
SHOWROOMKEUKENS 
tegen elk aannemelijk bod 
Bent u op zoek naar een nieuwe keuken? Een 
groot aantal keukens mag nu onze showroom 
verlaten tegen elk aannemelijk bod. 

Ieder seizoen worden de keukens in de 
showroom vervangen door de nieuwe 
collectie.  

De showroomkeukens verkeren in uitstekende 
staat en zijn al voorzien van topapparatuur.  

De levertijd van een showroomkeuken is veel 
korter en de koopsom ligt aanzienlijk lager.  

Bovendien ontvangt u de volledige SieMatic 
topservice en garantie. Deze keuken mag onze 
showroom verlaten tegen elk aannemelijk bod. 

‣ SIEMATIC SLC 
‣ CORIAN - FENIX WERKBLAD 
‣ SIEMENS APPARATUUR 
‣ ADVIESPRIJS: €28.784,00 
 
Heeft u interesse om in alle rust de 
mogelijkheden te bespreken? Klik dan hier om 
via de website, eenvoudig een afspraak te 
maken op een moment dat het u uitkomt. 

adres: De Waard 4 
4096 BC Oosterhout 

e-mail: info@siematicoosterhout.nl 

Binnen 24 uur een afspraak maken? Bel naar 
de showroom. 

0162 454 978

https://www.keukenontwerpersoosterhout.nl/contact/
mailto:info@siematicoosterhout.nl
https://www.keukenontwerpersoosterhout.nl/contact/
mailto:info@siematicoosterhout.nl


SHOWROOMKEUKENS 
tegen elk aannemelijk bod 
Bent u op zoek naar een nieuwe keuken? Een 
groot aantal keukens mag nu onze showroom 
verlaten tegen elk aannemelijk bod. 

Ieder seizoen worden de keukens in de 
showroom vervangen door de nieuwe 
collectie.  

De showroomkeukens verkeren in uitstekende 
staat en zijn al voorzien van topapparatuur.  

De levertijd van een showroomkeuken is veel 
korter en de koopsom ligt aanzienlijk lager.  

Bovendien ontvangt u de volledige SieMatic 
topservice en garantie. Deze keuken mag onze 
showroom verlaten tegen elk aannemelijk bod. 

‣ FUSION DESIGN 
‣ COMPOSIET WERKBLAD 
‣ SIEMENS APPARATUUR 
‣ ADVIESPRIJS: €23.777,00 
 
Heeft u interesse om in alle rust de 
mogelijkheden te bespreken? Klik dan hier om 
via de website, eenvoudig een afspraak te 
maken op een moment dat het u uitkomt. 

adres: De Waard 4 
4096 BC Oosterhout 

e-mail: info@siematicoosterhout.nl 

Binnen 24 uur een afspraak maken? Bel naar 
de showroom. 

0162 454 978

https://www.keukenontwerpersoosterhout.nl/contact/
mailto:info@siematicoosterhout.nl
https://www.keukenontwerpersoosterhout.nl/contact/
mailto:info@siematicoosterhout.nl


SHOWROOMKEUKENS 
tegen elk aannemelijk bod 
Bent u op zoek naar een nieuwe keuken? Een 
groot aantal keukens mag nu onze showroom 
verlaten tegen elk aannemelijk bod. 

Ieder seizoen worden de keukens in de 
showroom vervangen door de nieuwe 
collectie.  

De showroomkeukens verkeren in uitstekende 
staat en zijn al voorzien van topapparatuur.  

De levertijd van een showroomkeuken is veel 
korter en de koopsom ligt aanzienlijk lager.  

Bovendien ontvangt u de volledige SieMatic 
topservice en garantie. Deze keuken mag onze 
showroom verlaten tegen elk aannemelijk bod. 

‣ FUSIONDESIGN 
‣ COMPOSIET WERKBLAD 
‣ ETNA APPARATUUR 
‣ ADVIESPRIJS: €21.899,00 
 
Heeft u interesse om in alle rust de 
mogelijkheden te bespreken? Klik dan hier om 
via de website, eenvoudig een afspraak te 
maken op een moment dat het u uitkomt. 

adres: De Waard 4 
4096 BC Oosterhout 

e-mail: info@siematicoosterhout.nl 

Binnen 24 uur een afspraak maken? Bel naar 
de showroom. 

