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Als koper van een woning in plan Annahaeghe ben je van harte welkom bij Peter Nellen 
Keukens! Wij zijn als sinds 1998 het vertrouwde adres voor de allerlaatste ontwikkelingen 
op keukengebied. Een keuken is allang geen afgezonderd vertrek meer om uitsluitend 
de maaltijd te bereiden en te nuttigen. Het is de plek waar we eten, drinken, koken, tot 
rust komen en samen de dag doornemen. Het is uitgegroeid tot een centrale, 
multifunctionele ruimte die qua stijl en sfeer hoort te passen bij de rest van de woning. 
De sfeer die dit vertrek uitademt, wordt steeds belangrijker gevonden. De keuken vormt 
het kloppend hart van elk huis.

Onze showroom heeft in de voorbijgaande jaren 
een ware transformatie ondergaan. Of de voorkeur 
uitgaat naar een landelijke, traditionele keuken of 
meer naar een strakke, moderne variant – bij Peter 
Nellen Keukens vind je altijd wat je zoekt. Voor elk 

budget bieden wij een passende optie. Laat je  
verrassen en inspireren door de eindeloze 
mogelijkheden! Onze drie keukenlijnen (basic, 
orginal en premium) sluiten hier naadloos op aan.

Onze Original kwaliteitskeukenlijn is met zijn 
uitgebreide aanbod aan materiaal, kleur en 
afwerkingen het ideale programma om je 
droomkeuken tot werkelijkheid te brengen. Door 
zijn grote kastenaanbod en uitgebreide keuze aan 
bewerkingen is elke keuken te verwezenlijken. Of je 
nu de voorkeur geeft aan een strakke, futuristische, 
een klassieke of juist aan een minder uitgesproken, 
keuken.

Alle keukens bij Peter Nellen Keukens zijn natuurlijk 
kwalitatief hoogwaardig. Maar met onze Premium-lijn 
kunnen wij compleet voldoen aan alle speciale 
wensen. Deze ambachtelijke kwaliteitslijn is be-

doeld voor wie net dat beetje extra wil. Premium-
keukens onderscheiden zich door o.a. een zeer ruime 
keuzevrijheid wat betreft de opstelling van de  
keuken en te voldoen aan de allerlaatste trends op 
keukengebied. Of je nu een afwijkend werkblad, een 
unieke kleur, kasten op maat, een keuken aangepast 
naar lichaamslengte of een ander volstrekt unieke 
eigenschap wenst… De ambachtelijke luxe Premium-
keukens zijn het voorbeeld van maatwerk. Ze doen 
100% recht aan deze verschillen. Elke keuken wordt 
als een apart project aangenomen en kan geheel 
naar wens worden ingevuld. Bent je op zoek naar 
echt maatwerk? Dan ben je bij Peter Nellen Keukens 
aan het juiste adres.



In deze prachtige twee-onder-een kap woning bieden we een eigentijdse keuken aan 
die perfect past bij het karakter van de omgeving. In de tuingerichte woonkeuken is 
ruimte voor een gezellige eethoek. Geniet van een kop koffie en een krantje bij de 
openslaande tuindeuren. Kies voor een keuken die aansluit bij je smaak en voorzien is 
van alle apparatuur die je wenst.

De getoonde keuken is slechts een voorbeeld; de 
keuken van jouw dromen stellen we graag samen 
in de showroom. 

De keuken is in veel huizen dé ontmoetingsplek, 
waar fijne gesprekken plaatsvinden en heerlijke 
geuren uit opstijgen. Wij vinden het belangrijk dat 
deze woonkeuken bij jou en je huisgenoten past. 

In onze showroom kun je de kasten en de apparatuur 
van Bosch van deze keuken bekijken. Zo komt de 
keuken alvast tot leven. 

Wil je liever helemaal je eigen koers bepalen? Dan 
gaan we graag met je in gesprek over de ideale 
droomkeuken in jouw nieuwe huis.
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Doe alvast ideeën op, door onze website te bekijken: www.peternellenkeukens.nl
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In deze riante woning past een eigentijdse keuken die perfect aansluit bij het karakter 
van de omgeving. Er is ruimte voor een gezellige eethoek waar je als gezin van het 
ontbijt kunt genieten, of gezellig bordspellen kunt spelen. In deze zeer ruime keuken heb 
je via de openslaande tuindeuren een prachtig uitzicht over de omgeving.

