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Lowie Kessels, Verkoelen Keukens, Beringe

ONZE ADVIEZEN 
VOOR KEUKEN 
ÉN INTERIEUR ZIJN 
ALTIJD OP MAAT
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Houdt u van design? Of liever een landelijke, industriële of kleurrijke keuken? 
Verkoelen Keukens creëert graag een keuken die bij ú en uw interieur past. Wij 
ontwerpen keukens die naadloos aansluiten op uw wensen, de mogelijkheden en 
ruimte in uw huis. Onze adviezen voor keuken én interieur zijn altijd op maat. We 
gaan voor het totaalplaatje. Een keuken moet weliswaar functioneel zijn, met volop 
gebruiksgemak en comfort, een ideale routing en indeling. Maar onze keukens 
zijn ook afgestemd op uw gezinssituatie en leefstijl. We hebben een passie voor 
schoonheid. Die combineren wij met creativiteit en technisch inzicht. Zo heeft u 
jarenlang plezier van uw keuken!

VERKOELEN 
KEUKENS HOUDT 
UW BELANG IN 
HET OOG!
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Een uitstekend keukenontwerp zit in de details, niet in de afmeting van de ruimte. 
Door jarenlange ervaring is Verkoelen Keukens als geen ander in staat om uw 
ideale keuken te ontwerpen. Ook geven wij graag adviezen op maat over de 
inrichting van uw huis. Eigenaar Lowie Kessels werkt daartoe nauw samen met 
een binnenhuisontwerper en haardenspecialist. Voor een origineel concept komt 
hij eerst bij u thuis om de sfeer en situatie in zich op te nemen. Daarna vertaalt hij 
deze gegevens en uw wensen in een goed ontwerp. Lowie zit al bijna veertig jaar 
in het vak. Hij weet als geen ander op welk detail gelet moet worden, om te zorgen 
dat u straks volkomen tevreden bent over uw keuken.
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Verkoelen Keukens installeert uw keuken vakkundig en deskundig. In de afgelopen 
jaren hebben wij diverse grote en kleine projecten verzorgd. Variërend van volledige 
verbouwingen tot slechts het vernieuwen van inbouwapparatuur. Daartoe kan 
Verkoelen Keukens rekenen op een vast team van betrouwbare vakmensen. 
Verkoelen Keukens houdt echter de regie over het hele proces. U heeft er van 
ontwerp tot oplevering geen omkijken naar! U heeft slechts één aanspreekpunt: 
Lowie Kessels. De lijntjes zijn dus kort. Zo zorgen wij dat u ontspannen uw nieuwe 
keuken binnenstapt!

BIJ ONS VINDT U 
VERRASSENDE 

KEUKENS: ORIGINEEL 
EN KLEURRIJK
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Onze service is uitstekend. Verkoelen Keukens gaat graag een extra mijl 
om een keuken perfect op te leveren. Dat begint al op het moment dat u 
bij ons over de drempel stapt. We begeleiden u netjes en vakkundig door 
het hele proces. Ook de service na afloop gaat verder dan de gebruikelijke 
termijn van drie of vijf jaar. We lopen voor geen enkele verantwoordelijkheid 
weg, maar verplaatsen ons graag in u en uw situatie. Vervolgens streven 
we samen met u naar een oplossing van eventuele problemen, ook tien 
jaar na dato. Verkoelen Keukens houdt te allen tijde uw belang in het oog!
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Onze keukens zijn van topkwaliteit. Daar passen alleen topmerken bij, 
van zowel keukens en materialen als apparatuur. Als voorbeeld noemen 
wij BORA, een inductiekookplaat met geïntegreerd afzuigsysteem. Door 
nauw samen te werken met onze topleveranciers en wederzijdse kennis
uitwisseling opereren wij op een hoog kwaliteitsniveau. Nieuwsgierig? 
Wij nodigen u uit om vrijblijvend een kijkje te nemen in onze inspirerende 
showroom. Wij tonen verrassende keukens. Geen dertienineendozijn, 
maar origineel, kleurrijk en sprankelend. In het hetzelfde pand zitten 
verwante zaken die uw huis verfraaien. Van harte welkom in Beringe!
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze keuken is weliswaar strak en modern, maar door de industriële 
rekken en de bijzondere vorm van het aanrecht heeft de keuken ook een 
spannende uitstraling gekregen.’ 

Mark en Saskia

13
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Tot grote tevredenheid kochten de ouders van Saskia al eerder een 
prachtige keuken bij Verkoelen Keukens. Dat was voor Mark en Saskia 
aanleiding om eveneens een kijkje te nemen in de showroom van Verkoelen 
Keukens. Dat pakte goed uit. ‘Lowie Kessels dacht goed met ons mee en 
nam de tijd voor ons. Onze ideeën zette hij om in een uitstekend ontwerp. 
Hij kwam met passende oplossingen voor de ruimte, zoals de op maat 
gemaakte keuken, de stroompunten en het lichtplan.’ 

