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INHOUDSOPGAVE

Heeft u al wensen voor uw nieuwe huis? 
Misschien weet u al precies hoe het eruit moet 
gaan zien… Of bent u op zoek naar advies? 
Eén ding kunt u met een nieuwe woning altijd 
gebruiken: inspiratie. Een plek waar u de 
nieuwste trends kunt zien en terecht kunt voor 
goede raad. 

Woon-inspiratie is de showroom voor de keuken, 
badkamer, vloer- en wandafwerking van het 
project SteekterOever in Alphen aan den Rijn.

In dit magazine vindt u de nieuwste woontrends 
en komt u meer te weten over ons bedrijf. Ook 
laten we de mogelijke keukens en badkamers 
aan u zien.

Wij nemen contact met u op voor een afspraak!

Hartelijke groet,

Team Woon-inspiratie

WELKOM BIJ 
WOON-INSPIRATIE
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LUXE BINNENAFWERKING 
VOOR STEEKTEROEVER
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INTRODUCTIE 
WOON-INSPIRATIE

Woon-inspiratie heeft 
jarenlange ervaring met 
het woonklaar opleveren 
van nieuwbouwwoningen

In onze showroom van 1000m² in 

Lelystad kunt u zich laten inspireren 

door diverse keukens (onder andere in 

onze SieMatic Boutique), badkamers 

en vloeren. 

Ook hebben wij in onze showroom 

maatwerkkasten en raamdecoratie als 

gordijnen, houten jaloezieën en roman 

blinds. 

Woon-inspiratie werkt onder andere 

samen met merken als Villeroy 

& Boch, hansgrohe, Quooker en 

Gaggenau. In onze stalenkamer kunt 

u naar hartelust matchen met alle 

verschillende materialen…

WOONEXPERTS 
OM U TE 
ONDERSTEUNEN

Een team Woonexperts staat klaar 
om u te ondersteunen bij het maken 
van de juiste keuzes in ontwerp en 
techniek. Zij kennen de laatste trends 
en innovaties. De experts werken op 
afspraak, zodat ze alle tijd hebben 
om u zo goed mogelijk te helpen.

  Woonexperts om mee te sparren
  Keukens, werkbladen en 

keukenapparatuur
  SieMatic Boutique
  Modelwoning (schaal 1:1)
  Modelbadkamers, sanitair en 

tegelwerk
  Badkamermeubels

ALLES ONDER ÉÉN DAK
  Vloeren
  Raamdecoratie
  Maatwerkkasten
  Specials
  Eén aanspreekpunt,  

voor- en na oplevering
  Alles onder één dak:  

dat scheelt veel tijd!

ONTZORGEN, 
ÉÉN AANSPREEKPUNT  
OP ÉÉN LOCATIE
Woon-inspiratie heeft tot doel om te 

inspireren en te ontzorgen. 

Wij maken de afspraken met alle 

leveranciers en uitvoerende partijen. Alle 

werkzaamheden kunnen dan op elkaar 

worden afgestemd. Kortom: niet zelf 

klussen of coördineren. Eén aanspreekpunt 

voor uw afwerking en geen afspraken bij 

verschillende showrooms.

WIJ KENNEN UW HUIS
Bij Woon-inspiratie kennen wij 

de technische moge lijkheden en 

onmoge lijk heden van uw nieuwe 

woning in Alphen aan den Rijn. We 

hebben direct contact met ontwikkelaar 

en aannemer en kunnen u daardoor dus 

zeer effectief adviseren. 
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SIEMATIC 
BOUTIQUE

Woon-inspiratie heeft een eigen 

SieMatic Boutique. Het bekende Duitse 

keukenmerk, sinds 1929 actief in het 

bouwen van de mooiste keukenmeubels, 

werkt vanuit vier lifestyles: Pure, Urban, 

Classic en Mondial. 

In de visie van SieMatic is een keuken 

integraal onderdeel van het interieur van 

uw huis. In haar ontwerpfilosofie biedt zij 

allerlei handvatten, onder andere in de 

vorm van materialen, om een keuken een 

mooi meubel te laten zijn in uw living.

