




















Opstelling 6.0 appartementen & grondgebonden woningen. 
Front Atlas, blad kunststof, apparatuur Pelgrim 
Getekend bn. 501, 508 
Afwijkende omgevingsruimte 
bn.613,620,621,622, 708,709,710,714,719 

P(Zlgrim GROHE 
keukenapparatuur 

Bij aankoop van een keuken bij Bruynzeel geheel naar jouw eigen wens, wordt bovenstaande 
opstelling t.w.v. C 8.150,- incl. 21 % BTW, volledig verrekend op jouw persoonlijk gewenste keuken. 
De getoonde opstelling is inclusief apparatuur en werkblad volgens het overzicht, montage, 
aansluiten en afval retour nemen. Accessoires en verlichting zijn niet inbegrepen. In de 
showroom presenteren wij de getoonde keuken in het door u gekozen bouwnummer op de 
juiste positie getekend en/of gespiegeld. 

Opstelling 6.0 appartementen & grondgebonden woningen. 
Front Atlas, blad kunststof, apparatuur Pelgrim 
Getekend bn. 501, 508 
Afwijkende omgevingsruimte 
bn.613,620,621,622, 708,709,710,714,719 

P(Zlgrim GROHE 
keukenapparatuur 

Bij aankoop van een keuken bij Bruynzeel geheel naar jouw eigen wens, wordt bovenstaande 
opstelling t.w.v. C 8.150,- incl. 21 % BTW, volledig verrekend op jouw persoonlijk gewenste keuken. 
De getoonde opstelling is inclusief apparatuur en werkblad volgens het overzicht, montage, 
aansluiten en afval retour nemen. Accessoires en verlichting zijn niet inbegrepen. In de 
showroom presenteren wij de getoonde keuken in het door u gekozen bouwnummer op de 
juiste positie getekend en/of gespiegeld. 

Opstelling 6.0 appartementen & grondgebonden woningen. 
Front Atlas, blad kunststof, apparatuur Pelgrim 
Getekend bn. 501, 508 
Afwijkende omgevingsruimte 
bn.613,620,621,622, 708,709,710,714,719 

P(Zlgrim GROHE 
keukenapparatuur 

Bij aankoop van een keuken bij Bruynzeel geheel naar jouw eigen wens, wordt bovenstaande 
opstelling t.w.v. C 8.150,- incl. 21 % BTW, volledig verrekend op jouw persoonlijk gewenste keuken. 
De getoonde opstelling is inclusief apparatuur en werkblad volgens het overzicht, montage, 
aansluiten en afval retour nemen. Accessoires en verlichting zijn niet inbegrepen. In de 
showroom presenteren wij de getoonde keuken in het door u gekozen bouwnummer op de 
juiste positie getekend en/of gespiegeld. 



Opstelling 7.0 grondgebonden woningen. 
Front Atlas, blad Quartsiet, apparatuur Atag 
Getekend bn. 606 
Afwijkende omgevingsruimte bn. 607, 608, 609, 610, 611, 612, 
614,615,616,617,618,619,711,712 

ATAO GROHE 
w 'la te ctJ'Dk. 

Bij aankoop van een keuken bij Bruynzeel geheel naar jouw eigen wens, wordt bovenstaande 
opstelling t.w.v. C 6.655,- incl. 21 % BTW, volledig verrekend op jouw persoonlijk gewenste keuken. 
De getoonde opstelling is inclusief apparatuur en werkblad volgens het overzicht, montage, 
aansluiten en afval retour nemen. Accessoires en verlichting zijn niet inbegrepen. In de showroom 
presenteren wij de getoonde keuken in het door u gekozen bouwnummer op de juiste 
positie getekend en/of gespiegeld. 

Opstelling 7.0 grondgebonden woningen. 
Front Atlas, blad Quartsiet, apparatuur Atag 
Getekend bn. 606 
Afwijkende omgevingsruimte bn. 607, 608, 609, 610, 611, 612, 
614,615,616,617,618,619,711,712 

ATAO GROHE 
w 'la te ctJ'Dk. 

Bij aankoop van een keuken bij Bruynzeel geheel naar jouw eigen wens, wordt bovenstaande 
opstelling t.w.v. C 6.655,- incl. 21 % BTW, volledig verrekend op jouw persoonlijk gewenste keuken. 
De getoonde opstelling is inclusief apparatuur en werkblad volgens het overzicht, montage, 
aansluiten en afval retour nemen. Accessoires en verlichting zijn niet inbegrepen. In de showroom 
presenteren wij de getoonde keuken in het door u gekozen bouwnummer op de juiste 
positie getekend en/of gespiegeld. 


































