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John Schalkwijk, directeur-eigenaar, Keukenexpo, Nieuwegein

WIJ BIEDEN 
‘OUDERWETSE’ 
KWALITEIT EN 
SERVICE
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Keukenexpo is eigenlijk een hele ouderwetse keukenzaak. Keukenexpo is 
meer dan 55 jaar geleden ontstaan als één van de eerste keukenshowrooms 
in Utrecht. In die tijd vormde de zaak een onderdeel van groothandel Stiho. 
Een inbouwkeuken kocht je destijds immers standaard bij een aannemer 
en die ‘mocht je dan uitzoeken bij zijn leverancier’. Nadat de keukenmarkt 
zich meer rechtstreeks tot de particulier richtte, is de showroom onder de 
naam Keukenexpo verzelfstandigd, waardoor het bedrijf zich nog meer in het 
vakgebied kon specialiseren. ‘Ouderwetse’ kwaliteit zou je kunnen zeggen. 

Want mooie, actuele, kwalitatieve keukens ontwerpen en in één keer goed 
uitleveren, is al die tijd de doelstelling geweest. Dat moest ook wel, want je 
had niet alleen de consument, maar ook zijn aannemer als kritische klant. Het 
team van Keukenexpo bestond en bestaat zonder uitzondering uit ervaren 
vaklui, die het bouwproces kennen. Wij willen in goede samenwerking klanten 
ontzorgen. Vanaf de binnenkomst in de showroom totdat ze de keuken in 
gebruik nemen. En uiteraard ook als er achteraf wat aan de hand is, word je 
ouderwets persoonlijk te woord gestaan.

WIJ ONTZORGEN 
VAN A TOT Z, 
VAKKUNDIG EN 
DESKUNDIG
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Wij onderscheiden ons door kwaliteit. Meer dan 25 jaar geleden belandde 
ik, John Schalkwijk, bij de showroom van Stiho als eindverantwoordelijke. 
Omdat maatwerkkeukens nu eenmaal een erg ingewikkelde materie zijn, 
lag er een mooie kans om je te onderscheiden in kwaliteit. Door op alle 
risicoplaatsen in de organisatie met vaste specialisten te werken, slaagden 
we erin de faalkosten zeer laag te houden. Deze toegevoegde waarde voor 
keukenconsumenten zorgde ervoor dat vrijwel 100% van de klanten ons 
aanbeveelt bij andere geïnteresseerden. Van veel klanten krijg je, als je ze 
tegenkomt, ook na tientallen jaren nog positieve reacties over het ontwerp 

en de kwaliteit van de geleverde keuken. Mooiere complimenten kun je 
niet krijgen. Dat zorgt dat je iedere dag met plezier naar je werk gaat. Toen 
ik bijna twintig jaar geleden – als telg uit een MKB-familie – dan ook in de 
gelegenheid kwam om het bedrijf van de oude eigenaar Stiho over te nemen, 
heb ik geen moment geaarzeld. En daar heb ik ook in de crisisjaren nooit 
spijt van gehad. Met name in die jaren waren er niet zoveel nieuwe klanten, 
maar we zijn erg beloond door het vertrouwen van bestaande klanten door 
herhalingsaankopen voor bestaande en nieuwe woningen.
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Onze keukenzaak is de moeite waard om te bezoeken! Er is volop ruimte voor 
inspiratie, goede ideeën en vakkundig advies. Uiteraard hebben we in onze 
showroom – misschien wel de grootste van Utrecht en omstreken – heel 
veel goede ideeën voor hoe je je keuken mooi zou kunnen samenstellen. 
Van Italiaans en Dutch Design tot mooie strakke Duitse topkwaliteit keukens. 
Ook op werkblad- en apparatengebied doe je bij ons veel inspiratie op. 

