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PERSOONLIJKE 
AANDACHT STAAT 
BIJ ONS HOOG IN 
HET VAANDEL

Ben Nijborg, Sjoerd Nauta, Wim Kuiper, Antje Knapper en Sake 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
‘Onze moderne keuken van Oudman Keukens oogt niet alleen mooi, 
maar is ook warm, sfeervol én functioneel. Heel prettig om in te werken.’

Harry en Marie-José
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Al eerder kochten Marie-José en Harry een keuken bij Oudman Keukens 
in Assen. Dit gebeurde tot volle tevredenheid. Ze aarzelden dan ook geen 
moment om opnieuw een keuken bij Oudman te kopen. ‘Deze keukenzaak 
staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Sjoerd Nauta luisterde betrokken 
naar onze wensen en vertaalde die in een uitstekend ontwerp. Hij dacht 
goed mee en liet ons de keus in de wijze waarop de keuken werd uitgevoerd. 
Hij kwam bij ons thuis kijken en kwam zijn afspraken na. Kortom, we zijn 
weer zeer tevreden over onze samenwerking met Oudman Keukens.’

‘ONZE KEUKEN IS 
WARM, SFEERVOL 
EN FUNCTIONEEL’ 

14 

Oudman_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   14Oudman_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   14 01-11-2021   09:4401-11-2021   09:44

15

Oudman_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   15Oudman_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   15 01-11-2021   09:4401-11-2021   09:44VERKLEIND-Oudman_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   2VERKLEIND-Oudman_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   2 04-11-2021   12:1404-11-2021   12:14



Al eerder kochten Marie-José en Harry een keuken bij Oudman Keukens 
in Assen. Dit gebeurde tot volle tevredenheid. Ze aarzelden dan ook geen 
moment om opnieuw een keuken bij Oudman te kopen. ‘Deze keukenzaak 
staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Sjoerd Nauta luisterde betrokken 
naar onze wensen en vertaalde die in een uitstekend ontwerp. Hij dacht 
goed mee en liet ons de keus in de wijze waarop de keuken werd uitgevoerd. 
Hij kwam bij ons thuis kijken en kwam zijn afspraken na. Kortom, we zijn 
weer zeer tevreden over onze samenwerking met Oudman Keukens.’

‘ONZE KEUKEN IS 
WARM, SFEERVOL 
EN FUNCTIONEEL’ 

14 

Oudman_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   14Oudman_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   14 01-11-2021   09:4401-11-2021   09:44

15

Oudman_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   15Oudman_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   15 01-11-2021   09:4401-11-2021   09:44VERKLEIND-Oudman_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   2VERKLEIND-Oudman_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   2 04-11-2021   12:1404-11-2021   12:14

Al eerder kochten Marie-José en Harry een keuken bij Oudman Keukens 
in Assen. Dit gebeurde tot volle tevredenheid. Ze aarzelden dan ook geen 
moment om opnieuw een keuken bij Oudman te kopen. ‘Deze keukenzaak 
staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Sjoerd Nauta luisterde betrokken 
naar onze wensen en vertaalde die in een uitstekend ontwerp. Hij dacht 
goed mee en liet ons de keus in de wijze waarop de keuken werd uitgevoerd. 
Hij kwam bij ons thuis kijken en kwam zijn afspraken na. Kortom, we zijn 
weer zeer tevreden over onze samenwerking met Oudman Keukens.’

‘ONZE KEUKEN IS 
WARM, SFEERVOL 
EN FUNCTIONEEL’ 
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Harry en Marie-José koken regelmatig samen. Daar is nu voldoende ruimte voor. Het 
werkblad is immers groot genoeg. ‘Ook hebben we meer dan genoeg kastruimte. Ik was 
eerst bang dat we die zouden missen, omdat we kleiner zijn gaan wonen’, vertelt Marie-
José. ‘Maar we kunnen alle spullen makkelijk kwijt in deze ruime keuken. Ontzettend fijn!’ Bij 
het kokkerellen maken ze gebruik van uitstekende keukenapparatuur, zoals de gaskookplaat 
met vier pitten naast elkaar, de oven en de Quooker. Heel handig is de wijnklimaatkast, zodat 
ze bij het heerlijke eten altijd een wijntje op temperatuur kunnen opentrekken. ‘De keuken is 
niet alleen een fijne plek om te koken, maar ook een plaats waar vrienden en familie makkelijk 
kunnen ‘rondhangen’, terwijl wij aan het koken zijn. We zijn er blij mee!’
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De strakke, witte hoogglanskeuken heeft een warme uitstraling door 
de houten gebinten en balken, alsmede de houten bar met sfeervolle 
barkrukken. Het keukenblad is van RVS. Dat levert tezamen een prachtige 
combinatie van materialen op. Daarnaast past de keuken uitstekend bij het 
interieur. ‘Vanuit meerdere hoeken in het huis kun je naar de keuken kijken. 
Hij valt nooit uit de toon, maar blijft altijd mooi’, zegt Marie-José.