0162 454 978

https://www.keukenontwerpersoosterhout.nl/contact/
mailto:info@siematicoosterhout.nl
https://www.keukenontwerpersoosterhout.nl/contact/
mailto:info@siematicoosterhout.nl


SHOWROOMKEUKENS 
tegen elk aannemelijk bod 
Bent u op zoek naar een nieuwe keuken? Een 
groot aantal keukens mag nu onze showroom 
verlaten tegen elk aannemelijk bod. 

Ieder seizoen worden de keukens in de 
showroom vervangen door de nieuwe 
collectie.  

De showroomkeukens verkeren in uitstekende 
staat en zijn al voorzien van topapparatuur.  

De levertijd van een showroomkeuken is veel 
korter en de koopsom ligt aanzienlijk lager.  

Bovendien ontvangt u de volledige SieMatic 
topservice en garantie. Deze keuken mag onze 
showroom verlaten tegen elk aannemelijk bod. 

‣ FUSIONDESIGN 
‣ COMPOSIET WERKBLAD 
‣ ETNA APPARATUUR 
‣ ADVIESPRIJS: €21.899,00 
 
Heeft u interesse om in alle rust de 
mogelijkheden te bespreken? Klik dan hier om 
via de website, eenvoudig een afspraak te 
maken op een moment dat het u uitkomt. 

adres: De Waard 4 
4096 BC Oosterhout 

e-mail: info@siematicoosterhout.nl 

Binnen 24 uur een afspraak maken? Bel naar 
de showroom. 

0162 454 978

https://www.keukenontwerpersoosterhout.nl/contact/
mailto:info@siematicoosterhout.nl
https://www.keukenontwerpersoosterhout.nl/contact/
mailto:info@siematicoosterhout.nl


SHOWROOMKEUKENS 
tegen elk aannemelijk bod 
Bent u op zoek naar een nieuwe keuken? Een 
groot aantal keukens mag nu onze showroom 
verlaten tegen elk aannemelijk bod. 

Ieder seizoen worden de keukens in de 
showroom vervangen door de nieuwe 
collectie.  

De showroomkeukens verkeren in uitstekende 
staat en zijn al voorzien van topapparatuur.  

De levertijd van een showroomkeuken is veel 
korter en de koopsom ligt aanzienlijk lager.  

Bovendien ontvangt u de volledige SieMatic 
topservice en garantie. Deze keuken mag onze 
showroom verlaten tegen elk aannemelijk bod. 

‣ SIEMATIC SLC 
‣ COMPOSIET WERKBLAD 
‣ SIEMENS & SMEG APPARATUUR 
‣ ADVIESPRIJS: €24.658,00 
 
Heeft u interesse om in alle rust de 
mogelijkheden te bespreken? Klik dan hier om 
via de website, eenvoudig een afspraak te 
maken op een moment dat het u uitkomt. 

adres: De Waard 4 
4096 BC Oosterhout 

e-mail: info@siematicoosterhout.nl 

Binnen 24 uur een afspraak maken? Bel naar 
de showroom. 

0162 454 978

https://www.keukenontwerpersoosterhout.nl/contact/
mailto:info@siematicoosterhout.nl
https://www.keukenontwerpersoosterhout.nl/contact/
mailto:info@siematicoosterhout.nl


SHOWROOMKEUKENS 
tegen elk aannemelijk bod 
Bent u op zoek naar een nieuwe keuken? Een 
groot aantal keukens mag nu onze showroom 
verlaten tegen elk aannemelijk bod. 

Ieder seizoen worden de keukens in de 
showroom vervangen door de nieuwe 
collectie.  

De showroomkeukens verkeren in uitstekende 
staat en zijn al voorzien van topapparatuur.  

De levertijd van een showroomkeuken is veel 
korter en de koopsom ligt aanzienlijk lager.  

