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We hebben service met een grote S ervaren. Tijdens de bouw 
kwam er vaak even iemand langs van Goergen Keukens om de 

voortgang te bekijken. Tussentijds hadden ze contact met de 
aannemer over de maten, opleverdata en andere zaken.

“



Wij ontzorgen u totaal. U gaat samen met ons om tafel voor uw 

droomkeuken, daarna nemen wij het graag over. Wij onderhouden 

contact met de aannemer en zorgen ervoor dat uw keuken perfect 

geplaatst wordt. In deze brochure leest u meer over onze werkwijze en 

alle bijkomende voordelen. 

Bij Goergen Keukens hebben we een belangrijke drijfveer; onze klanten 

blij verrassen. Dat gaat verder dan het bieden van een hoogwaardige 

kwaliteitskeuken. Het zit hem in aandacht, kwaliteit, plezier en nazorg. Wij 

doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u trots bent op de keuken in uw 

nieuwe woning. Bij nieuwbouwprojecten is dat niet anders. Wij zorgen 

voor een persoonlijke aanpak, korte lijnen. Zowel met u, als met de 

aannemer. We zijn er om uw droomkeuken waar te maken en u te helpen 

tijdens het gehele proces. 

Wat zoekt u in een keuken? Goergen Keukens is een innovatief 
familiebedrijf. In alles gaan we voor het beste. In onze kwaliteitskeukens 
én onze service. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen als 
keukenleverancier. Wat uw wensen ook zijn. Daag ons gerust uit.

ONTDEK WAT WE 
VOOR U KUNNEN 

BETEKENEN ALS 
PROJECTPARTNER

GOERGEN KEUKENS











30%NERGENS IS RUIMTE ZO WAARDEVOL ALS IN DE KEUKEN.  

DOOR EEN SLIMME INDELING VAN  

   DE BINNENRUIMTES WINT U TOT WEL 30% AAN RUIMTE. 



90 JAARGOERGEN KEUKENS BESTAAT AL MEER DAN 90 JAAR.  

           EN IS DAARMEE EEN VAN DE OUDSTE          

 KEUKENSPECIAALZAKEN VAN NEDERLAND!

72%     72% VAN DE NIEUWE HUISEIGENAREN 

KIEST VOOR EEN WITTE KEUKEN.

100+
               WE HEBBEN MEER DAN 100 KLEUREN FRONTEN IN  

DE SHOWROOM. EINDELOZE MOGELIJKHEDEN 

      VOOR UW NIEUWE KEUKEN.

90%DE POPULARITEIT VAN KOKEN OP INDUCTIE NEEMT TOE 

                   RUIM 90% VAN ONZE KLANTEN 

             KIEST VOOR EEN INDUCTIEKOOKPLAAT.  

                             EEN SLIMME KEUZE VOOR DE TOEKOMST.

GOERGEN IS AL JAREN EEN VERTROUWD DEALER VAN SIEMATIC KEUKENS.  

  DAARNAAST KUNT U BIJ ONS KIEZEN UIT TWEE ANDERE MERKEN: 

   PRONORM EN SYSTEMAT.
3 MERKEN



ADVIES OP MAAT

Al in een vroeg stadium hebben we contact 

met de aannemer van uw nieuwbouwproject. 

Hierdoor zijn we op de hoogte van alle 

mogelijkheden binnen de keukenruimte en 

kunnen we uw wensen uitwerken tot een ontwerp 

met een passende offerte. Aangezien een goed 

adviesgesprek vaak twee tot drie uur duurt, 

raden we aan om een afspraak te maken. 

TALLOZE MOGELIJKHEDEN, OOK NA AANKOOP

We begrijpen dat u voor veel keuzes staat bij een 

nieuwbouwwoning. Zo vragen bijvoorbeeld ook de 

badkamer en de rest van het interieur de aandacht. 

Wij maken het voor u mogelijk om de keuken in een 

vroeg stadium uit te zoeken. Bij ons kunt u namelijk 

ook na aankoop van de keuken bijvoorbeeld nog 

de front(kleur), het werkblad of de apparatuur 

aanpassen.

TECHNISCHE TEKENINGEN VOOR DE AANNEMER

Na aankoop zorgen we voor een technisch 

leidingwerk schema van de keuken. Dit delen we 

tijdig met de aannemer, zodat hij op de hoogte is 

van de aansluitingen en waar deze moeten komen. 

U hoeft hier niets voor te doen. Dat is een stukje 

ontzorging dat wij graag op ons nemen.