Sfeerimpressie

TRENDS
In de keukenshowroom ziet u 

verschillende trends. Bijvoorbeeld 

een gave, matzwarte keuken of 

koperen kranen…

VERDER 
De nieuwste inbouwapparatuur 

en Quooker kokend water kranen: 

nu ook beschikbaar met gezuiverd, 

gekoeld en bruisend water.

STALENRUIMTE
Samen met onze keukenexpert 

kunt u kijken naar tientallen 

fronten en fraaie werkbladen: 

graniet of robuust beton… 

U kunt matchen in onze 

stalenruimte.

KEUKENS

Op de begane grond van onze 
showroom is er inspiratie op het 
gebied van keukens, werkbladen 
en keukenapparatuur. Er staan 
verschillende keukenopstellingen die 
te plaatsen zijn in bijna iedere woning 
of appartement van het project 
SteekterOever: rechte keukens maar 
ook keukens met een gezellig eiland. 
We maken een plek passend bij uw 
smaak en uw manier van leven.
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KEUKENVOORSTEL

STEEKTEROEVER
Woon-inspiratie en SieMatic 
hebben een keukenvoorstel 
gemaakt voor de woningen van 
SteekterOever. Het betreft een 
keuken in een wandopstelling 
voorzien van matte fronten en 
een donker composiet werkblad. 
De inbouwapparatuur is van 
Siemens en de keuken is 
voorzien van een Quooker. 

Kopers van SteekterOever zijn 
van harte welkom om hun 
keuken in onze showroom 
samen te stellen. 

DE KEUKEN IS 
VOORZIEN VAN 
DE VOLGENDE 
APPARATUUR

Siemens volledig 
integreerbare vaatwasmachine

Siemens multifunctionele 
oven met magnetron-

functie zwart

Siemens recirculatie 
wandafzuigkap roestvrijstaal

Quooker
Siemens 

inductiekookplaat

Siemens 
integreerbare 

koel-vriescombinatie
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BADKAMERS 
ANNO NU
Met mooie eikenhouten elementen, 

zwart en wit... 

BERGRUIMTE 
Een wastafelmeubel in uw 

badkamer is heel plezierig 

voor het opbergen van 

flesjes, potjes en de föhn… 

De badkamer in SteekterOever wordt voorzien van royaal tegelwerk: 60x60 
cm op de vloer en stroken achter de douche, 30x60 cm op de wand. De kleur 
van de vloertegels en stroken kunt u zelf uitzoeken en geeft uw badkamer 
een heel eigen sfeer. De wandtegels zijn wit glans. Voor de kranen en het 
sanitair stellen we de kwaliteitsmerken hansgrohe en Villeroy & Boch voor. 
De inloopdouche wordt voorzien van een Easydrain en glazen douchewand. 
De badkamer heeft een handdoekradiator voor luxe warme badhanddoeken. 
Verder wordt deze voorzien van een fraai breed wastafelmeubel in eiken met 
twee kranen, twee lades en een bijpassende spiegel. 

Uiteraard kunt u ook heel andere keuzes maken voor uw badkamer.

Wij gaan graag met u samen ontwerpen…

Op de eerste verdieping 
van Woon-inspiratie is 
er veel aandacht voor 
badkamers, sanitair 
en tegels. Aandacht 
voor trends en slimme 
opbergmogelijkheden.

BADKAMERS
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BADKAMERVOORSTEL

BADKAMER
D Bedieningspaneel Gerberit Sigma 01, kleur wit - E Geberit inbouwreservoir met 
frame duofix - F Vloertegel 60x60 cm, kleur Dark Grey mat - G Wandtegel 30x60 
cm, kleur wit glans - H Villeroy & Boch vrijhangend closet Architectura DirectFlush, 
kleur wit - I Wastafelmengkraan hansgrohe Talis E CoolStart - chroom - J SAGA 
greeploos wastafelmeubel met bijpassende spiegel, grote kom, 2x kraangat - kleur 
Navarro eiken - K DRL handdoekradiator 138,5x50 cm - kleur wit - L Glazen 
douchewand Xenz, circa 70x200 cm, met stabilisatiestang 100 cm - M hansgrohe 
croma vario 100 met Ecostat comfort mengkraan - chroom - N Easydrain 70 cm, 
kleur RVS - O Tegelwerk stroken achter douche, kleur Dark Grey mat 

