
Wij laten u in deze presentatie graag kennis maken met Goese Diep 



Goese Diep is omgeven door het water van het Goese Meer, het kanaal en de haven.

De kadewoningen in Goese Diep worden letterlijk op de kade gebouwd. 

De woningen met drie woonlagen hebben een prachtig dakterras met vrij uitzicht. 
Alle woningtypes hebben een ruime watertuin op het zuiden met aanlegsteiger,  
waarbij plek is voor een boot tot wel 9 meter.

Wonen combineren met wandelen,  
sporten, varen en spelen in de natuur
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Keuken-en interieurdesignconcepten
van tijdloze elegantie 

Het feit dat u deze brochure doorleest, 
bewijst onomstotelijk dat u kwaliteit herkent en waardeert.

Dat geldt net zo goed voor uw toekomstig appartement 
als voor uw toekomstige keuken.

Een premiumkeuken van SieMatic is u op het lijf geschreven; 
een keuken die naadloos aansluit op uw persoonlijke wensen 

en de individuele stijl van uw interieur.

Heijmans  & SieMatic / Tolhoek keukens
hebben gezamelijk geϊnvesteerd in een unieke samenwerking 

waardoor u verzekerd bent van het beste resultaat: 
een SieMatic keuken die garant staat voor jarenlang kookcomfort 

en esthetisch plezier.



Iedereen is anders en dat geldt ook voor iedere SieMatic. 
Tolhoek keukens biedt u de mogelijkheid nieuwe speelruimte voor al uw ideeën te ontdekken.  
Met de unieke opties die SieMatic biedt, realiseert u uw keuken naar persoonlijke smaak:  
pure, urban of classic.

Urban design past bij creativiteit en de wensen van de bewoners van een dynamische Stad. 
Pure design spreekt mensen met oog voor strakke lijnen aan, 
terwijl Classsic design naadloos aansluit op liefhebbers met gevoel voor traditie.

Afhankelijk van uw lifestyle heeft u de keuze uit meer dan 40 SieMatic keukenseries,
leverbaar in diverse uitvoeringen, kleuren en houtsoorten. 
Met werkbladen van steen, hout en kunststof.

 
Ontdek uw lifestyle bij Tolhoek keukens

Uw SieMatic adviseur



De woningen en appartementen worden 
zonder keuken aangeboden. 

Hierdoor ben u vrij om uw keuken bij een
keukenspecialist uit te zoeken 

en uw keuken naar eigen wens in te richten

De  keuken

Goese Diep is een samenwerking aangegaan met SieMatic-Tolhoek keukens uit Goes.  
De keuken wordt na oplevering geplaatst

SieMatic-Tolhoek keukens heeft zich het ontwerp eigen gemaakt en is hierdoor geheel op de 
hoogte van de technische mogelijkheden van de ruimte. Zij hebben een voorbeeld kookklaar 
keukenontwerp gemaakt afgestemd op de ruimte voor een zeer aantrekkelijk samenwerkingstarief.
De hoogwaardige keuken bestaat uit SieMatic premium materiaal en Siemens apparatuur.

Meer informatie leest u in deze brochure.



Omdat wij nauw samenwerken met uw aannemer, 
kennen wij uw woning en zijn op de hoogte van alle 
mogelijkheden. Hierdoor zullen wij samen met u 
een verrassend mooie keuken ontwerpen waar u 
onbezorgd van zult genieten.

De technische installatie die ontstaat naar  
aanleiding van deze keuken, geven wij aan uw 
aannemer door zodat u geheel ontzorgd bent.

Aansluitend voeren wij in eigen regie de installatie en 
service uit, dus wat wij samen ontwerpen gaan wij ook 
voor u waarmaken.

Het ontwerp



Siematic  lifestyle filosofie

Wij zien keukens als leefruimtes. 
Daarom denken wij bij Tolhoek keukens  

niet in producten maar lifestyles

Of het nu puristisch, klassiek of urban is,
goed design is niet met zichzelf bezig  

maar met de mensen die het gebruiken. 

Daarom bieden de drie lifestyles van SieMatic internationaal
voor iedere leefsituatie het juiste keukenconcept. 

