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INHOUD
ULTIEM
GENIETEN
IN HUIS
Een keuken of badkamer kopen doe je niet zomaar. Je wilt
dat deze ruimtes van a tot z voldoen aan jouw wensen én
passen bij je persoonlijke situatie. Piet Klerkx denkt graag
met je mee en heeft voor elke uitdaging een oplossing.
Samen ontwerpen we jouw ideale keuken of badkamer!
Onze adviseurs zijn vakmensen met een flinke dosis ervaring.
Ze staan klaar om je vrijblijvend te adviseren, mee te denken
én te wijzen op mogelijkheden waar je wellicht nog niet aan
had gedacht. Daarbij draait het altijd om de manier waarop jij
een ruimte gebruikt of wilt gaan gebruiken. Ben je liefhebber
van uitgebreid koken of kies je vanwege je drukke bestaan
liever voor een snelle maaltijd? Wil je een efficiënte badkamer
voor het hele gezin of juist een plek waar je uren ongestoord
kunt relaxen? Bij iedere wens en situatie past een andere
keuken of badkamer. Ons doel? Met jou een badkamer of
keuken samenstellen waar je jarenlang plezier van hebt!

liefde
voor
... KOKEN

4

Van kookplek naar leefkeuken:
de keuken is het hart van jouw huis.

In dit magazine bieden we je alvast volop inspiratie. Wil je
onze keukens en badkamers in het echt bekijken? Dan zien
we je graag terug bij Piet Klerkx in Waalwijk of Amersfoort!

... BADEN
Van douchecel naar relaxruimte: geniet van
comfort, rust en stijl in jouw nieuwe badkamer.

WILLIAM HENDRIKS
Piet Klerkx Keukens & Badkamers
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BINNENKIJKEN
Claudia en Tom geven een kijkje in
hun ruime leefkeuken. “We zijn dol op
natuurlijke materialen zoals graniet
en hout.”
Leonie koos voor een moderne,
rustige sfeer in haar badkamer.
“Mijn badkamer is een heerlijke
relaxplek.”
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MAAK EEN
AFSPRAAK
IN DE
SHOWROOM
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DRIE MENSEN,
DRIE KEUKENS
Kijk binnen in de keuken van
een drukbezette starter, een
liefdevolle familie en een
gastvrije levensgenieter.

8

Apparatuur vormt de basis
van jouw keuken. En er is
zoveel mogelijk!
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PIET KLERKX, KOKEN & BADEN
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Een keuken kopen: wat komt
daar allemaal bij kijken? Van
oriëntatie tot het bezoek aan
de showroom, van inmeten tot
plaatsing: deze stappen doorloop je op weg naar jouw ideale
keuken.
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Ontzorgen van A tot Z: Marcella
koos voor een badkamer, keuken
én toilet van Piet Klerkx.
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DRIE MENSEN,
DRIE BADKAMERS

1 AFMETING,
2 BADKAMERS

Modern, praktisch en bijzonder
comfortabel. Kijk binnen in drie
badkamers met ieder hun eigen
stijl.

Beschik jij over zeeën van
ruimte of is je badkamer
juist heel compact? Wat de
afmeting van je badkamer
ook is, deze biedt sowieso de
mogelijkheid voor verschillende prachtige indelingen.
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Tegels bepalen voor een groot
deel de sfeer van je badkamer.
Welke tegel kies jij?
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next125 Een moderne greeploze keuken
met een glazen werkblad. De ronde hoeken
versterken de zachte uitstraling van de
steengrijze matlak keuken.
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VAN
KOOKPLEK
NAAR
l
leefkeuken

binnen

kijken
Piet Klerkx realiseerde een
prachtige leefkeuken voor Claudia.
Zij en Tom wilden graag een
kookeiland, maar de keukenruimte
was hiervoor te beperkt. Onze
adviseur stelde voor om twee
muren weg te halen en zo een
grote, open ruimte te realiseren.
Een schot in de roos! Bij het
ontwerp van de keuken werd
onder andere meegedacht over
de opstelling, materialen en de
apparatuur. Het resultaat is een
keuken die volledig aansluit bij de
wensen van Tom en Claudia.

Huis

CLAUDIA 36 jaar

Woont samen met Tom

Werkt als administratief
medewerkster

Het team van Piet Klerkx is trots
op het eindresultaat. Niets is
leuker dan achteraf van mensen
terughoren wat een fijne plek de
keuken is geworden.
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HET
HART
VAN ONS

binnen

kijken

"De strakke uitlijning van de
apparatuur zorgt ervoor dat
de wand heel rustig oogt.
De apparaten in de wand
bevinden zich op werkhoogte:
zo kun je overal gemakkelijk bij.
Praktisch én ergonomisch."
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Een onmisbare toevoeging aan
de keuken van iedere wijnliefhebber. Een wijnklimaatkast is
niet alleen een echte blikvanger,
maar zorgt ook voor de ideale
bewaaromstandigheden voor
jouw wijncollectie. In de koeling
bewaar je zowel witte als rode
wijn bij de juiste temperatuur
én in een kalme, trillingvrije
omgeving. Steeds meer mensen
kiezen voor dit prachtige
apparaat in hun keuken.

