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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
Een riante, tijdloze keuken waarin optimaal gebruik gemaakt wordt van 
alle ruimte die Clara en Allie er tot hun beschikking hebben. De aanleiding 
voor de verbouwing was geen leuke, maar ze genieten wel volop van het 
resultaat, zoals dat door Vebe Keukens werd gerealiseerd.

Clara en Allie
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Clara en Allie werden getroffen door brand in huis. De keuken raakte 
daarbij niet beschadigd, maar ze besloten om deze toch mee te nemen 
in de grote verbouwing. ‘Hij is helemaal op de schop gegaan’, vertellen ze. 
‘Er kwam een nieuwe vloer en wij hebben zelf de tegels aan de muur en 
het verlaagde plafond met de verlichting gedaan. Vebe Keukens heeft 
ons verder geholpen met de keukenindeling.’

EETTAFEL TEGEN
HET EILAND, MAAR

NIET VAST ERTEGENAAN
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Ze bezochten in de aanloop naar de verbouwing een aantal keukenbedrijven. ‘Bij Vebe hadden we 
het beste gevoel. Er werd echt met ons meegedacht, dat was fijn. Wij dachten er bijvoorbeeld over 
om een barretje te realiseren, maar dat kwam niet mooi uit in de ruimte. In overleg hebben we ervoor 
gekozen om de eettafel tegen het kookeiland te trekken. Maar niet vast ertegenaan; op deze manier 
kun je nog een extra zitplaats aan tafel maken én benut je de kastjes aan het achterkant van het 
eiland, voor de spullen die je niet vaak gebruikt.’

‘VANAF DE EERSTE DAG
ONTZETTEND TEVREDEN

MET ONZE KEUKEN!’
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De keuken is toch al zeer royaal voorzien in kast- en werkruimte. Buiten het eiland hebben ze een 
groot aanrecht in de hoek, met ruim voldoende plaats voor een apart koffiehoekje naast de volmaakt 
symmetrische hoge kasten. Met daarin twee ovens (stoom en combimagnetron) met aan weerszijden 
een koelkast en een vriezer over de hele hoogte. Zeer enthousiast zijn ze verder over de kookveldafzuiging 
in de BORA-inductieplaat. ‘Een geweldig systeem! En heel makkelijk elke dag even schoon te maken.’

‘Het bevalt allemaal uitstekend’, vatten Clara en Allie tevreden samen. 
‘Vanaf de eerste dag zijn we ontzettend tevreden met onze keuken.’
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Met dank aan
Clara en Allie
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BINNENKIJKEN BIJ
Door een tussenmuur neer te halen creëerden Annie en Mari meer 
ruimte voor deze moderne leefkeuken, met een warme uitstraling en een 
zeer ruimtelijke opzet. En alle voorwaarden om er heerlijk in te kunnen 
koken en leven.

Annie en Mari
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Hun vorige keuken had de respectabele leeftijd van dertig jaar bereikt en was al die jaren 
uitstekend bevallen. ‘Die hebben we destijds al bij Vebe Keukens gekocht’, vertelt Annie. ‘We 
hebben er zo veel plezier van gehad dat we nu geen moment getwijfeld hebben; we zijn meteen 
weer naar Vebe gegaan.’
Het idee was om een grote leef- en eetkeuken te realiseren met een kookeiland erin. Dat lukte 
dubbel en dwars door een tussenmuur weg te halen. ‘Het is hartstikke mooi geworden. Bij 
Vebe heeft Bart van de Laar ons goed geadviseerd bij het maken van ontwerp aan de hand 
van onze wensen.’

VERSPRINGENDE LADEN
ALS VROLIJK DETAIL

IN STRAK DESIGN
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De ruimte is open en licht. Daarom kozen ze voor een keuken in warme 
tinten: een aluminium grijs eiland tegen een sfeervolle achterwand van 
palissander hout. Een vrolijk detail in het strakke design vormen de 
verschillende hoogten van de laden in het kookeiland. Die laden bieden 
volop opbergruimten: ze zijn ruim en diep én (nog een mooi detail) verlicht.
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Dan naar de hoge kastenwand erachter. Daar springt meteen de grote wijnklimaatkast in het oog: heerlijk 
om te hebben en prachtig om te zien. Zo goed als de eerdere ervaringen met Vebe waren, zo goed waren 
ze uit de vorige keuken ook met Miele. Dus die keuze maakten ze opnieuw voor de apparatuur: de twee 
ovens (‘heel fijn met een groot gezin’) en het koffieapparaat. Met de BORA inductieplaat – met stijlvolle 
draaiknoppen –, Quooker en zowel een hoge koelkast als vriezer (aan weerszijden van de wijnklimaatkast) is 
de keuken van alle gemakken voorzien.

