
 

 

Dé specialistische totaalbeleving  

   Sanitairbrochure  

   Optie keukens 

   Bastide 5 Meteren 



 

 

  “Of je nu groots denkt of  

   klein wilt beginnen” 



 

 

Alles voor de beste beleving 

 

Een nieuwe keuken of badkamer uitzoeken is een bijzonder moment. Om de juiste keuzes te maken, moet u 

zichzelf zorgeloos kunnen oriënteren. Dat doet u door een ontwerp te zien, maar ook door het te voelen en  

erover in gesprek te gaan met specialisten. Bij Middelkoop doen we dan ook alles voor de beste beleving. 

 

Keukens en badkamers zijn tegenwoordig veel meer dan functionele ruimtes. Ze maken uw woning uniek en verrijken 

uw leven. Zéker als ze zo ontworpen zijn dat ze perfect aansluiten bij uw wensen, smaak en levensstijl. Met slimme 

innovaties en duurzame oplossingen gaan we samen op weg naar comfort, schoonheid en een persoonlijk statement. 

 

Optimaal genieten 

Onze wereld van keukens en badkamers is de ideale plek om de juiste keuzes te maken. Zónder dat u daarbij uw  

keuzevrijheid verliest. We begrijpen namelijk als geen ander dat u het op uw manier wilt doen. Alleen dan kunt u straks 

immers optimaal van uw keuken of badkamer genieten. 

 

Of u nou groots denkt of liever klein wilt beginnen: in onze showroom vindt u alle inspiratie. En we helpen u graag op 

weg met open en eerlijk advies. Door u te ontzorgen en in alle opzichten blij te maken, zorgen we er samen voor dat u 

uw ideale keuken of badkamer onbezorgd kunt ontdekken. 

Dé specialistische totaalbeleving 

www.middelkoopculemborg.nl 



 

 

het project 
bezoek, beleef & geniet 



 

 

Uw voordelen in het project 33 woningen Bastide 5:  
 

Als toekomstige bewoner van Bastide 5 staat u voor een belangrijke keuze. Want met welke keuken en badkamer verrijkt u uw woning? Kiest u voor 

Middelkoop, dan profiteert u in ieder geval van de volgende voordelen: 

 

 U kunt kiezen uit vijf keukenmerken en vijf badkamermerken. 

 Onze specialisten zijn volledig op de hoogte van de mogelijkheden in uw woning. 

 We leveren direct aan de aannemer en werken nauw samen met alle projectpartners. 

 U hoeft geen aanbetaling te doen voor uw keuken. 

 Per woning is een uniek ontwerp beschikbaar. 

 



 

 

Badkamer: 

 HansGrohe Focus coolstart  

 Villeroy en Boch Architectura wastafel 60cm 

 HansGrohe Unica C glijstangcombinatie 

 HansGrohe Focus douchemengkraan 

 Easydrain Fixt-1 70cm 

 Villeroy en Boch Onovo wandcloset i.c.m. Wisa inbouwreservoir 

 

Toilet: 

 Villeroy en Boch Onovo wandcloset i.c.m. Wisa inbouwreservoir 

 Villeroy en Boch Onovo fonteinset met HansGrohe fonteinkraan 

 

Tegels: 

 De aanschafwaarde voor de wandtegel is €25,- maximale verwerkingsmaat 25x33  

 De aanschafwaarde voor de vloertegel is €30,- maximale verwerkingsmaat 30x30   

 

Standaard sanitairproducten  



 

 

Standaard badkamer- en toiletopstelling  
Bouwnummer 1E, 7, 10, 11, 12, 13, 25, 26, 27, 30, 31, 32 en 33    

De standaard sanitair artikelen zijn opgenomen in de woningprijs.  

   



 

 

Luxe badkamer- en toiletopstelling  



 

 

Standaard badkamer- en toiletopstelling  
Bouwnummer 6, 8, 9, 14 en 15    

De standaard sanitair artikelen zijn opgenomen in de woningprijs.  



 

 

Luxe badkamer- en toiletopstelling  



 

 

Standaard badkamer- en toiletopstelling  
Bouwnummer 28 en 29    

De standaard sanitair artikelen zijn opgenomen in de woningprijs.  



 

 

Luxe badkamer- en toiletopstelling  



 

 

5 Jaargarantie bij 4 of meer inbouwapparaten per keuken  
(2 jaar volledige garantie en 3 jaar aanvullende garantie excl. 
voorrijkosten) 

 COMBI-MAGNETRON 11 Functies 

 KOELKAST inhoud 132 liter 

 AFZUIGKAP RVS recirculatie 

 INDUCTIEKOOKPLAAT 4 zones 

 VAATWASSER 13 Couverts 

 

 

Optie keukenapparatuur type: A + E + H + Tk 



 

 

Merk: MK Collectie     Spoelbak: RVS vlakinbouw 

Kunststof front rondom afgewerkt.  Kraan: Eenhendel 

Kleur: Weiss softglans 

Corpus: Wit      Deze keuken is niet bij de woningprijs inbegrepen. 

Apparatuur: Whirpool    De projectaanbieding voor deze  

Werkblad: Kunststof    opstelling kost voor u: € 5.995,- 

Keukenopstelling type H 
Bouwnummer 1 en 3, 2 en 4 gespiegeld 



 

 

Optie luxe keukenopstelling  Merk: MK Collectie     Spoelbak: RVS vlakinbouw 

Kunststof front rondom afgewerkt.  Kraan: Eenhendel 

Kleur:  Zwart 

Corpus:  Zwart     Deze keuken is geheel naar eigen  

Apparatuur: Whirlpool    wens aan te passen. 