“Onze leefkeuken heeft een perfecte balans
tussen design en gemak. Ik had niet verwacht
dat we zoveel in de keuken zouden zitten!”
CLAUDIA

PIET KLERKX, KOKEN

KOKEN EN LEVEN
GAAN SAMEN IN
ONZE KEUKEN
Een heerlijke, lichte woonplek. Zo omschrijft Claudia de
keuken van haar en haar vriend Tom. “Ons leven speelt zich
voor een groot deel af in de keuken. We ontbijten er en als
we ‘s avonds thuiskomen nemen we er tijdens het koken
samen de werkdag door. Daarna samen lekker eten en
afsluiten met een kop koffie. Ik had niet verwacht dat
we zoveel in de keuken zouden zitten!”
Claudia: “Deze ruime keuken past helemaal bij ons. We wilden
altijd al graag een leefkeuken, maar wisten niet goed hoe we
deze in de bestaande ruimte konden realiseren. De adviseur
van Piet Klerkx kwam met het idee om twee muren weg
te halen. Hierdoor ontstond een grote ruimte waar we een
kookeiland konden combineren met een kastenwand, die
wegvalt in de muur. Tom en ik houden heel erg van natuurlijke materialen. We kozen daarom voor houten fronten en
een granieten werkblad. De combinatie met het matwit van
het eiland maakt dat de keuken heel rustig oogt en naadloos
overgaat in de woonkamer.”
De juiste apparatuur
In de showroom van Piet Klerkx gaven Claudia en Tom aan
dat gemak, maar ook gezond en lekker eten erg belangrijk
voor hen zijn. “Daar wist de adviseur wel raad mee. In onze
keuken hebben we nu precies de apparatuur die wij graag
gebruiken. Een grote kookplaat en een stoomoven, maar
ook een koffieautomaat en een wijnklimaatkast. De adviseur
dacht bovendien mee over de perfecte locatie voor de
apparatuur. Een echte blikvanger is de witte designafzuigkap,
die ook een lamp is. Deze strak vormgegeven kap maakt de
keuken nóg meer tot een leefruimte.”

Deze Siemens vaatwasser is een
verhoogd model met energieklasse A+++
en ledverlichting.
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Keukens

in alle
soorten

DRIE
MENSEN,
DRIE
KEUKENS
Zoveel mensen, zoveel keukenwensen.
We kijken binnen bij drie Piet Klerkx
klanten. Allemaal gek op lekker eten,
maar met een compleet verschillend
leven. Een drukbezette starter, een
liefdevolle familie en een gastvrije
kookliefhebber. Schuif je met ons aan?
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De strakke wandafzuigkap is een
stijlvolle blikvanger aan de muur.

“Het was liefde op het eerste
gezicht. Ik wilde altijd al
graag een werkeiland en de
moderne stijl van de keuken
sprak me meteen aan. Door
de week zijn mijn vriend en ik
vaak laat thuis en wil ik snel
en efficiënt het eten kunnen
bereiden. In het weekend
kook ik graag uitgebreid. In
deze keuken kan het allebei!”

SAMMY 27 jaar
Woont samen met Fadi
Werkt als rapportagemedewerker

FRIS & RUIMTELIJK

De Franke 3-in-1 kokendwaterkraan:
één kraan voor kokend, warm en
koud water.
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“Deze landelijke keuken
past perfect bij ons gezin.
De ruimte is gezellig,
praktisch ingedeeld en
van alle gemakken voorzien. Terwijl de kindjes
aan tafel spelen zet ik in
een handomdraai een
maaltijd op tafel. In de
vele laden en kasten
bergen we bovendien
handig alle keukenbenodigdheden op.”

Klassieke grepen
en paneeldeuren
zorgen voor een
landelijke sfeer in
de keuken.

SABRINA 31 jaar
De compacte combi-oven
beschikt zowel over een ovenals een magnetronfunctie.

Getrouwd met Johan
Twee kinderen: Aimée en Quinn
Werkt als verpleegkundige

LANDELIJK & FAMILIE
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WARM & GASTVRIJ
MARIJ-ELLEN 49 jaar

De Bauknecht koffiemachine
heeft een strak design en is
eenvoudig te combineren met
andere Bauknecht apparaten.

Twee tieners: Michelle en Bodrik

PIET KLERKX, KOKEN

Ondernemer in vastgoed

Door de plaatsing op ooghoogte
haal je eenvoudig en zonder
bukken je gerecht uit de oven.

“Na een drukke dag op het werk en
op school, genieten we hier volop.
We experimenteren en koken samen.
In het weekend is het vaak een
gezellige boel met veel vriendjes
van school en hockey. We bereiden
in groepjes allerlei gerechten voor
en zitten vaak met hele elftallen te
genieten na een hockeywedstrijd en
chillmiddag! De mooiste plek in huis
is wat ons betreft dan ook de keuken.”
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Wist je dat Piet Klerkx
al stenen werkbladen
levert vanaf 225 euro
per strekkende meter?
Zo wordt dit mooie
materiaal voor iedereen
toegankelijk!

