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 Tus, Laurie, John & Bart, 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 daar-
buiten. 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 
bouw technisch 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 aanspreek punt, 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
Ze zochten letterlijk stad en land af en vonden hun moderne keuken – strak 
maar gezellig – bij Vebe Keukens in Zaltbommel. De zwarte houtlook past 
prachtig binnen de sfeer van het verdere interieur in de nieuwe woning van 
Sandy en Jerry.

Sandy en Jerry
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Ze waren zelfs al over de grens wezen kijken, maar slaagden er steeds 
nét niet in om de keuken te vinden die ze graag wilden. Tot ze min of 
meer toevallig bij Vebe Keukens in Zaltbommel kwamen. ‘We hadden deze 
showroom nog nooit gezien. We waren blij verrast. We hebben Bart van de 
Laar gevraagd: dit is ons huis, hoe zou jij het aanpakken?’
‘We hadden daarbij een aantal wensen wat betreft de kleurstelling van de 
keuken en de invulling: de moderne Samsung koelkast, een wijnklimaatkast 
en een Quooker. Verder hebben we Bart redelijk de vrije hand gegeven.’

‘MET EEN SCHIEREILAND IN 
PLAATS VAN EEN EILAND 
HOUDEN WE VEEL MEER 

RUIMTE OVER’

15
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‘We hebben jarenlang een kookeiland gehad, maar met een schiereiland houden we veel meer ruimte 
over. De zwarte houtlook in de keuken kwam er in een iets later stadium van het ontwerp in. Mooi, want 
dat zie je verder ook terug in huis.’ Naast de Quooker hebben Sandy en Jerry op het eiland een Bora 
inductieplaat met geïntegreerde afzuiging en veel ruimte om de pannen op te zetten.
In de apparatenwand erachter is uitgepakt met een hi-tech koelkast van Samsung vol handige gadgets: 
via een camera kun je zien wat je in huis hebt, er wordt een seintje gegeven als een houdbaarheidsdatum 
verstrijkt en je kunt op de koelkast tv kijken. Extra gemak bieden verder de twee ovens: een stoomoven 
en combimagnetron van Siemens. De koffiehoek ernaast is tevens een handige werkplek erbij, leuk 
uitgelicht door middel van een strip met Hue verlichting.

‘NIETS WAS TE VEEL 
VOOR VEBE; ALLES KON, 

DAT WAS HEEL FIJN’

16 
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Ze zijn blij met de nieuwe keuken én met hoe de samenwerking met Vebe 
Keukens verliep. ‘Niets was te veel voor Vebe’, prijst Jerry. ‘Als er tijdens 
het proces iets moest worden aangepast was dat geen probleem. Bart 
hielp ons zoeken naar de vaatwasser die we graag wilden. Alles kon, dat 
was heel fijn.’

17
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Met dank aan
Sandy en Jerry

18 
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BINNENKIJKEN BIJ
De grote verbouwing van deze oude boerderij gebeurde in stijl, met veel 
gebruik van natuurlijke materialen. Daar hoorde ook een sfeervolle landelijke 
keuken bij. 

Saskia

19
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De landelijke uitstraling met robuuste, natuurlijke kleuren en materialen was 
een logische keuze voor een keuken in deze omgeving. De plaats in huis 
en de indeling vormden een grotere uitdaging die Saskia samen met Vebe 
Keukens graag aanging. Het resultaat werd een prachtig stukje maatwerk, 
getekend rondom de kaders die de houten draagbalken vormden. 

EEN PRACHTIG STUKJE 
MAATWERK RONDOM DE 
KADERS VAN DE HOUTEN 

DRAAGBALKEN

20 
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De uitvoering is stoer en solide in een succesvolle combinatie van hout en 
antraciet. Met grote kasten onder het aanrecht en hoge, brede laden in 
het kookeiland. Het verlanglijstje voor keukenapparatuur was niet extreem 
lang. Ze koos voor een Bora-inductieplaat met geïntegreerde afzuiging, een 
combi-oven en voor een Quooker. ‘En een vaatwasser op hoogte’, vult 
Saskia aan. ‘Die had ik in mijn vorige keuken ook. Dat is heel fijn, dat wilde 
ik per se weer. Daaromheen hebben we vooral lekker veel opbergruimte.’

22 
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Blikvanger aan het kookeiland – met een fraai composiet werkblad met een 
natuursteen-uitstraling, wat ook heel praktisch is, want makkelijk schoon 
te maken – is de grote eettafel geworden die letterlijk om het (schier)eiland 
heen gebouwd is. ‘Dat is zo bedacht bij Vebe. We hebben wel een aparte 
eetkamer, maar we zitten eigenlijk altijd hier, tenzij we veel gasten hebben. 
Het is een fijne plek: we werken er, er worden spelletjes gespeeld en als 
ik kook wordt er door de kinderen huiswerk gemaakt. Het is de meest 
gebruikte tafel in huis geworden.’

