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PERSOONLIJKE 
AANDACHT STAAT 
BIJ ONS HOOG IN 
HET VAANDEL

Ben Nijborg, Sjoerd Nauta, Sake Knapper en Antje Knapper, Oudman Keukens, Assen
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Oudman Keukens is al veertig jaar een vertrouwd adres in de regio. Een familie
bedrijf dat persoonlijke aandacht hoog in het vaandel heeft staan. Deskundig en 
vakkundig realiseren wij voor u een prachtige keuken, die past bij uw wensen, uw 
leefsituatie en uw budget. Met oog voor detail, gevoel voor sfeer en onze jarenlange 
professionele ervaring ontwerpen wij samen met u een maatwerkkeuken om trots 
op te zijn. Het resultaat is een keuken waar u zich thuis voelt, een plek in huis waar 
u graag wilt zijn.

WIJ BIEDEN 
KEUKENS VOOR 
IEDER BUDGET!
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Wij van Oudman Keukens zijn een professioneel en gedreven team. Omdat 
we relatief klein zijn, kunnen we u persoonlijk helpen. De lijntjes zijn kort, u weet 
precies bij wie u moet zijn. Wij ontwerpen keukens van uitstekende kwaliteit voor 
ieder budget. Wij bieden iedere klant een eerlijke, scherpe prijs; onderhandelen 
is niet nodig. We zijn transparant. Als we een totaalpakket aanbieden, dan krijgt u 
een gespecificeerd overzicht. We dragen op maat gesneden oplossingen aan. Bij 
ons vindt u een schat aan mogelijkheden!
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Voor een goed, betrouwbaar en deskundig advies bent u bij Oudman Keukens 
aan het juiste adres. We helpen u graag in kaart te brengen welke keuken u wilt: 
die ene, unieke keuken die helemaal past bij uw gevoel voor stijl, uw manier van 
leven en uw smaak van wonen. We inventariseren uw wensen en begeleiden 
u graag bij het nemen van lastige beslissingen. We komen bij u thuis om alles 
na te meten en de technische details op te nemen. Wij kunnen eventueel ook 
vooraf bij u langskomen om de mogelijkheden te bespreken en te bekijken hoe de 
keukenruimte optimaal kan worden ingericht. Zo komen we tot een weloverwogen 
en passend ontwerp.

ONZE MONTAGEDIENST 
KAN DE COMPLETE 

INSTALLATIE VOOR U 
VERZORGEN
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De montage en installatie van de keuken kunnen door ons vakkundig 
worden verzorgd. Desgewenst neemt ons team de volledige coördinatie 
van een keuken op zich, zodat ook het aanpassen van leidingen, het leggen 
van de tegelvloer of het stucwerk van de wanden onder onze regie valt.
Ook voor renovatie van uw keuken of de vervanging van inbouwapparatuur, 
werkblad of andere keukenonderdelen kunt u bij ons terecht.
Wij leveren kwaliteit en garantie. U kunt natuurlijk altijd een beroep doen op 
onze servicedienst.
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Onze keukens zijn uitsluitend van topkwaliteit. Wij zorgen voor hoogwaardige 
materialen en een sublieme afwerking. Om de keuken van de beste 
keukenapparatuur te voorzien, beschikt Oudman Keukens over een breed 
assortiment aan luxe apparatuur van verschillende merken. Onze showroom 
weerspiegelt de kwaliteit die wij bieden. We zijn goed bereikbaar, direct aan 
de A28, en er is gelegenheid tot gratis parkeren. Welkom!
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BINNENKIJKEN BIJ
‘We zijn heel enthousiast over onze moderne keuken van Oudman Keukens. 
Niet alleen door de opstelling in de ruimte, maar ook door de kleuren en 
indeling. De keuken past perfect in ons huis.’

Gert Jan en Sandra

13

Oudman_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   13Oudman_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   13 28-09-20   14:3028-09-20   14:30



BINNENKIJKEN BIJ
‘We zijn heel enthousiast over onze moderne keuken van Oudman Keukens. 
Niet alleen door de opstelling in de ruimte, maar ook door de kleuren en 
indeling. De keuken past perfect in ons huis.’

