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Maurice & Henri Zomer, HenZom Keukens, Borne

‘AFSPRAAK IS AFSPRAAK’ 
IS BIJ ONS GEEN LOZE KREET
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Een keuken die bij u past én bij uw leefsituatie. Dat is een keuken die HenZom 
Keukens graag ontwerpt. Het geeft ons veel voldoening een originele keuken 
te creëren waar u jaren plezier aan beleeft. Waar u uitstekend kunt kokkerellen 
en waar u heerlijk kunt vertoeven met uw gezin, familie of vrienden. Het is onze 
passie om u tot uw recht te laten komen in misschien wel het hart van het huis. 
Onze keukens zijn uniek, creatief en van topkwaliteit. Van appartement tot 
boerderij, van herenhuis tot dijkhuisje: onze keukens zijn zo ontworpen dat ze 
passen in elke leefomgeving!

ALLES IS OP-EN-TOP 
IN ORDE ALS WIJ DE 
KEUKEN OPLEVEREN
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Onze showroom is ruim, overzichtelijk en sfeervol. In deze ambiance kunt 
u volop ideeën opdoen. Wij staan voor u klaar met een luisterend oor, een 
betrokken houding en aandacht voor uw persoonlijke leefomgeving. Tevens 
komen wij graag bij u thuis om ter plekke uw wensen te bespreken en te toetsen 
op haalbaarheid. Samen komen we tot een oplossing voor iedere situatie. U 
heeft slechts één aanspreekpunt in het gehele proces. Omdat de coördinatie 
bij één persoon ligt, zijn eventuele problemen snel verholpen. Uw droomkeuken 
wordt bij ons realiteit! 
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In onze sfeervolle showroom staan keukens in diverse stijlen ruim opgesteld. 
Van design hoogglans tot landelijk modern. HenZom Keukens kiest altijd voor  
kwaliteit en betrouwbaarheid. Van werkblad tot schroefje, van leverancier tot 
loodgieter. Wij werken uitsluitend met kwaliteitsproducten tegen een eerlijke, 
transparante en scherpe prijs. De keukenapparaten zijn energiezuinig en milieu
vriendelijk. Wij leveren steevast maatwerk dat de kwaliteit ten goede komt. Alles 
is opentop in orde als wij de keuken opleveren. Ook als u kiest voor renovatie 
van uw keuken houden wij onze kwaliteitsnormen aan.

PERSOONLIJKE AANDACHT, 
SERVICE, BETROUWBAARHEID  
EN KWALITEIT STAAN BIJ ONS 

HOOG IN HET VAANDEL 
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Wij geven u graag adequaat advies. Daarom komen we graag bij u thuis, 
waar we uw wensen bespreken. Tevens meten wij de ruimte op, zodat 
we u daarna van een passend advies kunnen voorzien. Verder letten wij 
op de technische details, zoals de loop van leidingen en een eventuele 
verbouw. Wij werpen een blik op de (gewenste) kleuren, de vloeren en 
de lichtinval. Uw keuken staat immers niet op zichzelf, maar past bij uw 
persoonlijkheid, uw leefsituatie én de rest van het interieur. Op basis 
van al deze aspecten maken we een totaalplan voor optimaal kook en 
woonplezier!
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Wij ontzorgen graag zonder betuttelend te zijn. Dit betekent dat we met 
respect voor uw wensen en ideeën een prachtige keuken realiseren. 
U heeft er, van ontwerp tot oplevering, geen omkijken naar. De coördinatie 
ligt bij ons. Wij zijn verantwoordelijk voor iedere medewerker en elke klus.  
Onze service blijft trouwens niet beperkt tot het opleveren van de 
keuken. Ook daarna blijven wij alle punten op de i zetten. Onze service 
gaat verder dan de garantie van vijf jaar. Persoonlijke aandacht, service, 
betrouwbaarheid en kwaliteit staan hoog in het vaandel bij HenZom 
Keukens!
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BINNENKIJKEN BIJ
Hij is met recht uniek in zijn soort, deze prachtige 
maatwerk keuken die Jeannette en Peter met HenZom 
Keukens realiseerden bij een grote verbouwing in huis. De 
kleurstellingen en verrassende elementen maken deze 
leefkeuken een ware blikvanger bij binnenkomst van de 
woning.