KIES JE FRONT, GREEP EN WERKBLAD

DE BASIS VAN
JE KEUKEN
012

Werkbladen en fronten geven jouw keuken zijn unieke
uitstraling. Bij Piet Klerkx vind je een groot aanbod in
verschillende kleuren en materialen. Kies voor fronten
van kunststof, hout of glas, voor een matte of hoogglans
afwerking en voor gladde, casette- of kaderdeuren.
Ook voor wat betreft werkbladen is er ontzettend veel
mogelijk. Gaat jouw voorkeur uit naar een dun of dik
blad? Kies je voor duurzaam laminaat, voor de unieke
uitstraling van graniet of wellicht voor een nieuwe trend:
een glazen werkblad? Onze adviseurs vertellen je graag
meer over de verschillende mogelijkheden en helpen
met kiezen!

Parel

PIET KLERKX, KOKEN

uit de
showroom

ARAS Deze ruime eilandkeuken oogt modern, maar toch
warm. De keuken bestaat uit een eiland met een robuust
donker werkblad en een geïntegreerde apparatenwand met
sfeervolle houtdessin fronten. De greeploze laden aan beide
zijden van het eiland bieden volop opbergruimte.

TREND: EEN STIJLVOLLE AFWERKING
VAN JE KEUKEN DOOR STANDBOUW
Bij inductiekoken
wordt niet de plaat,
maar de pan verhit.
Efficiënt en veilig!

Het is een van dé trends in keukenland: standbouw. Met deze techniek
kunnen we kasten of apparaten stijlvol integreren in de muur van een
keuken. Standbouwtechniek wordt ook gebruikt om nissen te creëren
in de wand van een keuken. Hier kun je accessoires en kookboeken in
plaatsen of bijvoorbeeld een koffiehoek inrichten.
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Blokschouw. 90 cm. Antifingerprint en
makkelijk te reinigen. De randafzuiging zorgt
voor een betere afvoer van de luchtjes.

Fornuis met grote oven, 4 pitten
en volwaardige wokbrander.

keuken
ONMISBARE

De koelkast die je drankjes heerlijk koel houdt. De oven
waarin je de lekkerste taarten bakt. De vaatwasser die je
het vervelendste klusje uit handen neemt… Apparatuur is
onmisbaar in jouw keuken. En is er zoveel mogelijk!
Binnen het brede aanbod van Piet Klerkx vindt iedere
keukengebruiker de perfecte apparatuur. Of je nu het
liefst iedere dag een driegangenmenu kookt, een bewuste
eter bent of juist vaak een snelle maaltijd kiest. Onze
adviseurs maken je wegwijs in de verschillende merken
en mogelijkheden en denken graag met je mee. Samen
kiezen we de apparatuur die het best bij jou past.

KRACHTEN

Siemens gas-op-glas kookplaat
De gas-op-glas kookplaat van Siemens combineert de voordelen
van koken op gas met het gemak van een glazen kookplaat.
Omdat je op gas kookt kun je de temperatuur heel nauwkeurig
regelen en in een paar seconden aanpassen. Tegelijkertijd maakt
de hittebestendige glaskeramische plaat de kookplaat eenvoudig
te reinigen.

De Franke 3-in-1 kokendwaterkraan: één kraan voor kokend,
warm en koud water.

Energiezuinige koel/vriescombinatie.
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Bauknecht stoomoven
Ken jij de stoomoven al? Dit apparaat is een echte
trend in keukenland. In een stoomoven bereid
je voedsel met behulp van stoom. Deze manier
van koken is gezond, lekker, snel en veilig. Alle
smaken, vitamines en sappen blijven bij het koken
met stoom optimaal bewaard. Ook opgewarmde
maaltijden blijven lekkerder, omdat ze door de
stoom niet uitdrogen

PIET KLERKX, KOKEN

RECHT MET STANDBOUW APPARATENWAND
Mooi om te zien en handig in gebruik! In deze
veelzijdige woonkeuken wordt een recht werkgedeelte gecombineerd met een standbouw
apparatenwand. Omdat de apparatenwand
wegvalt in de muur oogt de keuken rustig en
ruimtelijk. Tegelijkertijd kun je in de kastjes al je
servies en kookspullen kwijt.

EILAND MET SPEELSE WANDELEMENTEN
Deze moderne eilandkeuken bestaat uit een
eiland met kook- en spoelgedeelte en een
aantal wandelementen. De wandkasten en
oven zijn deels geïntegreerd in de wand, waardoor een speels effect ontstaat. De nis boven
de oven biedt ruimte voor servies en accessoires. Het zitgedeelte maakt het mogelijk om
tijdens het koken gezellig aan te schuiven.

2in1

1 AFMETING
2 KEUKENS

NIEUW BEELD

Hoe je nieuwe keuken er uit komt te
zien, is onder andere afhankelijk van
de afmeting van de keukenruimte in
je woning. Maar dat betekent niet
dat je vastzit aan één opstelling.
In vrijwel elke keukenruimte zijn
verschillende opstellingen mogelijk.
Dat laten we je graag zien!
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nIeuwe
EEN n
KEUKEN IN
10 STAPPEN
1
STAP 1: JOUW WENSEN OP EEN RIJ
Voorafgaand aan je bezoek aan de
showroom is het slim om jouw wensen
alvast op een rij te zetten of misschien
thuis al een moodboard te maken.
Wat vind jij mooi en handig? Wat mis
je in je huidige keuken? En welke
elementen zie je liever niet terug?
Meet ook alvast globaal de ruimte
op waar de keuken komt te staan.
Weet je niet goed waar je moet
beginnen en wat de mogelijkheden
in jouw huis zijn? De adviseur van
Piet Klerkx komt graag bij je thuis om
tijdens een voormeetafspraak jouw
persoonlijke situatie te bekijken.