‘We zijn weer heel fijn geholpen bij Vebe’, zo kijken Annie en Mari terug op de samenwerking. ‘We hebben 
helemaal niets te klagen, alles is perfect verlopen!’

WARME TINTEN 
IN EEN OPEN EN
LICHTE RUIMTE
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Met dank aan
Annie en Mari

24 

Vebe_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   24Vebe_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   24 28-10-2022   14:3828-10-2022   14:38



DESIGN
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Design is overal om ons heen. In alle gebouwen, objecten en 
accessoires die we waarderen of zelfs bewonderen om hun stijl en 
vormgeving. Design is die extra laag op de wereld die het aspect 
schoonheid toevoegt aan functionaliteit. Design brengt sfeer en 
warmte en comfort in ons bestaan. Design maakt het leven mooi.
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De keuken is niet meer de keuken van enkele decennia geleden: van 
een klein, afgesloten kamertje is de keuken is steeds meer het hart 
van onze woning geworden. Waar we niet alleen maar koken, maar ook 
eten, drinken, de dag bespreken, samen zijn. Het is een open, sfeervolle 
ruimte waarin we van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat leven en 
genieten van elkaars gezelschap. Design geeft deze ruimte de sfeer 
die hij verdient; het geeft de keuken zijn hart en zijn ziel. 
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Stijl is persoonlijk. Kwaliteit, exclusiviteit en design zijn universeel. 
Op design is niet één vast label te plakken. Design staat voor mooie 
materialen, een fantastische combinatie van meubels, werkblad, 
apparatuur en perfectie in ontwerp en afwerking. De schoonheid van 
vormen, lijnenspel, kleuren maakt van de designkeuken als geheel met 
recht méér dan de som der delen. 
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De designkeuken is in alles net even wat luxer en verfijnder. Zie hoe de 
binnenzijden van de laden prachtig zijn afgewerkt, hoe de inductieplaat 
perfect verzinkt in het hoogwaardige werkblad op het grote kookeiland. 
Kijk naar de uitstraling van de nieuwste keukenapparatuur en naar de 
manier waarop de nis in de wand sfeervol is uitgelicht. Over elk detail is 
nagedacht, de designkeuken is je op het lijf geschreven!
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INDUSTRIEEL
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Stevige grepen aan de kasten en laden, een eiken balk aan de schouw 
boven het prominente fornuis, lekker hangen op het robuuste blad van 
de bar aan het kookeiland. De industriële keuken zit boordevol karakter 
en het is juist dat rauwe randje dat het fantastische design typeert. Dit is 
een plek waar graag en goed gekookt wordt. Waar van een formidabele 
maaltijd wordt genoten in goed gezelschap en daarna nog lekker lang 
wordt geborreld en nagetafeld.
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Kenmerkend voor industrieel design is het samenkomen van esthetiek 
en praktisch gebruik. In de industriële keuken openbaart dit zich het 
best in de stoere en natuurlijke materialen die veelal naast elkaar 
worden gebruikt. Houten kasten, een werkblad van beton, natuursteen 
of zelfs van RVS. Een krasje is geen probleem. Sterker nog, dat brengt 
leven in het geheel; in de keuken waarin volop wordt geleefd.
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Het is heerlijk om aan het werk te zijn in de industriële keuken. Fine 
dining of lekkere grote gerechten voor veel vrienden. In een ruimtelijke 
indeling en met kwalitatief hoogwaardige keukenapparatuur draai je de 
handen er niet voor om. Kookzones zonder beperkingen, meerdere 
goede ovens en extra werkblad maken het leven makkelijk en het 
koken leuk. De wijn staat altijd op de goede temperatuur in de mooie 
wijnklimaatkast en uiteraard staat een goede kop koffie altijd klaar.
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Een grote stalen lamp, een opvallende vintage tegel aan de muur, goede 
barstoelen en een houten balk aan het plafond maken het industriële 
keukenontwerp compleet. Het design is strak en stoer, maar de perfect 
op elkaar afgestemde elementen scheppen gezamenlijk een warme, 
gezellige sfeer. De keuken is een personality op zich, die je iedere dag 
weer blijft verbazen. 
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MODERN
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Modern betekent letterlijk ‘van deze tijd’ of ‘volgens de laatste mode’. 
Dat gaat inderdaad op voor de moderne keuken, maar verwar modern 
vooral niet met trendgevoelig. Een moderne keuken kan uitgevoerd 
zijn in alle mogelijke kleuren en materialen. De typering modern slaat 
immers minstens evenzeer op de positie en functie van de ruimte. De 
keuken is al lang niet meer de afgesloten werkruimte van weleer. De 
moderne keuken is het kloppend hart van het huis, open en sfeervol. 
En hij mag dan ook gezien worden!
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Een superstrak, minimalistisch lijnenspel is modern, maar een 
eigentijds landelijke uitvoering in een karaktervolle houtlook is óók 
modern. Een greeploze zwarte keuken is van zeer modieus eigenlijk 
al tijdloos geworden en blijft daarmee onverminderd modern. Een 
strak RVS werkblad op een kookeiland of een elegante marmerlook 
die je fraai ziet terugkomen in een subtiel uitgelichte koffiecorner. De 
mogelijkheden om eenheid te creëren in de inrichting van keuken, 
woon- en eetkamer zijn onbegrensd.
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Het moderne keukendesign wordt vervolmaakt met moderne 
keukenapparatuur, innovatief en met een prachtig, strak design. Ovens 
maken het koken eenvoudig, biofreshladen in de koelkast houden 
de verse producten extra lang vers, de afzuiging zit verwerkt in de 
inductieplaat en werkt fantastisch en de koffie uit het koffieapparaat is 
een genot. Uiteraard zijn alle apparaten desgewenst te bedienen met 
de smartphone. Gemak dient de mens!
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Functionaliteit, schoonheid en ambiance smelten samen in de moderne 
keuken. Kasten, kookeiland en koffiecorner zijn geen keukeninterieur in 
de ouderwetse zin van het woord, maar het zijn prachtige meubelstukken 
in de open leefkeuken waar de mooiste momenten van de dag samen 
worden doorgebracht. Je hebt er alle ruimte om in te bewegen en 
de indeling is helemaal afgestemd op jouw smaak en je woon- en 
leefsituatie. Heerlijk om in te werken, heerlijk om in te leven.
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LANDELIJK