Jeannette en Peter
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Want je kunt er niet omheen: uit de gang loop je direct tegen het grote, strakke keukenblok aan. 
Daarin is een warme, zwarte houtnerf (het is gespoten eiken fineer) gecombineerd met een stoer 
dik aanrechtblad met een chique marmeren uitstraling. Het geheel oogt fraai tegen de kleurrijke 
wand, in het blauw dat we als ‘rode draad’ overal terugzien in de keuken.
‘We wilden geen bovenkasten’, verklaart Jeannette het uitgangspunt voor de bijzondere 
keukenopstelling. Lachend: ‘Want ik ben niet zo groot. En het paste ook niet meer in de nieuwe 
indeling. Ik vind het leuk om zelf ideeën op papier te zetten. Die hebben we meegenomen naar 
HenZom waar het keukenontwerp verder is uitgewerkt. Het was een aardige adviseur. Hij luisterde 
echt naar onze wensen en werkte die mooi uit. De montage van de keuken is daarna ook heel 
soepel verlopen.’

‘GASTEN GAAN 
AUTOMATISCH AAN 

HET BARRETJE 
ZITTEN’
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Aan het keukenblok is een barretje gerealiseerd – de stoelen ook weer 
in blauw – waarvan veel gebruik gemaakt wordt door Jeannette en 
Peter zelf en door gasten. ‘Die gaan vaak automatisch daar zitten als ze 
binnenkomen. Heel gezellig. We zitten er graag.’ Ze kunnen ook uitwijken 
naar de rondzit – in elegant blauw uiteraard – waarmee op creatieve wijze 
een punt in de vorm van het huis is ingevuld. ‘HenZom heeft ons een 
interieurbouwer geadviseerd die inderdaad de rondzit en kasten voor 
ons heeft gemaakt’, vertelt Jeannette.

DE RONDZIT VULT OP 
CREATIEVE WIJZE EEN 

PUNT IN, IN DE VORM 
VAN HET HUIS
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Tegenover het keukenblok zit de hoge zwarte apparatenwand in een 
kloeke ombouw. Blij zijn ze met de grote stoomoven waarmee het fijn 
werken is. De wijnklimaatkast eronder zorgt ervoor dat de wijn altijd op 
de juiste temperatuur geserveerd wordt én ziet er mooi uit bovendien. 
‘Verder hebben we vooral veel grote laden en kastjes met lekker veel 
ruimte. Het is gewoon een hele fijne keuken geworden.’
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Met dank aan
Jeannette en Peter
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BINNENKIJKEN BIJ
Een moderne keuken is vaak een zwarte keuken, maar Esther en Alex 
wisten hun keukenontwerp toch net een andere twist te geven, in overleg 
met HenZom Keukens. Ze combineerden de zwarte fronten met houten 
elementen en maakten zo van hun keuken echt een meubelstuk, midden 
in huis.

Esther en Alex
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Ze realiseerden een uitbouw aan hun huis en schiepen daarmee de 
ruimte voor deze heerlijk riante leefkeuken; centraal in huis, zoals gezegd, 
en ook nog eens prachtig aan de tuin gelegen. Ze bezochten veel 
keukenzaken om inspiratie op te doen en kwamen dus goed beslagen 
ten ijs bij HenZom Keukens. ‘HenZom is dichtbij huis voor ons én ze zijn 
dealer van de NEFF keukenapparatuur waarnaar we op zoek waren.’
‘In gesprek met Maurice Zomer kwam hij met het idee van de houttinten. 
We zagen een voorbeeld in de showroom en vonden het erg mooi. We 
hebben daar zelf de zwarte kasten bij uitgekozen.’ Het plaatje wordt 
vervolmaakt met het stoere gemêleerde werkblad van keramiek.