De knoop is doorgehakt: je
wilt een nieuwe keuken. En nu?
We vertellen je over de stappen
die je doorloopt wanneer je een
keuken koopt bij Piet Klerkx!

2
STAP 2: BEZOEK AAN DE SHOWROOM
In de showroom van Piet Klerkx ben je altijd welkom. Loop binnen of maak
een afspraak op een moment dat het jou uitkomt. Onze showroom is zeven
dagen per week geopend. En zelfs buiten openingstijden kun je een
afspraak maken.
Wensengesprek
Onze adviseurs hebben alle aandacht voor jou en denken graag met je mee.
Om een goed beeld te krijgen van jouw ideale keuken, stelt de adviseur je
een aantal vragen. Wat vind je mooi, handig en belangrijk in een keuken?
Hoe is je leefsituatie? Wat voor type kok ben je? Welke apparaten gebruik
je in de keuken? Wat mis je in je huidige keuken? En heb je misschien zelf
al ideeën over een indeling? In de showroom laat de adviseur zien welke
indelingen, stijlen en trends er allemaal mogelijk zijn. Jullie bekijken samen
wat jou aanspreekt en doen ideeën op.
Keuzes maken
In het wensengesprek is duidelijk geworden welke stijl je aanspreekt, hoe je
je keuken gebruikt en welke indeling je wenst. Nu ga je samen met een adviseur kijken welke werkbladen, grepen, fronten en apparaten daarbij passen.
Van matlak tot hoogglans, van greeploos tot juist een opvallende greep:
alles kan en alle combinaties zijn mogelijk.
Ontwerp van de keuken
De adviseur maakt een tekening van het voor- en bovenaanzicht van je
nieuwe keuken en eventueel een 3D-tekening. Zo krijg je een goed beeld
van het uiterlijk en de indeling van de keuken.
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De offerte
De adviseur maakt direct een transparante berekening van de kosten van
de keuken. Eventueel kun je deze offerte thuis nog eens rustig doornemen.
Is alles naar wens?

STAP 7: INDIEN JE MEERWERK WENST
Je kunt ervoor kiezen om eventueel meerwerk door Piet Klerkx
uit te laten voeren. Denk hierbij
aan het verwijderen en afvoeren
van de oude keuken, stuc- en
tegelwerk, interieurbouw en het
aanpassen van leidingen en elektra. Onze monteur
komt in dit geval drie weken voor de levering van
je keuken bij je thuis. Hij maakt samen met jou een
planning. We plannen de werkzaamheden in een
zo kort mogelijk tijdsbestek in, zodat jij hier zo min
mogelijk last van hebt.
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STAP 4: EEN INMEETAFSPRAAK MAKEN
Weet jij al wanneer je de keuken wilt laten leveren?
Dan leggen we deze datum vast en maken we
direct een afspraak voor het inmeten. Weet je dit
nog niet? Dan is de keuken twee jaar lang op afroep
beschikbaar. Maak in dit geval uiterlijk twaalf weken
voordat je de keuken wilt laten leveren een afspraak
voor het inmeten.
STAP 5: HET INMETEN VAN DE KEUKEN
De inmeter komt bij jou
thuis om de ruimte tot in
detail op te meten. Zo
weten we zeker dat de
keuken straks perfect past.
STAP 6: LAATSTE BEZOEK AAN DE SHOWROOM
In de showroom loopt de adviseur alle details nog
eens met je door. Twijfel je nog ergens over?
Dan kunnen we dit aanpassen. Pas als je helemaal
tevreden bent, wordt je keuken besteld.

STAP 8: DE LEVERING VAN JE KEUKEN
De bezorger plaatst de
keukenonderdelen op
de hiervoor aangewezen
plek. Hij controleert de
goederen op juistheid
en beschadigingen.
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STAP 3: JE BENT NU DE EIGENAAR VAN EEN
MOOIE NIEUWE KEUKEN, GEFELICITEERD!
Je kunt de keuken binnen een termijn van twee jaar
afroepen. Handig als je bijvoorbeeld een nieuwbouwhuis hebt gekocht. De prijs blijft gedurende
deze periode vaststaan. Geef twaalf weken voor je
de keuken geplaatst wilt hebben aan dat je deze
wilt laten leveren.

10

STAP 9: DE MONTAGE & HET AANSLUITEN
Een gecertificeerde monteur monteert de keuken
en sluit deze kookklaar aan.
Vervolgens wordt de keuken aan
de hand van het opleverrapport
gecontroleerd en teken jij het
opleverrapport.
STAP 10: SERVICEBEZOEK
Piet Klerkx wil jou zorgeloos laten genieten van
je nieuwe keuken. Onze monteur brengt daarom
zes maanden na de plaatsing van de keuken een
servicebezoek aan jouw woning.
Tijdens dit bezoek controleren
we nogmaals of de keuken naar
wens is en voldoet aan onze
maatstaven.