De getoonde keuken is een voorbeeld; de keuken 
van jouw dromen stellen we graag samen in de 
showroom. 

Maak van je keuken een ontmoetingsplek; het centrale 
deel van je huis. Kies voor een woonkeuken waar jij 
en je huisgenoten je thuis voelen.

In onze showroom kun je de kasten en de apparatuur 
van Bosch van deze keuken bekijken. Zo komt de 
keuken alvast tot leven.

Wil je compleet wat anders? Bij Peter Nellens gaan 
we graag met je in gesprek over jouw ideale keuken!

We inspireren je graag! Kijk op www.peternellenkeukens.nl
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Perfect passend bij deze prachtige twee-onder-een kap woning: een eigentijdse keuken 
die de klassieke detaillering van de woning eer aandoet. Rondom het kookeiland schuif 
je gezellig aan. Er is ruimte voor een royale eethoek waar je als gezin van het ontbijt kunt 
genieten, of ’s avonds met vrienden kunt dineren en nazitten. In deze zeer ruime keuken
heb je via de openslaande tuindeuren een prachtig uitzicht op de omgeving.

De getoonde keuken is een voorbeeld. Maar is er is 
natuurlijk veel meer mogelijk qua opstelling en kleur. 
Laat je inspireren bij Peter Nellen Keukens.

Een royale keuken vraagt om een kookeiland. Een 
blikvanger die perfect past bij jouw inrichting, stijl en 
smaak. Je vindt ‘m bij Peter Nellen Keukens.

In onze showroom kun je de kasten en de apparatuur 
van Bosch van deze keuken bekijken. Zo komt de 
keuken alvast tot leven.

Heb je een ander idee? Wees welkom in de showroom; 
we maken graag een verrassend ontwerp voor je!

Doe alvast ideeën op, door onze website te bekijken: www.peternellenkeukens.nl
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Deze prachtige keuken past perfect bij de parkbungalow. De praktische opstelling laat 
ruimte voor voor een gezellige eethoek. De keuken is van alle gemakken voorzien en 
natuurlijk in meerdere kleuren leverbaar.

In onze showroom ben je van harte welkom om je 
keuken samen te stellen. We laten je graag zien wat 
de mogelijkheden zijn.

Royale afmetingen en een praktuische indeling maken 
van deze keuken een prettige plek om te koken, te 
eten en bij elkaar te zijn!

In onze showroom kun je de kasten en de apparatuur 
van Bosch van deze keuken bekijken. Zo komt de 
keuken alvast tot leven.

Wil je liever helemaal je eigen koers bepalen? Dan 
gaan we graag met je in gesprek over de ideale 
droomkeuken in jouw nieuwe bungalow.

Doe alvast ideeën op, door onze website te bekijken: www.peternellenkeukens.nl
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Een keuken met uitstraling; perfect passend bij de klasse van de parkvilla. Luxe, stijl en 
gebruiksgemak in optima forma. In deze zeer ruime keuken heb je via de openslaande 
tuindeuren een prachtig uitzicht over de omgeving.

De getoonde keuken is slechts een voorbeeld; in onze 
showroom laten we je graag zien wat de mogelijk-
heden zijn.

In deze parkvilla is de keuken dé ontmoetingsplek, 
waar fijne gesprekken plaatsvinden en lekker gekookt 
wordt. Genieten van gezellige maaltijden waarbij je 
lekker lang kunt nazitten;  wij vinden het belangrijk 
dat deze woonkeuken bij je past.

In onze showroom kun je de kasten en de apparatuur 
van Bosch van deze keuken bekijken. Zo komt de 
keuken alvast tot leven. 

Heb je zelf andere ideeën of wil je kijken wat er nog 
meer mogelijk is om van jouw keuken je droomkeuken 
te maken? Je bent welkom bij Peter Nellen Keukens!

Doe alvast ideeën op, door onze website te bekijken: www.peternellenkeukens.nl
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OPDRACHTGEVER 
Renschdael Groep

GEBIEDSONTWIKKELING
Renschdael Groep

UITVOERING
Bouwmij Jansen

KEUKENLEVERANCIER & SHOWROOM
Peter Nellen Keukens

De Hulst 9a
5807 EW Oostrum

Tel. 0478-56 93 28
info@peternellenkeukens.nl

ANNAHAEGHE  
IS ONDERDEEL VAN:

AN AN
PARK
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