
Unieke GroupDeal Keuken 
Luxe Nolte + Etna Keuken 

in meerdere uitvoeringen !!! 

Met 60% Échte Korting...! 

Nu 5995 euro, uniek !!!!! 

GEMONTEERD, kant en klaar 
Dé kans van uw leven ... ! Alles in één keer 100% 

compleet, Deze Keuken past altijd en is kant en klaar...! 

 
Koop nu een A-merk Nolte Keuken 

 met ETNA inbouwapparatuur.  
inclusief montage inclusief bezorging, SUPERCOMPLEET!  

Exclusief te koop bij GroupDeal.nl  
van 14988 voor 5995 euro !! 

 
GELDIG VAN 2 T/M 5 FEBRUARI !!!! 

- Deze Keuken Staat Exact Zo In Alle Showrooms !! 
 

*Geheel compleet, alles er op en er aan, in één keer klaar !!! 

*afmeting kolomkasten 150 cm. en het keukendeel 300 cm. 

*afmeting en indeling bovendien naar wens aan te passen!! 

 



Nog nooit vertoond !!! 

Dit is de kans van uw leven om een luxe merk keuken te kopen !! 

Deze keuken is super compleet en samengesteld uit de allerbeste merken. 

Tevens wordt deze keuken door ons geleverd en gemonteerd. Het merk van de 
keuken is het bekende A-merk Nolte, dat al jaren garant staat voor de allerbeste 
kwaliteit. 

De Nolte Manhatten keuken is uitgevoerd met oersterke gebroken witte 
(magnolia) deurpanelen. De kleur laat zich prima vergelijken met de bekende 
kleur RAL9001. Deze kleur en uitvoering is tijdloos. 

 
Ook is het mogelijk deze keuken in verschillende andere 

deurfront uitvoeringen te leveren, waarover later meer. 

De afmeting van de Nolte Manhatten keuken is aan de 
linkerzijde of rechterzijde 150 cm. breed en aan de andere 
zijde is deze keuken 300 cm. De lengte kunt u eenvoudig 

aanpassen door bijvoorbeeld de apothekerskast en de 
koelkast links te plaatsen, of waar u maar wilt. Deze luxe 

Nolte keuken met Etna apparatuur is voorzien van 5 jaar 
kwaliteitsgarantie. 

Zowel de deuren als de zijkanten van de kasten en zelfs de 

binnenkanten van de kasten zijn allemaal in dezelfde kleur 
magnolia, gebroken wit, super netjes. 
 

De keukenkasten zijn uitgevoerd met speciale 
stof strips, zodat er geen stof in uw 

keukenkastjes kan komen. Dit is een uniek kenmerk van deze 
kwaliteitskeuken. 
 

De zeer sterke volmetalen scharnieren zijn voorzien van speciale 
demping, waardoor de keukendeuren zachtjes dichtvallen. 

Hierdoor klappen de deuren niet en gaan de scharnieren 
extreem lang mee. 

De brede laden zijn ook gedempt, en uniek, deze zijn volledig 

uittrekbaar en komen vrijwel geheel uit de kast zodat u letterlijk 
overal bij kunt. 

Daarnaast loopt alles keurig in lijn en zijn 
er geen verspringende deurtjes, waardoor de keuken er 

strak en netjes uitziet.  

Ook is de keuken voorzien van een fraaie brede ladekast 
en niet te vergeten de superhandige apothekerskast. 

De keukenapparatuur is van het Nederlandse kwaliteitsmerk Etna. De keuken is 

voorzien van een vaatwasser, een koelkast/vriezer, een afzuigschouw 90 cm., 
een combi-oven magnetron, en een 5 pits gaskookplaat. Verderop de specs. 



Deze kans mag u niet laten lopen...! 

- direct bestellen? ga naar: www.GroupDeal.nl/keuken 

 
Deze keuken is speciaal ontwikkeld voor GroupDeal.nl, 

alwaar deze keuken exclusief te bestellen is. Nadat u de 
keuken bij Groupdeal besteld heeft wordt u persoonlijk 

uitgenodigd om langs te komen in het dichtstbijzijnde 
deelnemende winkel. 
 

