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Patrick van den Berg, Van der Voet Keukens, Sassenheim

WIJ ONTZORGEN  
DE KLANT VAN  
A TOT Z
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Uw wensen voor een mooie keuken vertalen wij graag in een uitstekend en creatief 
ontwerp. Schoonheid, vorm en kwaliteit van keukens én interieur nemen we 
daarin mee. We kijken naar het totaalplaatje en komen dan samen met u tot een 
weloverwogen advies. Een keuze die past bij u en uw leefsituatie én die gestoeld 
is op onze kennis en ervaring. In het hele proces van idee tot oplevering nemen 
wij u graag alle zorgen uit handen. Betrouwbaar en vakkundig zorgen wij dat uw 
droomkeuken straks bij u in huis staat.

U KRIJGT ALTIJD  
EEN EERLIJK ADVIES
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Wie zijn wij? Patrick van den Berg is eigenaar van ons bedrijf en werkt vanaf 1994 
in het keukenvak. Hij heeft veel technische kennis en denkt zeer creatief mee. Een 
keuken met uitdagende maatvoering? Daar zet hij graag zijn tanden in. Yvonne van 
Veen is verkoopadviseur. Klantgerichte en heldere communicatie is typerend voor 
haar werkwijze. Ze heeft een goede kijk op het gebruik van kleur en beschikt over 
veel kennis van apparatuur.
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Zodra u bij Van der Voet Keukens binnenstapt, geven wij u onze volledige aandacht. 
U mag van ons een persoonlijke begeleiding verwachten. Onze adviezen zijn 
op maat en eerlijk, bijvoorbeeld om de keuken zo optimaal mogelijk in te delen. 
Wij vinden het tevens belangrijk dat klanten open en eerlijk naar ons toe zijn, zodat 
we weten wat er van ons verwacht wordt. Als mensen een gesprek met ons 
aangaan om prijzen te kunnen vergelijken, dan vinden wij het prettig om dat vooraf 
te weten. Het wederzijds nakomen van afspraken, service, betrouwbaarheid en 
integriteit staan bij ons hoog in het vaandel.

KWALITEIT IS  
UW KEUZE!
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In onze showroom kunt u volop inspiratie opdoen. We zijn enkele jaren 
geleden verhuisd naar een geheel nieuw pand met een industriële uitstraling. 
Daar staan alle nieuwe modellen opgesteld. Wij kunnen moderne, strakke 
en greeploze keukens leveren in alle afmetingen, maar evengoed een 
landelijke keuken met sierlijsten. Daarnaast hebben wij een merk dat 
kosteloos de keuken in alle RAL of NCS kleuren kan leveren. Welke smaak 
u ook heeft, we voorzien ieder ontwerp van een stijlvol advies, passend bij 
u en uw leefsituatie.
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Bij Van der Voet Keukens ontzorgen wij de klant van a tot z. Zodra de 
keuken ingemeten wordt, kunnen wij ook het sloopwerk, elektra, stucwerk 
of schilderen op ons nemen. U heeft geen omkijken naar het regelen van 
bijvoorbeeld het aanleggen van leidingen, het weghalen van de oude 
keuken of het verplaatsen van een raam. In zowel ons werken als onze 
keukens en keukenapparatuur geniet u van de allerbeste kwaliteit. Kwaliteit 
is daarom uw keuze! Uw droomkeuken is tot in perfectie afgewerkt. De 
service is eveneens van zeer hoog niveau. Of het nu gaat om een kleine, 
minimalistische keuken of een ruime, landelijke keuken: wij zorgen voor een 
passende leefruimte waar het heerlijk toeven is.
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze woonkeuken past qua sfeer helemaal bij ons huis én onze leefstijl. 
Strak en modern, maar met een eigen invulling en aankleding. We zijn er 
blij mee!’