‘WE KUNNEN  
ALLE SPULLEN  

MAKKELIJK KWIJT’ 

17
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Met dank aan
Harry en Marie-José
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze ruime woonkeuken is heel gezellig. De kleuren en materialen zijn 
perfect gecombineerd. Al onze kookwensen zitten erin. We zijn er echt zo 
blij mee!’

Rein en Sandra 
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‘Ons huis is onder architectuur gebouwd in 1974. We wilden dan ook een 
keuken die paste bij de sfeer en stijl van dit huis en die tevens een strakke 
uitstraling zou hebben. Sjoerd Nauta van Oudman Keukens Assen heeft 
dit perfect aangepakt en een mooie keuken opgeleverd. We kregen goede 
adviezen en het was fijn om met hem onze ideeën te bespreken en te 
overleggen’, vertelt Sandra. ‘De keuken is uitzonderlijk groot en het was een 
hele klus. Maar het is precies geworden zoals we wilden.’ 

‘ETEN VERBINDT: 
DE KEUKEN IS EEN 

VERLENGSTUK VAN ONS 
HUIS GEWORDEN’

20 
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Rein en Sandra zijn vooral heel enthousiast over de ruimte, de kleur en het 
materiaal. ‘De olijfgroene kleur van de keuken, de origineel geglazuurde 
groene tegels en het stevige Meranti-hout zijn mooi op elkaar afgestemd, 
passend bij het huis. Ik ben ook erg blij met de lengte van de plinten in de 
keuken. Ik ben 1,90 meter lang en wilde graag een werkhoogte van een 
meter. Vaak krijg je dan hoge plinten aangesmeerd in plaats van grotere 
kasten, maar dat wilde ik absoluut niet. Oudman Keukens heeft die wens 
goed gehonoreerd.’
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‘Koken en bakken, maar ook wecken, zijn een hobby van mij’, vertelt 
Sandra verder. ‘Het is een soort uitlaatklep. Deze ruime keuken is daar 
uitermate geschikt voor.’ De keuken is voorzien van een 7-pits gasfornuis, 
vier ovens, een vaatwasser, ruime keukenkasten en een kokend water 
kraan van Franke. ‘De vier ovens zijn fantastisch. En met zeven pitten kan 
ik fijn kokkerellen’, vertelt Sandra enthousiast. ‘Eten verbindt en de kinderen 
en kleinkinderen kunnen allemaal aanschuiven in deze grote keuken. Het 
is een verlengstuk van ons huis geworden. Blijer kun je ons niet maken!’