61

pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   61pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   61 07-11-2022   16:0507-11-2022   16:05



Sluit je ogen en beeld je een plek in waar het ouderwets knus en huiselijk 
is. Waar het heerlijk ruikt naar vers gezette koffie, het eten op het vuur 
of de zelf gemaakte appeltaart in de oven. Waar de lentezon stralender 
naar binnen lijkt te schijnen dan waar dan ook en waar het behaaglijker 
dan ooit is tijdens een lange winteravond. Het leven is verrukkelijk als je 
tijd doorbrengt met je familie en dierbaren in de landelijke keuken.

62 

pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   62pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   62 07-11-2022   16:0507-11-2022   16:05



63

pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   63pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   63 07-11-2022   16:0507-11-2022   16:05



64 

pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   64pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   64 07-11-2022   16:0507-11-2022   16:05



Het landelijke keukendesign is helemaal van deze tijd, maar de styling 
hoeft niet te strak te zijn. Liever niet zelfs! Het zijn juist de greepjes 
op de kasten en de tegeltjes in de koffiecorner, de schouw boven de 
kookplaat en de stoere, vintage gootsteen die de keuken zijn warme 
karakter geven. De robuuste houten kasten geven heerlijk veel 
bergruimte en op het grote werkblad van natuursteen heb je volop de 
ruimte om je favoriete gerechten te bereiden.
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De eigentijds landelijke keuken is uitermate duurzaam. Die zekerheid 
heb je met de natuurlijke materialen die prima tegen een stootje kunnen 
en de keukenapparatuur van A-kwaliteit. Wat een genot is het om te 
werken met zulke grote ovens en met al die ruimte om je heen! Om 
nog maar te zwijgen over de wand-hoge koelkast en vriezer vol verse 
ingrediënten. Een kop warme thee heb je in een handomdraai dankzij 
de Quooker op het kookeiland.
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In deze riante open leefkeuken schuif je gezellig aan op een barstoel 
aan het eiland als er wordt gekookt. Daar begint de dag ook al goed 
met een ontbijtje in de binnenvallende zon. En ’s avonds zitten je 
gasten aan de stoere houten eettafel al met een mooi glas wijn klaar 
tot het eten wordt geserveerd. Doe je ogen maar weer open, de droom 
kan werkelijkheid worden!
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BINNENKIJKEN BIJ
Toen Magda en Peter hun nieuwe woning kochten, zochten ze samen met 
een binnenhuisarchitect naar de beste indeling voor een ruime, open en 
moderne leefkeuken. Vebe Keukens vertaalde de ideeën die ze bedachten 
in een keukenontwerp op maat. Met het resultaat zijn ze erg gelukkig.

