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 Tus, Bart & John, Vebe Keukens, Zaltbommel

BIJ ONS VINDT U 
TOPKEUKENS IN 
IEDERE STIJL VOOR 
IEDER BUDGET
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Van landelijk tot modern, van industrieel tot tijdloos klassiek. Bij Vebe Keukens 
in Zaltbommel vindt u keukens die passen bij uw smaak, budget en interieur. 
Ook leveren wij handgemaakte keukens. Maar welke keuken u ook kiest, ze zijn 
altijd op maat gemaakt en van topkwaliteit. We adviseren u graag over kleuren 
en materialen en komen altijd bij u thuis voor het geven van advies. Persoonlijke 
aandacht staat bij ons centraal. Wij vinden het belangrijk om uw wensen goed in 
kaart te brengen en die vervolgens te vertalen in een uitstekend ontwerp. 

KLANTVRIENDELIJKHEID 
STAAT BIJ ONS HOOG 
IN HET VAANDEL
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Onze keukenontwerpen kenmerken zich door creativiteit en realiteit. Bij Vebe 
durven we out of the box te denken en alternatieven aan te dragen, waar u wellicht 
niet meteen aan had gedacht. Omdat we vakbekwame werknemers in dienst 
hebben, draaien we onze hand niet om voor een verbouwing of een aanbouw. 
U hoeft zich dus niet te laten beperken door de ruimtes in huis. Tegelijk houden we 
realistisch rekening met uw leef- en gezinssituatie alsmede het budget. Zo komen 
we tot een prachtig resultaat!
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Met bijna veertig jaar ervaring zijn wij een begrip in de Bommelerwaard en daarbuiten. 
Vader Arnold begon in 1980 met het bedrijf en nu runnen wij, Arno en Bart van 
de Laar, de onderneming Vebe Bouw en Keukens. Wij werken met gekwalificeerd 
personeel. Zij hebben allemaal hun sporen verdiend en zijn bouwtechnisch 
onderlegd. Dit betekent dat we iedere keuken optimaal kunnen opleveren. U heeft 
geen omkijken naar het hele proces. Wij ontzorgen u van ontwerp tot oplevering. 
Bovendien kunt u rekenen op één aanspreekpunt, dat de regie in handen houdt. 
Dat is pas onbezorgd genieten bij de aanschaf van een nieuwe keuken!

DOE BIJ ONS 
INSPIRATIE OP  
MET 1600 M2  

AAN KEUKENS!
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Onze service is uitstekend. We nemen eventuele problemen met uw keuken 
serieus en komen persoonlijk even kijken. Klantvriendelijkheid staat bij ons 
hoog in het vaandel. We zien dat gelukkig ook terug: generaties komen 
bij ons langs om een keuken te kopen. We zien wel een verschuiving in 
wensen. Steeds meer keukens zijn de spil van het huis, waar gezin, familie 
of vrienden samen eten, praten en wonen. Onze keukens zijn een heerlijke 
plek om samen te zijn. 
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Wilt u inspiratie opdoen? Vebe Keukens in Zaltbommel heeft een showroom 
van 1600 vierkante meter. Dat is een beleving op zich. U ziet ruim dertig 
complete keukens opgesteld staan. Deze toonzaalkeukens zijn door onszelf 
ontworpen en samengesteld. Kijk rustig rond en vraag ons vrijblijvend om 
advies. Wij staan u graag te woord.
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BINNENKIJKEN BIJ
‘De sjieke en strakke keuken van Vebe Keukens is helemaal naar onze zin!’

Wimco & Jolanda

13
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‘We kwamen een keer in Zaltbommel en besloten ook even bij Vebe Keukens 
te kijken. Daar stond een keuken, die wij bijzonder mooi vonden; helemaal 
wat we op het oog hadden voor onze verbouwde benedenverdieping. Bij 
Vebe Keukens is de klant nog echt koning: ze begrepen al gauw wat wij 
wilden en gaven ons goed advies. Ze namen alle tijd voor ons en waren 
zeer betrokken.’