DE WEG NAAR UW 
DROOMKEUKEN

Echt ontzorgen begint bij goed 

informeren, daarom leggen we graag uit 

wat u te wachten staat als u kiest voor 

Goergen Keukens als projectpartner.



CONTROLES OP DE BOUW 

Tijdens de bouw hebben we regelmatig 

contact met de aannemer. We doen controles 

op de bouw: controle op de maatvoering en 

het leidingennetwerk. Alles moet natuurlijk op 

de juiste plek zitten. 

LEVERING EN MONTAGE IN OVERLEG

Naarmate de opleverdatum van  

uw woning in zicht komt, spreken we een 

geschikte leverdatum voor uw keuken af. Wij 

adviseren om de keuken pas na oplevering te 

plaatsen. Zo voorkomt u beschadigingen.  

 

Hebben we de geschikte leverdatum 

gevonden? Dan komen onze eigen chauffeurs 

de keuken leveren. De montage wordt in 

diezelfde week gedaan door onze vakkundige 

monteurs. We maken duidelijke afspraken zodat 

u zo snel mogelijk kan genieten van uw nieuwe 

keuken. Heeft u na de montage nog vragen? 

Geen probleem, we hebben een service 

afdeling die u graag te woord staat.

Foto: Anne Jannes



Häcker produceert keukens die voldoen aan 

de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, 

functionaliteit, duurzaamheid en design. Hoogwaardig 

keukenmeubilair, met veel liefde voor detail en 

grote toewijding voor precisie en nauwkeurigheid. 

Zo ontstaan er keukens om verliefd op te worden.

Een Systemat keuken maakt een grote mate van vrijheid in 

vormgeving mogelijk. Zwaar belastbare en gemakkelijke, 

volledig uitrekbare elementen, bijzondere schap- en 

kastoplossingen met geïntegreerd verlichtingsconcept 

en een prachtige binneninrichting voor optimale 

opbergruimte. Individuele oplossingen voor uw 

keukenruimte maken de keuken het absolute middelpunt.

SYSTEMAT







Pronorm staat voor betrouwbaarheid in kwaliteit en service en voor innovatieve 

ontwerpideeën. De productlijnen van Pronorm bieden de grootste flexibiliteit en 

een optimale prijs-prestatieverhouding. De keukens behoren voornamelijk tot 

het middensegment en reiken tot het hoge segment. Er zijn dus talloze 

mogelijkheden.

Y-LINE 

Een greeploos en strak design. Y-line, een collectie voor designgerichte 

interieurconcepten in een samenspel van vorm, functie en ergonomie. De 

greeplijst in het front geïntegreerd in aluminium en zwart.

X-LINE

Gericht op design. De X-Line keuken kenmerkt zich door deuren en lades die zijn 

voorzien van binnenin gelegen greepprofielen. Met een metalen komgreep lijst in 

6 kleuren kan de greeplijst worden aangepast aan uw persoonlijke stijl.

PROLINE

Ook de keuken met greep verdient het om in de spotlights te staan. Deze collectie 

is altijd voorzien van een greep, knop of ‘push to open’ systeem. Van een 

traditionele ambiance tot moderne trends, Proline garandeert een ruime keuze 

aan kleuren en materialen.



Al meer dan 90 jaar maakt SieMatic tijdloze hoogwaardige 

designkeukens. SieMatic is heer en meester in het ontwerpen van 

individuele keukens die perfect afgestemd zijn op uw wensen, 

woonsituatie, budget en behoeften. Een droomkeuken die u verdient. 

SIEMATIC SLX PURE KEUKENCOLLECTIE

Bij elke aanraking een nieuwe beleving. De SieMatic SLX pure 

keukencollectie is de absolute kroon op iedere woning. Elegante lijnen, 

tactiliteit en lichtheid. Een onweerstaanbare heruitvinding van de 

greeploze keuken. Met dit keukenconcept zet SieMatic nieuwe 

maatstaven. 

De nieuwe SieMatic SLX pure keukencollectie bewondert u in onze 

vernieuwde showroom in Son en Stein.

Winnaar iconic award 2020.









APPARATUUR
ONMISBARE APPARATUUR VOOR UW KEUKEN

DE JUISTE APPARATUUR MAAKT UW KEUKEN AF. 

DAAROM WERKEN WIJ ALLEEN SAMEN MET DE BESTE MERKEN. 

EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT INNOVATIEVE MERKEN.