NIEUWE TWIST 
DOOR HOUTEN 

ELEMENTEN
IN ZWARTE 

KEUKEN
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Alle apparatuur is dus van NEFF: koelkast, vaatwasser, kookplaat en 
de beide ovens: een combi-stoomoven en een combimagnetron. ‘Wij 
wilden eigenlijk twee ovens én een magnetron, maar Maurice adviseerde 
het op deze manier te doen en daar zijn we nu heel blij mee.’ De afzuigkap 
van Novy boven het kookeiland zit in het verlaagde plafond dat ook door 
HenZom werd gerealiseerd. De LED-strip boven het zwevende plafond 
is te bedienen met Philips Hue, zoals alles smart is ingericht in de keuken. 
Met de tablet aan de muur naast de nis met de plankjes erin kunnen 
Esther en Alex alles besturen, tot het speels verlichte open kastje in het 
kookeiland aan toe.
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De oplevering in coronatijd zorgde voor enige oponthoud in de aankomst van 
alle apparatuur. ‘Om dat te overbruggen kregen we leenapparatuur. En toen het 
folie om de kastjes afdrukken had achtergelaten loste HenZom dat meteen op 
en werd het alsnog netjes en strak opgeleverd’, zo kijken Esther en Alex terug. 
‘We hadden vanaf het begin een goed gevoel bij HenZom Keukens en dat 
gevoel bleek te kloppen.’

TABLET AAN DE MUUR
BESTUURT DE ‘SMART’

INRICHTING VAN DE 
KEUKEN
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Met dank aan
Esther en Alex
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DESIGN
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Design is overal om ons heen. In alle gebouwen, objecten en 
accessoires die we waarderen of zelfs bewonderen om hun stijl en 
vormgeving. Design is die extra laag op de wereld die het aspect 
schoonheid toevoegt aan functionaliteit. Design brengt sfeer en 
warmte en comfort in ons bestaan. Design maakt het leven mooi.
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De keuken is niet meer de keuken van enkele decennia geleden: van 
een klein, afgesloten kamertje is de keuken is steeds meer het hart 
van onze woning geworden. Waar we niet alleen maar koken, maar ook 
eten, drinken, de dag bespreken, samen zijn. Het is een open, sfeervolle 
ruimte waarin we van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat leven en 
genieten van elkaars gezelschap. Design geeft deze ruimte de sfeer 
die hij verdient; het geeft de keuken zijn hart en zijn ziel. 

29

pag 25-36_STIJL Design.indd   29pag 25-36_STIJL Design.indd   29 07-11-2022   16:0207-11-2022   16:02



30 

pag 25-36_STIJL Design.indd   30pag 25-36_STIJL Design.indd   30 07-11-2022   16:0207-11-2022   16:02



31

pag 25-36_STIJL Design.indd   31pag 25-36_STIJL Design.indd   31 07-11-2022   16:0207-11-2022   16:02



Stijl is persoonlijk. Kwaliteit, exclusiviteit en design zijn universeel. 
Op design is niet één vast label te plakken. Design staat voor mooie 
materialen, een fantastische combinatie van meubels, werkblad, 
apparatuur en perfectie in ontwerp en afwerking. De schoonheid van 
vormen, lijnenspel, kleuren maakt van de designkeuken als geheel met 
recht méér dan de som der delen. 
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De designkeuken is in alles net even wat luxer en verfijnder. Zie hoe de 
binnenzijden van de laden prachtig zijn afgewerkt, hoe de inductieplaat 
perfect verzinkt in het hoogwaardige werkblad op het grote kookeiland. 
Kijk naar de uitstraling van de nieuwste keukenapparatuur en naar de 
manier waarop de nis in de wand sfeervol is uitgelicht. Over elk detail is 
nagedacht, de designkeuken is je op het lijf geschreven!
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INDUSTRIEEL
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Stevige grepen aan de kasten en laden, een eiken balk aan de schouw 
boven het prominente fornuis, lekker hangen op het robuuste blad van 
de bar aan het kookeiland. De industriële keuken zit boordevol karakter 
en het is juist dat rauwe randje dat het fantastische design typeert. Dit is 
een plek waar graag en goed gekookt wordt. Waar van een formidabele 
maaltijd wordt genoten in goed gezelschap en daarna nog lekker lang 
wordt geborreld en nagetafeld.
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Kenmerkend voor industrieel design is het samenkomen van esthetiek 
en praktisch gebruik. In de industriële keuken openbaart dit zich het 
best in de stoere en natuurlijke materialen die veelal naast elkaar 
worden gebruikt. Houten kasten, een werkblad van beton, natuursteen 
of zelfs van RVS. Een krasje is geen probleem. Sterker nog, dat brengt 
leven in het geheel; in de keuken waarin volop wordt geleefd.
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Het is heerlijk om aan het werk te zijn in de industriële keuken. Fine 
dining of lekkere grote gerechten voor veel vrienden. In een ruimtelijke 
indeling en met kwalitatief hoogwaardige keukenapparatuur draai je de 
handen er niet voor om. Kookzones zonder beperkingen, meerdere 
goede ovens en extra werkblad maken het leven makkelijk en het 
koken leuk. De wijn staat altijd op de goede temperatuur in de mooie 
wijnklimaatkast en uiteraard staat een goede kop koffie altijd klaar.