ZORGELOOS
GENIETEN
017

ONTZORGEN
vanAtotZ
MARCELLA 28 jaar

Woont samen met Maarten en dochter Olivia
Werkt als adviseur bij een bank

“De u-vorm van de keuken
maakt dat we de ruimte optimaal benutten. Onze keuze
is gevallen op een donkere
ingebouwde apparatenwand
in combinatie met een
strak wit werkgedeelte. De
aankleding van de keuken
en het houten bargedeelte
zorgen voor een warme sfeer.
Een van de blikvangers in de
ruimte is de wijnklimaatkast.
We zijn echte wijnliefhebbers,
dus deze koeling mocht niet
ontbreken!”
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EEN ZORGELOOS GEVOEL
Marcella en Maarten schakelden
Piet Klerkx in voor de keuken,
badkamer en het toilet in hun
nieuwbouwhuis. Marcella:
“Piet Klerkx verzorgde het totale
plaatje: van het verleggen van de
leidingen en de voorbereidende
werkzaamheden tot en met
het plaatsen van de keuken,
badkamer en het toilet. Wat
een zorgeloos gevoel! Het was
vooral erg fijn dat we voor de
hele verbouwing één aanspreekpunt hadden. Alles is vlekkeloos
verlopen!"

“De combinatie van donkergrijze en matwitte tegels
geeft onze badkamer een
tijdloze uitstraling. Het hout
van het badkamermeubel
zorgt voor een warm accent.
Omdat de ruimte beperkt is,
hebben we een ondiep
meubel gekozen met daarboven een spiegelkastje.
Zo is er voldoende beweegen opbergruimte.”

PIET KLERKX, KOKEN & BADEN

HELEMAAL ONZE SMAAK
Marcella: “In de aanloop naar de oplevering
van ons huis had ik uitgebreid de tijd om
na te denken hoe de keuken, badkamer en
het toilet eruit moesten komen te zien. Het
resultaat is helemaal onze smaak: modern,
warm en met een vleugje Scandinavisch.”

GEZINSKEUKEN EN -BADKAMER
Maarten en Marcella hebben een
dochtertje van één jaar: Olivia. Ook
aan haar is gedacht bij het kiezen van
de badkamer en keuken. “Een bad
vinden we met een klein kindje echt
noodzakelijk. In de keuken hebben we
voor een kokendwaterkraan gekozen.
Die is heel handig om flesjes mee te
steriliseren!”

“De stijl van de badkamer is doorgetrokken naar de toiletruimte. De tegels zijn hetzelfde,
net als het toilet en het hout van het meubel. Dat zorgt voor eenheid in huis.”
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PIET
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VAN
DOUCHECEL
NAAR
Relaxruimte

Hou jij van een landelijke, klassieke
en Engelse stijl? Dan past deze
badkamer van Van Heck helemaal
in jouw straatje.
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RusT

binnen

kijken

LEONIE 58 jaar

Eigenaresse van een
bloemenwinkel

Piet Klerkx realiseerde een
praktische, maar toch sfeervolle
badkamer voor Leonie. Onze
adviseur toonde Leonie in de
showroom de verschillende
badkamers en opties en gaf
advies. Er werd meegedacht over
de indeling van de badkamer en
onze vakmensen kwamen bij haar
thuis om de ruimte te bekijken.
Tot slot voerden we de volledige
verbouwing uit, van voorbereiding
tot en met de plaatsing en
oplevering van de badkamer.
Het team van Piet Klerkx is trots
op het eindresultaat. Niets is
leuker dan achteraf van mensen
terughoren wat een fijne plek de
badkamer is geworden.
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ECHT
GENIETEN
VAN DE

binnen

kijken

COMFORTABEL GENIETEN,
NU ÉN LATER
“Mijn badkamer is praktisch
in gebruik, maar het is ook
heerlijk om er te relaxen.”
LEONIE

“Met mijn nieuwe badkamer ben ik helemaal klaar voor de toekomst”, stelt Leonie. “Mijn
keuze is gevallen op een moderne, landelijke stijl. Met het oog op later heb ik daarnaast
gekozen voor een badkamer zonder drempels. Omdat ik niet in mijn bad of douche hoef te
stappen, kan ik nog jarenlang genieten van de badkamer. Zelfs wanneer ik over een aantal
jaar minder mobiel ben of wellicht hulp nodig heb bij het douchen.”
In de showroom van Piet Klerkx liet de adviseur Leonie zien wat er allemaal mogelijk was.
Leonie: “Ik wees aan wat ik mooi vond en de adviseur maakte de losse elementen tot een
kloppend geheel. Ik kreeg duidelijke uitleg over keuzes in sanitair, tegels, opstelling en gadgets.
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PIET KLERKX, BADEN

De inloopdouche in de badkamer
van Leonie is ruim opgezet en van
alle gemakken voorzien. Je kunt er
alleen of met zijn tweeën douchen.
Ook is de ruime douche ideaal
voor kinderen of ouderen die hulp
nodig hebben bij het douchen.
De sunshower in de hoek maakt
van de douche een echte
relaxruimte. Met de juiste, lage
dosis UV-licht krijg je een gezonde
bruine kleur en wordt je lichaam
gestimuleerd om vitamine D aan
te maken. Ook kun je kiezen voor
de infraroodlampen. Deze ontspannen je spieren, stimuleren de
bloedsomloop en verlichten pijn.