Gert Jan en Sandra

13

Oudman_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   13Oudman_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   13 28-09-20   14:3028-09-20   14:30



14 

Oudman_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   14Oudman_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   14 28-09-20   14:3028-09-20   14:30



14 

Oudman_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   14Oudman_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   14 28-09-20   14:3028-09-20   14:30

Via goede referenties kwamen Sandra en Gert Jan terecht bij Oudman 
Keukens in Assen. Gert Jan heeft twee rechterhanden en wilde graag zelf 
de keuken plaatsen. Het ging dus alleen om de aankoop. ‘Dat was voor 
Oudman Keukens geen enkel probleem. Ze waren heel klantvriendelijk en 
handelden zonder poespas. Het gevoel moet goed zijn als je een keuken 
koopt, en dat was het. Samen met Ben van Oudman Keukens zijn we om 
de tafel gaan zitten. Hij hielp ons uitstekend. Ook toen we zelf de keuken 
plaatsten, kwam hij nog even langs om te kijken of alles naar wens was. 
Kortom, niets dan lof voor de samenwerking’, vertelt Sandra.

‘NIETS DAN LOF 
VOOR DE 

SAMENWERKING’
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Het mooiste aan de keuken? ‘Het keukenschiereiland, die is behoorlijk 
groot. Ook hebben we veel ruimte eromheen. Daarnaast is de keuken zo 
ingedeeld, dat we heel mooi uitzicht hebben over het water. De lichtinval 
is perfect. De grijze ombouw om de witte hoogglanskasten hebben we zo 
geplaatst, dat het lijkt alsof de kasten naar voren springen. Dat geeft een 
ruimtelijk en speels effect. De keuken heeft daarnaast veel opbergruimte, 
met diepe laden in het keukeneiland en een leuke nis voor wat kookboeken.’

‘DE LICHTINVAL 
IN ONZE KEUKEN 

IS PERFECT’ 

16 
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Gert Jan houdt van kokkerellen. Geregeld staat hij tussen de potten en 
pannen om een heerlijk gerecht op tafel te toveren. Daartoe maakt hij 
gebruik van uitstekende keukenapparatuur, zoals een inductiekookplaat met 
geïntegreerde afzuiging en een Quooker. Daarna kan het diner genuttigd 
worden aan de tafel. Natafelen kan ook in de aangesloten ruimte, waar 
gezellige zitjes zijn gecreëerd, vlakbij een levensgrote foto van de Italiaanse 
Meren. ‘Je kan rustig zeggen dat we in deze ruimte koken, eten en leven. 
Het is een echte woonkeuken, waar we heel graag zijn’, besluit Sandra. 
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Met dank aan
Gert Jan en Sandra
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze moderne witzwarte keuken is een fijne plek, waar we graag zijn. 
Sjoerd Nauta dacht goed mee en was heel flexibel. Zowel wij als Oudman 
moesten schuiven in de planning; gezamenlijk hebben we dat prima 
opgelost.’

Erwin en Marjet

19
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Bij het kopen van de woning waren Marjet en Erwin op zoek naar een nieuwe 
keuken. Ze keken her en der, maar pas bij Oudman Keukens vonden ze de 
keuken die ze zochten. ‘Ook werden we heel goed geadviseerd bij onze 
aankoop. We hadden zelf wat ideeën, maar werden vervolgens uitgedaagd 
om over andere oplossingen mee te denken. Daardoor is de keuken leuker 
en speelser geworden.’

‘ONZE KEUKEN 
HEEFT EEN 

MOOIE STRAKKE 
UITSTRALING’

20 
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Wat vinden Marjet en Erwin bijzonder geslaagd? Marjet: ‘De keuken heeft 
een mooie, strakke uitstraling. Erg blij zijn we ook met het afzuigsysteem in 
de koof. Hierdoor hebben we - als we in de keuken staan - vrij uitzicht naar 
buiten. Daarnaast is de indeling erg fijn. We hebben veel laden en dus veel 
opbergruimte. Het keukenblad is een pareltje. In hoogglanszwart met een 
witte nerf, van het materiaal Dekton. IJzersterk, krasbestendig en makkelijk 
in onderhoud. Ik vind het best een gedurfd keukenblad, maar het past heel 
goed bij de witte kasten en laden van de keuken.’ 