‘OUDMAN KEUKENS HEEFT 
DE WENS VAN EEN METER 

WERKHOOGTE GOED 
GEHONOREERD’
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Met dank aan
Rein en Sandra 
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Design (Eng.), (artistiek) industrieel ontwerp; – de stijl, vormgeving van 
een product. Sla het beroemde woordenboek van de Nederlandse taal 
erop na en we concluderen: design is overal. Overal om ons heen in 
de dingen die we net even wat meer waarderen, omdat ze niet alleen 
gemaakt zijn om functioneel te zijn, maar ook om ons comfort te bieden 
en een beetje luxe en exclusiviteit. Om mooi te zijn.
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Design maakt het leven mooier. En waar is het leven mooier dan in de 
keuken waar je samen kookt, drinkt, eet, lacht en geniet? Waar je samen 
bent en samen het leven viert. In een sfeer die helemaal naar jouw smaak 
en wensen is gecreëerd en die tot in detail voldoet aan jouw ideaalbeeld. 
En waarin je dagelijks samen met je geliefden en je naasten geniet van de 
schoonheid van de vormen, lijnen en kleuren om je heen.
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Design maakt het leven mooier. En waar is het leven mooier dan in de 
keuken waar je samen kookt, drinkt, eet, lacht en geniet? Waar je samen 
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Houd je van een strakke, minimalistische vormgeving, ontworpen met 
veel oog voor een haarscherp lijnenspel en symmetrie? Dan ziet jouw 
design keuken er zo uit. Prefereer je een warme omgeving, met een 
elegant uitgelichte donkere inrichting? Dat is evengoed mogelijk. Design
keukens zijn er in alle kleuren, stijlen en materialen. Het design is de 
meerwaarde van het verfijnde ontwerp, de verzorgde uitvoering en de 
bijzondere details.
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Je keuken is ruim, sfeervol en royaal uitgerust met innovatieve en hoog
waardige keukenapparatuur die perfect past in het totaalbeeld. De 
afwerking van kasten en laden is bijzonder exclusief, de installatie is tot 
op de millimeter fraai uitgevoerd. De designkeuken is de keuken van nu: 
de open, verbindende ruimte waar meer dan waar ook in huis wordt 
geleefd. Een heerlijke plek om te zijn.
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Een indrukwekkend kookeiland in de open ruimte. Authentieke houten 
gebinten en stalen balken aan het plafond als de stoere omlijsting die de 
stijl van de woning en de keuken benadrukt. Industriële materialen als 
beton en RVS gaan hier als vanzelf samen met natuurlijke elementen als 
de houten vloer of de keramische tegels. 
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Het ontwerp van de industriële keuken is sober en stoer. De sfeer is 
warm en intrigerend door de verschillende lagen die worden gerealiseerd 
met de combinaties van materialen en kleuren. De industriële keuken is 
geen keuken als alle andere. Hij zit vol karakter en eigenzinnigheid en 
blijft boeien en verrassen. Het design is strak en hoogwaardig, maar het 
rauwe randje hoort erbij!
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Een betonlook in antraciet of een lichtere grijstint, een houten front als 
levendige tegenpool van een eiland van blauwstaal of een werkblad 
van RVS. Een vintage fabriekslamp met de bedrading in het zicht, een 
groene tegel in de achterwand, een koper- of bronskleurig accent in de 
aankleding. Alles is mogelijk in de industriële keuken, maar alles blijft in 
balans dankzij de strakke lijnen en de ruimtelijke opzet.
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Industrieel staat voor warmte, duurzaamheid en voor robuuste kwaliteit. 
Ook in de hoogstaande keukenapparatuur staan innovatieve techniek en 
design samen op het hoogste plan. In deze atmosfeer voel je je welkom. 
In je industriële keuken zijn alle voorwaarden geschapen om met je 
geliefden en dierbaren onvergetelijke herinneringen te maken.
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MODERN
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Een moderne keuken in een eigentijdse woning. Eigenlijk zou je keuken 
en woning helemaal niet meer apart moeten benoemen, want wat de 
moderne keuken bij uitstek typeert is dat hij één is met zijn omgeving. 
Kookeiland en kasten zijn geen ‘keukeninterieur’ meer, maar meubels en 
decoratieve elementen in een centrale woonkeuken, de plaats waar het 
gezins- en sociale leven zich afspeelt.
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decoratieve elementen in een centrale woonkeuken, de plaats waar het 
gezins- en sociale leven zich afspeelt.
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De moderne keuken is open en ruimtelijk. Het ontwerp wordt geken-
merkt door strakke lijnen, symmetrie en hoogwaardige materialen. De 
apparatuur is van uitmuntende kwaliteit en vooruitstrevend. De greeploze 
kasten en laden geven het aanzicht een rustige uitstraling, hetgeen 
wordt versterkt door de royale opbergruimte die leiden tot een continu 
opgeruimd plaatje. 
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Van een warme zwarte houtlook tot een minimalistische keuken in 
hoog glans wit. Een uniforme kleurstelling of een speelse melange, een 
gemarmerd of een RVS werkblad, een gouden kraan of alle accessoires 
in zwart. Het kan allemaal. Bedenk: modern klassiek of eigentijds landelijk 
zijn óók fraaie variaties op de moderne keuken. Stijl en indeling sluiten 
naadloos aan bij de sfeer van jouw woning. Het is een genot om hier te 
koken en te zijn.
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De moderne keukenapparatuur verbindt gebruiksgemak en esthetiek. De 
slimme techniek in de ovens en het koffieapparaat stemmen de bereiding 
perfect op jouw smaak af, kokend water is altijd direct aanwezig en 
dankzij de kookveldafzuiging in je inductieplaat is die plompe afzuigkap 
definitief verleden tijd. En het design past perfect in je interieur. Die grote 
Amerikaanse koelkast en de wijnklimaatkast zijn zelfs ontworpen om op 
te vallen. Daar wil je graag zijn, daar leef je met elkaar.
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Waar het leven ongecompliceerd en mooi is, waar je onovertroffen 
genieten kunt van eerlijke en heerlijke producten. Waar het uitzicht naar 
buiten wijds is en waar het binnen altijd warm en gezellig is. De landelijke 
keuken is waar je heerlijk aanschuift met je gezin, je familie en je vrienden 
en simpelweg geniet van het leven.
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De landelijke keuken is geladen met een gloedvolle ambiance. De 
robuuste natuurlijke materialen ademen warmte. De houten kasten en 
laden stralen levendig heid uit, het dikke natuurstenen blad op het kook
eiland en het aanrecht kan een stootje hebben. Je opent de deuren met 
een stevige greep en die gezellige tegels maken het plaatje helemaal af. 
Je kunt de heerlijke appeltaart in de oven al bijna ruiken…
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Hier mogen de pannen lekker lang op het vuur staan, hier hoeft de styling 
niet té strak te zijn. Het zijn juist de uitgelichte nisjes en plankjes die 
de landelijke keuken zijn karakter geven. Maar de eigentijdse landelijke 
keuken gaat wel met zijn tijd mee! De natuurlijke materialen zijn sterk en 
duurzaam en de keukenapparatuur is Akwaliteit. Het is een feest om 
hier prachtige diners te bereiden en die te laten begeleiden door een 
uitstekende wijn – op de juiste temperatuur! – uit de wijnklimaatkast.
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Wát een ruimte om te koken, om te bewegen en om met elkaar rond 
het keukeneiland of de eettafel te zitten. De voorjaarsdagen lijken hier 
eindeloos te duren en in de winter smaken de koffie en de wijn hier 
zaliger dan ooit na een uitgebreide maaltijd. Het comfort, de technologie 
van de beste apparatuur, de tot in perfectie uitgevoerde montage; hier 
wil je nooit meer weg…
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Wát een ruimte om te koken, om te bewegen en om met elkaar rond 
het keukeneiland of de eettafel te zitten. De voorjaarsdagen lijken hier 
eindeloos te duren en in de winter smaken de koffie en de wijn hier 
zaliger dan ooit na een uitgebreide maaltijd. Het comfort, de technologie 
van de beste apparatuur, de tot in perfectie uitgevoerde montage; hier 
wil je nooit meer weg…
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BINNENKIJKEN BIJ
Met de complete verbouwing van de begane grond wilden Karen en 
Louis onder andere een open leefkeuken creëren, volledig geïntegreerd 
in de woon- en eetkamer. Die wens kwam uit, mede dankzij het precieze 
maatwerk dat Oudman Keukens kon leveren.