KOKEN MET BORA 

De innovatieve inductiekook-

plaat van Bora laat kookdampen 

en –geurtjes niet eerst opstijgen, 

maar zuigt deze meteen weg 

waar ze ontstaan: direct bij het 

kookveld. U kookt dus alsof u in 

de frisse lucht staat. Daarnaast 

verbetert het zicht in uw keuken, 

een afzuigkap is namelijk niet 

meer nodig.

STOMEN MET MIELE

Een stoomoven die past bij uw 

kookstijl: Miele heeft de 

oplossing. Ze hebben namelijk 

drie verschillende steamers:  

de stoomoven, de combi-

stoomoven en de stoomoven 

met magnetron. Niet 

voldoende plek voor een 

stoomoven én een oven of 

magnetron? Ga dan voor een 

combi-stoomoven.

ATAG

De MAGNA-lijn van ATAG blinkt 

uit in functionaliteit én design. 

U kunt eindeloos 

experimenteren met 

ingrediënten, kook-technieken 

en recepten, want de MAGNA-

lijn levert keer op keer een 

uitstekende prestatie. De lijn 

bestaat uit kookplaten, combi-

stoomovens, multifunctionele 

ovens, afzuigkappen en 

bijbehorende lades.

QUOOKER CUBE 

De Quooker CUBE is de kraan 

die écht alles kan. In een hand-

omdraai heeft u nu naast 

warm, koud en kokend water, 

ook koel bruisend en gefilterd 

water uit de kraan. De CUBE 

bespaart u tijd en ruimte, 

maakt plastic flessen overbo-

dig en is helemaal veilig.

SOUS-VIDE MET SIEMENS  

De StudioLine van Siemens 

maakt professioneel koken 

eenvoudig, met onder andere 

een bakoven met stoom én 

sous-vide functie. Met 100 % 

stoom worden vacuüm verpak-

te ingrediënten verwarmd bij 

een lage temperatuur.  

Deze unieke kookmethode 

behoudt de vitaminen en aro-

ma’s en zorgt voor een rijke 

smaakervaring. 



“De ontvangst in de showroom was erg goed. Totaal niet 

opdringerig. We hadden dan ook meteen een goede 

klik met een van de adviseurs, Yves. Hij heeft ons voorzien 

van een goed advies. Hij had goede ideeën over de 

materiaalkeuze en de inhoud van de lades en kasten. De 

keuken sluit naadloos aan bij de rest van de ruimtes. Het 

traject na aankoop van de keuken hebben wij als zeer 

prettig ervaren. Alle personen die wij hebben gesproken 

waren vriendelijk en kundig. De montage van de keuken is 

ook goed verlopen. We zijn dan ook heel erg blij met het 

eindresultaat. De keuken staat prachtig in ons nieuwe huis!”

“De keuken sluit naadloos  

aan bij de rest van de ruimtes.”

FAMILIE
BEEKMANS

BINNENKIJKEN BIJ



GOERGEN KEUKENS
DE BESTE KEUZE VOOR UW NIEUWBOUWPROJECT

GEEN VERRASSINGEN.

Dat is ons streven. Daarom zorgen wij ervoor dat we er bovenop 

zitten. We weten wat er speelt, omdat we alle technische gegevens 

hebben en weten welke bouwkundige mogelijkheden er zijn. 

GEEN ZORGEN. 

Wij doen er alles aan om u te ontzorgen. We houden gedurende het 

gehele traject nauw contact met de aannemer. We voeren zelf 

controles uit op gebied van maatvoering en leidingwerk. 

GEEN FINANCIËLE VERRASSINGEN.

Bij Goergen keukens hoeft u niet te onderhandelen. Wij leveren altijd 

een heldere en transparante offerte aan. Ook is er geen 

aanbetaling nodig. Daarnaast hebben we onze eigen logistieke 

afdeling, monteurs en servicemedewerkers. 

GEEN PROBLEEM.

Wij zorgen ervoor dat u ook na de aankoop van uw keuken nog 

wijzigingen kunt aanbrengen. Tot het moment van bestellen is er nog 

van alles mogelijk in kleur, greep, apparatuur en blad. Zelfs na 10 

jaar komen wij met plezier de deurtjes van de kasten nog bijstellen. 





De Siematic dealer
Son (Elke zondag geopend), Ekkersrijt 4141 -  (0499) 49 11 00  

Stein, Nijverheidsweg 17-18 - (046) 433 13 67
www.goergenkeukens.nl

Scan de QR code om 
een afspraak te maken