Maar het allerbelangrijkste blijft toch het verstand van zaken van onze top-
adviseurs. Die zullen je altijd verrassen met hun kennis en inzicht in de 
ruimtelijke en praktische mogelijkheden, om zo te komen tot de meest ideale 
inrichting van je eigen individuele keukenruimte. Of dat nu is met standaard-
kasten van goede fabrikanten of met tot op de millimeter op maat gemaakte 
elementen, zoals bij interieurbouw. 
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KEUKENEXPO: 
VOORSPRONG DOOR 

SPECIALISATIE

Ieder keukentraject is persoonlijk maatwerk. Keukenexpo onderscheidt zich 
door de persoonlijke benadering van ieder keukentraject. De vakkundige 
en ervaren adviseur helpt om tot de beste persoonlijke invulling te komen. 
De backoffice specialisten zorgen voor een perfecte afstemming van order- 
en ruimtecontroles, bestellingen, leverancierscontroles en logistiek. De 
monteurs zijn stuk voor stuk ervaren vaklui, die de verwachting van klanten 

iedere keer weer waarmaken of overtreffen. Ook bij servicegevallen staan 
specialisten de klanten bij, in woord en daad. Wij nemen deel aan het 
Keurmerk voor Kwaliteit van de Keukenbranche. Dit keurmerk wordt als het 
meest onafhankelijk en betrouwbaar beoordeeld. Door deelname moeten 
we aan onszelf en onze klanten ieder jaar opnieuw onze kwaliteit bewijzen. 
Dat Keurmerk verdienen we al meer dan veertien jaar op rij.

9
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Iedere tevreden keukenkoper vergroot ons recht van bestaan. Waar voor 
de klant een keukenaankoop een spannend traject is, is het voor ons 
een kans om rustig en vakkundig te helpen. Het meest belangrijke vinden 
wij dat de verwachting van iedere klant wordt gehaald of, nog liever, 
overtroffen. Dat zorgt voor de beste aanbevelingen en het meeste plezier 
in het werk. Keukenexpo is gespecialiseerd in moderne, strakke, stoere en 

tijdloze keukens. ‘Eenvoudig strak’ als ze klaar zijn, maar wel zeer geavanceerd 
in detail. ‘Tierelantijn’ keukens zal je bij ons niet aantreffen. Voor een complete, 
uit kwalitatief goede onderdelen samengestelde keuken, inclusief goede 
apparatuur, dien je met een minimaal budget van ongeveer achtduizend euro 
te rekenen. Investeringen van vijfentwintigduizend euro zijn echter zeker geen 
uitzondering. Keukens boven de vijftigduizend euro zeker wél.

10 
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Je wordt van A tot Z ontzorgd bij de aanschaf van een nieuwe keuken. 
Iedereen die een complete goede keuken zoekt, is bij ons aan het juiste 
adres. Of het nu gaat om sec het vervangen van de huidige keuken, om een 
keuken inclusief het regelen van een verbouwing of om een keuken voor 
een nieuwbouwwoning. Door de historie van het bedrijf beschikken we over 
een breed netwerk van relaties waarmee we klanten in ieder keukentraject 
kunnen helpen. ‘Voorsprong door specialisatie’ zou goed als slogan bij ons 

bedrijf passen. In een markt waar veel fout kan en gaat, maken wij door 
vakkundigheid, persoonlijke interesse en betrokkenheid van de teamleden 
het verschil. Dat willen we graag aan onze klanten bewijzen. Onze adviseurs 
bezoeken jaarlijks de fabrieksshowrooms in Nederland en Duitsland om 
opgeleid te worden in de nieuwste ontwikkelingen. Verder doen zij eens 
per twee jaar veel inspiratie en kennis op tijdens de meest prestigieuze 
keukenbeurs in Milaan, de Eurocucina.

12 

Keukenexpo_pag 01-12_Lid ah woord.indd   12Keukenexpo_pag 01-12_Lid ah woord.indd   12 25-09-20   18:1325-09-20   18:13

BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze designkeuken is functioneel en mooi. We zijn er graag!’

Monique en Frans

13
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Rijdend op het bedrijventerrein in Nieuwegein, kwamen Monique en Frans 
langs Keukenexpo. Ze stapten naar binnen en waren meteen gecharmeerd 
van de prettige ontvangst en het keukenaanbod. Het contact bleef fijn. 
‘Keukenexpo luisterde betrokken naar onze wensen en vertaalde die met 
enkele aanpassingen in een goed ontwerp. Nu hebben we een prachtige 
keuken die de ruimte recht doet. We zijn er blij mee!’

