
hHET GROTE HUISt



WONEN IN EEN NIEUWE  
DIMENSIE

___________
HET GROTE HUIS

Het Grote Huis biedt u een unieke kans om te wonen in een groene omgeving 
met grote historische, culturele en natuurlijke waarde. 

Waan u op Buitenplaats Haagwijk, waar architectuur wordt omringt 
door natuur, en ontdek ‘Het Grote Huis’. 

Beleef de rijke geschiedenis, prachtige omgeving en maak kennis met 
de 14 genereuze en kwalitatief hoogwaardige appartementen. 

Kom meer te weten over de historie, nabij gelegen omgeving, lokale producten, 
flora en fauna en meer.





Het feit dat u deze brochure doorleest, bewijst onomstotelijk 
dat u kwaliteit herkent en waardeert. 

Dat geldt net zo goed voor uw toekomstige woning als 
voor uw toekomstige keuken. 

Een premiumkeuken van SieMatic is u op het lijf geschreven; 
een keuken die naadloos aansluit op uw persoonlijke wensen en 

de individuele stijl van uw interieur.
VINK BOUW en SieMatic hebben gezamelijk geϊnvesteerd in 

een unieke samenwerking waardoor u verzekerd bent van het 
beste resultaat: een SieMatic keuken die garant staat voor 

jarenlang kookcomfort en esthetisch plezier.

`T LIEFST HET BESTE
___________



DESKUNDIG ADVIES EN  PROFESSIONEEL  ONTWERP

EEN BEZOEK DAT
NIEUWE DEUREN OPENT

___________

Ruim 40 jaar  hebben we een gerenommeerde 
speciaalzaak die u biedt wat u van ons mag verwachten.
Tijdloze designkeukens met innovatieve oplossingen die 
bijdragen aan kookplezier  en het leven leuker maken. 
Onmiskenbare en stijlvol gepresenteerd op basis van  

stijlcollecties:
Pure, Urban en Classic.

U vind bij ons de nieuwste apparatuur en accessoiretrends 
en alle mogelijkheden op gebied van materialen en 

designs voor werkbladen en keukenmeubelen.
Binnenhuisadvies behoord tot onze mogelijkheden.

Goedhart keukens & tegels
Hoorn 124 / 2404 HJ Alphen aan de Rijn

0172 422 100



Met de drie SieMatic-lifestyles PURE, URBAN en CLASSIC worden wereldwijd woonruimtes gecreëerd die de 
persoonlijkheid van de bewoners perfect weerspiegelen. Het lifestyle-concept van SieMatic volgt de actuele trends op het 
gebied van lifestyle en interieurtrends en maakt het mogelijk om voorheen starre keukenprogramma's flexibel, precies en 

afgestemd op uw persoonlijke smaak uit te voeren.

DE LIFESTYLES VAN SIEMATIC
___________



PURE
___________

Architectonisch design gekenmerkt door een strakke lijnvoering met weglating van  alles 
wat  overbodig is. 

Minimalistisch zoals u wilt. 
Alles in één kleur dan wel houtsoort of met accenten door het aanbrengen van contrasten. 

Eenvoud aan de buitenkant, geavanceerde en doordachte details aan de binnenkant.
SieMatic heeft internationale designprijzen gewonnen met details, zoals even prachtige als 

praktische indelingsmogelijkheden voor meubelen, laden en uittrekelementen. 





URBAN
___________

Stedelijk wonen kan overal.
SieMatic realiseert keukens die de sfeer ademen van stadswoningen.

Met een indeling die net zo onconventioneel is als uw manier van leven.
Losse elementen waarin alle keukenfuncties slim en creatief bij elkaar worden gebracht,

precies zoals u wilt.
Met ruimte voor apparaten met een retro-look, designmeubels met levenservaring,

vakantieherinneringen en een kruidentuintje.
Een levendige keuken waarin genieten verder gaat dan koken, eten en drinken.





Een stijl die u zelf bepaalt door een combinatie te kiezen
van vormen, materialen, kleuren en details.

Gebaseerd op de grote klassiekers, maar zo eigentijds als u wilt,
met alle praktische eigenschappen en handige snufjes van een moderne keuken.

Ingetogen, romantisch, uitbundig of zelfs glamoureus.
Geen reproductie van antiek maar een totaal nieuwe interpretatie van het begrip

`Classic´ dat ook in je nieuwe woning schitterend tot zijn recht komt.

