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Jouw keuken, jouw leven
Een keuken moet bij je passen. Qua stijl, inrichting en gemak. Daar 
heb je jaren veel (kook)plezier van. Bij ASWA Keukens denken 
we graag met je mee en laten we je zien wat mogelijk is. Strak, 
industrieel of landelijk? Wat jouw stijl ook is, jouw ideeën en 
wensen vertalen wij in een keuken waar jij je in thuis voelt. 

Ervaring in projecten
Door onze ervaring met projecten én goede relatie met de 
aannemer, weten we precies aan welke technische specificaties 
jouw nieuwe keuken moet voldoen. Die zorgen nemen we je graag 
uit handen. We zijn nauw betrokken bij de bouw van je huis en 
kunnen zo alles op tijd bestellen.

Genieten
Zodra jij de sleutel krijgt van je huis, kunnen wij direct de keuken 
plaatsen. Zodat je straks heerlijk kunt genieten van je nieuwe huis.

Kom langs in onze showroom!
Jouw keuken begint met het zien en voelen van kleuren, 
materialen en apparatuur. Tip: Laat je alvast inspireren op onze 
website en maak een digitaal moodboard.

Klik op: Theresiakwartier fase 2 in Raamsdonksveer
Vul hier jouw wachtwoord in: TR111902

Ga naar: 
www.aswakeukens.nl/mijn-project

Fase 2

Theresiakwartier in 
Raamsdonksveer

Koken met aandacht
voor jouw gezin

jouw wensenEen nieuwe keuken die past bij 

https://www.aswakeukens.nl/projecten/mijn-project/?utm_source=project&utm_medium=leaflet&utm_campaign=Projecten
https://www.aswakeukens.nl/projecten/mijn-project/?utm_source=project&utm_medium=leaflet&utm_campaign=Projecten


Weten wat belangrijk is… service en kwaliteit
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*Op basis van meer dan 350 beoordelingen op 'Feedback Company'

Onze klanten geven ons een  9,2*

voor service en advies

SERVICE WAAROP  
JE KUNT REKENEN

ASWA Keukens is een familiebedrijf dat al ruim 45 
jaar bestaat. Dat kan alleen maar als je betrokken en 
betrouwbaar bent. Uit liefde voor het product en onze 
zaak, staat service al sinds de beginjaren hoog in het 
vaandel. Dat betekent dat we onze afspraken nakomen, 
zorgen voor geschoolde monteurs en geloven dat enkel 
het beste, meest eerlijke advies goed genoeg is voor 
onze klanten.

INSTALLATIE 
MET DE JUISTE KENNIS

Onze eigen monteurs, aangevuld met een vaste groep 
externe monteurs, verzorgen de montage van jouw 
keuken. Door in- en externe opleidingen weten zij als 
geen ander de hoge ASWA Keukens standaarden in 
de praktijk te brengen. Korte lijnen met de collega’s 
van planning en inkoop zorgen ervoor dat jouw keuken 
perfect wordt geplaatst.

VOOR ELK BUDGET

Met een zeer breed aanbod van zowel A-merken als 
huismerken kunnen we aan vrijwel elke wens voldoen. 
We stellen hoge eisen aan presentatie en tonen graag 
de nieuwste technieken, maar staan vooral voor een 
goede prijs-kwaliteitverhouding. We kijken wat aansluit 
bij jouw wensen en budget, om zo tot een keuken te 
komen die mooi, praktisch én betaalbaar is.