TOILETRUIMTE
A hansgrohe Logis fonteinkraan, chroom - 
B De Beer bekersifon design rond, chroom - 
C Villeroy & Boch fontein o.novo 25x14,5 cm, 
kleur wit - D Bedieningspaneel Gerberit Sigma 
01, kleur wit - E Geberit inbouwreservoir met 
frame duofix - F Vloertegel 60x60 cm, kleur 
Dark Grey mat - G Wandtegel 30x60 cm, kleur 
wit glans - H Villeroy & Boch vrijhangend closet 
Architectura DirectFlush, kleur wit
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EXPERTS
In een gesprek met onze 
sanitair- en tegelwerkexpert 
kunt u een volledige badkamer 
met bijbehorende accessoires 
uitzoeken. We werken met 
merken als RAK ceramics, 
Hansgrohe-kranen en sanitair 
van Villeroy & Boch. Op deze 
pagina’s het voorstel voor de 
toiletruimte en badkamer van 
uw woning in SteekterOever.

STEEKTEROEVER
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Geïnspireerd 

weer naar 

huis

MAATWERK 
KASTEN

Woon-inspiratie levert kasten 

op maat. Met de juiste indeling 

en hoeveelheid laden. Extra 

bergruimte is één van de 

meest gehoorde wensen van 

woningbezitters. Bij Woon-

inspiratie kunnen we samen 

uw droomkast ontwerpen.

Of wilt u liever thee? Of een frisje? 
Wij staan klaar om u te helpen bij 
Woon-inspiratie! Op afspraak, zodat 
we alle aandacht voor u hebben. Laat 
u inspireren!

DE KOFFIE STAAT KLAAR!

ALLES VOOR  
UW DROOMHUIS!

WOON-INSPIRATIE MAAKT 
UW DROOMHUIS ‘AF’

RAAMDECORATIE
Woon-inspiratie kan ook al uw raam-

decoratie verzorgen. Deze hangt dan bij 

oplevering van de woning.

Laat u inspireren in onze bece-corner 

door onder andere gordijnen, inbetweens, 

houten jaloezieën en roman blinds.    

Lekker kopje koffie 

of thee

Een lekkere verse 

lunch!

Gesprek over uw 

keuken, kijken in 

de showroom en 

matchen in de 

staalkamer

Vloeren 
bekijken
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DAGJE WOON-INSPIRATIE

Dit zijn onze 

wensen!

VLOEREN EN  
WAND AFWERKING
De vloer- en wandafwerking van SteekterOever kunt u uitzoeken 
bij Woon-inspiratie. 

WANDEN
Op de begane grond worden de wanden voorzien van glad renovlies-

behang met sauswerk. Dit is volgens ons de beste oplossing voor 

gladde wandafwerking in een nieuwbouwwoning. De eerste verdieping 

wordt voorzien van spuitwerk met een fijne korrel. 

VLOEREN
Op de begane grond komt een eikenhouten parketvloer, geolied, finish 

naar smaak van de koper, met een witte MDF-plint. Op de eerste 

verdieping is een laminaatvloer gepland, ook voorzien van een witte 

MDF-plint. Ook hier zoekt de koper de finish van de vloer uit.

Wilt u liever PVC of tegels? Ook dat kan!
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Disclaimer: 
Dit magazine is informatief, 
er kunnen geen rechten aan 
worden ontleend. Niets van 

deze inhoud mag worden 
gebruikt zonder uitdrukkelijke 

toestemming van Woon-
inspiratie.

WOON-INSPIRATIE  
VOOR STEEKTEROEVER

TOT ZIENS BIJ... 
WWW.WOON-INSPIRATIE.NL


