Rubriek

Onze keuken. Van Verhoeks.
Keukenladen die zich automatisch openen na een licht tikje en uit zichzelf na vier seconden weer sluiten. Dergelijke avonturen zijn te beleven in de inspirerende keukenwereld van
Verhoeks. Keukens als kunst. Keukens die bezoekers met een glimlach het pand doen verlaten. Het verhaal achter deze keukens (én meer) leest u in onderstaand artikel.

Tony Verhoeks:
‘Bij Verhoeks komt men om iets moois te kopen.’

‘Wij hoeven het hier niet over kwaliteit te hebben, dat
spreekt voor zich,’ aldus directeur Tony Verhoeks.
‘Bij Verhoeks komt men om iets moois te kopen.’
Keukens die wat losmaken
‘Er zijn van die zaken in het leven die niet te omschrijven zijn, maar des te meer te voelen én te proeven
zijn. Zo werkt dat ook bij onze keukens,’ vertelt Verhoeks. Het gebeurd dan ook regelmatig dat bezoekers in de showroom ineens uitroepen: ‘Dat is onze
keuken!’ Verhoeks: ‘Mensen zeggen zoiets op basis
van gevoel: die keuken past bij hen.’
Verhoeks serveert keukens voor de fijnproevers. De
directeur smult van deze keukens: ‘Luxe is volstrekt
onnodig, maar het is wél leuk. Het maakt je tot de
mens die je graag wilt zijn, het bepaalt je imago. En
het leven is te kort om jezelf deze dingen te ontzeggen. Durf te dromen!’
Keukens voor fijnproevers
Bij Verhoeks zij ze gefascineerd door keukens. Een
vooruitstrevende opvatting over architectuur, ergonomie en functionaliteit, aangevuld met een toefje
inspiratie uit Milaan vormen de ingrediënten voor de
karakteristieke Verhoeks keukens. Hierbij laat

Verhoeks zich niet leiden door trends, maar creëert
het tijdloze oplossingen.
In de showroom zijn tal van keukens te bewonderen.
Bij binnenkomst staat een door Porsche Design ontworpen Poggenpohl-keuken uit te blinken. Iets verderop glinstert een Zeyko-keuken van elegantie. De
keukens bij Verhoeks vallen op door hun minimalistische en strakke ontwerpen.
Klant als partner
Maar de flonkerende showroomkeukens vertellen
niet het hele verhaal. Verhoeks: ‘Wij denken namelijk
niet in losse kastjes. Wij denken in concepten: het
gaat om het juist neerzetten van deze elementen.
Vergelijk het met de bloemist die losse bloemen
componeert tot een fleurig en harmonieus boeket.’
Om de juiste indeling neer te zetten, dient Verhoeks
de klant te kennen. ‘Wij verkopen dan ook geen keukens, wij willen een partner voor de klant zijn. “Wat
vindt u belangrijk?” Dat is de vraag waarom alles
draait,’ licht Verhoeks toe. ‘Samen met de klant gaan
wij op zoek naar een mooie, passende keuken. Daar
nemen wij rustig de tijd voor.’
Uiteindelijk komt Verhoeks altijd met een oplossing
op maat, aangepast aan de smaken en voorkeuren

van de klant. In tal van stijlen: van Italiaans tot tijdloos
design. En altijd in harmonie met de woning, de
levensstijl, de wensen en het budget van de klant.
Ongewoon goed
Kortom, Verhoeks slaat een andere toon aan en is
daarmee toonaangevend. Tot in blessuretijd, inclusief
een correcte montagedienst en dito klantenservice.
‘Want het is ook een kunst om de gewone dingen
ongewoon goed te doen,’ besluit Verhoeks.
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