Uiteindelijk wordt een SieMatic deel van de familie 
al decennialang.



 SieMatic-lifestyle 

PURE
De grootste uitdaging in het minimalisme is het juiste 

weg te laten en het design tot het essentiële te reduceren. 
De keuken- en ruimteconcepten uit de lifestyle PURE 

beheersen precies die kunst. 
De grootste uitdaging in het minimalisme is het juiste weg te laten 

en het design tot het essentiële te reduceren.
De keuken en ruimteconcepten uit de lifestyle PURE

beheersen precies die kunst.

SieMatic-Lifestyle 

PURE





Tegenpolen kunnen prima samengaan.
Goed gecombineerd ontstaat dan iets heel nieuws, iets buitengewoons.

De lifestyle CLASSIC beheerst de techniek
van creatief componeren tot in de perfectie.

SieMatic-Lifestyle 

CLASSIC





      SieMatic-lifestyle 

URBAN
Grote steden worden gewaardeerd om hun openheid 
voor nieuwe invloeden, hun culturele rijkdom en hun 

inspirerende energie. 
Eigenschappen die de lifestyle URBAN zijn naam geven. 
De ruimtelijke concepten die daarbinnen ontstaan zijn 

open-minded in de ware zin van het woord. 

Grote steden worden gewaardeerd om hun openheid
voor nieuwe invloeden, hun culturele rijkdom en hun inspirerende energie.

Eigenschappen die de lifestyle URBAN zijn naam geven.
De ruimtelijke concepten die daarbinnen ontstaan zijn

open minded in de ware zin van het woord.

SieMatic-Lifestyle 

URBAN





Aan deze keukenimpressie kunnen geen rechten ontleend worden. De exacte keukenomschrijving is opgenomen in de verkoopdocumentatie van de woning.

APPARTEMENT 
Individuele mogelijkheden bespreken wij 
graag met u in onze lifestyleshowroom!
(conform RIVM richtlijnen)

SIEMATIC PREMIUM MATERIALEN
• oppervlakte: kunststof/Siematic 

colorsystem glanzend
• komgreep: edelstaal
• werkblad: composiet
• spoelbak: roestvrij staal
• kraan: Design RVS
• 
SIEMENS STUDIOLINE APPARATUUR
• inbouw koeler en vriezer
• geïntegreerde vaatwasser
• inductiekookplaat met afzuigsysteem
• multifunctionele oven met magnetron
• 
Dit keukenontwerp mogen wij u 
aanbieden voor: 
€ 13.000,-
inclusief BTW en KookKlaar® opgeleverd.



Aan deze keukenimpressie kunnen geen rechten ontleend worden. De exacte keukenomschrijving is opgenomen in de verkoopdocumentatie van de woning.

KADEWONING 
Individuele mogelijkheden bespreken wij 
graag met u in onze lifestyleshowroom!
(conform RIVM richtlijnen))

SIEMATIC PREMIUM MATERIALEN
• oppervlakte: kunststof/Siematic 

colorsystem glanzend 
• komgreep: edelstaal
• werkblad: composiet
• spoelbak: roestvrij staal
• kraan: Design RVS
• 
SIEMENS STUDIOLINE APPARATUUR
• inbouw koeler en vriezer
• geïntegreerde vaatwasser
• inductiekookplaat met afzuigsysteem
• multifunctionele oven met magnetron
• 
Dit keukenontwerp mogen wij u 
aanbieden voor: 
€ 15.500,-
inclusief BTW en KookKlaar® opgeleverd.



30% meer opbergruimte. 

Met MultiMatic wordt de designfilosofie van de SieMatic 
interieursystemen  voor keuken- en uittrekelementen consequent in 

hoge, boven- en onderkasten voortgezet. 
Dit uiterst flexibele  indelingssysteem, dat exclusief verkrijgbaar is 

bij SieMatic, 
biedt hetzelfde esthetische genoegen dat door de elegante 

materiaalcombinatie van hoogwaardig aluminium, edelhout en fijn 
porselein ontstaat – maar ook veel nieuwe en tot in het kleinste 

detail geperfectioneerde functies. 

              SieMatic MultiMatic 
                   ___________

Alles op orde hebben en meer.