‘WE HEBBEN EEN APARTE 
EETKAMER, MAAR WE ZITTEN 

EIGENLIJK ALTIJD HIER’

23
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Met dank aan
Saskia
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DESIGN
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Design (Eng.), (artistiek) industrieel ontwerp; – de stijl, vormgeving van 
een product. Sla het beroemde woordenboek van de Nederlandse taal 
erop na en we concluderen: design is overal. Overal om ons heen in 
de dingen die we net even wat meer waarderen, omdat ze niet alleen 
gemaakt zijn om functioneel te zijn, maar ook om ons comfort te bieden 
en een beetje luxe en exclusiviteit. Om mooi te zijn.

27
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Design maakt het leven mooier. En waar is het leven mooier dan in de 
keuken waar je samen kookt, drinkt, eet, lacht en geniet? Waar je samen 
bent en samen het leven viert. In een sfeer die helemaal naar jouw smaak 
en wensen is gecreëerd en die tot in detail voldoet aan jouw ideaalbeeld. 
En waarin je dagelijks samen met je geliefden en je naasten geniet van de 
schoonheid van de vormen, lijnen en kleuren om je heen.

29
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Houd je van een strakke, minimalistische vormgeving, ontworpen met 
veel oog voor een haarscherp lijnenspel en symmetrie? Dan ziet jouw 
design keuken er zo uit. Prefereer je een warme omgeving, met een 
elegant uitgelichte donkere inrichting? Dat is evengoed mogelijk. Design
keukens zijn er in alle kleuren, stijlen en materialen. Het design is de 
meerwaarde van het verfijnde ontwerp, de verzorgde uitvoering en de 
bijzondere details.
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Je keuken is ruim, sfeervol en royaal uitgerust met innovatieve en hoog
waardige keukenapparatuur die perfect past in het totaalbeeld. De 
afwerking van kasten en laden is bijzonder exclusief, de installatie is tot 
op de millimeter fraai uitgevoerd. De designkeuken is de keuken van nu: 
de open, verbindende ruimte waar meer dan waar ook in huis wordt 
geleefd. Een heerlijke plek om te zijn.
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afwerking van kasten en laden is bijzonder exclusief, de installatie is tot 
op de millimeter fraai uitgevoerd. De designkeuken is de keuken van nu: 
de open, verbindende ruimte waar meer dan waar ook in huis wordt 
geleefd. Een heerlijke plek om te zijn.
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Een indrukwekkend kookeiland in de open ruimte. Authentieke houten 
gebinten en stalen balken aan het plafond als de stoere omlijsting die de 
stijl van de woning en de keuken benadrukt. Industriële materialen als 
beton en RVS gaan hier als vanzelf samen met natuurlijke elementen als 
de houten vloer of de keramische tegels. 
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Het ontwerp van de industriële keuken is sober en stoer. De sfeer is 
warm en intrigerend door de verschillende lagen die worden gerealiseerd 
met de combinaties van materialen en kleuren. De industriële keuken is 
geen keuken als alle andere. Hij zit vol karakter en eigenzinnigheid en 
blijft boeien en verrassen. Het design is strak en hoogwaardig, maar het 
rauwe randje hoort erbij!
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Een betonlook in antraciet of een lichtere grijstint, een houten front als 
levendige tegenpool van een eiland van blauwstaal of een werkblad 
van RVS. Een vintage fabriekslamp met de bedrading in het zicht, een 
groene tegel in de achterwand, een koper- of bronskleurig accent in de 
aankleding. Alles is mogelijk in de industriële keuken, maar alles blijft in 
balans dankzij de strakke lijnen en de ruimtelijke opzet.
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Industrieel staat voor warmte, duurzaamheid en voor robuuste kwaliteit. 
Ook in de hoogstaande keukenapparatuur staan innovatieve techniek en 
design samen op het hoogste plan. In deze atmosfeer voel je je welkom. 
In je industriële keuken zijn alle voorwaarden geschapen om met je 
geliefden en dierbaren onvergetelijke herinneringen te maken.
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Een moderne keuken in een eigentijdse woning. Eigenlijk zou je keuken 
en woning helemaal niet meer apart moeten benoemen, want wat de 
moderne keuken bij uitstek typeert is dat hij één is met zijn omgeving. 
Kookeiland en kasten zijn geen ‘keukeninterieur’ meer, maar meubels en 
decoratieve elementen in een centrale woonkeuken, de plaats waar het 
gezins- en sociale leven zich afspeelt.
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De moderne keuken is open en ruimtelijk. Het ontwerp wordt geken-
merkt door strakke lijnen, symmetrie en hoogwaardige materialen. De 
apparatuur is van uitmuntende kwaliteit en vooruitstrevend. De greeploze 
kasten en laden geven het aanzicht een rustige uitstraling, hetgeen 
wordt versterkt door de royale opbergruimte die leiden tot een continu 
opgeruimd plaatje. 