‘BIJ VEBE KEUKENS 
IS DE KLANT NOG 

ECHT KONING’
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Het mooiste aan de keuken? ‘De keuken heeft een sjieke uitstraling, 
vooral in de avond, waarbij de verlichting een belangrijke rol speelt. Ook 
de combinatie van onze strakke keukenkastjes met rvs aanrechtblad en 
een dikke houten bartafel is geslaagd. De bartafel geeft een warme sfeer 
in de ruimte en is tegelijk heel uitnodigend: als we aan het koken zijn, kan 
er iemand gezellig bij komen zitten. Samen met de hoge kastenwand en 
koffiecorner vormt alles een mooi harmonieus geheel. Het zijn voor ons 
gewoon meubelstukken.’ 

‘ONZE KEUKEN 
HEEFT EEN SJIEKE 

UITSTRALING’ 
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Jolanda kookt graag, al zou ze daarvoor wat meer tijd willen nemen; maar 
die ontbreekt haar. Bij het koken maken Wimco en Jolanda gebruik van 
uitstekende apparatuur, zoals een stoomoven. De inductiekookplaat met 
BORA-afzuigsysteem is een pluspunt. ‘Wat een uitkomst: nooit meer een 
afzuigkap boven je hoofd en de geur van kooklucht is snel weg. Bovendien 
is het makkelijk te reinigen.’ Verder vinden Wimco en Jolanda de stille 
vaatwasser en de Biofresch laden in de ruime koelkast erg prettig. ‘In alle 
opzichten zijn wij zeer tevreden over de keuken.’ 

17
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Met dank aan
Wimco & Jolanda
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BINNENKIJKEN BIJ
‘We zijn blij met onze woonkeuken van Vebe Keukens. Onze kamer is en 
suite en ‘s avonds zitten we nogal eens gezellig aan de tafel in de keuken 
voor een wijntje. Echt heel fijn!’

Rob & Fransien

19
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‘Bij Vebe Keukens kochten we al eerder tot tevredenheid keukenapparatuur. 
We aarzelden dan ook niet om opnieuw bij Vebe Keukens naar binnen 
te stappen, ditmaal voor een complete keuken. Vooral de persoonlijke 
benadering sprak ons aan. Bij Vebe Keukens luisterden ze betrokken naar 
onze wensen. Ook dachten ze goed mee over de mogelijkheden; ze waren 
heel ruimdenkend en gaven uitstekende adviezen’, zegt Fransien.

‘BIJ VEBE KEUKENS 
ZIJN ZE HEEL 

RUIMDENKEND’
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Het kookeiland is een fraaie eyecatcher, vertelt Fransien. ‘Het keukeneiland 
is heel ruim, 3 meter bij 1.20. Echt een aanwinst voor onze keuken. We 
vinden het mooi dat de belijning strak is en doorloopt naar de zijkanten 
van het keukenblok en bijvoorbeeld de vaatwasser.’ Van hetzelfde 
keukenmateriaal is door Vebe Keukens een koffiecorner gemaakt. 

22 
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Fransien kookt graag, maar eerder functioneel dan uitgebreid. Ze kan daartoe 
beschikken over prima keukenapparatuur, zoals een inductiekookplaat 
met geïntegreerd afzuigsysteem en een gewone bakoven. Na het 
kokkerellen dineren Rob en Fransien graag aan tafel, de wijnklimaatkast 
binnen handbereik. Heel toepasselijk nuttigen zij het lekkere wijntje onder 
het toeziend oog van ‘De vrolijke drinker’ van de beroemde Nederlandse 
schilder Frans Hals. 

‘HET KOOKEILAND 
IS EEN FRAAIE 

EYECATCHER ’ 
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Met dank aan
Rob & Fransien
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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.
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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!
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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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MODERN
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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 landelijke keuken van Vebe Keukens ademt de sfeer en het comfort 
uit die we wilden hebben, zonder al te veel kastjes in het zicht. We zijn er 
blij mee!’

Mark en Heleen
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Via mond-tot-mondreclame kwamen Mark en Heleen uit bij Vebe Keukens. 
Ze hebben er geen moment spijt van gehad. Heleen vertelt: ‘Mijn man is van 
Engelse afkomst en we zochten een countrykeuken. Binnen tien minuten 
waren we eruit! Verkoopadviseur Patrick Boers begreep ons helemaal. 
Hoewel zijn eigen voorkeur meer neigt naar een moderne stijl, had hij totaal 
geen moeite om zich in te leven en buiten de lijntjes te denken. De manier 
van zakendoen was zo prettig, dat het net leek alsof we als vrienden rond 
de tafel zaten. Bovendien kwam Vebe Keukens zijn afspraken na. Ook het 
montageteam was uitermate vriendelijk en vakkundig.’