DE STRAKKE EN 
MODERNE KEUKEN 

IS MAATWERK

15
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De strakke en moderne keuken is maatwerk. Hij past uitstekend in de 
historische setting, namelijk de oude kelder van het woonhuis. De ruimte 
is aantrekkelijk gebleven door de goede verlichting, de accessoires in de 
vorm van oude kannen en kruiken, en de sfeervolle eettafel met bank en 
stoelen.

‘ONZE PRACHTIGE 
KEUKEN DOET DE 

RUIMTE RECHT’ 
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Monique kookt geregeld de makkelijke hap, Frans kookt in het weekend wat 
uitgebreider. Daarbij maken ze gebruik van uitstekende keukenapparatuur, 
zoals de inductiekookplaat met geïntegreerd afzuigsysteem. Ook hebben zij 
de beschikking over een stoomoven. Na afloop van het kokkerellen ziet alles 
er weer spik en span uit, dankzij de enorme hoeveelheid opbergruimte. Zo 
is de keuken van alle gemakken voorzien. ‘We zijn zeer tevreden’, bevestigt 
Monique.

17

Keukenexpo_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   17Keukenexpo_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   17 25-09-20   18:1025-09-20   18:10



Met dank aan
Monique en Frans
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BINNENKIJKEN BIJ
‘We zijn zeer tevreden met onze keuken van Keukenexpo in Nieuwegein. 
De houten industriële keuken is helemaal naar wens!’

Sjaak en Ingrid

19
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Ingrid en Sjaak hoorden goede berichten over Keukenexpo en besloten eens een kijkje te 
nemen in de showroom. Daar hebben ze geen moment spijt van gehad. ‘We wilden beslist geen 
standaardkeuken, dus wat dat betreft waren we aan het goede adres. Bovendien dachten ze 
bij Keukenexpo goed met ons mee. Peter Hak gaf ons uitstekende adviezen. Zo wilde ik graag 
weer een vertrouwde gaskookplaat, maar op zijn  advies heb ik een BORA inductiekookplaat 
met geïntegreerde afzuiging genomen. Ik ben er inmiddels helemaal aan gewend en vind de 
inductiekookplaat ideaal. Peter adviseerde ons niet overhaast een keuken te kopen, maar hier 
de tijd voor te nemen. We hebben dan ook verschillende keren de showroom bezocht. Het 
resultaat mag er zijn: een bijzonder mooie keuken, helemaal naar wens!’

‘ONZE HOUTEN 
INDUSTRIËLE KEUKEN IS 
HELEMAAL NAAR WENS’

20 
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Ook andere wensen zijn meegenomen in het ontwerp en de realisatie 
van de woonkeuken. Zo wilden Ingrid en Sjaak graag open vakken, een 
grote koelkast en een vaatwasser op hoogte. Dagelijks genieten zij hiervan. 
Daarnaast past de moderne keuken met houtlook en industriële uitstraling 
uitstekend bij het interieur en de stalen tussendeuren met glas. Ook aan 
de details is gedacht, zoals een houten wijnrek, waardoor de keuken echt 
helemaal af is.

22 

Keukenexpo_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   22Keukenexpo_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   22 25-09-20   18:1325-09-20   18:13



Ook andere wensen zijn meegenomen in het ontwerp en de realisatie 
van de woonkeuken. Zo wilden Ingrid en Sjaak graag open vakken, een 
grote koelkast en een vaatwasser op hoogte. Dagelijks genieten zij hiervan. 
Daarnaast past de moderne keuken met houtlook en industriële uitstraling 
uitstekend bij het interieur en de stalen tussendeuren met glas. Ook aan 
de details is gedacht, zoals een houten wijnrek, waardoor de keuken echt 
helemaal af is.

22 

Keukenexpo_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   22Keukenexpo_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   22 25-09-20   18:1325-09-20   18:13

Ingrid kookt iedere dag en is blij met de mooie stoomoven en combi
magnetron van Miele. De opstelling van het kookeiland is super, benadrukt 
Ingrid. ‘We staan nu met het gezicht naar de tafel toe te koken, dus 
we hebben altijd contact met onze kinderen, vrienden of familie in de 
woonkeuken. Heel gezellig!’

