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Evy, Denise en Henk HV Keukens, De Lier

WIJ ZIJN 
DOELGERICHT EN 
HANTEREN KORTE 
LIJNEN
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Wij zijn een familiebedrijf, dat waarden als eerlijkheid en hard werken hoog in 
het vaandel heeft staan. ‘Doen wat je belooft’ is ons motto. Ons bedrijf is door 
jarenlange ervaring en mooie resultaten een begrip geworden in de regio. 
Op het bedrijventerrein De Leehove in de De Lier zijn we in 2015 gestart met 
een nieuwe showroom en adviesruimte. Vanaf deze inspirerende locatie kunnen 
we onze trouwe en nieuwe klanten uitstekend en persoonlijk adviseren bij hun 
zoektocht naar de perfecte keuken. Wij zijn doelgericht bezig en hanteren korte 
lijnen. Wij bieden honderd procent inzet, vakmanschap en een goede service.

WIJ BIEDEN 
HONDERD 
PROCENT INZET, 
VAKMANSCHAP EN 
EEN GOEDE SERVICE
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Met veel liefde voor hout en houtbewerken heeft Henk Vermeer destijds een 
opleiding gedaan voor timmerman, meubelmaker en machinale houtbewerking. 
Jaren later maakte hij de overstap naar de keukenbranche. In 2007 begon Henk een 
eenmanszaak. Hij monteerde voor de grotere keukenzaken, waarna hij zich enkele 
jaren later op de verkoop ging richten. Inmiddels heeft Henk, sinds 2015 onder de 
naam HV Keukens, al bij heel veel families mooi werk afgeleverd. Dochter Denise 
doet met verve de administratie en de marketing. Zij ontwerpt keukens en doet sinds 
2018 ook de verkoop. Ze is voor veel klanten een bekend gezicht en aanspreekpunt 
binnen het bedrijf. De montage van de keuken doet Bas. Hij werkt gepassioneerd, 
vakkundig en nauwkeurig. Hij heeft al veel klanten blij gemaakt met zijn werk!
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Onze kracht is, zo blijkt na jarenlange ervaring, vakmanschap, expertise en een 
persoonlijke touch. Soms hoor je weleens: ‘We gaan even naar de keukenboer’. 
Wij zijn de keukenheer! Bij ons draait het om de klant. In alle rust luisteren we 
naar uw ideeën en wensen. Bij ons wordt de zoektocht naar een nieuwe keuken 
het leukste project thuis. We hebben aandacht voor detail en liefde voor iedere 
stijl. Liever een combinatie van strak en landelijk? Geen probleem, je kan bij ons 
alle kanten op. Spannend? Nee hoor, je weet dat het met HV Keukens altijd 
goed komt!

ONZE BESTE 
EIGENSCHAP? GOED 
LUISTEREN NAAR UW 

IDEEËN EN WENSEN
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De inspiratie van de klant is een prima vertrekpunt voor een gesprek bij 
HV Keukens. Onze beste eigenschap? Goed luisteren naar uw ideeën en 
wensen. Wanneer de klant dit wenst, komen wij of onze stylistes thuis bij 
de klant om te zien hoe het keukenidee zich tot de rest van het interieur 
verhoudt. Ook nemen we nauwkeurig alle keukenafmetingen op, zodat 
wat er later aan moois in komt, tot op de millimeter past. HV keukens 
doet dit allemaal persoonlijk, geïnteresseerd, met een luisterend oor en 
veel ervaring.
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De montage plannen we samen met de klant. Meestal duurt die ongeveer 
drie tot vier dagen want kwaliteit vergt tijd. Bij de montage gaan we net 
zolang door, totdat alles perfect is en volgens afspraak is uitgevoerd. Ook 
het aanvullende metsel-, elektra- en stukwerk voeren we professioneel 
en netjes uit. Alle werkzaamheden doet HV Keukens in eigen beheer. We 
leveren alles puntgaaf op. Na afloop ruimen we op en maken we schoon. 
De oplevering gebeurt met een glimlach. Onze slogan is niet voor niets: 
elke wens, zo geplaatst!
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BINNENKIJKEN BIJ
Het mocht een strakke keuken worden, maar ook weer niet té modern. 
Hij moest immers wel in de stijl zijn van de jaren-dertigwoning van Leonie 
en Gert Jan. Zij lieten hun wensen naar volle tevredenheid uitwerken 
door HV Keukens.

Leonie en Gert Jan
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‘We wilden de keuken strak, maar passend in het geheel. Vandaar de natuurlijke 
elementen in het ontwerp en de houtlook’, vertelt Leonie. ‘Mijn zus is interieurontwerper. 
Zij heeft voor ons het keukenontwerp uitgedacht. HV Keukens was voor ons niet 
onbekend. We hebben gevraagd of zij konden leveren wat we graag wilden en dat kon. 
En natuurlijk hebben ze daar meegekeken naar het ontwerp. Want de keuken moet 
ook praktisch zijn.’
Dankzij een grote verbouwing van de benedenverdieping creëerden ze in de keuken 
de ruimte voor een kookeiland dat verbinding bracht met de eethoek en woonkamer. 
‘Mijn zoon komt ontbijten op een barkruk aan het eiland als ik zijn lunch klaarmaak. Het 
is echt een gezellige plek geworden.’