‘LOWIE KESSELS 
NAM ECHT DE 

TIJD VOOR ONS’
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Een echte eyecatcher zijn de industriële rekken boven het bijzondere, op 
maat gemaakte keukenblad. Het hout van deze rekken heeft dezelfde 
kleur en uitstraling als de eettafel en de tv-meubel in de woonkamer. 
De handgrepen versterken het industriële karakter van de keuken. De 
gevlinderde betonvloer met glanzende coating past daar uitstekend bij. In 
de rekken en het plafond zitten lichtspots verwerkt. ‘Via een app creëren we 
eenvoudig de juiste sfeer voor elke gelegenheid. Bij het koken kiezen we 
voor fel licht, maar ’s avonds is er sfeerlicht of we kiezen een speciale kleur 
voor het lezen aan de bar of de eettafel.’

‘ONZE KEUKEN 
IS HET HART 

VAN HET HUIS’
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De moderne keuken is van hoogstaande kwaliteit en heeft uitstekende 
keukenapparatuur, zoals een combi-oven en inductiekookplaat met 
geïntegreerd afzuigsysteem. Verkoelen Keukens heeft tevens het materiaal 
geleverd voor een bijkeuken, een handige aanvulling op de hoofdkeuken. 
Alles bij elkaar opgeteld zijn Mark en Saskia zeer enthousiast over de 
samenwerking met Verkoelen Keukens. ‘Onze leefkeuken is ontzettend 
gezellig, het hart van het huis. Hier wordt geleefd, gewoond en gekookt. 
De kleuren en materialen matchen mooi bij het interieur. Alles vormt een 
geheel en daar genieten we dagelijks van!’ 

17
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Met dank aan
Mark en Saskia

18 

Verkoelen_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   18Verkoelen_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   18 27-09-20   15:3527-09-20   15:35



Met dank aan
Mark en Saskia

18 

Verkoelen_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   18Verkoelen_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   18 27-09-20   15:3527-09-20   15:35

BINNENKIJKEN BIJ
‘Het was een hele overgang van een ouderwetse keuken naar een moderne, 
strakke keuken. Maar we hebben er geen moment spijt van gehad, dankzij 
Verkoelen Keukens.’ 

Ron en Wendy
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‘We waren aangenaam verrast. We belden Lowie Kessels van Verkoelen 
Keukens voor een afspraak in de showroom, maar hij wilde eerst bij ons 
thuis komen kijken. Voor de ruimte, maar ook om kennis te maken, zodat 
hij goed kon inschatten welke keuken bij ons zou passen. Na aankoop 
begeleidde hij het proces van installatie heel secuur. Hij kwam op cruciale 
momenten kijken of alles wel goed verliep. En als er iets was, werd dat 
meteen opgelost. Niets dan lof voor zijn werkwijze en de installatie’, vertelt 
Ron.

‘WE WAREN 
AANGENAAM 

VERRAST DOOR 
VERKOELEN’

20 
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De keuken als geheel vinden Wendy en Ron heel mooi. ‘Alles past bij 
elkaar: de donkere kastenwand, het witte kookeiland met een zandkleurig 
composiet keukenblad, de eethoek met stoelen en de grijsgroene muur 
met een nis als koffiehoekje. Bovendien is de keuken goed ingedeeld 
en ingericht. We kunnen makkelijk met ons gezin aan het keukeneiland 
staan. Prettig is dat Lowie gelet heeft op de verschillende lengtes van onze 
gezinsleden. We hebben qua hoogte een mooi compromis gevonden.’

22 
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De moderne keuken is een fijne werkomgeving voor het bereiden van 
heerlijke gerechten. Daartoe gebruiken Ron en Wendy uitstekende 
keukenapparatuur, zoals de inductiekookplaat en combimagnetron. Na 
afloop van het kokkerellen is alles in een ommezien opgeruimd: de keuken 
voorziet in veel opbergruimte. ‘Nooit meer rommel’, bevestigt Ron. ‘Je 
betaalt iets meer voor zo’n keuken, maar dan heb je ook een prachtig 
resultaat, waar niets aan mankeert en waarbij alles van a tot z prima is 
verlopen.’

‘NOOIT MEER 
ROMMEL IN DE 

KEUKEN’
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Met dank aan
Ron en Wendy
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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
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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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INDUSTRIEEL
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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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LANDELIJK
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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 originele, houten keuken met een warme en robuuste 
uitstraling, waarin iedereen zich thuis voelt. De samenwerking met Verkoelen 
Keukens verliep dan ook uitstekend.’