30% meer opbergruimte

Met MultiMatic wordt de designfilosofie van de SieMatic interieursystemen  
voor keuken en uittrekelementen consequent in hoge  

boven- en onderkasten voortgezet.

Dit uiterst flexibele indelingssysteem,  
dat exclusief verkrijgbaar is bij SieMatic,

biedt hetzelfde esthetische genoegen dat door de elegante materiaalcombinatie 
van hoogwaardig aluminium, edelhout en fijn porselein ontstaat,  

maar ook veel nieuwe en tot in het kleinste detail geperfectioneerde functies.

ALLES OP ORDE HEBBEN EN MEER

SieMatic

multimatic



die ervoor zorgt dat u jarenlang van uw SieMatic keuken gebruik kunt maken.
Het gevolg van toepassing van hoogwaardige materialen die met de uiterste 

precisie zijn verwerkt, streng gecontroleerd tijdens en na het productieproces.

Bij SieMatic wordt in een aantal sectoren zelfs nog consequenter getest  
dan de normen voorschrijven.

Veel in de branche toegelaten materialen en stoffen worden om redenen van 
kwaliteit en zekerheid bij SieMatic niet gebruikt.

De basis voor de bijzondere SieMatic kwaliteit ligt niet alleen  
in de hoogwaardige gekwalificeerde medewerkers  

en de vernieuwde productietechniek, maar ook in de rijke ervaring van onze 
onderneming :  

sinds 1929 worden bij SieMatic eerste klas keukenmeubelen gemaakt  
en anders niets.

HET LIEFST HET BESTE
DIT ZIJN ONZE KWALITEITS VOORWAARDEN

SieMatic

kwaliteit



Al ruim 170 jaar staat Siemens voor baanbrekende technologie,  
ontwikkeld om uw huishouden naar een hoger niveau te tillen.  

Het bieden van oplossingen die het leven eenvoudiger, efficiënter en specialer 
maken is bij de ontwikkeling van apparatuur daarom altijd het uitgangspunt.

Benadruk het buitengewone van het alledaagse:
Het studioLine assortiment van Siemens spreekt tot de verbeelding  

met een fascinerend design en unieke prestaties.
StudioLine is een premium serie en staat voor het beste wat Siemens te bieden 

heeft op het gebied van inbouwapparatuur.  
De apparaten zijn ontwikkeld voor iedereen die het gewone niet goed genoeg vindt  

en op zoek is naar het buitengewone in het leven.

`For a life less ordinary´

ALS PARTNER IN TECHNOLOGIE
KIEZEN WIJ BIJ SIEMATIC VOOR SIEMENS

SieMatic

partners



NIEUW

De nieuwe exclusieve SieMatic SmartLaque fronten 
worden vervaardigd volgens een innovatief lakproces 
dat de hoogste flexibiliteit voor het keukenontwerp mogelijk maakt 
en eersteklas kwaliteit garandeert.

VOOR DE KOPERS VAN GOESE DIEP

Nergens worden meubels zwaarder belast dan in de keuken. 
Daarom moeten juist hier materialen van hoge kwaliteit 

en perfecte afwerking gebruikt worden.

Lak voor de prijs van kunststof!



Bij ons kunt u zich een uitgebreid beeld vormen van tijdloos elegant keukendesign,  
ambachteljk vakmanschap en de modernste technologie.

Want wij zijn altijd op de hoogte: onze showroom krijgt zeer regelmatig een update en onze 
keukenontwerpers worden geregeld bijgeschoold.

Bij ons vindt u meer dan 20 jaar ervaring in de keukenbranche.  
Dit ziet u terug in onze adviezen en montage, waar we kunnen denken we graag met u mee.

De beslissing om een nieuwe keuken te kopen, is het begin van een spannend proces.
Het is leuk om te doen maar wordt ook vaak door onzekerheid omgeven.

Vooral als u voor het eerst met dit proces te maken heeft, of als de laatste keer lang geleden is.

William Tolhoek en Arnold Oudshoorn

Stanleyweg 2 | 4462 GN Goes | 0113-727003  
info@tolhoekkeukens.nl

Kom langs in  onze showroom