OOK AAN DE DETAILS 
IS GEDACHT, ZOALS 

EEN HOUTEN WIJNREK

23
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Met dank aan
Sjaak en Ingrid
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DESIGN
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Wat is design? Dat heeft op z’n minst te maken met originaliteit, met 
extra waarde en betekenis toevoegen aan het ontwerp. Je designkeuken 
voegt ook waarde toe aan je leven, je huis en je interieur. Elke dag weer 
geniet je van de exclusiviteit en het comfort van een luxueuze keuken. In 
een stijlvolle ambiance vloeien koken en wonen in elkaar over. 

27

pag 25-36_STIJL Design.indd   27pag 25-36_STIJL Design.indd   27 28-09-20   15:1328-09-20   15:13



Wat is design? Dat heeft op z’n minst te maken met originaliteit, met 
extra waarde en betekenis toevoegen aan het ontwerp. Je designkeuken 
voegt ook waarde toe aan je leven, je huis en je interieur. Elke dag weer 
geniet je van de exclusiviteit en het comfort van een luxueuze keuken. In 
een stijlvolle ambiance vloeien koken en wonen in elkaar over. 

27

pag 25-36_STIJL Design.indd   27pag 25-36_STIJL Design.indd   27 28-09-20   15:1328-09-20   15:13



28 

pag 25-36_STIJL Design.indd   28pag 25-36_STIJL Design.indd   28 28-09-20   15:1328-09-20   15:13