Gerard en Jenneke
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Het echtpaar wilde absoluut geen standaardkeuken. Dat is prima gelukt. Al 
hun wensen zijn uitstekend vertaald in een mooi ontwerp door Verkoelen 
Keukens in Beringe. ‘Uitgangspunt was de bar, gemaakt van fraaie patroon
tegels. Daaromheen is de keuken gebouwd. Lowie Kessels van Verkoelen 
Keukens heeft goed meegedacht en kwam met fijne tips. Samen hebben 
we een mooi resultaat neergezet!’

‘SAMEN HEBBEN 
WE EEN MOOI 
RESULTAAT 
NEERGEZET’
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De moderne houten keuken heeft industriële accenten. Het geheel is 
harmonieus doordat de materialen en kleuren op elkaar zijn afgestemd. Zo zijn 
onder meer de houtblokjes  aan de wand bij het koffiehoekje  van eenzelfde 
kleur als de tegels van de bar. ‘De keuken past daardoor uitstekend bij ons 
huis en interieur. Dat is belangrijk omdat de keuken de woonkamer met de 
tuinkamer verbindt.’ 
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Jenneke kookt graag en maakt daarbij gebruik van uitstekende keuken
apparatuur, zoals een combioven, bakoven en een inductiekookplaat 
met geïntegreerde afzuiging. De keuken is praktisch en goed ingedeeld. 
‘Omdat er geen ontsierende afzuigkap is, kan ik tijdens het koken fijn naar 
buiten kijken. En dat is misschien wel het belangrijkste van deze keuken: ik 
heb telkens het gevoel dat ik buiten ben en dat is voor mij als buitenmens 
heel belangrijk. Dus de keuken past supergoed bij ons interieur én onze 
persoonlijk heid. De keuken is in alle opzichten geslaagd!’

‘DE KEUKEN PAST 
SUPERGOED 

BIJ ONS’
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Met dank aan
Gerard en Jenneke
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze moderne keuken van Verkoelen Keukens past heel goed bij ons.  
Hij is praktisch, maar ook heel mooi!’ 

Sandy en René
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‘We stapten bij Verkoelen Keukens naar binnen en er was meteen een klik 
met Lowie Kessels. Hij dacht goed met ons mee en stelde zich heel flexibel 
op. Ook als we aanpassingen hadden voor het ontwerp, was dat geen 
enkel probleem. Hij deed gewoon niet moeilijk. Over de fronten bijvoorbeeld 
konden we maar niet beslissen, want ze waren het telkens nét niet. Tot 
Lowie op een dag belde dat er nieuwe deurtjes waren binnengekomen. 
Die waren meteen goed. Kortom, de samenwerking tussen hem en ons 
verliep uitstekend.’

‘VERKOELEN DEED 
GEWOON NIET 

MOEILIJK’
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‘We stapten bij Verkoelen Keukens naar binnen en er was meteen een klik 
met Lowie Kessels. Hij dacht goed met ons mee en stelde zich heel flexibel 
op. Ook als we aanpassingen hadden voor het ontwerp, was dat geen 
enkel probleem. Hij deed gewoon niet moeilijk. Over de fronten bijvoorbeeld 
konden we maar niet beslissen, want ze waren het telkens nét niet. Tot 
Lowie op een dag belde dat er nieuwe deurtjes waren binnengekomen. 
Die waren meteen goed. Kortom, de samenwerking tussen hem en ons 
verliep uitstekend.’

‘VERKOELEN DEED 
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René en Sandy koken iedere dag. Ze staan graag in de keuken. ‘Door 
de opstelling van de keuken en het open karakter voelen we ons meer 
betrokken bij de leefruimte, wat erg prettig is.’ Bij het kokkerellen maken ze 
graag gebruik van uitstekende keukenapparatuur, zoals een inductiekook
plaat met geïntegreerde afzuiging en een combioven. Na afloop van het 
eten is alles weer in een handomdraai opgeruimd. De keuken heeft namelijk 
meer dan voldoende opbergruimte. 
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‘AAN ALLES 
IS GEDACHT!’

De moderne keuken in wit en houtlook heeft een harmonieuze uitstraling en 
past uitstekend bij het interieur. Daarnaast voldoet de keuken ook nog eens 
aan alle wensen van Sandy en René. ‘Alles is op maat, niets is standaard. 
Zo is het keukenblok op ons verzoek niet massief, maar opengewerkt. 
Ook de kasten lijken als het ware te zweven door de mooie omlijsting van 
de blauwe wand. De verlichting heeft een bewuste plek en is helemaal 
afgestemd op de keuken. Aan alles is gedacht en over alles is meegedacht. 
We zijn blij met het resultaat!’ 
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Met dank aan
Sandy en René
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