Bovendien ontvangt u de volledige SieMatic 
topservice en garantie. Deze keuken mag onze 
showroom verlaten tegen elk aannemelijk bod. 

‣ FUSIONDESIGN 
‣ COMPOSIET WERKBLAD 
‣ MIELE APPARATUUR 
‣ ADVIESPRIJS: €25.559,00 
 
Heeft u interesse om in alle rust de 
mogelijkheden te bespreken? Klik dan hier om 
via de website, eenvoudig een afspraak te 
maken op een moment dat het u uitkomt. 

adres: De Waard 4 
4096 BC Oosterhout 

e-mail: info@siematicoosterhout.nl 

Binnen 24 uur een afspraak maken? Bel naar 
de showroom. 

0162 454 978

https://www.keukenontwerpersoosterhout.nl/contact/
mailto:info@siematicoosterhout.nl
https://www.keukenontwerpersoosterhout.nl/contact/
mailto:info@siematicoosterhout.nl


SHOWROOMKEUKENS 
tegen elk aannemelijk bod 
Bent u op zoek naar een nieuwe keuken? Een 
groot aantal keukens mag nu onze showroom 
verlaten tegen elk aannemelijk bod. 

Ieder seizoen worden de keukens in de 
showroom vervangen door de nieuwe 
collectie.  

De showroomkeukens verkeren in uitstekende 
staat en zijn al voorzien van topapparatuur.  

De levertijd van een showroomkeuken is veel 
korter en de koopsom ligt aanzienlijk lager.  

Bovendien ontvangt u de volledige SieMatic 
topservice en garantie. Deze keuken mag onze 
showroom verlaten tegen elk aannemelijk bod. 

‣ SIEMATIC SLC 
‣ KERAMIEK WERKBLAD 
‣ SIEMENS & PITT COOKING APPARATUUR 
‣ ADVIESPRIJS: €27.911,00 
 
Heeft u interesse om in alle rust de 
mogelijkheden te bespreken? Klik dan hier om 
via de website, eenvoudig een afspraak te 
maken op een moment dat het u uitkomt. 

adres: De Waard 4 
4096 BC Oosterhout 

e-mail: info@siematicoosterhout.nl 

Binnen 24 uur een afspraak maken? Bel naar 
de showroom. 

0162 454 978

https://www.keukenontwerpersoosterhout.nl/contact/
mailto:info@siematicoosterhout.nl
https://www.keukenontwerpersoosterhout.nl/contact/
mailto:info@siematicoosterhout.nl


SHOWROOMKEUKENS 
tegen elk aannemelijk bod 
Bent u op zoek naar een nieuwe keuken? Een 
groot aantal keukens mag nu onze showroom 
verlaten tegen elk aannemelijk bod. 

Ieder seizoen worden de keukens in de 
showroom vervangen door de nieuwe 
collectie.  

De showroomkeukens verkeren in uitstekende 
staat en zijn al voorzien van topapparatuur.  

De levertijd van een showroomkeuken is veel 
korter en de koopsom ligt aanzienlijk lager.  

Bovendien ontvangt u de volledige SieMatic 
topservice en garantie. Deze keuken mag onze 
showroom verlaten tegen elk aannemelijk bod. 

‣ FUSIONDESIGN 
‣ COMPOSIET WERKBLAD 
‣ SIEMENS & QUOOKER APPARATUUR 
‣ ADVIESPRIJS: €29.941,00 
 
Heeft u interesse om in alle rust de 
mogelijkheden te bespreken? Klik dan hier om 
via de website, eenvoudig een afspraak te 
maken op een moment dat het u uitkomt. 

adres: De Waard 4 
4096 BC Oosterhout 

e-mail: info@siematicoosterhout.nl 

Binnen 24 uur een afspraak maken? Bel naar 
de showroom. 

0162 454 978

https://www.keukenontwerpersoosterhout.nl/contact/
mailto:info@siematicoosterhout.nl
https://www.keukenontwerpersoosterhout.nl/contact/
mailto:info@siematicoosterhout.nl