Je pakt een wijntje uit de wijnklimaatkast en schenkt je gasten in. Aan het 
keukeneiland schuiven zij aan of ze helpen een handje mee in de ruime 
keuken. Maar net zo lief kom je na een dag hard werken even tot rust: op 
deze plek stijg je uit boven het geroezemoes van je leven. Je geniet van 
de schoonheid van materialen, van vormgeving en van kleuren.
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Jouw designkeuken kenmerkt zich door krachtige lijnen, een perfecte 
routing en indeling. Mooie details, een nette afwerking, verfijnde vorm
geving en bijzondere verlichting komen samen in een smaakvol resultaat. 
Geen dertienineendozijn, maar origineel en onderscheidend: dat is 
jouw designkeuken.
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In jouw designkeuken zwaait minimalisme de scepter. Tegelijk gaan 
innovatie en kwaliteit uitstekend samen. Je voelt meteen: een ideale 
kook omgeving om heerlijke gerechten op tafel te kunnen zetten. Met de 
laatste snufjes op het gebied van keukenapparatuur. Je kan bijvoorbeeld 
met je mobiel de oven op afstand aanzetten. Gemak dient de mens, of 
liever gezegd dient jóú.
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Een warme gloed doortrekt je huis. Stoer, eenvoudig en sober is het 
interieur. Dat komt vooral door natuurlijke materialen als hout, metaal en 
beton. Oorspronkelijke details maken het plaatje af. Je industriële keuken 
is robuust van karakter, net zoals jijzelf. Een tikkeltje eigenzinnig, maar 
wel verfijnd. Hier voel je je thuis. 
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De industriële keuken is niet te plaatsen in een hokje: soms is deze 
keuken helemaal zwart of donkergrijs. Maar dan ineens popt roestbruin 
of olijfgroen op. Onderdelen van blauwstaal, rvs, koper of leer geven 
de industriële keuken een speels effect. De maatvoering is doordacht. 
Iedere dag dat je je keuken binnenloopt, ben je weer verrast: wat mooi!
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In jouw industriële keuken is alles op elkaar afgestemd. De routing klopt, 
het werkblad is diep, alles is op maat. De fronten en het keukenblad zijn 
duurzaam gemaakt, met een passie voor schoonheid en vakmanschap. 
Authentiek, maar wel strak en modern, soms met een knipoog naar de 
tijden van weleer. Ambachtelijk en stijlvol.
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Details maken het robuuste karakter van jouw industriële keuken zachter, 
of zetten dat juist aan. Helemaal passend bij jou en je huis. Dat kunnen 
de grote vloertegels zijn of de bijzondere verlichting, maar ook een roze 
wand. De keukenapparatuur is hoogstaand, innovatief en kwalitatief. 
Een uitnodiging om het beste in jezelf als kok naar boven te halen.
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MODERN
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Je keuken past bij je huis: strak en modern. In een lichte kleur of juist in 
donkergrijs en zwart, met een mooie belijning en vanzelf veel kookgemak. 
Een plek waar functioneel en eigentijds wonen elkaar ontmoeten. Precies 
zoals je zelf wilt leven. Gestructureerd, maar wel sfeervol. Waar veel 
ruimte is om lekker te koken. Een gezellige plek, waar gezin of vrienden 
graag aanschuiven aan het keukeneiland.
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Een rustige uitstraling is belangrijk in een moderne keuken. Het leven is 
immers al druk genoeg, dan is het fijn als het thuis opgeruimd is. Met veel 
bergruimte en greeploze kasten en laden. Een uitgekiend lijnenspel zorgt 
voor een strak geheel. Een verrassend detail of een gezellige nis maken 
jouw keuken zo heel persoonlijk.
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Een houten kastenwand, een goudkleurige Quooker of een marmeren 
keukenblad: het kan allemaal in een moderne keuken. De basis is 
namelijk dezelfde: grote vlakken, een strakke belijning, veel comfort en 
een luxe uitstraling. Zo ontstaat een harmonieus geheel, passend bij je 
huis en interieur. Een plek waar je dagelijks graag vertoeft, een plek waar 
je tot rust komt.
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Hoogwaardige apparatuur maken jouw moderne keuken compleet. Denk 
aan een stoomoven, een oven met een zelfreinigend systeem of een 
wijn klimaat kast. Het is heerlijk kokerellen op een ruim werkblad of kook
eiland. De inductiekookplaat verwarmt snel. Er hangt geen ontsierende 
afzuigkap, maar het afzuigsysteem is verwerkt in het plafond of de 
kookplaat. In deze prachtige ambiance is koken nóg leuker geworden.
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Laten we eerlijk blijven: de appeltaart met noten geurt niet alleen heerlijk 
in een landelijke keuken. Maar jouw landelijke keuken nodigt wel uit tot 
het maken van smakelijke taarten en gerechten met verse producten van 
het land. Koken is een feestje in deze gemoedelijke en sfeervolle keuken.
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De deuren naar de tuin staan open. Je haalt diep adem en geniet. In 
jouw landelijke keuken komen ontspannen koken en gezelligheid samen. 
Een sfeervolle plek waar het fijn is met je gezin, familie en vrienden. Waar 
ruimte is voor elkaar, waar een ieder zichzelf kan zijn. Als het even kan 
met een lekker stukje taart of een overheerlijke quiche.
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Een landelijke keuken kenmerkt zich door authentieke materialen en 
soms onbewerkt hout. Een originele kraan, aparte grepen, een robuust 
fornuis en een keukenblad van hardsteen. Soms met stoere tegels op 
de vloer, of een bloembehang en Friese witjes op de wand. Het is jouw 
keuken, jij mag het zeggen. Wij adviseren en begeleiden je graag.
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Warm en modern is jouw woonkeuken de spil in je huis. Je beschikt 
over ruime kasten en vanzelfsprekend een ruim werkblad. De landelijke 
keuken met strakke elementen is van alle gemakken voorzien, de 
technologie van de keukenapparatuur is hoogstaand. In deze gloedvolle 
ambiance komen lekkere gerechten bijna vanzelf tot stand: je hoeft ze 
alleen maar in te koppen.
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BINNENKIJKEN BIJ
‘We hebben een heerlijke keuken van Keukenexpo, die mooi centraal in 
ons huis ligt. We zijn er blij mee!’

Robert-Jan en Ria
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Ook hun vorige keuken kochten Robert-Jan en Ria bij Keukenexpo. ‘Daar 
waren we zo tevreden over, dat we besloten om onze nieuwe keuken weer 
door hen te laten opleveren’, vertelt Ria. ‘Robert-Jan en ik liepen door de 
showroom in Nieuwegein; hij de ene kant en ik de andere kant op. We 
kwamen bij dezelfde keuken uit en hoefden dus niet verder te zoeken. De 
samenwerking met KeukenExpo verliep opnieuw bijzonder prettig. Ze zijn 
zeer vriendelijk in de omgang.’

