W H AT ’ S C O O K I N G ?
bij RJ Keukens in Arnemuiden!

Als u in Arnemuiden door de Nieuwstraat rijdt kunt u het bijna niet
missen, de toonzaal van RJ Keukens. Hier wordt Italiaans design vakkundig met Hollandse functionaliteit gecombineerd. Gastheer Rudy
Jacobse maakt u er deelgenoot van zijn passie: prachtige keukens samenstellen waarin karakter en kwaliteit de boventoon voeren.

Cooking & Baking
Maar er gebeurt meer bij RJ Keukens. Zo worden er kooklessen
gegeven waarbij deelnemers niet alleen leren om de heerlijkste
gerechten te bereiden maar tevens direct ervaren hoe eigentijdse
keukenapparatuur werkt en het kookplezier vergroot. Hiervoor
maakt RJ keukens bewust gebruik van de ergonomische maar ook
zeer fraai ogende apparaten van fabrikant Neff. Binnenkort zijn er
bij RJ Keukens zelf baklessen van Fred Tiggelman te volgen. Hij is
winnaar van de prijs Beste Bakker van het jaar 2005. Op de goed
verzorgde en informatieve website van RJ Keukens, www.jouwkeuken.nl , vindt u het laatste nieuws en meer informatie over deze
activiteiten.

worden voor strak modern design maar ook voor speelse ronde
vormen en de landhuis stijl. Snaidero werkt met uitmuntende ontwerpers. Zij werken ieder model met de grootste bezieling tot in
de kleinste details uit en hebben daarbij niets dan perfectie voor
ogen. Wij hebben in de showroom een aantal Italiaanse modellen
staan die elk verschillend van opzet zijn. Deze keukens kunnen we
toepassen in zowel grote en kleine ruimtes. Het is een misvatting
dat designkeukens slechts in grote ruimtes te plaatsen zijn. Wij tonen keukens in een grote en kleine uitvoering, zonder dat ingeboet
wordt op functionaliteit of ergonomie.’ De kwaliteitskeukens verdienen uiteraard vernuftige kwaliteit keukenapparaten. Hiervoor
kiest RJ keukens een samenwerking met fabrikant Neff: “Daar vind
ik de service, kwaliteit en uitstraling die bij de hoge kwaliteit van
mijn werkwijze past”, vult Rudy aan.

Rudy Jacobse is waarschijnlijk wel zeker de enige keukenadviseur
die met regelmaat klanten mee uit vliegen neemt. Een bijzondere
ervaring om zo je eigen woning vanuit de lucht te zien. De veelgebezigde uitdrukking om de keuken met bovenaanzicht te zijn
krijgt zo wel een erg bijzondere lading. Een bijzonder is waar RJ
Keukens zich sterk voor maakt!

Het is werkelijk een wereld van uitzonderlijke kwaliteit en design
die we bij RJ Keukens treffen. Een inspirerende omgeving voor keukenliefhebbers of zij die inspiratie voor een keuken zoeken. ´Iedereen is van harte welkom in onze toonzaal´, verzekert Rudy Jacobse.
´Momenteel biedt ik diverse showroom keukens met aantrekkelijke korting aan, zodat we ruimte kunnen maken voor de nieuwste Snaidero modellen. Een bezoek is uiteraard altijd vrijblijvend,
de koffie smaakt er niet minder om. We zijn hier prima in staat om
voor ieder budget een optimale invulling te bieden. Keukens zijn
een persoonlijke liefde van mij. Wat is er mooier dan om dat met je
klanten te kunnen delen!´

RJ Keukens werkt in Zeeland bewust, als exclusieve dealer, met het
toonaangevende Italiaanse keukenmerk Snaidero. En dat is geen
toeval verzekerd Rudy ons: ´De modellen zijn bijzonder gedetailleerd doordacht, met gebruiksgemak en comfort als voornaamste
kenmerken. De uitstraling en de afwerking van deze designkeukens is van een bijzonder hoge kwaliteit, waarbij gekozen kan

Wilt u kennis maken met RJ Keukens en de exclusieve Snaidero
keukens? Ga dan eens kijken in de Nieuwstraat 22 te Arnemuiden.
Een voorproefje van het moois dat u er zult aantreffen vindt u op
de verzorgde en veelzijdige internetsite: www.jouwkeuken.nl . Hier
vindt u tevens een overzicht van door Rudy Jacobse gerealiseerde
keukens. Met vragen kunt u tevens bellen, (0118) 60 47 36.