Joost en Caroline

13

VanderVoet_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   13VanderVoet_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   13 28-09-20   11:5628-09-20   11:56



BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze woonkeuken past qua sfeer helemaal bij ons huis én onze leefstijl. 
Strak en modern, maar met een eigen invulling en aankleding. We zijn er 
blij mee!’

Joost en Caroline

13

VanderVoet_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   13VanderVoet_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   13 28-09-20   11:5628-09-20   11:56



14 

VanderVoet_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   14VanderVoet_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   14 28-09-20   11:5628-09-20   11:56



14 

VanderVoet_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   14VanderVoet_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   14 28-09-20   11:5628-09-20   11:56

Caroline en Joost waren al een tijdje op zoek naar een comfortabele 
woonkeuken, maar slaagden niet voor hun missie. Ondertussen reden ze 
dagelijks van Leiden naar Amsterdam, via de A44. Op een dag viel hun blik 
op de showroom en de wapperende vlaggen van Van der Voet Keukens in 
Sassen heim. Ze stapten naar binnen en waren getroffen door de fijne sfeer 
en de manier van omgang: vriendelijk en betrokken. Joost: ‘Yvonne van Veen 
van Van der Voet Keukens dacht goed met ons mee en gaf uit stekende 
adviezen. Zij nuanceerde onze ideeën en droeg alternatieven aan. Ik wilde 
zelf graag een wijnklimaatkast, maar daar was geen plek voor en nu mis ik ‘m 
ook niet. Kortom: in Van der Voet vind je een goede sparring partner!’

‘VAN DER VOET 
IS EEN GOEDE 

SPARRINGPARTNER’

15
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De opstelling en indeling van de keuken zijn uitstekend. Ook het aanrecht
blad vinden Joost en Caroline mooi. ‘We dachten eraan om een dik grijs 
aanrechtblad te kiezen dat zou matchen bij onze grijze gietvloer. Maar 
uiteindelijk kozen we voor een dun keukenblad met een beetje verweerd 
grijsroestbruin uiterlijk. Een prachtige combinatie met zowel het hout 
als het zwart van onze keuken.’ De moderne keuken voorziet verder in 
uitstekende keukenapparatuur, zoals een stoomoven, combimagnetron en 
een inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging.

‘ONZE KEUKEN 
PAST ALS 
EEN JAS’

16 
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De zwarthouten keuken van Caroline en Joost heeft volop opbergruimte. 
Onder meer door de zwarte kastenwand en de twee kasten aan weerszijden 
van de achterdeur, in dezelfde materiaalsoort als de laden en kasten van 
het keuken eiland. ‘We hebben bewust geen bovenkastjes, omdat het voor 
ons een woonkeuken moest worden. Dat is goed gelukt. Als we bezoek 
hebben, zitten we altijd in de keuken. Heel gezellig’, vertelt Joost. Opvallend 
is het vrolijke behang naast de zwarte kastenwand. ‘Dat kwamen we tegen 
in een cafeetje in Marseille. Terug in Nederland googleden we op behang 
met aapje en kwamen exact hetzelfde tegen! Zo past de keuken, in samen
werking met Van der Voet Keukens als een jas, helemaal naar onze smaak.’ 
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Met dank aan
Joost en Caroline
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze keuken van Van der Voet keukens is mooi en ruim, geeft licht en rust. 
De moderne keuken voldoet aan onze wensen!’

Otto en Esther

19
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Esther en Otto zijn zeer te spreken over de klantvriendelijke houding van 
Van der Voet. Otto licht toe: ‘Van der Voet nam uitgebreid de tijd voor ons 
om onze wensen te bespreken. Het gesprek duurde ongeveer twee uur. 
Na afloop gaf hij ons een tekening van de opstelling en prijsindicatie in 
handen en zei: ‘Ik hoop dat ik jullie verder geholpen heb’. Helemaal niets 
opdringerigs. Dat gaf veel vertrouwen. Hij wilde ons echt goed helpen. 
Zijn openheid, eerlijkheid en het meedenken gedurende het hele proces 
waarderen we zeer.’ Esther voegt toe: ‘Het was bovendien erg prettig dat hij 
heel ontspannen het ontwerp van alle kanten belichtte. Ik wilde bijvoorbeeld 
een zwartwitte keuken, terwijl Otto het liefst een witzwarte keuken wilde. 
Van der Voet schetste en situeerde eerst de keukenkastjes en opstelling; 
in een veel later stadium bespraken we de kleuren. Dat was verhelderend.’