‘VEBE KEUKENS 
KWAM ZIJN 
AFSPRAKEN NA’
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Heleen en Mark wonen in een verbouwde boerderij. ‘Oude elementen zijn 
bewust bewaard, zoals een deel van de muur, het plafond en details als 
diverse haken, authentiek deurbeslag, klinken en oude stopcontacten. Retro 
elementen, die het oude karakter bevestigen, zijn toegevoegd, zoals een 
vintagekraan van koper.’ De landelijke keuken in de kleur Green Tea heeft geen 
bovenkastjes, wat zorgt voor een ruimtelijke uitstraling. ‘De keuken is veel meer 
een meubelstuk, dat past in de gezellige ruimte. We hebben nu een mooie 
open keuken. Gasten schuiven makkelijk aan en ook zelf zijn we hier vaker te 
vinden dan in de woonkamer. De sfeer is gewoon heel goed.’ 
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Opvallend is het Terrazzo keukenblad. ‘Het is een blad dat makkelijk schoon 
te houden is, weinig onderhoud behoeft en slijtvast is. Er komen geen 
kringen of vlekken op.’ Geregeld staan Heleen en Mark te kokkerellen. 
Vanzelf allerlei Engelse gerechten, maar net zo lief Hollands of Thais. 
Daartoe maken ze graag gebruik van uitstekende keukenapparatuur, 
zoals een gasfornuis met zes pitten. In de vriezer zit een ijsblokjesmaker 
voor bijpassende drankjes. ‘Het gezelligste moment is rond etenstijd als 
iedereen aan de bar zit met een glaasje erbij. Onze keuken is echt het hart 
van ons huis!’

‘ONZE KEUKEN IS 
ECHT HET HART 
VAN ONS HUIS’ 
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Met dank aan
Mark en Heleen
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BINNENKIJKEN BIJ
Hans en Liesbeth. ‘Onze keuken is perfect uitgevoerd door Vebe Keukens, 
net een droom die werkelijkheid is geworden. We zijn er blij mee!’ 

Hans en Liesbeth
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Over de samenwerking met Vebe Keukens zijn Hans en Liesbeth zeer te 
spreken. Hans: ‘Alles was snel geregeld, wat ik heel prettig vond. Geen 
oeverloze gesprekken, maar meteen weten waar je aan toe bent. Afspraak 
is afspraak bij Vebe. Ook de details waren goed ingevuld, zoals een 
prachtige matzwarte kraan. Kortom, we zijn zeer tevreden over het ontwerp, 
de installatie en oplevering van de keuken.’

‘WE HEBBEN DE 
MOOISTE KEUKEN 

VAN WAALWIJK!’
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De moderne keuken past uitstekend bij het huis en interieur. In een 
huiselijke setting met industriële elementen komen de houten kastenwand 
van de keuken en het zeer ruime kookeiland helemaal tot hun recht. Hans: 
‘Ik verblijf zelfs meer in de keuken dan in de woonkamer, omdat de sfeer 
daar zo gezellig is.’ Liesbeth kookt vaker dan Hans, hoewel hij soms met 
plezier meehelpt en af en toe het keukenschort omdoet voor het bereiden 
van een lekker hapje. 
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‘BIJ VEBE WEET 
JE METEEN WAAR 
JE AAN TOE BENT’

Bij het koken maken Hans en Liesbeth graag gebruik van uitstekende 
keukenapparatuur, zoals een stoomoven en inductiekookplaat met 
geïntegreerd afzuigsysteem. Van een nis, waar vroeger het aanrechtblad 
van de keuken was, is een koffiecorner gemaakt. Het idee en ontwerp 
zijn afkomstig van Liesbeth. De goudkleurige tegels zijn een opvallend 
element, dat past bij hun smaak en de stijl in huis. Hans lacht: ‘We kunnen 
wel zeggen dat we het mooiste huis met de mooiste keuken van Waalwijk 
hebben!’ 
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van de keuken was, is een koffiecorner gemaakt. Het idee en ontwerp 
zijn afkomstig van Liesbeth. De goudkleurige tegels zijn een opvallend 
element, dat past bij hun smaak en de stijl in huis. Hans lacht: ‘We kunnen 
wel zeggen dat we het mooiste huis met de mooiste keuken van Waalwijk 
hebben!’ 
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Met dank aan
Hans en Liesbeth
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