44 

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   44pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   44 07-11-2022   16:0307-11-2022   16:03



45

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   45pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   45 07-11-2022   16:0307-11-2022   16:03



46 

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   46pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   46 07-11-2022   16:0407-11-2022   16:04



Een grote stalen lamp, een opvallende vintage tegel aan de muur, goede 
barstoelen en een houten balk aan het plafond maken het industriële 
keukenontwerp compleet. Het design is strak en stoer, maar de perfect 
op elkaar afgestemde elementen scheppen gezamenlijk een warme, 
gezellige sfeer. De keuken is een personality op zich, die je iedere dag 
weer blijft verbazen. 
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MODERN
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Modern betekent letterlijk ‘van deze tijd’ of ‘volgens de laatste mode’. 
Dat gaat inderdaad op voor de moderne keuken, maar verwar modern 
vooral niet met trendgevoelig. Een moderne keuken kan uitgevoerd 
zijn in alle mogelijke kleuren en materialen. De typering modern slaat 
immers minstens evenzeer op de positie en functie van de ruimte. De 
keuken is al lang niet meer de afgesloten werkruimte van weleer. De 
moderne keuken is het kloppend hart van het huis, open en sfeervol. 
En hij mag dan ook gezien worden!
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Een superstrak, minimalistisch lijnenspel is modern, maar een 
eigentijds landelijke uitvoering in een karaktervolle houtlook is óók 
modern. Een greeploze zwarte keuken is van zeer modieus eigenlijk 
al tijdloos geworden en blijft daarmee onverminderd modern. Een 
strak RVS werkblad op een kookeiland of een elegante marmerlook 
die je fraai ziet terugkomen in een subtiel uitgelichte koffiecorner. De 
mogelijkheden om eenheid te creëren in de inrichting van keuken, 
woon- en eetkamer zijn onbegrensd.
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Het moderne keukendesign wordt vervolmaakt met moderne 
keukenapparatuur, innovatief en met een prachtig, strak design. Ovens 
maken het koken eenvoudig, biofreshladen in de koelkast houden 
de verse producten extra lang vers, de afzuiging zit verwerkt in de 
inductieplaat en werkt fantastisch en de koffie uit het koffieapparaat is 
een genot. Uiteraard zijn alle apparaten desgewenst te bedienen met 
de smartphone. Gemak dient de mens!
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Functionaliteit, schoonheid en ambiance smelten samen in de moderne 
keuken. Kasten, kookeiland en koffiecorner zijn geen keukeninterieur in 
de ouderwetse zin van het woord, maar het zijn prachtige meubelstukken 
in de open leefkeuken waar de mooiste momenten van de dag samen 
worden doorgebracht. Je hebt er alle ruimte om in te bewegen en 
de indeling is helemaal afgestemd op jouw smaak en je woon- en 
leefsituatie. Heerlijk om in te werken, heerlijk om in te leven.
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LANDELIJK
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Sluit je ogen en beeld je een plek in waar het ouderwets knus en huiselijk 
is. Waar het heerlijk ruikt naar vers gezette koffie, het eten op het vuur 
of de zelf gemaakte appeltaart in de oven. Waar de lentezon stralender 
naar binnen lijkt te schijnen dan waar dan ook en waar het behaaglijker 
dan ooit is tijdens een lange winteravond. Het leven is verrukkelijk als je 
tijd doorbrengt met je familie en dierbaren in de landelijke keuken.
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Het landelijke keukendesign is helemaal van deze tijd, maar de styling 
hoeft niet te strak te zijn. Liever niet zelfs! Het zijn juist de greepjes 
op de kasten en de tegeltjes in de koffiecorner, de schouw boven de 
kookplaat en de stoere, vintage gootsteen die de keuken zijn warme 
karakter geven. De robuuste houten kasten geven heerlijk veel 
bergruimte en op het grote werkblad van natuursteen heb je volop de 
ruimte om je favoriete gerechten te bereiden.