Magda en Peter
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Ze wilden royale werk- en beweegruimte tussen de kasten en het 
kookeiland. Voor de hoge kasten lieten ze het oog vallen op de coal 
oak-kleurstelling én ze bedachten het effect van het open kastje aan de 
zijkant van de wand. ‘Dat vroeg om maatwerk van een keukenspecialist’, 
vertelt Peter. ‘Bij Vebe Keukens hadden we het beste gevoel.’
‘Vebe is bij ons in de buurt. Dat vonden we fijn met het oog op de service, 
maar er werd ook prettig met ons meegedacht: wat wil je, waarom en 
wat is eventueel een beter alternatief? Daar waren we erg tevreden over.’

ZEER FRAAI IS 
DE DESIGN 
AFZUIGKAP
VAN WAVE
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De keuken is strak en ruimtelijk, in een tijdloze combinatie van zwarte kasten 
en wit kookschiereiland, met een prachtig Dekton werkblad uit één stuk. De 
koffiecorner is een sfeervolle onderbreking en de zitjes aan het eiland zijn 
uitnodigend. ‘Zelf zitten we er niet eens zo veel, maar als de kleinkinderen op 
visite zijn, zitten ze altijd daar te tekenen. We hadden kastruimte genoeg en 
deze krukken hadden we al eerder gezien en vonden we erg mooi. Dus het 
is op een leuke manier ingevuld zo.’

Qua apparatuur is aan alle wensen voldaan met de koel-vriescombinatie, 
de oven met magnetronfunctie en warmhoudlade eronder, de vaatwasser 
en de Quooker. Zéér fraai is de design afzuigkap van Wave die oogt als een 
lamp en prachtig is afgewerkt in leer en messing. En de laserfilter die erin zit, 
gaat heel lang mee. ‘Toen we deze kap zagen bij Vebe Keukens wisten we 
meteen dat dit hem moest zijn.’
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Leuk detail in het kookeiland tot besluit: het smalle kastje aan de zijkant, 
met het uittrekbare handdoekenrekje. ‘Je ziet soms van die knoppen aan 
de zijkant van het eiland. Dat wilden we liever niet. Vebe kwam met de tip 
om het zo te doen. Dat zijn van die kleine dingen die het afmaken.’

HET HANDDOEKENREKJE:
DE KLEINE DINGEN DIE

HET HELEMAAL AFMAKEN
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Met dank aan
Magda en Peter
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BINNENKIJKEN BIJ
Anita en Tonny hebben in hun nieuwe, moderne keuken veel meer 
ruimte om in te koken, bewaren en bewegen. Bovenal is het een heerlijke 
open leefkeuken geworden; verbonden met de woonkamer en met 
gelegenheid om gezellig aan te schuiven aan het kookeiland.

Anita en Tonny
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De gesloten hoekkeuken ging er na geruime tijd uit. Deze riante 
leemkleurige keuken met schiereiland en een groot wandmeubel kwam 
ervoor terug. Een geweldige vooruitgang. Er ging wel wat gepuzzel aan 
vooraf. ‘Ons eerste idee was om de keuken helemaal open te maken’, 
vertelt Anita, ‘maar dat zou zó’n grote verbouwing vragen dat we liever 
voor deze oplossing kozen. De muur bleef staan, maar wel met een 
mooie verbinding erin.’

‘DE MUUR BLEEF, MAAR 
WEL MET EEN MOOIE 

VERBINDING ERIN’

‘De ruimte was niet groot genoeg voor een kookeiland. Een schiereiland 
kwam beter uit. Daar zijn we héél tevreden over. We hebben nu veel 
meer ruimte dan vroeger.’ Ze wilden geen trendgevoelige, maar wel een 
moderne keuken. Bij Vebe Keukens vonden ze de Keller keuken in klei-
kleur die ze fraai combineren met het twee tinten donkerder Dekton 
Stonika keukenblad. ‘Daar waren we meteen weg van toen we het zagen.’ 
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De keuken is ruim ingedeeld en royaal uitgerust. ‘Ik kook heel graag, 
dus een grote combi-stoomoven was een must. Dat is een juweeltje, 
formidabel! De grote besteklade is heel fijn, net als de grote koelkast en 
de brede kookplaat van Bora. Het is ook leuk om tijdens het koken naar 
buiten te kunnen kijken.’
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‘DE GROTE 
COMBI-STOOMOVEN 

IS EEN JUWEELTJE!’

Dankzij de barstoelen aan het kookschiereiland heeft de nieuwe keuken 
ook veel meer een sociale functie. ‘Een gezellig plekje om een borreltje te 
komen drinken terwijl de ander aan het koken is. Maar we zitten er vaker 
hoor, voor het ontbijt is het ook ideaal. De kinderen zijn het huis uit, dus 
we kunnen er prima zitten met z’n tweeën. En als de kinderen over de 
vloer zijn, dan sta je in de keuken nog vlakbij de eettafel. We genieten er 
dagelijks van!’
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Met dank aan
Anita en Tonny
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