Werkblad: Natuursteen     



 

 

Merk: MK Collectie     Spoelbak: RVS vlakinbouw 

Kunststof front rondom afgewerkt.  Kraan: Eenhendel 

Kleur: Weiss softglans 

Corpus: Wit      Deze keuken is niet bij de woningprijs inbegrepen. 

Apparatuur: Whirpool    De projectaanbieding voor deze  

Werkblad: Kunststof    opstelling kost voor u: € 5.995,- 

Keukenopstelling type E 
Bouwnummer 6 en 9, 8 gespiegeld 



 

 

Optie luxe keukenopstelling  Merk: MK Collectie     Spoelbak: RVS vlakinbouw 

Kunststof front rondom afgewerkt.  Kraan: Eenhendel 

Kleur:  Bardolia 

Corpus: Bardolia     Deze keuken is geheel naar eigen  

Apparatuur: Whirlpool    wens aan te passen. 

Werkblad: Kunststof      



 

 

Merk: MK Collectie     Spoelbak: RVS vlakinbouw 

Kunststof front rondom afgewerkt.  Kraan: Eenhendel 

Kleur: Weiss softglans 

Corpus: Wit      Deze keuken is niet bij de woningprijs inbegrepen. 

Apparatuur: Whirpool    De projectaanbieding voor deze  

Werkblad: Kunststof    opstelling kost voor u: € 5.995,- 

Keukenopstelling type A 
Bouwnummer 20 



 

 

Optie luxe keukenopstelling  Merk: MK Collectie     Spoelbak: RVS vlakinbouw 

Kunststof front rondom afgewerkt.  Kraan: Eenhendel 

Kleur:  Lava 

Corpus: Lava      Deze keuken is geheel naar eigen  

Apparatuur: Siemens  en Bora    wens aan te passen. 

Werkblad: Natuursteen     



 

 

Merk: MK Collectie     Spoelbak: RVS vlakinbouw 

Kunststof front rondom afgewerkt.  Kraan: Eenhendel 

Kleur: Weiss softglans 

Corpus: Wit      Deze keuken is niet bij de woningprijs inbegrepen. 

Apparatuur: Whirpool    De projectaanbieding voor deze  

Werkblad: Kunststof    opstelling kost voor u: € 7.250,- 

Keukenopstelling type TK 
Bouwnummer 28 en 29 gespiegeld 



 

 

Optie luxe keukenopstelling  Merk: MK Collectie     Spoelbak: RVS vlakinbouw 

Kunststof front rondom afgewerkt.  Kraan: Eenhendel 

Kleur:  Bronx en Wit 

Corpus: Wit      Deze keuken is geheel naar eigen  

Apparatuur: Siemens  en Bora    wens aan te passen. 

Werkblad: Natuursteen     



 

 

Middelkoop 
Dé specialistische totaalbeleving 



 

 

Keukens 

Een moment, alstublieft. 

Badkamers 

Uw centrum van ontspanning.  

Vloeren 

Een (totaal)plaatje, Dat loopt lekker. 

Kasten 

Uniek, op maat en naar wens. 

Een familiebedrijf. 4 generaties. Kees, Henk, Hans en Henk. Ieder met een eigen verhaal, tegelijkertijd verbonden in gastvrijheid en gedrevenheid. Dat typeert de familie Middelkoop. 

Al 85 jaar zijn de familie en het bedrijf met elkaar verweven. Het bedrijf met haar specialisten. En de specialisten met ú. Want samen zijn we Middelkoop.  

4.000 m² showroom: Onze indrukwekkende wereld van keukens, badkamers, vloeren en kasten. We zorgen ervoor dat iedereen de beste beleving ervaart, of je nu groots denkt of 

klein wilt beginnen. U gaat onbezorgd ontdekken, vinden, deskundige hulp krijgen en vooral genieten én nagenieten. 

Culemborg: Onze showroom bevindt zich op bedrijventerrein Pavijen, vlakbij de historische binnenstad en de prachtige uiterwaarden van de rivier de Lek. Niet voor niets is onze vesti-

gingsplaats een onderdeel van onze bedrijfsnaam.  

 

“Een trots familiebedrijf: van generatie op generatie, sinds 1933” 



 

 

de showroom 
bezoek, beleef & geniet 



 

 

“Een keuken of badkamer  

kopen is een bijzondere en  

aangename beleving” 

We zorgen ervoor dat iedereen de beste beleving ervaart, of je nu groots denkt of klein wilt beginnen. U gaat onbezorgd ontdekken, 
vinden, deskundige hulp krijgen en vooral genieten én nagenieten. Onder het genot van een kopje koffie met een lekkernij.  
De keuken en badkamer zijn vaak de eerste dingen waar je aan denkt bij een (nieuw) huis. Heel kostbaar natuurlijk. En het is daar-
om ook niet een aankoop die je zomaar even doet.  

Het Middelkoop team heet u van harte welkom. De openingstijden treft u op de achterkant van deze brochure.  

Onze indrukwekkende wereld van keukens, badkamers, vloeren en kasten.  

Een uitgebreide showroom  



 

 

inspiratie 
bekijk, beleef & geniet 



 

 



 

 

Dé specialistische totaalbeleving  

Middelkoop 

Bedrijfsgegevens 

Beesdseweg 2 

4104 AW CULEMBORG 

Contactgegevens 

0345 - 51 20 20 

info@middelkoopculemborg.nl 

www.middelkoopculemborg.nl 

 

Openingstijden 

Ma t/m Do 09:00-17:30 

Vr  09:00-21:00 

Za  09:00-16:00 

Zo  Gesloten  