Natuurlijk kunt u eerst in een van de showrooms komen 
kijken alwaar deze keuken opgesteld staat, klik hier 

voor de deelnemende winkels. 
Op dat moment kunt u de keuken nog wijzigen en 
aanpassen naar uw wensen: 

 
*Wijzigen na aankoop in de showroom mogelijk ! 

- zo koopt u uw eigen keuken geheel naar wens en 
smaak, dat is uniek ! De keuken van uw dromen 
voor een superdeal ! 

 

       LATER IN DIT E-BOOK 

DE VEEL GESTELDE VRAGEN 
 

U kunt deze keuken nog van afmeting en uitvoering (opstelling) veranderen of 
andere apparaten uit voorraad uitzoeken. In basis kunt u dus alles nog wijzigen. 

Op het moment dat u wijzigt betaalt u natuurlijk alleen maar 
de dingen die u meer of extra bij koopt. U kunt dus alle 
kanten op. Wij maken in de winkel dus een pasklaar plaatje 

voor u. Voor deze actie is alles binnen ons voorraadconcept 
aan te passen. 

 
Kiest u een andere keuken dan kunnen wij een speciale prijs 
voor desbetreffende keuken maken. 

 
Deze GroupDeal keuken is razendsnel leverbaar en is geheel 

aan te passen met alle andere artikelen die wij ook uit 
voorraad verkopen. Na aankoop dient u binnen 6 weken een 
afspraak gemaakt te hebben, voor deze afspraak bellen wij u 

binnen 48 uur na uw bestelling op. De keuken kunt u direct afnemen, maar kunt 
u de keuken ook 6 maanden op afroep laten staan. 

 
 
Kortom of uw keuken nu groter wordt of kleiner, alles is mogelijk. Wordt uw 

keuken kleiner dan ontvangt u een waardebon voor het bedrag dat de keuken 
kleiner wordt voor allerhande leuke keuken artikelen uit voorraad. Wordt uw 

keuken groter betaalt u alleen het prijsverschil. Wij kunnen u dit in de showroom 
tonen.  

   

Alle kasten zijn voorzien van lade en deurdemping, 
zodat uw deurtjes en laden geluidloos en veilig 

sluiten. Daarnaast is zowel de binnen- en buitenzijde 

http://www.groupdeal.nl/keuken
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geheel in dezelfde kleur magnolia. Ook is deze unieke keuken voorzien van de 

unieke stofstrips, zodat er geen stof in de kastjes en laden binnen kan dringen. 
Ook heeft deze keuken Maxi-line onderkasten, waardoor u extra ruimte heeft. 

 
Superdegelijk aanrechtblad: 
Het aanrechtblad, en de gehele achterwand is 

uitgevoerd in de kleur Dark Glitterstone, een perfecte 
nabootsing van de granietkleur. Het blad is 40 mm. dik, 

wat zeer fraai is. Het blad is opgebouwd uit een 
keiharde kunststof toplaag, en de inhoud van het blad 
is een volledig nieuw procedé van Nolte. Het betreft 

hier een airmaxx© vulling welke super degelijk is en 
ook gewicht besparend, werkelijk perfect en uniek. 

- tegen meerprijs kunt u het aanrechtblad ook omruilen 
voor een stenen aanrechtblad, zie hiervoor de 
uitgebreide extra optie lijst. 

 
Optie, niet meer tegelen door luxe achterwand: 

(uitvoering als blad) 
Doordat zelfs de gehele achterwand bedekt kan 

worden door een achter plaat in dezelfde kleur als het 
aanrechtblad hoeft u niet meer te tegelen...! De wand is 
direct keurig netjes en superhandig en mooi afgewerkt. 

Deze achter plaat wordt geleverd in de lengte 300 cm. en kost u slechts 299 euro 
meer. 