22 
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In deze prettige ambiance staat Marjet geregeld te kokkerellen. ‘Elke dag, ik 
mag graag koken.’ De keuken beschikt over uitstekende keukenapparatuur, 
zoals een inductiekookplaat, een Pyrolyse oven die zichzelf schoonmaakt 
en een combi-oven met magnetron. De inductiekookplaat heeft tevens een 
fraaie grillplaat. Heel handig is dat een van de keukenladen een flink aantal 
opruimbakjes heeft, waardoor in een ommezien het afval gescheiden is. 
Marjet beaamt: ‘De keuken voldoet in alle opzichten: hij is mooi, makkelijk 
in gebruik en het is op deze plek fijn werken.’ 

‘ONZE KEUKEN 
VOLDOET IN ALLE 

OPZICHTEN’ 

23
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Met dank aan
Erwin en Marjet
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DESIGN
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Wat is design? Dat heeft op z’n minst te maken met originaliteit, met 
extra waarde en betekenis toevoegen aan het ontwerp. Je designkeuken 
voegt ook waarde toe aan je leven, je huis en je interieur. Elke dag weer 
geniet je van de exclusiviteit en het comfort van een luxueuze keuken. In 
een stijlvolle ambiance vloeien koken en wonen in elkaar over. 

27
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Je pakt een wijntje uit de wijnklimaatkast en schenkt je gasten in. Aan het 
keukeneiland schuiven zij aan of ze helpen een handje mee in de ruime 
keuken. Maar net zo lief kom je na een dag hard werken even tot rust: op 
deze plek stijg je uit boven het geroezemoes van je leven. Je geniet van 
de schoonheid van materialen, van vormgeving en van kleuren.

29

pag 25-36_STIJL Design.indd   29pag 25-36_STIJL Design.indd   29 28-09-20   15:1328-09-20   15:13



Je pakt een wijntje uit de wijnklimaatkast en schenkt je gasten in. Aan het 
keukeneiland schuiven zij aan of ze helpen een handje mee in de ruime 
keuken. Maar net zo lief kom je na een dag hard werken even tot rust: op 
deze plek stijg je uit boven het geroezemoes van je leven. Je geniet van 
de schoonheid van materialen, van vormgeving en van kleuren.

29

pag 25-36_STIJL Design.indd   29pag 25-36_STIJL Design.indd   29 28-09-20   15:1328-09-20   15:13



30 

pag 25-36_STIJL Design.indd   30pag 25-36_STIJL Design.indd   30 28-09-20   15:1428-09-20   15:14

31

pag 25-36_STIJL Design.indd   31pag 25-36_STIJL Design.indd   31 28-09-20   15:1428-09-20   15:14



31

pag 25-36_STIJL Design.indd   31pag 25-36_STIJL Design.indd   31 28-09-20   15:1428-09-20   15:14