‘VAN DER VOET 
WILDE ONS ÉCHT 

GOED HELPEN’

20 
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De witte keukenkasten en laden met het zwarte aanrechtblad van 
composiet zorgen voor een strakke en rustige uitstraling, vertelt Otto. 
‘Precies wat we wilden. De keuken is mooi vanwege zijn eenvoud. Doordat 
we zo weinig mogelijk bovenkastjes hebben, is de keuken heel ruimtelijk.’ 
Esther: ‘Je ziet en voelt dat het kwalitatief een goede keuken is. Ik vind de 
zijwang van de keuken, waar de dikte van het keukenblad aan de zijkant 
te zien is, ook heel mooi. Andere details, zoals de opstaande rand van het 
keukenblad, zijn eveneens heel fraai.’
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De keuken is behalve mooi en ruim, ook functioneel. Koken gaat zoveel 
makkelijker met uitstekende apparatuur, bevestigen Esther en Otto. Zij 
maken bij het kokkerellen gebruik van de stoomoven en heteluchtoven, de 
inductieplaat en de Quooker. Na afloop is alles in een ommezien opgeruimd, 
dankzij de vernuftige indeling. ‘Ik ben blij met de brede laden, waar je veel 
bestek in kwijt kunt’, zegt Esther. ‘Onze keuken van Van de Voet Keukens 
voldoet in alle opzichten!’

DE KEUKEN HEEFT 
EEN STRAKKE 

EN RUSTIGE 
UITSTRALING

23
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Met dank aan
Otto en Esther
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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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INDUSTRIEEL
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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!

41

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   41pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   41 28-09-20   15:1028-09-20   15:10



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!

41

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   41pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   41 28-09-20   15:1028-09-20   15:10



42 

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   42pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   42 28-09-20   15:1028-09-20   15:10

43

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   43pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   43 28-09-20   15:1128-09-20   15:11



43

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   43pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   43 28-09-20   15:1128-09-20   15:11



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 Van der Voet Keukens is ruim, van alle gemakken 
voorzien, praktisch en strak. De keuken is helemaal naar wens!’

Tessa en Sebastian
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Ze waren eerst bij enkele keukenzaken elders gaan kijken, maar Sebastian 
en Tessa slaagden niet. Tot Sebastian op een dag langs Van der Voet 
Keukens in Sassenheim fietste. Enkele dagen later stapten hij en Tessa de 
showroom binnen. Daar vonden ze hun droomkeuken, namelijk eentje met 
een marmerenlook. Ook in het hele proces daarna, van idee tot oplevering, 
waren ze zeer blij met hun keus voor Van der Voet. ‘Patrick van den Berg 
dacht goed met ons mee, was aardig en gezellig. Van der Voet leverde 
kwaliteit en maatwerk. Daarnaast zijn we ook nog op bezoek geweest bij 
NEFF in verband met de keukenapparatuur. Kortom, we zijn goed geslaagd!’