 
De keuken is super compleet uitgevoerd, met onder andere een luxe spoelbak en 
kraan, luxe bestekindeling, ook de montage middelen worden meegeleverd. 

 
De montage van de keuken is ook super compleet, het 

betreft hier het monteren van de keuken, plus het 
aansluiten van de keuken op het gas, elektra en afvoer. Het 
leidingwerk, en het verleggen van het leidingwerk, of hak- 

breek- en sloopwerk is niet inbegrepen, doch dit doen wij 
graag tegen een redelijke meerprijs, zodat u echt helemaal 

niets meer zelf hoeft te regelen. 
 
De bezorging is op de begane grond en is ook inclusief evenals de montage. 

Bezorging op de verdieping als het in de lift past is 100 euro extra. 

LATER IN DIT E-BOOK 

DE VEEL GESTELDE VRAGEN 

 

 

 

 



INCLUSIEF LUXE ETNA APPARATUURSET 

Etna Roestvrijstalen combi magnetronoven 

 van 44 liter! T2144RVS 
- Magnetron 900 watt, turbo hete lucht, 
combinatie magnetron/hete lucht, grill, 

onder- en bovenwarmte. Hete lucht oven (1700 W), 
grill (1750 W) en onder warmte (600 W) 

 
Etna Roestvrijstalen gaskookplaat 75 cm. A139VWRVSA 
- 2 Normale kookbranders, 

1 grote kookbrander, 
1 sudderbrander, 

1 wok brander, drie-rings en 4,2 kw! 
en een speciaal sudderpitje in de 

wokbrander, los te gebruiken. 
 

Etna Roestvrijstalen afzuigschouw T4478LRVS 

- 90 cm. breed, met 3 separate 
cassettefilters 

- geborsteld hoogwaardig roesvrijstaal 
- inclusief verlichting 
- 3 standen (druktoets) 

- geschikt voor recirculatie, 
koolstoffilters ook als optie mogelijk. 

 
Etna Koel/vriescombinatie EEK261VA 
- energieklasse A, 

- bruto inhoud 275 liter 
       - drie vriescompartimenten 

       - hardglazen legplanken 
 
Etna Volledig geïntegreerde vaatwasser AFI8534ZTa 

- energieklasse AAA, 4 Programma's: voorspoelen, 
spaarprogramma, normaal, intensief 

 
De Etna Keukenapparatuur is voorzien van 5 
jaar kwaliteitsgarantie, 

- lees over Etna meer op www.etna.nl indien 
meer info gewenst. 

 
RVS kwaliteitsspoelbak. 
- Deze spoelbak is van hoogwaardig 18/10 roestvrijstaal, en 

voorzien van ronde hoeken zodat deze hygiënisch is en 
eenvoudig te reinigen. 

 
Verchroomde 1-hendelmengkraan model vrd. 
- Deze luxe hoogwaardig verchroomde mengkraan is uit onze 

huisselectie. 

 

http://www.etna.nl/


HIERONDER VINDT U ALLE KASTEN 
en alternatieve modellen en opstellingen  

WELKE WIJ VAN DE NOLTE KEUKENDEAL 
OP VOORRAAD HEBBEN MET ALLE PRIJZEN. 

U kunt dus zelf al rekenen en verrekenen, alles is vooraf helder en duidelijk. 
Onderaan deze pagina vindt u alle losse kastprijzen. En 
staat uw kast er niet bij dan kunnen wij deze gewoon los 
bestellen. Wij leveren alle andere Nolte kasten 
eventueel graag op bestelling. 
 

De keuken zoals deze 
opgesteld is kunt u ook in 
spiegelbeeld geleverd krijgen. Hieronder ziet u ook nog 
afbeeldingen waarbij wij we dezelfde kasten anders 
hebben opgesteld.   
   

Door het unieke modulaire systeem is deze keuken met dezelfde elementen op vele 
manieren op te stelen, en dat voor is dan voor dezelfde prijs.  