De sunshower bijvoorbeeld. Daar had ik nog nooit van gehoord. Nu kan ik ‘m niet meer missen!
Hij maakt mijn vastzittende spieren snel weer los.”
Rustige sfeer
“De badkamer is de eerste ruimte die ik ’s ochtends binnenga”, vertelt Leonie verder. “Hier
begin ik mijn dag goed. Ik vind het een heel aangename en comfortabele ruimte. De badkamer
is niet alleen praktisch in gebruik, maar ook een heerlijke relaxplek. Ik houd van een rustige
sfeer. Voor mijn badkamer koos ik dezelfde neutrale kleuren als voor de rest van mijn woning.
Het voordeel hiervan is dat je met gekleurde accessoires de ruimte in een handomdraai een
andere uitstraling kunt geven. Zo wordt het nooit saai.”
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Klassiek of modern, compact of royaal.
Om ultiem te relaxen of juist praktisch te
werken. Badkamers zijn er in ontzettend
veel soorten en maten! Kijk mee naar de
badkamers van drie van onze klanten.
Voor welke stijl kies jij?
Badkamer S

in alle
soorten

DRIE
MENSEN,
DRIE
BADKAMERS
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ANNEMIEK 30 jaar
Getrouwd met Leo
Werkt als schoonheidsspecialiste

PIET KLERKX, BADEN

MODERN &
COMFORTABEL

“We wilden graag een
moderne en comfortabele
badkamer met een warme
sfeer. Binnen het brede aanbod van Piet Klerkx vonden
we precies wat we zochten.
De adviseur voelde ons goed
aan. Deze badkamer voldoet
helemaal aan onze wensen!”

Het brede meubel biedt
voldoende opbergruimte voor
bijvoorbeeld handdoeken en
toiletartikelen.

Hoe groot of klein je badkamer ook is: Piet Klerkx
bedenkt samen met jou de ideale indeling.

De designradiator combineert
een aangename temperatuur
in je badkamer met een stijlvol
uiterlijk.
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Maak je badkamer
compleet met accessoires, bijvoorbeeld
op de muur achter het
inbouwtoilet.

“Onze badkamer is een echte relaxruimte. Het bad
is heerlijk en de sunshower gewoonweg geweldig.
Ik gebruik hem voor een bruin kleurtje, mijn man
ontspant na het sporten zijn spieren met de infraroodlampen. Puur genieten!”

MARIEKE 49 jaar
Getrouwd met Tim
Heeft twee zoons van 18 en 16
Werkt als zzp-er

RELAXEN &
NATUURLIJK
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Houtlook tegels geven
je badkamer een
warme, natuurlijke
uitstraling.

In de showroom maakt de adviseur een
tekening van het bovenaanzicht van je
toekomstige badkamer.

PRAKTISCH & COMPLEET
Wist je dat je bij Piet
Klerkx ook accessoires
voor je badkamer
en toiletruimte kunt
vinden?

PIETER 38 jaar
Woont samen met Ilse
Werkt als adviseur bij een bank

PIET KLERKX, BADEN

De tekeningen van onze adviseurs geven
direct een goed beeld van de indeling
van je toekomstige badkamer.

“Onze badkamer heeft een hele
praktische indeling. Zelfs wanneer
het ‘s ochtends spitsuur is, lopen
mijn vriendin en ik elkaar niet voor
de voeten. Mijn favoriete plek is
de ruime douche: daar kom ik
écht tot rust.”

Onder de grote regendouche is plaats voor
twee personen.
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SFEERVOL
EN TOCH
PRAKTISCH
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KIES JE VLOER- EN WANDTEGELS

Van muur tot
woonvloer

PIET KLERKX, KOKEN & BADEN

Maak kennis met het grote aanbod
vloer- en wandtegels van Piet
Klerkx. Je vindt bij ons tegels voor
je badkamer, maar ook voor alle
andere ruimtes in huis. Veel van onze
vloertegels zijn bijvoorbeeld ook
geschikt als woonvloer. Van licht tot
donker, van steen tot houtlook: welke
tegel heeft jouw voorkeur? Vanzelfsprekend nemen we ook wanneer
je een woonvloer bij ons koopt, alle
zorg uit handen. We denken met je
mee, geven advies en zorgen voor
een vakkundige montage van de
tegels in jouw woning. Zo kun jij
jarenlang zorgeloos genieten van
je nieuwe vloer!
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badkamer

PIET KLERKX NEEMT JOU ALLE ZORG UIT HANDEN

MONTAGE

Piet Klerkx neemt de volledige installatie van de
badkamer voor zijn rekening. Op weg naar jouw
nieuwe badkamer doorloop je de volgende vijf
stappen.