Jouw designkeuken kenmerkt zich door krachtige lijnen, een perfecte 
routing en indeling. Mooie details, een nette afwerking, verfijnde vorm
geving en bijzondere verlichting komen samen in een smaakvol resultaat. 
Geen dertienineendozijn, maar origineel en onderscheidend: dat is 
jouw designkeuken.
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In jouw designkeuken zwaait minimalisme de scepter. Tegelijk gaan 
innovatie en kwaliteit uitstekend samen. Je voelt meteen: een ideale 
kook omgeving om heerlijke gerechten op tafel te kunnen zetten. Met de 
laatste snufjes op het gebied van keukenapparatuur. Je kan bijvoorbeeld 
met je mobiel de oven op afstand aanzetten. Gemak dient de mens, of 
liever gezegd dient jóú.
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Een warme gloed doortrekt je huis. Stoer, eenvoudig en sober is het 
interieur. Dat komt vooral door natuurlijke materialen als hout, metaal en 
beton. Oorspronkelijke details maken het plaatje af. Je industriële keuken 
is robuust van karakter, net zoals jijzelf. Een tikkeltje eigenzinnig, maar 
wel verfijnd. Hier voel je je thuis. 
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De industriële keuken is niet te plaatsen in een hokje: soms is deze 
keuken helemaal zwart of donkergrijs. Maar dan ineens popt roestbruin 
of olijfgroen op. Onderdelen van blauwstaal, rvs, koper of leer geven 
de industriële keuken een speels effect. De maatvoering is doordacht. 
Iedere dag dat je je keuken binnenloopt, ben je weer verrast: wat mooi!
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In jouw industriële keuken is alles op elkaar afgestemd. De routing klopt, 
het werkblad is diep, alles is op maat. De fronten en het keukenblad zijn 
duurzaam gemaakt, met een passie voor schoonheid en vakmanschap. 
Authentiek, maar wel strak en modern, soms met een knipoog naar de 
tijden van weleer. Ambachtelijk en stijlvol.
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Details maken het robuuste karakter van jouw industriële keuken zachter, 
of zetten dat juist aan. Helemaal passend bij jou en je huis. Dat kunnen 
de grote vloertegels zijn of de bijzondere verlichting, maar ook een roze 
wand. De keukenapparatuur is hoogstaand, innovatief en kwalitatief. 
Een uitnodiging om het beste in jezelf als kok naar boven te halen.
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Je keuken past bij je huis: strak en modern. In een lichte kleur of juist in 
donkergrijs en zwart, met een mooie belijning en vanzelf veel kookgemak. 
Een plek waar functioneel en eigentijds wonen elkaar ontmoeten. Precies 
zoals je zelf wilt leven. Gestructureerd, maar wel sfeervol. Waar veel 
ruimte is om lekker te koken. Een gezellige plek, waar gezin of vrienden 
graag aanschuiven aan het keukeneiland.
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Een rustige uitstraling is belangrijk in een moderne keuken. Het leven is 
immers al druk genoeg, dan is het fijn als het thuis opgeruimd is. Met veel 
bergruimte en greeploze kasten en laden. Een uitgekiend lijnenspel zorgt 
voor een strak geheel. Een verrassend detail of een gezellige nis maken 
jouw keuken zo heel persoonlijk.
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Een houten kastenwand, een goudkleurige Quooker of een marmeren 
keukenblad: het kan allemaal in een moderne keuken. De basis is 
namelijk dezelfde: grote vlakken, een strakke belijning, veel comfort en 
een luxe uitstraling. Zo ontstaat een harmonieus geheel, passend bij je 
huis en interieur. Een plek waar je dagelijks graag vertoeft, een plek waar 
je tot rust komt.
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Hoogwaardige apparatuur maken jouw moderne keuken compleet. Denk 
aan een stoomoven, een oven met een zelfreinigend systeem of een 
wijn klimaat kast. Het is heerlijk kokerellen op een ruim werkblad of kook
eiland. De inductiekookplaat verwarmt snel. Er hangt geen ontsierende 
afzuigkap, maar het afzuigsysteem is verwerkt in het plafond of de 
kookplaat. In deze prachtige ambiance is koken nóg leuker geworden.
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LANDELIJK
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Laten we eerlijk blijven: de appeltaart met noten geurt niet alleen heerlijk 
in een landelijke keuken. Maar jouw landelijke keuken nodigt wel uit tot 
het maken van smakelijke taarten en gerechten met verse producten van 
het land. Koken is een feestje in deze gemoedelijke en sfeervolle keuken.
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De deuren naar de tuin staan open. Je haalt diep adem en geniet. In 
jouw landelijke keuken komen ontspannen koken en gezelligheid samen. 
Een sfeervolle plek waar het fijn is met je gezin, familie en vrienden. Waar 
ruimte is voor elkaar, waar een ieder zichzelf kan zijn. Als het even kan 
met een lekker stukje taart of een overheerlijke quiche.
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Een landelijke keuken kenmerkt zich door authentieke materialen en 
soms onbewerkt hout. Een originele kraan, aparte grepen, een robuust 
fornuis en een keukenblad van hardsteen. Soms met stoere tegels op 
de vloer, of een bloembehang en Friese witjes op de wand. Het is jouw 
keuken, jij mag het zeggen. Wij adviseren en begeleiden je graag.
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Warm en modern is jouw woonkeuken de spil in je huis. Je beschikt 
over ruime kasten en vanzelfsprekend een ruim werkblad. De landelijke 
keuken met strakke elementen is van alle gemakken voorzien, de 
technologie van de keukenapparatuur is hoogstaand. In deze gloedvolle 
ambiance komen lekkere gerechten bijna vanzelf tot stand: je hoeft ze 
alleen maar in te koppen.
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze keuken van Oudman Keukens voldoet helemaal aan onze wensen. 
De keuken is modern en gezellig, helemaal passend bij ons interieur in 
dezelfde kleurstelling.’ 