   

U kunt de hoge kasten plaatsen waar u wilt, links of rechts 
los op een wand, aan uw keukenblok vast, in 
spiegelbeeld, in de bijkeuken, of waar u maar wilt. elk 
element is zowel aan de voorzijde als aan de zijkanten 
volledig afgewerkt in dezelfde kleur.  
 
Ook is het mogelijk meer of minder kasten af te nemen, 
indien uw keuken kleiner wordt dan ontvangt u voor dit 
prijsverschil een keukenwaardebon alwaar u andere 
keuken artikelen mee kunt bestellen. Verderop op deze 
pagina kunt zelf de losse kast prijzen zien, en zelf 
uitrekenen wat het kost uw keuken groter of kleiner te 
maken. 

 
Ook kan deze keuken uitgevoerd worden met bovenkasten voor een kleine meerprijs. 
De bovenkasten zijn uit voorraad leverbaar in 75 of 90 cm. hoog. U kunt dus echt alle 
kanten op. Onder aan deze pagina kunt u zelf alle kastprijzen vinden, simpel en 
eenvoudig. 

Ook is het mogelijk deze actie met andere deurfronten te kopen. 
Deze actie opstelling is NU ook in de Nolte Verona of Chicago uit voorraad te 
leveren: 

 

 

 



Model Nolte VERONA magnolia:  
 

 
Deze keuken heeft een 
zogenaamd kader 
deurpaneel.  
 
En wordt geleverd in de kleur 
gebroken wit. 
 

(meerprijs999 euro) 
 
U kunt hier uit 4 soorten handgrepen kiezen, allen met een boor 
maat van 128 mm. 
 
- de meest gekozen handgreep is de zogenaamde stangegreep. 
Deze greep is van massief RVS. 
 
Model Verona en Chicago zijn ook uit voorraad leverbaar. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Model Nolte CHICAGO magnolia Hoogglans met luxe greeplijst: 

 
met luxe semi greeploos lijst: 
 
Model Chicago is uitgevoerd in hoogglans 
magnolia met een super deluxe chromen 
hoogglans greeplijst. Deze super fraaie 
hoogglans keuken is beperkt beschikbaar.  
   
(meerprijs 999 euro) 

 
 
Dit model deurfront kunt u ook in 
onze showroom bewonderen, en 
is ook uit voorraad leverbaar.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Indien u de Nolte KeukenDeal Manhattan wit uitbreiden, dan kunt u hieronder 
alle losse kastprijzen zien. Deze prijzen zijn incl. BTW en ook kant en klaar.  

 

Hieronder vindt u de kasten welke als meer of minderprijzen 
kunen worden verrekend, alles op en transparant, klip en klaar...!  

   

    Manhatten Manhattan 

    Voorraad KeukenDeal 

      Speciaal 

artikel: breedte Als extra kast Ingekocht 

        

Onderkast met lade 45  €              175     

Onderkast met lade 60  €              182     

Onderkast doorlopende deur  30  €              134     

Onderkast doorlopende deur, ook als spoelbak kast 45  €              141     

Onderkast doorlopende deur, ook als spoelbak kast 60  €              154  €                 89 

Onderkast doorlopende deur, ook als spoelbak kast 90  €              213  €               133 

Ladenkast 2 korven en 1 besteklade 45  €              331     

Ladenkast 2 korven en 1 besteklade 60  €              358     

Ladenkast 2 korven en 1 besteklade 90  €              498  €               288 

Oven kast  60  €              116     

(combi) Magnetron onderkast kast + lade 60  €              248     

Hoekkast LeMans, (stelmaat 110-118 cm.) 110x65  €              584     

Caroucel kast 90x90   €              595     

Steunwand hoogte 89 cm. 58  €                59     

Deur voor vaatwasser, vriezer of koelkast 45x75  €                99     

Deur voor vaatwasser, vriezer of koelkast 60x75  €                99  €                 69 

