
• 20-jarig mutatie onderhoudscontract

•  Alles wordt verzorgd door vakmensen van Bruynzeel

Bruynzeel Keukens

Service Compleet voor uw keukens
Totaalontzorging voor eigenaren en beheerders

www.bruynzeelkeukens.nl/servicecompleet

UW VOORDELEN  

 Langere levensduur

 Hogere gebruikerstevredenheid

 Minder inzet eigen middelen

 Eén loket voor alle keukenzaken



Bruynzeel Service Compleet

In 1 op de 4 woningen in Nederland staat een Bruynzeel keuken

Wilt u meer weten over Service Compleet en de speci� eke voorwaarden en voordelen voor uw woningbezit? 
Neem contact met ons op via 0164-285 000 of contact@bruynzeel.com (o.v.v. Service Compleet) en maak 
meteen een afspraak.

GEREEDSCHAP
We verzorgen de benodigde herstelwerkzaamheden bij elke 
huurmutatie. Zo vervangen we beschadigde fronten en grepen.
Verder plaatsen we altijd een nieuwe bestekindeling en 
voorzien we de gootsteenkast van een nieuwe aluminium 
bodem. Scharnieren en ladegeleiders die niet meer goed 
functioneren worden vervangen. 

PRIJSZEKERHEID
Voor een vast bedrag per keuken per jaar bent u lange tijd 
beschermd tegen onvoorziene kosten. Het vaste bedrag 
is namelijk inclusief voorrijkosten en kleine materialen. 
Eventuele reparaties of vervangen die hierbuiten vallen, 
worden tegen scherpe tarieven verricht. 

TEVREDEN HUURDER =
ONTZORGDE VERHUURDER
Met Service Compleet van Bruynzeel verlengt u de 
levensduur van uw Bruynzeel keukens en verzekert u 
zichzelf van tevreden huurders. Mocht er onverhoopt 
tussentijds iets niet in orde zijn, dan volstaat één 
te-lefoontje naar Bruynzeel. Wij regelen de rest. 

Bruynzeel Keukens

SCHOONMAAK
Bij elke mutatie verzorgen we naast herstelwerk-
zaamheden ook de schoonmaak van de keuken. 
De keukenkasten én de apparatuur worden gereinigd, de 
vet� lters van de afzuigkap worden vervangen en bij een 
recirculatiekap worden de koolsto�  lters vervangen.  
De branders van een aanwezige gaskookplaat worden 
vervangen.

APPARATUUR
De apparatuur wordt schoongemaakt 
en gecontroleerd. Eventuele manke-
menten worden hersteld tot € 25,- aan 
materiaalkosten. Zijn er meer herstel-
werkzaamheden nodig, dan nemen 
we altijd contact met u op.  

UW VOORDELEN  

 Langere levensduur

 Hogere gebruikerstevredenheid

 Minder inzet eigen middelen

 Eén loket voor alle keukenzaken

€ €

Goed onderhoud is essentieel voor het waardebehoud van 
uw woningbezit. De keuken vraagt als beeldbepalende ruimte 
extra aandacht. Vooral omdat keukens doorgaans intensief 
worden gebruikt. Nu is er een manier om de Bruynzeel keukens
in uw huurwoningen in perfecte staat te houden, zonder dat 
u hier omkijken naar heeft en u de kosten beheerst.

BIJ ELKE NIEUWE HUURDER DE KEUKEN ALS NIEUW

Bruynzeel Service Compleet is een totaalservice voor beheerders en 
eigenaren van huurwoningen en bestaat uit:

  20-jarig mutatieonderhoudscontract: controle, schoonmaak en 
herstel bij mutatie van de huurwoning.

Voor een vast bedrag per keuken per jaar houdt u het keukenonderhoud 
betaalbaar en zijn de keukens bij elke nieuwe huurder weer helemaal 
als nieuw.

VOORDELEN VOOR UW HUURDER 
BIJ AANVAARDING VAN DE WONING

De keuken en apparatuur is 

  Altijd up to date functioneel 
  Optimaal hygiënisch
 Schoongemaakt
  Voorzien van een aluminium bodemplaat
 Voorzien van een bestekindeling
  Getest op functionaliteit

LOGBOEK
Bij een heldere service hoort ook duidelijke terugkop-
peling. We houden voor elke keuken een logboek bij 
met alle verrichte werkzaamheden. Zo weet u precies 
wat er is gebeurd en ligt de onderhoudshistorie van 
elke keuken vast.

Betaalbare totaalontzorging

VEILIGHEID
Een gasslang mag in verband met de 
veiligheid 10 jaar gebruikt worden.
Bij iedere gaskookplaat ouder dan 
10 jaar vervangen we dan ook 
automatisch de rubberen gasslang.

!!!



Bruynzeel Keukens bv  
Drebbelstraat 7 
Postbus 140 
4600 AC Bergen op Zoom 
Tel +31(0)164 285 000 
M. contact@bruynzeel.com (o.v.v. Service Compleet) 

“Een tevreden huurder is 
een ontzorgde verhuurder”

www.bruynzeelkeukens.nl/servicecompleet

Bruynzeel Keukens