Karen en Louis
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In hun oude situatie hadden ze nog een ‘keuken achter een wandje’. Dat 
wilden Karen en Louis niet meer. ‘We wilden het minder ‘hokkerig’ in huis; 
meer een eenheid, met de ruimte optimaal benut.’ Voor de kleuren, de 
kwaliteit en de materialen van de keuken oriënteerden ze zich grondig tot ze 
gecharmeerd raakten van een donkerblauw front voor laden en kasten. ‘Dat 
vonden we in combinatie met een wit keukenblad heel mooi.’

‘OUDMAN KON HET 
PLAATJE DAT WIJ IN 
ONS HOOFD HADDEN 
PRECIES REALISEREN’
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‘Toen we dat idee hadden zijn we met Oudman in gesprek gegaan. Het mooie 
van Oudman was dat zij het plaatje dat wij in ons hoofd hadden precies konden 
realiseren. Ze hebben echt maatwerk geleverd, dat hebben ze hartstikke goed 
gedaan.’
Te beginnen bij de kastenwand waarvoor Louis (hij heeft een eigen onderhoud- 
en afbouwbedrijf) zelf de ombouw liet maken. Een centrale ereplaats daarin 
heeft de grote Amerikaanse koelkast gekregen, met aan weerszijden een 
combi- en stoomoven en een elegant nisje erboven.
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Het kookeiland is er om aan te werken en om aan te ontspannen. Die combinatie is 
gegarandeerd met de opstelling van de lange eettafel aan de ene kant van het eiland en 
het bargedeelte aan de overkant. ‘Dat vind ik heel goed gelukt’, ziet Louis tevreden. ‘In de 
praktijk wordt het ook zo gebruikt. Als de maaltijd wordt bereid schuiven we aan met een 
boekje aan de tafel of schuiven we gezellig aan op een van de barkrukken.’
De wijnklimaatkast is een fijne extra invulling voor het kookeiland waarop met extra 
stroompunten rekening gehouden is met het gebruik van de keukenapparatuur. De Bora-
inductieplaat met intern afzuigsysteem, waardoor een kap erboven niet nodig is, maakt 
het plaatje af.