65

pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   65pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   65 07-11-2022   16:0507-11-2022   16:05



66 

pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   66pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   66 07-11-2022   16:0507-11-2022   16:05



67

pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   67pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   67 07-11-2022   16:0507-11-2022   16:05



De eigentijds landelijke keuken is uitermate duurzaam. Die zekerheid 
heb je met de natuurlijke materialen die prima tegen een stootje kunnen 
en de keukenapparatuur van A-kwaliteit. Wat een genot is het om te 
werken met zulke grote ovens en met al die ruimte om je heen! Om 
nog maar te zwijgen over de wand-hoge koelkast en vriezer vol verse 
ingrediënten. Een kop warme thee heb je in een handomdraai dankzij 
de Quooker op het kookeiland.
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In deze riante open leefkeuken schuif je gezellig aan op een barstoel 
aan het eiland als er wordt gekookt. Daar begint de dag ook al goed 
met een ontbijtje in de binnenvallende zon. En ’s avonds zitten je 
gasten aan de stoere houten eettafel al met een mooi glas wijn klaar 
tot het eten wordt geserveerd. Doe je ogen maar weer open, de droom 
kan werkelijkheid worden!
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BINNENKIJKEN BIJ
Dankzij een flinke verbouwing in huis, inclusief aanbouw, werd de 
bescheiden hoekkeuken van Petra en Roy een prachtige, moderne en 
vooral ook hele ruime keuken. ‘We wisten in grote lijnen wel hoe we het 
wilden, maar HenZom Keukens heeft de verwachtingen overtroffen: dat 
we zó’n groot eiland konden krijgen, dat hadden we op voorhand echt 
niet bedacht.’

Petra en Roy
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Het moest een moderne keuken – greeploos en strak – worden; uitgevoerd 
in zwart en hout, passend bij het verdere interieur in de woon- en eetkamer. 
Met die uitgangspunten gingen Petra en Roy op zoek. ‘We zijn bij HenZom 
begonnen en gebleven’, vertelt Petra. ‘Het contact beviel meteen heel goed 
en Maurice Zomer hielp ons echt verder met zijn creatieve ideeën. Bovendien 
kwam hij in coronatijd aan huis. Dat was erg fijn, want zo zag hij ook hoe de sfeer 
in huis was.’

‘HENZOM KEUKENS
HEEFT 

VERWACHTINGEN 
OVERTROFFEN’
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De keuken is donker, maar dat past prima op een hele lichte plaats in 
huis. Als tegenhanger voor de warme, donkere fronten van kasten en 
laden biedt het zachtere werkblad van keramiek enig contrast. Hetzelfde 
geldt voor de grote uitgelichte nis in de hoge kastenwand. ‘De zwarte 
ombouw daaromheen was een idee van Maurice. Daar zijn we blij mee, 
dat ziet er sfeervol uit.’

‘DANKZIJ ALLE KASTEN 
EN LADEN HEBBEN WE 

ZELFS MEER RUIMTE IN DE 
WOONKAMER’
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Petra is de grote kookliefhebber in huis. Zij is gelukkig met alle 
‘gereedschappen’ die ze in deze keuken tot haar beschikking heeft. ‘We 
zijn van het gas af gegaan en ik wilde erop vooruit’, lacht ze. ‘Dus een 
grote inductieplaat met veel kookzones en plaats genoeg voor brede 
pannen. We hebben een hoge koelkast met grote vershoudlades, wat 
erg prettig is. Alle apparatuur is van NEFF, ook de oven.’ 