STAP 1: BEZOEK VAN DE INSTALLATEUR
Je hebt een nieuwe badkamer gekocht.
Gefeliciteerd! Binnen twee weken na aankoop van de
badkamer komt onze installateur bij je thuis. Hij bekijkt de ruimte waar de badkamer wordt geplaatst en
denkt mee over de verbouwing. Is alles technisch in
orde? Zijn er schuine wanden waarmee we rekening
moeten houden? En klopt de hoeveelheid tegels die
we bestellen? De installateur maakt ook een planning
voor de verbouwing. Na zijn bezoek stuurt hij een
rapport naar de adviseur.
STAP 2: BELAFSPRAAK MET DE ADVISEUR
De adviseur neemt telefonisch contact met je op om
het rapport door te spreken. We weten nu zeker dat
alles past en klopt en bieden ook jou deze zekerheid.
Hierdoor zijn er nooit verrassingen achteraf.
De adviseur nodigt je uit voor een laatste bezoek aan
de showroom.

STAP 4: DE LEVERING VAN JE BADKAMER
De bezorger bezorgt de tegels, het sanitair en
toebehoren en plaatst deze op de hiervoor
aangewezen plek. Hij controleert de goederen
op juistheid en eventuele beschadigingen.
STAP 5: HET PLAATSEN VAN DE BADKAMER
Het verbouwen kan beginnen. De verbouwing
gebeurt in verschillende fases:
- We slopen de oude badkamer en voeren deze af
- We verleggen de leidingen in de ruimte
- We zetten de tegels
- We monteren het sanitair in de badkamer
- We kitten de badkamer netjes af
We leveren de badkamer schoon en droog op!

STAP 3: AFSPRAAK IN DE SHOWROOM
In de showroom neemt de adviseur de badkamer
nogmaals punt voor punt met je door. Twijfel je nog
over de tegels? Wil je toch een andere kleur voor het
badkamermeubel? Dan kun je nu nog aanpassingen
doorvoeren. Pas wanneer jij 100 procent tevreden
bent over de badkamer, gaan we deze bestellen.
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Pas wanneer jij 100
procent tevreden bent
over de badkamer, gaan
we deze bestellen.

all in

deal

PIET KLERKX, BADEN

HELEMAAL KLAAR VOOR EEN
VASTE, SUPERSCHERPE PRIJS

ALL IN DEAL!

9995,INCL. VOLLEDIGE
INSTALLATIE

Piet Klerkx wil jou volledig ontzorgen. Met onze all in deals bieden we je een complete
badkamer voor een vaste lage prijs. Je ontvangt niet alleen een nieuwe badkamer.
Piet Klerkx sloopt ook je oude badkamer en voert deze af. Daarnaast nemen we de
volledige installatie van de nieuwe badkamer voor onze rekening. Zo ben je in één keer
helemaal klaar. Je kunt kiezen uit een badkamer met toilet, meubel en een douchecabine, een badkamer met toilet, meubel en een bad of een complete badkamer met
douchecabine en bad. Alle opstellingen en kleuren zijn mogelijk. Ook heb je de keuze
uit verschillende wand- en vloertegels.

Vraag ook naar de mogelijkheden om binnen één dag te kunnen douchen. Hierbij
vervangen we het bad in je huidige badkamer binnen 24 uur voor een douche.
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De Sunshower geeft een veilige
dosis UV licht en zorgt voor een
gezond kleurtje en meer energie.

Wastafelkraan Allure combineert
een prachtig rond design met de
hoge kwaliteit waar Grohe om
bekend staat.

SANITAIR
IN JOUW

sTIjl

& SOORT

Sanitair als eyecatcher in de badkamer? Ja hoor, dat
kan! Regendouches, toiletpotten, wasbakken en baden
zijn steeds vaker designitems met een opvallende
verschijning. Kies voor prachtige blikvangers in
verschillende stijlen: klassiek, modern, subtiel of juist stoer.
Ook op het gebied van materialen en gadgets zijn er meer
mogelijkheden dan ooit tevoren. Wat dacht je van een
natuurstenen of glazen wastafel, een stoomcabine of
een Sunshower? Piet Klerkx biedt jou de grootste keuze
in sanitair. Onze adviseurs denken graag met je mee en
geven advies. Zo druk jij je eigen stempel op je nieuwe
badkamer!

Deze fijne regendoucheset bestaat
uit een hoofddouche
van 20 centimeter,
een handdouche,
douchethermostaat
en glijstang.

Met meubel Coria van het merk
F&F kies je voor kwaliteit. Het
meubel is namelijk gemaakt van
massief eikenhout. Je toiletartikelen
kun je makkelijk kwijt in de twee
ruime laden en de hoge kast.

GEBERIT AQUACLEAN SELA
Dit douchetoilet reinigt
het onderlichaam met een
lichaamswarme douchestraal die
je kunt instellen op vijf standen.
Gebruiksdetectie zorgt ervoor dat
de boiler automatisch opwarmt.
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RUIMTELIJKE INDELING
In deze ruimtelijke badkamer vind je een douche,
toilet en een breed meubel met extra kast. De muur
achter het toilet loopt door in de douche en vormt
een handige plaats om doucheartikelen te plaatsen.
De nissen in de wand bieden de mogelijkheid om
de badkamer naar smaak aan te kleden.