53

pag 49-60_STIJL Modern.indd   53pag 49-60_STIJL Modern.indd   53 01-11-2021   13:1801-11-2021   13:18



De moderne keuken is open en ruimtelijk. Het ontwerp wordt geken-
merkt door strakke lijnen, symmetrie en hoogwaardige materialen. De 
apparatuur is van uitmuntende kwaliteit en vooruitstrevend. De greeploze 
kasten en laden geven het aanzicht een rustige uitstraling, hetgeen 
wordt versterkt door de royale opbergruimte die leiden tot een continu 
opgeruimd plaatje. 

53

pag 49-60_STIJL Modern.indd   53pag 49-60_STIJL Modern.indd   53 01-11-2021   13:1801-11-2021   13:18



54 

pag 49-60_STIJL Modern.indd   54pag 49-60_STIJL Modern.indd   54 01-11-2021   13:1801-11-2021   13:18

55

pag 49-60_STIJL Modern.indd   55pag 49-60_STIJL Modern.indd   55 01-11-2021   13:1801-11-2021   13:18



55

pag 49-60_STIJL Modern.indd   55pag 49-60_STIJL Modern.indd   55 01-11-2021   13:1801-11-2021   13:18



Van een warme zwarte houtlook tot een minimalistische keuken in 
hoog glans wit. Een uniforme kleurstelling of een speelse melange, een 
gemarmerd of een RVS werkblad, een gouden kraan of alle accessoires 
in zwart. Het kan allemaal. Bedenk: modern klassiek of eigentijds landelijk 
zijn óók fraaie variaties op de moderne keuken. Stijl en indeling sluiten 
naadloos aan bij de sfeer van jouw woning. Het is een genot om hier te 
koken en te zijn.
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De moderne keukenapparatuur verbindt gebruiksgemak en esthetiek. De 
slimme techniek in de ovens en het koffieapparaat stemmen de bereiding 
perfect op jouw smaak af, kokend water is altijd direct aanwezig en 
dankzij de kookveldafzuiging in je inductieplaat is die plompe afzuigkap 
definitief verleden tijd. En het design past perfect in je interieur. Die grote 
Amerikaanse koelkast en de wijnklimaatkast zijn zelfs ontworpen om op 
te vallen. Daar wil je graag zijn, daar leef je met elkaar.
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LANDELIJK
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Waar het leven ongecompliceerd en mooi is, waar je onovertroffen 
genieten kunt van eerlijke en heerlijke producten. Waar het uitzicht naar 
buiten wijds is en waar het binnen altijd warm en gezellig is. De landelijke 
keuken is waar je heerlijk aanschuift met je gezin, je familie en je vrienden 
en simpelweg geniet van het leven.
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De landelijke keuken is geladen met een gloedvolle ambiance. De 
robuuste natuurlijke materialen ademen warmte. De houten kasten en 
laden stralen levendig heid uit, het dikke natuurstenen blad op het kook
eiland en het aanrecht kan een stootje hebben. Je opent de deuren met 
een stevige greep en die gezellige tegels maken het plaatje helemaal af. 
Je kunt de heerlijke appeltaart in de oven al bijna ruiken…
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Hier mogen de pannen lekker lang op het vuur staan, hier hoeft de styling 
niet té strak te zijn. Het zijn juist de uitgelichte nisjes en plankjes die 
de landelijke keuken zijn karakter geven. Maar de eigentijdse landelijke 
keuken gaat wel met zijn tijd mee! De natuurlijke materialen zijn sterk en 
duurzaam en de keukenapparatuur is Akwaliteit. Het is een feest om 
hier prachtige diners te bereiden en die te laten begeleiden door een 
uitstekende wijn – op de juiste temperatuur! – uit de wijnklimaatkast.
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Wát een ruimte om te koken, om te bewegen en om met elkaar rond 
het keukeneiland of de eettafel te zitten. De voorjaarsdagen lijken hier 
eindeloos te duren en in de winter smaken de koffie en de wijn hier 
zaliger dan ooit na een uitgebreide maaltijd. Het comfort, de technologie 
van de beste apparatuur, de tot in perfectie uitgevoerde montage; hier 
wil je nooit meer weg…
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BINNENKIJKEN BIJ
‘We hebben een strakke, modern en sfeervolle keuken, met een 
handgemaakt kookeiland. Het is de centrale plek in ons huis geworden, 
precies zoals we voor ogen hadden!’