‘HET KOOKEILAND 
IS ECHT EEN 
EYECATCHER’

74 

VanderVoet_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   74VanderVoet_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   74 28-09-20   11:4828-09-20   11:48

75

VanderVoet_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   75VanderVoet_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   75 28-09-20   11:4828-09-20   11:48



75

VanderVoet_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   75VanderVoet_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   75 28-09-20   11:4828-09-20   11:48



De keuken is strak en modern, wat helemaal past bij de smaak van Tessa 
en Sebastian en de inrichting van hun huis. Het mooiste aan de keuken? 
‘Dat is toch wel het kookeiland. Het is een echte eyecatcher. Het eiland is 
uit één stuk, zonder naden. Dat maakt de uitstraling van de keuken stoer en 
robuust. Dit effect wordt versterkt door de zwarthouten kastenwand, waarbij 
je de nerven goed ziet zitten. Het kookeiland is bovendien heel praktisch. Een 
doekje erover en klaar. Je hebt al snel een opgeruimde keuken, wat ik erg 
prettig vind’, zegt Tessa. 
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Tessa kookt graag, maar Sebastian liever. ‘Als mijn vriend in de keuken 
staat, gaat hij helemaal los’, lacht Tessa. Daarbij maakt hij graag gebruik 
van uitstekende keukenapparatuur, zoals een inductiekookplaat met 
geïntegreerde afzuiging, de combimagnetron en stoomoven. Licht op 
het werkblad is er voldoende door de vele raampartijen, maar ook door 
railverlichting. De keuken is echter meer dan een kookplek. ‘We zijn er veel 
te vinden; het is echt een leefkeuken. Een verzamelpunt waar we als gezin, 
maar ook met vrienden en familie graag zijn.’

‘ONZE KEUKEN 
IS EEN LEEFPLEK 

WAAR WE GRAAG 
ZIJN’
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Met dank aan
Tessa en Sebastian
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Het is gezellig toeven in onze nieuwe moderne keuken. We zijn meer dan 
tevreden over de samenwerking met Van der Voet Keukens. Het hele proces 
liep prettig, van uitstekende ideeën tot plaatsing door goede monteurs. Het 
resultaat mag er zijn: onze keuken is een plaatje!’ 

Aad en Ria
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Waarom Van der Voet Keukens in Sassenheim? Aad vertelt: ‘Van der Voet 
Keukens staat bij een aantal bekenden van ons goed aangeschreven. Ook 
kopen we altijd graag bij de lokale middenstand. Zodra we binnenstapten, 
werden we heel vriendelijk ontvangen. Er was meteen een klik. We gingen 
in alle rust aan tafel zitten en hebben uitgebreid over onze wensen kunnen 
praten. Yvonne van Veen dacht uitstekend met ons mee, ze is totaal niet 
opdringerig.’

‘MET VAN DER VOET 
WAS ER METEEN 

EEN KLIK’
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Zowel de opstelling als indeling van de keuken vallen bij Ria en Aad helemaal 
in de smaak. ‘Zo past de keuken precies in ons appartement, zowel wat 
betreft de ruimte als de uitstraling.’ De kastenwand met apparatuur is in de 
kleur satijn; het keukenblad is zwart en de kastenwand met de horizontale 
en verticale nis is donkerbruin. Ook is in deze kastenwand een kleine 
televisie en radio verwerkt, zodat Ria en Aad aan de bar het laatste nieuws 
of de gezelligste muziek kunnen aanzetten. 
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‘HET IS IEDERE 
DAG EEN FEEST 

IN DE KEUKEN’

De moderne zwart/bruin/satijnkleurige keuken past niet alleen bij het 
interieur, maar is ook heel comfortabel, bevestigt Aad. ‘De apparatuur is 
makkelijk te bedienen. De keuken beschikt over een combi-stoomoven, 
een combi magnetron en een ingebouwd koffiezetapparaat. Superfijn dat 
we twee ovens hebben, zo kun je ze tegelijk gebruiken.’ Daarnaast heeft 
de keuken veel handige kastruimte. Het toppunt is het fraaie keukeneiland. 
Ria: ‘We zitten hier geregeld. We kunnen zo uit het raam naar de bootjes in 
de Ringvaart kijken, lekker eten of gezellig met elkaar praten als de ander 
aan het koken is. Wat ons betreft is het iedere dag een feest om in de 
keuken te zitten!’  
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Met dank aan
Aad en Ria
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