HET KOOKEILAND 
IS ER OM AAN TE 

WERKEN EN OM AAN 
TE ONTSPANNEN

77
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Met dank aan
Karen en Louis
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BINNENKIJKEN BIJ
De nieuwe woning van Mariëtte en Jan is gebouwd in Berlage-stijl, maar 
dan met al het hedendaags comfort van warmtepomp en optimale isolatie 
erin. De keuken is een al even geslaagde mix van een tijdloze uitstraling en 
een strakke, moderne inrichting.

Mariëtte en Jan 
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De combinatie van hoogglans wit met een zwart werkblad (van composiet, 
met een subtiel glittertje erdoorheen) is altijd raak. Met de keukenopstelling 
in een U-vorm is bovendien de ruimtelijkheid in de keuken behouden. ‘Voor 
een kookeiland is deze ruimte niet zo geschikt’, zo wogen Mariëtte en Jan 
af. ‘In grote lijnen wisten we al wel hoe de keuken eruit moest zien: strak, 
greeploos en hoogglans wit.’

EEN GESLAAGDE MIX VAN 
EEN TIJDLOZE UITSTRALING 

EN EEN STRAKKE, 
MODERNE INRICHTING

81
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Met een eerste bezoek aan de showroom van Oudman Keukens was de keuze snel gemaakt. 
‘We vonden meteen de keuken die we wilden dus we hoefden niet meer verder te kijken. 
Oudman dacht fijn met ons mee over het ontwerp en de keuze voor de apparatuur. Op hun 
aanraden hebben we bijvoorbeeld voor twee ovens gekozen: een combi-stoomoven en een 
combimagnetron. Dat is heel makkelijk om naast elkaar te hebben, dat was een goede keuze.’
‘We wilden verder graag een verhoogde afwasmachine, maar Oudman stelde een andere 
oplossing voor: een afwasmachine waarvan de onderste korf naar boven lift, zodat hij op 
dezelfde hoogt komt als de bovenste korf. Met nog een aparte platte korf voor het bestek. Dat 
werkt ook prima.’
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‘OUDMAN KEUKENS 
HEEFT EEN GOED OOG 

VOOR DE DETAILS’

Extra kookcomfort bieden het instant warme water uit de Quooker en 
de grote inductie kookplaat met liefst zes pitten. Prominente blikvanger 
daarboven is de afzuigkap, ook van AEG, die door het bijzondere ontwerp 
nooit in de weg hangt en uitstekend functioneert. Oog voor detail ten slotte 
blijkt onder andere uit het elegante stopcontact op het werkblad. ‘Daar 
zouden we zelf nooit aan hebben gedacht, maar het is super handig voor 
de keukenapparaten. Oudman heeft een goed oog voor zulke details.’
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aanraden hebben we bijvoorbeeld voor twee ovens gekozen: een combi-stoomoven en een 
combimagnetron. Dat is heel makkelijk om naast elkaar te hebben, dat was een goede keuze.’
‘We wilden verder graag een verhoogde afwasmachine, maar Oudman stelde een andere 
oplossing voor: een afwasmachine waarvan de onderste korf naar boven lift, zodat hij op 
dezelfde hoogt komt als de bovenste korf. Met nog een aparte platte korf voor het bestek. Dat 
werkt ook prima.’
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‘OUDMAN KEUKENS 
HEEFT EEN GOED OOG 

VOOR DE DETAILS’

Extra kookcomfort bieden het instant warme water uit de Quooker en 
de grote inductie kookplaat met liefst zes pitten. Prominente blikvanger 
daarboven is de afzuigkap, ook van AEG, die door het bijzondere ontwerp 
nooit in de weg hangt en uitstekend functioneert. Oog voor detail ten slotte 
blijkt onder andere uit het elegante stopcontact op het werkblad. ‘Daar 
zouden we zelf nooit aan hebben gedacht, maar het is super handig voor 
de keukenapparaten. Oudman heeft een goed oog voor zulke details.’
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Met dank aan
Mariëtte en Jan 
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