Bovenkast 75 cm. hoog 30  €              120     

Bovenkast 75 cm. hoog 45  €              138     

Bovenkast 75 cm. hoog 60  €              171     

Bovenkast 90 cm. hoog 30  €              128     

Bovenkast 90 cm. hoog 45  €              147     

Bovenkast 90 cm. hoog 60  €              183     

Servieskast 210+15 cm. 60  €              441   

Servieskast 225+15 cm. 60  €              455     

Inbouwkast tbv Koel/vries 210+15 cm. 60  €              501  €               298 

Inbouwkast tbv Koel/vries 225+15 cm. 60  €              516     

Inbouwkast tbv Koel 102+nis combi 210+15 60  €              516     

Inbouwkast tbv Koel 102+nis combi 225+15 60  €              532     

Inbouwkast tbv combimagnetron, 210+15 60  €              516  €               306 

Apothekerskast 210+15 cm. 30  €              728  €               473 

Apothekerskast 225+15 cm. 30  €              749     

Passtrook of plank materiaal 35x225 cm. 16 mm.  €                99     

Luxe achterwand in bladkleur, 300 cm. 16 mm.  €              299     

 

 



SUPERDELUXE COMPLETE GROUPDEAL KEUKEN: 
- EXTRA AFGEWERKT, EXTRA COMPLEET, EXTRA DEGELIJK; 

(onderstaande is dus NU allemaal inclusief, u betaalt hiervoor niets extra) 

 

Luxe Stof strips in de keukenkasten, dit voorkomt stof in uw kastjes en dus 

minder schoonmaken en stoffen. 

 

Binnenkant en buitenkant van de kasten in exact dezelfde kleur als de 

keukendeuren, dit geeft een rustige en luxe uitstraling. 

 

Strakke belijning, geen overdreven grote naden tussen de deuren, dit geeft een 

strak en rustige beeld aan uw keuken. 

 

De Nolte keuken is duurzaam en wordt standaard geleverd met FSC certificaat 

 

Toplaag van de deuren is van origineel “Schichtstoff©” een soort Formica zeg 

maar, dit betekent dat de deuren extreem stootvast zijn. (uniek!) 

 

* en nőg meer …………. 

Laden welke volledig uittrekbaar zijn, zodat u gemakkelijk bij al uw spulletjes 

kan !! (extreem hoge belastbaarheid tot 80 kg.) 

Hoogwaardig kunststofpolymeer aanrechtblad, 40 mm dik in plaats van de 

standaard 30 mm. wat een mooie degelijke uitstraling geeft. (Airmaxx©) 

Ladendemping met rem functie, het behoud van uw laden en uw keuken 

Deurdemping, direct op het scharnier, zelfs af te stellen op snelheid 

Massief RVS handgrepen, welke super degelijk zijn en een goede grip hebben 

Kopse kanten van de kasten en legplanken afgewerkt met een ABS kant, hier 

door blijft uw keuken “levenslang” netjes, en voorkomt stootbeschadigingen. 

Geborgde legplanken, wat voorkomt dat een leg plank losraakt en u uw (dure) 

servies hierdoor dus altijd veilig staat. 



VEEL GESTELDE GROUPDEAL VRAGEN 

Hieronder vindt u veel gestelde vragen  
over deze unieke GroupDeal keukenactie. 
de veel gestelde vragen pagina op de site  

is "LIVE" en wordt telkens aangevuld, 
met nieuwe vragen die wij binnenkrijgen. 

- kijk dus regelmatig op www.superkeukendeals.nl 
 

- heeft u vragen welke u niet beantwoordt ziet hieronder stel dan uw vraag 
op adviesenvragen@gmail.com en ontvangt zeer snel antwoord hierop ..... !!! 

Of bel 088-0101277 
 

Profiteer Nu Van Deze Unieke GroupDeal Keuken: 
U kunt deze nog bestellen t/m 5 februari 

 

 Hieronder de vragen en antwoorden: 

Kan ik de keuken ergens in het echt zien? 
- Ja, de keuken staat opgesteld in de showrooms van meerdere deelnemende 
keukenbedrijven. U kunt dus gerust gaan kijken...! Vanwege de drukte is het wellicht 
niet mogelijk om iedereen persoonlijk te woord te staan, maar we doen ons best. De 
KeukenDeal keuken staat er in vol ornaat !!! Ook is de keuken direct te bestellen 
op www.groupdeal.nl/keuken. U kunt reserveren op GroupDeal.nl, u wordt dan 
gebeld voor een afspraak. 
 