DE MODERNE, 
WITZWARTE KEUKEN 
HEEFT EEN PRACHTIG 
LIJNENSPEL
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De moderne, witzwarte keuken van Ria en Robert-Jan heeft een prachtig 
lijnenspel, past goed in de ruimte en matcht perfect bij de inrichting. ‘Dat 
geeft ons interieur een harmonieuze uitstraling’, zegt Ria. In hun vorige keuken 
hadden ze een houten werkblad, nu hebben ze er één van wit kunststof, van 
het veelzijdige materiaal Corian. Het is onderhoudsvriendelijk en hygiënisch. 
De naden zijn onzichtbaar afgewerkt, wat zeker bij een keukeneiland zorgt voor 
een mooi geheel.
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Ria staat geregeld in de keuken om in een handomdraai lekkere gerechten 
op tafel te zetten. Daartoe maakt ze graag gebruik van uitstekende 
keukenapparatuur, zoals een combioven, stoomoven en inductiekookplaat 
met een ingebouwd afzuigsysteem van BORA. Het fijnste moment? ‘Als 
Robert-Jan ook meekookt. Normaal gesproken houdt hij niet van koken, 
maar voor één gerecht maakt hij een uitzondering. Dat is dan heel gezellig.’

‘DE SAMEN WERKING 
MET KEUKENEXPO 

WAS WEER HEEL 
PRETTIG’ 
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Met dank aan
Robert-Jan en Ria
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze keuken is licht en ruimtelijk, onder meer door het ontbreken van 
bovenkastjes. De keuken vormt een prachtige eenheid met de woonkamer. 
Alles bij elkaar hebben we een praktische en gezellige leefplek.’

Thijs en Hedwig
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De aannemer voor de verbouwing van hun huis adviseerde Hedwig en Thijs 
om naar Keukenexpo in Nieuwegein te gaan. ‘We zagen in de showroom 
mooie keukens staan, wat meteen al een goed gevoel gaf. Ook dachten ze 
bij Keukenexpo uitstekend met ons mee. Ze kwamen met slimme ideeën. 
We merkten dat ze veel ervaring hebben. We brachten zelf een ontwerp 
mee en Keukenexpo heeft dat heel concreet gemaakt. De samenwerking 
verliep prima.’

DE MODERNE 
KEUKEN IS 

RUIMTELIJK EN 
LICHT
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De moderne keuken van Thijs en Hedwig is ruimtelijk en licht. ‘Dat komt 
onder meer door de opstelling en indeling van de keuken. Je kunt makkelijk 
om het keukeneiland heen lopen. Door het ontbreken van de bovenkastjes 
blijft het ook luchtig. De kastenwand is donkerder van kleur, wat de keuken 
speels en stoer maakt. De kleurstelling en materialen sluiten goed aan bij 
de eet- en woonkamer, de vloer en de inrichting. Het was een intensieve 
verbouwing, maar daardoor hebben we alles wel in één keer goed kunnen 
oppakken.’
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‘DANKZIJ KEUKENEXPO 
HEEFT DE KEUKEN EEN 
RUSTIGE UITSTRALING’

Hedwig en met name Thijs koken graag. Daartoe gebruiken ze uitstekende 
keukenapparatuur, zoals een heteluchtoven en inductiekookplaat. ‘De 
kookplaat is 80 centimeter breed, dus meer ruimte voor pannen, geweldig! 
Het keukenblad is diep, waardoor je heerlijk kunt kokkerellen.’ Om te zorgen 
dat het aanrechtblad in lijn blifjt lopen met de kasten – inclusief koelkast -, 
is een ombouw eromheen gecreëerd, waardoor het lijkt alsof de kasten in 
de muur zijn verwerkt. ‘Dankzij de tips en trucs van Keukenexpo heeft de 
keuken een rustige uitstraling gekregen. We zijn er blij mee!’
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Met dank aan
Thijs en Hedwig
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