HET KOOKEILAND 
BRENGT DE VERBINDING 
MET DE EETHOEK EN DE 

WOONKAMER
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De zwarte houtlook is gecombineerd met een dekton werkblad met een 
marmeren uitstraling. ‘Toen we dat zagen, waren we meteen verkocht. 
Dat moest erin.’ Op het eiland hebben ze water en kookplaat bij elkaar, 
zoals ze graag wilden. Het dekton werkblad komt terug op de koffiecorner 
naast de hoge kastenwand.
In die wand zitten de oven, de niet zichtbare magnetron en de koelkast. 
Veel plezier brengt de inductieplaat van BORA met de geïntegreerde 
afzuiginstallatie, want: ‘Ik ben vrij lang. Ik stootte mijn hoofd nogal eens 
tegen een afzuigkap’, lacht Leonie.

‘TOEN WE HET DEKTON 
WERK BLAD MET EEN 

MARMEREN UITSTRALING 
ZAGEN, WAREN WE METEEN 

VERKOCHT’
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‘De samenwerking met HV Keukens verliep heel vanzelfsprekend, 
heel makkelijk. Zij hielden contact met onze aannemer – die onze hele 
verbouwing van A tot Z heeft uitgevoerd – waardoor de lijnen kort bleven 
en ze snel op elkaar konden schakelen. We zijn blij met het totaalplaatje 
en hoe open de keuken nu is. Elke ochtend is het leuk om weer beneden 
te komen.’
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Met dank aan
Leonie en Gert Jan
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Een mooi ontwerp, veel opbergruimte en voorzien van alle 
kookgemakken: onze keuken is plezierig om in te koken én te wonen. We 
genieten dagelijks van onze moderne keuken van HV Keukens.’

Tom en Melanie
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Waarom HV Keukens? ‘Ze adviseren goed, denken uitstekend met 
je mee en nemen de tijd voor je. Bij het in elkaar zetten van de keuken 
deden ze er alles aan om beschadiging te voorkomen. Bij HV Keukens 
word je als klant serieus genomen’, vertelt Melanie. ‘Hun advies om de 
eettafel bij het kookeiland te betrekken was een schot in de roos!’

‘HET ADVIES OM DE EET
TAFEL BIJ HET KOOKEILAND 

TE BETREKKEN WAS EEN 
SCHOT IN DE ROOS!’
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Tom en Melanie zijn enorm blij met de moderne inrichting en de ruimte van 
hun keuken. ‘We wilden graag een kookeiland en HV Keukens adviseerde ons 
om de eettafel bij het kookeiland te betrekken, als een soort bartafel. Dit pakte 
goed uit! Tom houdt van koken. Als er vrienden op bezoek zijn, zitten we met 
z’n allen in de keuken. Tom kookt dan en wij zitten eromheen. Heel gezellig zo 
samen, met een wijntje erbij. ’s Ochtends eten de kinderen aan tafel; ook dan 
zijn we samen in de keuken’, vertelt Melanie enthousiast. ‘Mooi en praktisch 
zijn de lange kasten, deze geven veel opbergruimte. Het aanrechtblad van 
composiet is echt ideaal. Het is heel gemakkelijk schoon te houden en je ziet er 
geen kringen op.’
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De keuken is van uitstekende keukenapparatuur voorzien, zoals een 
inductie kook plaat, combi-oven en een stoomoven. ‘Twee ovens zijn 
echt fantastisch voor ons als gezin. We kunnen nu eindelijk met z’n vijven 
tegelijk pizza eten. En in een handomdraai hebben we heet water uit de 
Quooker, een musthave’, vertelt Melanie. ‘De keuken is precies zoals wij 
die voor ogen hadden. Wij zijn helemaal tevreden!’

‘ALS ER VRIENDEN OP 
BEZOEK ZIJN, ZITTEN 
WE MET Z’N ALLEN IN 

DE KEUKEN’
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Met dank aan
Tom en Melanie
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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!

50 

pag 49-60_STIJL Modern.indd   50pag 49-60_STIJL Modern.indd   50 07-11-2022   12:2807-11-2022   12:28



51

pag 49-60_STIJL Modern.indd   51pag 49-60_STIJL Modern.indd   51 07-11-2022   12:2807-11-2022   12:28



52 

pag 49-60_STIJL Modern.indd   52pag 49-60_STIJL Modern.indd   52 07-11-2022   12:2807-11-2022   12:28



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
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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.
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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
Licht en fris. Dat moest de nieuwe keuken van Sabine en Hans uitstralen: 
een uitnodigende, zomerse sfeer. HV Keukens hielp hun wensen 
uitwerken in dit originele en super gezellige keukenontwerp waarin hout 
en wit een uitmuntende combinatie vormen. 

