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Wij Nederlanders zijn echte prijskopers, en daar 

spelen de keukengiganten handig op in. Elke 

week vallen folders vol acties, prijsknallers en kor-

tingen op de mat. En als we dan eenmaal over-

gaan tot koop, hopen we ook nog op een extra 

dealtje. Onze Oosterburen hebben daar hele-

maal niets mee. Duitsers gaan voor eerlijke, se-

rieuze prijzen en doen niet aan onderhandelen. 

Dat betekent echter niet dat ze duurder uit zijn; 

integendeel! Keukenexpert Liliane Butink van 

keukenvisie.com legt uit waarom het juist aantrek-

kelijk kan zijn om jouw droomkeuken buiten de 

landsgrenzen te zoeken.

Duitse degelijkheid voor een zachte prijs

Hoewel we wonen in het hart van de Euregio, den-

ken veel Limburgers er niet aan om in hun zoek-

tocht ook een Duitse keukenzaak te bezoeken. 

“Toch raad ik dat van harte aan! We voeren hier 

namelijk gewoon dezelfde merken en keukenuit-

voeringen als in Nederland. Het grote verschil zit 

echter in de werking van de Duitse keukenbran-

che. In tegenstelling tot Nederlandse zaken, ko-

pen wij de keukens en apparatuur rechtstreeks 

in bij de leveranciers. Er zijn nagenoeg geen tus-

senpersonen, waardoor onze inkoopkosten veel 

lager liggen. Dat zie je terug in de prijs. Vorige 

week nog had ik een klant die in Nederland een 

offerte had laten maken voor een keuken die wij 

ook in ons assortiment hebben. Voor exact dezelf-

de keuken – van het merk tot de indeling en de 

inbouwapparatuur –  betaalde hij bij ons €2.300,- 

minder! Dat scheelt een hoop.” 

Eerlijk advies op maat

Nederlanders bedenken zich bij de start van het 

zoeken naar een nieuwe keuken als eerste hoe 

deze eruit moet zien. Liliane werkt liever anders-

om. “In Duitsland is de insteek vooral dat een 

keuken praktisch moet zijn. Het is hier een van de 

belangrijkste leefruimtes in een woning. Aan de 

hand van de wensen en eisen van de klant, stel 

ik dan ook een keuken samen die past bij haar 

gebruikers. En ja, uiteraard zorgen we er ook voor 

dat die keuken een lust voor het oog is! Alle ge-

gevens en wensen verwerk ik in een 3D planning, 

zodat je precies kunt zien hoe de keuken in de 

eigen woning past. Zo kan ik ook een reële prijs 

geven. Iedere keuken, van klein tot groot, blijft im-

mers maatwerk.” 

Thuis of uit

De keukenshowroom van Alno biedt een hoop 

inspiratie, maar Liliane komt ook gerust bij je op 

bezoek. “Als zelfstandig keukenstylist bezoek ik 

mijn klanten ook thuis. Hoe kun je immers beter 

een nieuwe keuken ontwerpen, dan wanneer je 

de ruimte met eigen ogen gezien hebt? Op loca-

tie krijg ik een beeld van de stijl van de woning, 

van lichtinval en eventuele hoekjes en nisjes waar 

rekening mee gehouden moet worden. Zo weten 

we precies wat haalbaar is en wat niet. Het maakt 

daarbij niet uit waar mijn klanten wonen, of het 

nu in Almere of Aachen is. En natuurlijk kunnen 

mensen ook gewoon naar de showroom komen 

voor maatadvies.” 

Nieuwe keuken? Kijk 
eens over de grens!

Over keukenvisie.com

De uit Wittem afkomstige Liliane Butink 
startte haar in Duitsland gevestigde 
bedrijf 5 jaar geleden. Ze is werkzaam 
als zelfstandig keukenstylist en 
-verkoopster in samenwerking met Alno-
Kuechenstudio in Selfkant-Tüddern. Een 
constructie die wij in Nederland niet 
kennen, maar wel uiterst effectief werkt. 

“Ik ben flexibel voor mijn klanten, maar 
beschik ook over een showroom waarin 
men uiteenlopende keukens met 
eigen ogen kan zien en beleven.” In 
de keukenwereld is er heel veel keuze 
en nog meer aanbod. Liliane stelt elke 
keuken dan ook op maat samen, aan 
de hand van de wensen van de klant. 
Keukenvisie.com geeft goed, eerlijk en 
helder advies, zodat je jarenlang plezier 
hebt van de nieuwe keuken.
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Niets dan kwaliteit

In de grote showroom vind je keukens van Alno, 

Häcker, Nobilia, Wellmann en Naber. “We voeren 

bewust kwaliteitsmerken, dat geldt ook voor onze 

inbouwapparatuur. We leveren alle merken appa-

ratuur, van Miele en Siemens tot Whirlpool. Hier-

bij grijpen we niet naar de B-merken. De afgele-

verde keuken moet gewoon goed zijn. Daar heeft 

de klant uiteindelijk alleen maar profijt van. Maar 

ook hier hebben we gunstige afspraken met de 

leveranciers, dat voordeel rekenen we door naar 

de klant.” 

Helemaal af met bijzondere details

Na de kookklare aflevering van de keuken, helpt 

Liliane graag om het totaalplaatje af te maken. “Ik 

vind het leuk om elke keuken net dat beetje extra 

mee te geven. Om de finishing touch te geven die 

het geheel afmaakt. Daarom werk ik bijvoorbeeld 

samen met een meubelbedrijf met unieke vinta-

ge en industriële meubels. Een bijzondere tafel 

of aparte keukenstoelen maken de ruimte hele-

maal af. Een keukenblok op zich leeft niet. Het is 

de styling en de toevoeging van aparte items die 

een keuken persoonlijk maakt. Dat wil je immers 

bereiken, de keuken is het hart van je woning!” 

Nieuw: Module keukens van Naber

Hoewel de vaste, traditionele keuken nog wel eventjes 
blijft, is er een trend ingezet naar los en leefbaar. Geheel 
in lijn met de Scandinavische look & feel, kun je jouw 
keuken nu ook inrichten met losse modules – op pootjes 
of wieltjes – die je precies plaatst hoe jij ze wil. En ben je 
de indeling beu, dan schuif je gewoon! 

keukenvisie.com
Millenerweg 73-75 - 52538 Selfkant Tüddern - Duitsland
T 06 406 313 28 - www.keukenvisie.com

Sinds kort organiseert keukenvisie.com ook kookworkshops voor vriendengroepen, 
bedrijven en teams. Er wordt gekookt in de showroom, waar alle materialen en 
apparatuur voorhanden zijn; van warmhoudladen tot stoomovens. “Mijn man 
Frans verzorgt de kookworkshops. We koken in groepjes en genieten daarna 
uiteraard samen van het smakelijke eindresultaat. Koken inspireert mensen en 
mensen inspireren mij. Doordat ik zie hoe de deelnemers gebruik maken van de 
keukens in onze showroom, krijg ik ook weer nieuwe ideeën over indelingen en 
apparatuur!”

kookworkshops 