Loopt de actie echt deze week af? 
- Ja, deze actie loopt echt deze week af, deze actie is uniek, en daarom loopt deze 
actie slechts enkele dagen.  
 

Er staat dat er aanpassingen mogelijk zijn. Hoe gaat dat in z'n werk? Bij de indeling 
van onze keuken is 1 muur namelijk korter. Kan dit verwerkt worden? 

- Aanpassingen binnen ons (voorraad) concept zijn mogelijk, we kunnen kastjes 
veranderen, of zelfs wel laten vervallen, van alles wat u weg laat vallen mag u 
gewoon dit verrekenbedrag gebruiken voor andere artikelen, bijvoorbeeld voor extra 
keuken accessoires, luxere of extra inbouwapparatuur, een mooi pannenset etc. 
 
Kan ik ook een ander merk keukenapparatuur kiezen? 
- ja alles aan de keuken is te wijzigen, tegen meer of minderprijzen, u blijft profiteren 
van de GroupDeal actie. Ook als u goedkope apparaten kiest ontvangt u voor het 
prijsverschil een waardebon voor anderen keukenspulletjes. 
 
Moet ik een afspraak maken om eerst te komen kijken in de showroom alvorens te 
gaan bestellen? 
- U hoeft geen afspraak te maken, wij hebben vorig jaar met de GroupDeal actie 
ervaren dat het te druk is om specifieke afspraken te maken, kom geheel vrijblijvend 
lekker kijken, we vinden altijd wel een gaatje om uw vragen te beantwoorden, ook 
kunt u lekker rondkijken en genieten van een vers gezet kopje koffie. 

http://www.superkeukendeals.nl/
mailto:adviesenvragen@gmail.com
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Kan de indeling aangepast worden? Wij hebben de aansluitingen voor enkele 
apparaten op een andere plek zitten. 
- De indeling kan veranderd worden, in feite is het een grote blokkendoos, indien dit 
met dezelfde kasten gebeurt kost dit niets extra natuurlijk, doch als we kasten gaan 
wisselen kan dit wellicht nog veranderen. 
- ook kan de monteur tegen meerprijs uw leidingwerk verleggen. 
 
Stel dat wij de keuken kopen of reserveren, hoe gaat dat dan met aanschaffen & 
leveren etc.? 
- Indien u een keuken via GroupDeal.nl koopt dan bellen wij u voor een afspraak. De 
monteur komt dan eerst meten, en vervolgens nodigen wij u in de winkel uit voor een 
puntjes op de i gesprek. In dit gesprek kunnen we dan de gewenste of noodzakelijke 
wijzigingen aanbrengen.   
 
Moet ik kopen alvorens langs te komen? 
- Nee dit hoeft niet, u kunt ook eerst langskomen om de keuken te bekijken. In de 
winkel kunt u ook nog steeds de keuken via GroupDeal.nl bestellen. 
 
Is het handig om een keer langs te komen om e.e.a. door te spreken? 
- Zie ook het antwoord op uw vorige vraag hierboven; 
- U kunt ook eerst komen kijken in de winkel natuurlijk, wij hebben deze GroupDeal 
keuken hier volledig opgesteld staan, hierna kunt u beslissen deze 
KeukenDeal direct aan te schaffen, let op looptijd actie.   

Wat is het materiaal van het aanrechtblad? 

- het materiaal is van polymeerkunststof, dit is een sterke toplaag die te vergelijken is 
met formica, tegen meerprijs kunt u ook andere aanrechtbladen kiezen, er is ook een 
actie met stenen aanrechtbladen welke tegen een scherpe meerprijs bijgekocht kan 
worden. 
 