Christa en Bernhard
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‘Wat ze zeggen, doen ze ook’, zegt Christa over Oudman Keukens in Assen. 
‘We houden niet van praatjes of van die zogenaamde kortingen. Gewoon 
recht door zee en weten waar je aan toe bent, dat vinden we prettig. 
Oudman Keukens is transparant en duidelijk. Sjoerd Nauta van Oudman 
Keukens dacht goed met ons mee en vertaalde onze wensen in een prima 
ontwerp. Zo wilden we liever geen afzuigkap, maar een afzuigsysteem van 
BORA, zónder dat dit ten koste ging van kast- of werkruimte. Oudman 
Keukens is daarin uitstekend geslaagd.’

‘WE GENIETEN 
VAN DEZE MOOIE 

PLEK IN HUIS’
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Bernhard en Christa zijn blij met hun keuken, omdat ‘je die nergens anders zo 
ziet. De combinatie van witte kasten en laden, een grijs keukenblad en houten 
kasten tegen de achterwand, zorgt voor een moderne en warme uitstraling. 
Een beetje industrieel en tijdloos’, zegt Christa. ‘Door de opstelling heb je 
vanuit de open keuken niet alleen contact hebt met anderen in de woonkamer, 
maar je hebt ook fraai uitzicht op de haven. We genieten dagelijks van deze 
mooie plek in huis.’ 
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Bernhard kookt meestal door de week en Christa in de weekenden. 
Beiden maken graag gebruik van uitstekende keukenapparatuur. Behalve 
de inductiekookplaat met BORA afzuigsysteem, zijn dat onder andere de 
combi-oven en ruime koelkast. ‘We zijn niet de types voor hightechsnufjes, 
alles is praktisch en functioneel. Fijn dat we ook een bar hebben. We zitten 
regelmatig aan de bar voor een broodje of om even wat te kletsen, terwijl de 
ander kookt. Alles klopt aan deze keuken. We zijn heel tevreden.’ 

‘BIJ OUDMAN 
WEET JE WAAR JE 

AAN TOE BENT’
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Met dank aan
Christa en Bernhard
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Oudman Keukens begeleidde me geweldig in het proces van aankoop. 
De adviezen waren uitstekend en ook de oplevering verliep perfect. Ik ben 
meer dan blij met mijn moderne keuken.’ 

Jeanet
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Jeanet was eerst bij andere keukenzaken geweest, maar daar voelde ze 
zich nooit helemaal op haar gemak. ‘Bij Oudman Keukens in Assen wel. 
Ik kon daar helemaal mezelf zijn en mijn wensen helder op tafel leggen. 
Ze waren niet opdringerig en deden alles in goed overleg. Sjoerd Nauta 
luisterde betrokken en gaf duidelijke voorbeelden en adviezen. Bij Oudman 
staan ze echt voor je klaar om jouw ideale keuken te realiseren.’

‘BIJ OUDMAN 
REALISEREN ZE 

ECHT JOUW 
IDEALE KEUKEN’
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Wat ze zelf het mooist vindt? ‘Lastig te zeggen, want ik vind eigenlijk de hele 
keuken mooi. Maar ik ben onwijs blij met het aanrechtblad. Daar kun je, bij 
wijze van spreken, mee lezen en schrijven. Het maakt niet uit wat je erop 
zet, al zijn het hete pannen, het keukenblad blijft onbeschadigd. Ook ben ik 
blij dat de keuken door de opstelling ruim is.’ Bij de indeling van de keuken 
is gekeken naar een perfecte routing en inrichting. Daardoor kan Jeanet 
dagelijks genieten van een fijne kookomgeving.
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‘IK BEN ONWIJS 
BLIJ MET HET 

AANRECHTBLAD’

Als Jeanet kookt, maakt ze gebruik van uitstekende keukenapparatuur. 
Zoals de inductiekookplaat, stoomoven en combimagnetron. Als fervent 
koffieliefhebber vindt ze ook de ingebouwde koffiemachine fantastisch. 
‘Ideaal voor een lekkere espresso of latte.’ De koffie kan prima genuttigd 
worden in de keuken, bijvoorbeeld aan de eettafel. ‘Heel gezellig’, beaamt 
Jeanet. Zo is deze moderne keuken meer een woonkeuken dan alleen een 
plek om te koken. 
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Met dank aan
Jeanet
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