Annelies en Nico 
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‘Wij kochten een huis dat helemaal gerenoveerd moest worden. In dit huis 
hopen we samen oud te worden. En omdat er in korte tijd vier kleinkinderen 
zijn geboren, wilden we dat het ook een familiehuis zou zijn, met de keuken 
als centrale plaats. We deelden dit met Vebe Keukens. Ze namen de tijd om 
ons verhaal aan te horen en begrepen precies wat we wilden. Bovendien 
hebben ze de expertise in huis om handgemaakte keukens te maken’, 
vertelt Annelies. ‘Ze zijn niet alleen technisch heel goed, maar weten het 
persoonlijke aspect te integreren in de keuken. Samen met Vebe Keukens 
is onze sfeervolle keuken helemaal naar wens gemaakt.’

‘WE WILDEN EEN 
FAMILIEHUIS, MET 
DE KEUKEN ALS 
CENTRALE PLAATS’
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Annelies en Nico vinden vooral het keukeneiland in wit hoogglans geweldig. ‘Je 
ziet het direct als je de keuken binnenkomt: het kookeiland is handgemaakt en 
er zitten geen naden in. Omdat het van glad materiaal is, is het heel makkelijk 
met een doekje schoon te maken. Het hout van de hoge kasten, de tafel 
aan het kookeiland en de trap zijn van hetzelfde hout en geven de warme 
uitstraling en eenheid die we graag in onze keuken wilden’, vertelt Annelies 
enthousiast. ‘Vanwege het hoge plafond hebben we gekozen voor lampen die 
speels boven het kookeiland hangen. Dit maakt de keuken helemaal af.’ 
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De warme familiekeuken is voorzien van moderne apparatuur, zoals een 
inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging, stoomoven, combi-oven en 
Quooker. ‘We koken graag samen en genieten dagelijks van onze keuken. 
Deze plek is echt de spil van ons huis. Precies zoals wij voor ogen hadden. 
En het is natuurlijk leuk, dat hier geen tweede keuken van te vinden is’, sluit 
Annelies lachend af.

‘HET HOUT GEEFT DE 
WARME UITSTRALING EN 

EENHEID DIE WE GRAAG IN 
ONZE KEUKEN WILDEN’
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Met dank aan
Annelies en Nico 
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze woonkeuken is echt prachtig. Ruim, rustig en met een mooie 
betonlook. Het is een genot om op deze plek te koken én te wonen.’ 

Martin en Josje
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‘We wilden geen standaardkeuken en hadden een moodboard gemaakt 
met onze wensen. Tus van Vebe Keukens gaf ons waardevolle adviezen 
en dacht goed mee. Hij begreep wat we wilden. De samenwerking met 
Vebe Keukens was heel fijn’, vertelt Josje. ‘Onze keuken is een heerlijke 
woonkeuken geworden. Het kloppende hart van ons huis. We zijn er blij 
mee!’

‘EEN GROOT KOOKEILAND 
WAS EEN JONGENSDROOM 

VAN MIJN MAN’
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en dacht goed mee. Hij begreep wat we wilden. De samenwerking met 
Vebe Keukens was heel fijn’, vertelt Josje. ‘Onze keuken is een heerlijke 
woonkeuken geworden. Het kloppende hart van ons huis. We zijn er blij 
mee!’

‘EEN GROOT KOOKEILAND 
WAS EEN JONGENSDROOM 

VAN MIJN MAN’
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Vooral het grote kookeiland, de ruime opstelling van de keuken, de 
eikenhouten kastjes en betonlook in combinatie met de zwarte vloer, vinden 
Martin en Josje erg mooi. ‘Een groot kookeiland was een jongensdroom 
van mijn man. Hij houdt enorm van koken en regelmatig staat hij samen 
met onze vier kinderen het eten te bereiden. Die ruimte is er nu. En kook 
je niet mee, dan schuif je gewoon aan bij het kookeiland’, vertelt Josje 
enthousiast. ‘We hebben geen bovenkastjes meer, waardoor de keuken 
ruim en rustig oogt. De prachtige afzuigkap geeft de keuken de uitstraling 
die hij verdient.’ 
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‘ONZE WOONKEUKEN IS 
HET KLOPPEND HART VAN 

ONS HUIS GEWORDEN’

De woonkeuken is voorzien van uitstekende keukenapparatuur, zoals een 
inductiekooplaat, drie ovens en een magnetron. ‘Ik moest even wennen 
aan het koken met inductie, maar het is de beste keus ooit. Het geeft 
dezelfde hitte als koken op gas en het is heel makkelijk schoon te maken. 
Voorts heeft de keuken een grilloven en twee ovens waarbij het vocht apart 
wordt afgevoerd. De moderne keuken heeft dus volop kookgemakken’, 
vertelt Josje. ‘Onze keuken is een weerspiegeling van onze waarden: lekker 
eten, aandacht voor elkaar en een plek waar alles besproken kan worden. 
Wij genieten er enorm van.’
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Met dank aan
Martin en Josje
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