CLASSIC
___________





SIEMATIC PREMIUM MATERIALEN

oppervlakte: hoogwaardige kunststof/SieMatic colorsystem
greep: edelstaal

werkblad: composietsteen
spoelbak: roestvrijstaal met design kraan

SIEMENS
PREMIUM APPARATUUR

5 jaar garantie

koel-vries combinatie
geïntegreerde vaatwasser

inductie kookplaat  
oven met magnetron

edelstaal wasemkap box-design

€ 12.500,-
KookKlaar, inclusief BTW

DIT ONTWERP IS OPGENOMEN IN DE V.O.N. 
PRIJS VAN DE WONING

___________

Deze impressies zijn ter illustratie. Ze zijn per bouwnummer verschillend en worden in de showroom met u bepaald. Aan deze impressies kunnen geen rechten worden ontleend

Bouwnummers: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10





DIT ONTWERP IS OPGENOMEN IN DE V.O.N. 
PRIJS VAN DE WONING

___________

SIEMATIC PREMIUM MATERIALEN

oppervlakte: hoogwaardige kunststof/SieMatic colorsystem
greeploos /edelstaal

werkblad: composietsteen
spoelbak: roestvrijstaal met design kraan

SIEMENS 
PREMIUMAPPARATUUR

5 jaar garantie

inbouw koel-vries combinatie
geïntegreerde vaatwasser

inductie kookplaat  
combi-magnetron

edelstaal wasemkap box-design

€ 16.500,-
KookKlaar, inclusief BTW

Deze impressies zijn ter illustratie. Ze zijn per bouwnummer verschillend en worden in de showroom met u bepaald. Aan deze impressies kunnen geen rechten worden ontleend

Bouwnummers: 3, 7, 9, 11, 12





DIT ONTWERP IS OPGENOMEN IN DE V.O.N. 
PRIJS VAN DE WONING

___________

SIEMATIC PREMIUM MATERIALEN

oppervlakte: hoogwaardige kunststof/SieMatic colorsystem
greeploos /edelstaal

werkblad: composietsteen
spoelbak: roestvrijstaal met design kraan

SIEMENS 
PREMIUM APPARATUUR

5 jaar garantie

koel-vries combinatie
geïntegreerde vaatwasser

kookplaat
compacte stoomoven met Cook control

compacte oven met magnetron
edelstaal wasemkap box-design

Bouwnummers: 13, 14

€ 20.000,-
KookKlaar, inclusief BTW

Deze impressies zijn ter illustratie. Ze zijn per bouwnummer verschillend en worden in de showroom met u bepaald. Aan deze impressies kunnen geen rechten worden ontleend







SIEMATIC MULTIMATIC
___________

30% meer opbergruimte.

Met MultiMatic wordt de designfilosofie van de SieMatic 
interieursystemen  voor keuken- en uittrekelementen consequent

in hoge, boven- en onderkasten voortgezet.
Dit uiterst flexibele indelingssysteem, dat exclusief

verkrijgbaar is bij SieMatic,
biedt hetzelfde esthetische genoegen dat door de elegante 

materiaalcombinatie van hoogwaardig aluminium, edelhout en 
fijn porselein ontstaat – maar ook veel nieuwe en tot in het

kleinste detail geperfectioneerde functies.

ALLES OP ORDE HEBBEN EN MEER



´T LIEFST HET BESTE

Dat was en is onze kwaliteitsfilosofie.

Kwaliteit die  ervoor  zorgt dat u jarenlang van uw SieMatic keuken 
gebruik kunt maken. 

Het gevolg van toepassing van hoogwaardige materialen die met de 
uiterste precisie zijn verwerkt, streng gecontroleerd tijdens en na 

hetproductieproces. 
Bij SieMatic wordt in een aantal sectoren zelfs nog consequenter 

getest dan de normen voorschrijven.
Veel in de branche toegelaten materialen en stoffen worden om 
redenen van kwaliteit en zekerheid bij SieMatic  niet gebruikt. 

De basis voor de bijzondere SieMatic kwaliteit ligt niet alleen in de 
hoogwaardige gekwalificeerde medewerkers en de vernieuwde 

productietechniek maar  ook in de rijke ervaring van onze 
onderneming : sinds 1929 worden bij SieMatic eerste klas 

keukenmeubelen gemaakt – en anders niets.





INDRUKWEKKENDE TECHNIEK
&

FACINEREND DESIGN

Wij hebben gekozen voor Siemens omdat de 
nieuwste technologie in het design en jouw 

persoonlijke stijl centraal staan.

___________
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