOONKAMER HAL EN OVERIGE KAMERS

VLOEREN PVC stroken en plinten Laminaat 24 cm breed en plinten

WANDEN Renovlies en latex RAL 9010* Renovlies en latex RAL 9010*

PAKKET C WOONKAMER HAL EN OVERIGE KAMERS

VLOEREN Eiken parket 19 cm hout en plinten Laminaat 24 cm breed en plinten

WANDEN Renovlies en latex RAL 9010* Renovlies en latex RAL 9010*

PAKKET D WOONKAMER HAL EN OVERIGE KAMERS

VLOEREN PVC stroken en plinten PVC Laminaat en plinten

WANDEN Renovlies en latex RAL 9010* Renovlies en latex RAL 9010*

Kom naar de showroom, dan informeren wij u over onderstaande aanbiedingen en verdere 
specificaties. Wij kunnen u dan aan de hand van de monstercollectie voorbeelden laten zien.

OPTIE T1
Hoofdslaapkamer tapijt type Verona i.p.v. harde vloerbedekking 

OPTIE T2
Hoofdslaapkamer tapijt type Studio i.p.v. harde vloerbedekking 

WOONKLAAR KEUZEPAKKETTEN AANBIEDING

* Excl. badkamers, toiletten en technische ruimtes
Alle genoemde pakketprijzen zijn incl. 21% B.T.W. en gaan uit van de standaard woning zonder opties.
Vloeren laminaat, PVC laminaat, parket hout (Eiken) en vloerbedekking volgens basis monstercollectie.
Wanden worden standaard in RAL kleur 9010 gelatext, andere kleur mogelijk tegen meerprijs.
Badkamer(s), toilet(ten) en technische ruimtes worden niet voorzien van Renovlies en latex.
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‘Sta nda a rd 
leve ren we een 
hoge pli nt. ’
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Adressen & openingstijden

In onze schitterende showrooms vindt u verbazend veel keuken-

opstellingen in alle denkbare modellen, kleuren en prijsklassen. 

In onze vestigingen in Zoeterwoude-Rijndijk en Den Haag zijn wij 

tevens een  premium brandstore. Kom snel bij ons langs 

voor inspiratie maar laat u vooral door ons van deskundig advies 

voorzien. Bemmel & Kroon maakt uw keukencomfort compleet!

Showrooms  Altijd in de buurt

WWW.BEMMELENKROON.NL

OPENINGSTIJDEN
Di t/m za 9.00 - 17.00 uur

Adres & openingstijden
SCHIEDAM
Bettoweg 22-24

Tel. 010 - 437 49 44

WWW.DELANGEENREEK.NL

Kijk voor de actuele koopzondagen op onderstaande website

Kenmerk: Bemmel&Kroon Poortgebouw, mei2019

CRUQUIUS

Cruquiusplein 50

Cruquiusplaza

Tel. 023 - 548 30 60

Vrijdag koopavond

OPENINGSTIJDEN

Ma t/m vrij 09.30 - 18.00 uur

Vrijdag tot 21.00 uur

Zaterdag 09.30 - 17.00 uur

ZOETERWOUDE/RIJNDIJK

Hoge Rijndijk 269

Rijneke Boulevard

Tel. 071 - 581 20 20

Donderdag koopavond

OPENINGSTIJDEN

Ma t/m vrij 09.30 - 18.00 uur

Donderdag tot 21.00 uur

Zaterdag 09.30 - 17.00 uur

DEN HAAG

Neckar 24

Industrieterrein Forepark

Tel. 070 - 320 60 65

Donderdag koopavond

OPENINGSTIJDEN

Ma t/m vrij 09.30 - 18.00 uur

Donderdag tot 21.00 uur

Zaterdag 09.30 - 17.00 uur