Sabine en Hans
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‘Een keuken in Ibiza-stijl, met Scandinavische elementen’, zo typeert 
Sabine de nieuwe keuken. ‘Het is héél mooi geworden. Ons vorige huis 
was erg donker. Dat wilden we per se niet meer. We hebben samen wat 
ideetjes gezocht en zijn met een Pinterest-moodboard naar Henk en 
Denise Vermeer van HV Keukens gegaan. We wilden dus een houten 
keuken en zouden graag een kookeiland hebben. Maar hoe dat eruit 
moest zien, wisten we niet. Henk en Denise hebben ons verder geholpen.’

‘EEN KEUKEN IN 
IBIZA-STIJL, MET 
SCANDINAVISCHE 
ELEMENTEN’
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En nu is het inderdaad alsof je vanaf de ‘ontbijtbar’ aan het kookeiland 
zo naar buiten het strand op kunt lopen. Wat verder opvalt: enorm veel 
werk- en kastruimte, verdeeld over de lange wand, de hoge kasten en het 
kookeiland. De schouw springt in het oog, waarin de afzuiginstallatie boven 
de inductieplaat is weggewerkt. ‘Daar zat een koof die we wilden wegwerken. 
Daarom hebben we gekozen voor de kookplaat op deze plek. Dat is mooi 
gelukt. We koken allebei graag en hebben in deze indeling heerlijk de ruimte 
om daar samen mee bezig te zijn. We leven ook echt veel in de keuken.’
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Met de dubbele oven, een wijnklimaatkast, de barstoelen, het 
afvalverwerkingssysteem en de Quooker in het kookeiland en het aparte 
koffiehoekje is de keuken van alle gemakken en comfort voorzien. Het 
stoere witte werkblad en het stemmige behang maken de sfeer helemaal 
af. ‘De kwaliteit en de service die HV Keukens levert zijn erg goed’, zo 
kijken Sabine en Hans terug. ‘Het is een héle mooie keuken geworden.’

‘WE KOKEN ALLEBEI GRAAG 
EN HEBBEN HIER HEERLIJK 

DE RUIMTE OM DAAR 
SAMEN MEE BEZIG TE ZIJN’
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Met dank aan
Sabine en Hans
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BINNENKIJKEN BIJ
Dankzij een uitbouw van de woning creëerden Seline en Dave de ruimte 
om een echte leefkeuken te realiseren. Midden in de woonkamer pronkt 
de keuken centraal in huis. HV Keukens mocht helpen om die wens te 
laten uitkomen.

Seline en Dave
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‘Dat is gelukt’, concludeert Dave tevreden. Hij lacht: ‘We wilden per se 
een barretje om in de keuken gezellig een drankje te doen. En nu zitten 
we alleen daar nog maar. De bar is ook bewust open gehouden op de 
kop, zodat je er goed met zes mensen aan kunt zitten.’

‘ÁLLES KAN OP MAAT 
WORDEN GEMAAKT. 

DAT ONDERSCHEIDT HV 
KEUKENS VAN ANDERE 

KEUKENLEVERANCIERS’
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Voor de leefkeuken geldt in algemene zin: licht, open, zomers. Zo groot en riant als de 
keukenopstelling is, zo luchtig wordt hij gehouden door de open flank van de bar én het grote 
werkblad tussen de hoge kasten. De keuken is tijdloos in stijl en kleur en zeer functioneel in zijn 
gebruik. 
‘We hebben een gewone oven en een bakoven en HV Keukens adviseerde ons een BORA 
inductieplaat met geïntegreerde afzuiging’, somt Dave op. ‘Dat werkt heel goed. Verder hebben 
we onze keukenapparatuur vrij standaard gekozen: koelkast, vaatwasser, dat is voldoende voor 
ons. En het stroompunt in het kookeiland natuurlijk! Dat is maar klein, maar wel heel handig.’ Erg 
praktisch is ook het kleine extra spoelbakje op het eiland om tijdens het koken water altijd bij de 
hand te hebben.
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‘WE WILDEN EEN BARRETJE 
OM GEZELLIG EEN 

DRANKJE TE DOEN; NU 
ZITTEN WE ALLEEN DAAR 

NOG MAAR’

‘Wij hadden vooraf best een goed beeld van hoe de keuken eruit moest 
zien, maar HV Keukens heeft ons goed geholpen met de indeling van de 
apparatuur, de afstand tussen de verschillende elementen en de hoogte 
van de keuken. Wat erg fijn is aan HV is dat je zelf de hoogte van je plint 
kunt kiezen. Álles kan op maat worden gemaakt. Dat onderscheidt HV 
Keukens van andere keukenleveranciers. Ze hebben bijvoorbeeld ook 
het werkblad op het kookeiland strak ‘ingelijnd’ om het zwarte gebint. 
Daarbij is de prijs-kwaliteitverhouding prima. Voor ons was HV Keukens 
een goede match.’
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Met dank aan
Seline en Dave
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