Is de keukenkraan te vervangen voor een meer hoge kraan, zodat er een emmer 
onder kan? 
- ja hoor, we hebben ook een kraan met een hoge uitloop, welke u tegen een 
meerprijs in de winkel kunt uitzoeken. 
 
Kunnen wij vóór aankoop de keuken komen bezichtigen? 
- ja hoor, u kunt bij de deelnemende filialen komen kijken, de keuken staat compleet 
volgens de actie opgesteld. 
 
Ik zie wel meer aanbiedingen, hoe weet ik nu of deze goed is? en wat kost deze 
keuken buiten de actie? 
- Deze aanbiedingen zijn heel erg scherp gecalculeerd, en we hebben reeds 
honderden keukens ingekocht of gereserveerd in Duitsland. Dit levert een gigantisch 
groot voordeel op. Daarnaast is deze keuken standaard voorzien van vele luxe 
onderdelen, alwaar u normaal heel veel extra voor betaalt elders.. 
Ook is de montage, het inmeten,en het transport inclusief, hier betaalt u dus niets 
extra voor. 
- Korting krijgt u natuurlijk bij iedere keukenzaak, ook bij ons, alleen de korting die wij 
nu geven is veel meer als normaal, en gebaseerd op deze speciale GroupDeal actie. 
 
 



Is het ook mogelijk dat wij de keuken zelf monteren? 
- Ja dit is mogelijk, u ontvangt dan een waardebon t.w.v. 500 euro om extra 
keukenspulletjes aan te schaffen !!    
   

Mijn huis wordt pas over 4 maanden opgeleverd, wat nu? 
- Wij kunnen uw keuken 6 maanden lang voor u reserveren/opslaan. Dit betekent dat 
u wel binnen 6 weken nog even langs moet komen met de bouwtekening om alles 
even af te stemmen. 
- En ja, dit geldt ook voor mensen die gewoonweg geen haast hebben :-)   

   

Deze kans mag u niet laten lopen...! 
- direct bestellen? ga naar: www.GroupDeal.nl  

   

De vragen die wij per mail ontvangen en beantwoorden zet ik telkens op 
de site, mail naar adviesenvragen@gmail.com  of bel 088-0101277 

- ons callcenter team beantwoordt graag uw vragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.groupdeal.nl/
mailto:adviesenvragen@gmail.com


Deelnemende Bedrijven Aan De GroupDeal.nl Actie: 

Deze unieke en complete keuken is aldaar 
dus volledig in het echt te zien. 

 
Voor vragen en informatie kunt u bellen 

Naar de speciale GroupDealKeuken actie lijn: 

088-0101277 

 

Deze kans mag u niet laten lopen...! 
- direct bestellen? ga naar: www.GroupDeal.nl/keuken  

 

Dordrecht: 
Keukenwarenhuis.nl 
Einsteinstraat 29, 3316GG Dordrecht, 088-0101201 

- geopend maandag t/m zaterdag, donderdag 
koopavond. 

Gaanderen: (Gelderland, nabij Doetinchem) 

Keukenloods.nl 
Slakweg 84, 7011EZ Gaanderen, 0315-340404 
- geopend maandag t/m zaterdag, vrijdag koopavond. 

Marssum: (Friesland, nabij Leeuwarden) 
Keukencentrum Marssum 
Hegedijk 3, 9034XC Marssum, 058-2542225 

- geopend maandag t/m zaterdag, donderdag 
koopavond. 

Ter Aar: (Zuid-Holland, nabij Alphen Aan Den Rijn) 

Keukenwarenhuis.nl 
Stobbeweg 19-21, 2461EX Ter Aar, 088-0101200 
- geopend maandag t/m zaterdag, vrijdag koopavond. 

Zaandam: 

Keukenloods.nl 
Pieter Ghijsenlaan 18A, 1506 PV Zaandam,  

075-6163030 
- geopend maandag t/m zaterdag, donderdag koopavond. 

 

 

 

http://www.groupdeal.nl/keuken