2in1

PIET KLERKX, BADEN

1 AFMETING
2 BADKAMERS
Beschik jij over zeeën van ruimte of is je
badkamer juist heel compact? Wat de
afmeting van je badkamer ook is, deze
biedt sowieso de mogelijkheid voor verschillende prachtige indelingen. We laten
je graag zien hoe je een badkamerruimte
op twee totaal verschillende wijzen in
kunt delen.

VAN ALLE GEMAKKEN VOORZIEN
Deze zeer complete badkamer is van
alle gemakken voorzien. Je vindt er een
heerlijk ligbad, een inloopdouche en een
dubbel badkamermeubel. De natuurlijke
uitstraling van de vloer- en wandtegels
zorgt ervoor dat de badkamer stoer,
maar toch warm oogt. Accessoires als het
krukje en de ladder maken de badkamer
compleet.
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EEN WARM
WELKOM IN ONZE
SHOWROOM
Is jouw interesse in onze keukens en badkamers gewekt? We nodigen je van harte
uit om een bezoek te brengen aan onze
showroom!

COLOFON
Piet’s Liefde voor Koken en Baden
is een uitgave van Piet Klerkx.
Piet Klerkx Irma Gros, William Hendriks
Conceptontwikkeling Reclamebureau IVC:
Jenneke van Liempt, Anja ter Huurne
Ontwerp en vormgeving Reclamebureau IVC:
Jenneke van Liempt, Ries de Waal
Productie en realisatie Reclamebureau IVC:
Anja ter Huurne, Anso Bruin
Fotografie Fotostudio IVC:
Louis Stippel, Art Pol, Rene Wouters
Styling TAS - The Art of Styling: Marloes Wolfs
Tekst Swaans Communicatie
Eindredactie Piet Klerkx: Irma Gros,
Reclamebureau IVC: Jenneke van Liempt
Drukwerk Em. de Jong
Disclaimer: Piet’s Liefde voor Koken en Baden is met
de grootst mogelijke zorg samengesteld door Piet
Klerkx. Piet Klerkx is echter niet aansprakelijk voor
eventuele zet- en/of drukfouten. Het assortiment
en de prijzen zijn onderhevig aan de actualiteit en
kunnen dus afwijken van de werkelijkheid. Niets uit
deze uitgave mag, in welke vorm dan ook, worden
overgenomen zonder schriftelijke toestemming van
Piet Klerkx.

PIETKLERKX.NL
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Piet Klerkx is van oudsher een familiebedrijf.
Al meer dan 85 jaar ontvangen we onze
klanten in een gastvrije, open en gezellige
sfeer. Je mag bij Piet Klerkx méér
verwachten: het beste advies, kwalitatieve
keukens en badkamers en een zorgeloos
aankoopproces. In onze showroom staat
de koffie altijd klaar. We vinden dat het
kopen van een keuken of badkamer een
feestje moet zijn!
Bekijk in de showroom ons grote aanbod
keukens en badkamers. Proef de sfeer,
voel de materialen en maak kennis met de
verschillende opstellingen. In de showroom
vind je altijd de nieuwste apparatuur en
keukens volgens de laatste trends.
Natuurlijk ben je in de showroom ook aan
het juiste adres voor hulp en advies op maat.
We laten graag zien wat er allemaal mogelijk
is binnen jouw ruimte en budget.
Wist je dat je bij Piet Klerkx ook meubels,
vloeren, gordijnen en heel veel meer
woon- en lifestyleproducten vindt?
We bieden je een echt totaalpakket voor
jouw woning!

GERTRUD OLISLAGERS
Gastvrouw Piet Klerkx

MAAK EEN
AFSPRAAK MET
ONZE ADVISEUR
Wil je zeker weten dat onze adviseurs
alle tijd voor je hebben? Maak dan
een afspraak! We staan zeven dagen
per week voor je klaar. Je kunt de
afspraak inplannen op een tijdstip dat
jou het beste uitkomt, zelfs ’s avonds!
Eventueel komen onze adviseurs
ook bij je thuis, bijvoorbeeld om de
ruimte op te meten en jouw wensen
te inventariseren. Je ziet: een afspraak
maken heeft veel voordelen!

PIET KLERKX, KOKEN & BADEN

Heb je een vraag of wil je een afspraak
maken? Neem dan contact op met
onze winkels. Dit kan via onze website
of telefonisch.

7 DAGEN PER WEEK 24 UUR
PER DAG OPEN OP AFSPRAAK

PIET KLERKX AMERSFOORT
De Brand 1-4, Amersfoort
033-4570066

• Al 85 jaar ervaring • Persoonlijk advies op maat
• De beste prijs-kwaliteitverhouding • Gratis inmeten

PIET KLERKX WAALWIJK
Prof. v.d. Waalsweg 2, Waalwijk
0416-336300

en bezorgen • CBW erkend • Geen aanbetaling • Levering
door heel Europa • Groots in keukens en badkamers
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PIET KLERKX

Je kookt
zoals
je leeft

Laat je inspireren en maak een afspraak in de showroom

PIETKLERKX.NL
AMERSFOORT - WAALWIJK