‘En we hebben geweldig veel kastruimte. Ik ben heel blij met de ruime 
laden waarvan ik er één helemaal met kruiden heb gevuld, zoals ik graag 
wilde. Aan de andere kant van het eiland hebben we nog veel meer 
kasten, onder andere voor glazen, maar ook met postvakjes bijvoorbeeld. 
Daardoor hebben we in de woonkamer minder kasten nodig. Zelfs daar 
hebben we door de nieuwe keuken dus meer ruimte gekregen.’
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Met dank aan
Petra en Roy
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BINNENKIJKEN BIJ
Door enkele vierkante meters van de tuin en de berging bij hun huis 
te trekken, konden Kristel en Ruud deze grote en moderne leefkeuken 
realiseren. Deze is riant uitgerust in alle opzichten: veel ruimte om in te 
werken en bewegen, veel kastruimte en voorzien van alle benodigde 
apparatuur. Een wereld van verschil met hoe het was.

Kristel en Ruud
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‘Vroeger stond degene die stond te koken maar een beetje in een hoekje, onder de 
afzuigkap. Nu sta je gezellig te kletsen met elkaar. Het is veel leuker als je de ander tijdens 
het koken kunt aankijken’, vindt Kristel. ‘We hebben hulp gehad bij het uittekenen van 
de keukenindeling en het bepalen van de kleurstelling. Daarmee zijn we vervolgens 
naar HenZom Keukens gegaan, waar we op een hele prettige, laagdrempelige en 
persoonlijke manier verder geholpen zijn.’

‘HET IS VEEL LEUKER ALS 
JE ELKAAR KUNT 

AANKIJKEN 
TIJDENS HET KOKEN’
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Het is een moderne keuken – zwart, greeploos – geworden, gecombineerd 
met een elegant gemarmerd Dekton werkblad. Het centrale meubelstuk 
is uiteraard het grote kookeiland met de BORA inductieplaat. ‘Dat bevalt 
príma. Wij komen van het gas af en de geïntegreerde afzuiging werkt 
perfect. We hebben er bewust voor gekozen om de gootsteen en 
Quooker in de nis in de hoge wand te plaatsen, zodat we meer werkruimte 
overhielden op het eiland.’ Verder biedt het kookeiland vooral veel 
bergruimte; met laden aan de ene zijde en de kasten aan de kant van de 
eettafel, waarvan er één als speelse onderbreking open gelaten is.

‘In één van de kastjes zitten stopcontacten aan de binnenkant. Onder 
andere om de telefoons op te laden. Dan blijft het eiland leeg. Met zulke 
slimme ideeën kwam HenZom. Net als bijvoorbeeld de belijning van de 
bovenste kastjes in de hoge wand. De kastjes aan de zijkanten lopen door 
tot de ovens, maar door de belijning te laten doorlopen blijft het beeld veel 
rustiger. Dat is echt mooi gedaan.’
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De keukenapparatuur in de hoge wand is bijna allemaal van NEFF: de combi-
stoomoven en combimagnetron, de twee kleinere koelkasten (‘bij elkaar 
hebben we daar lekker veel ruimte in’), de vaatwasser en vriezer. In de nis – 
waarin HenZom ook de met dimmer bedienbare verlichting realiseerde – zitten 
zowel een Quooker als een ingebouwd zeeppompje van Quooker.
Kristel en Ruud kijken met veel plezier terug op de samenwerking met HenZom. 
‘Je hebt altijd contact met Henri of Maurice, dus je hoeft niet steeds je verhaal 
opnieuw te vertellen; ze weten wie je bent en waarover je spreekt. Dat is heel 
fijn. En de montage werd ook vakkundig uitgevoerd. Het is allemaal uitstekend 
gegaan.’

‘WE ZIJN PRETTIG,
LAAGDREMPELIG 
EN PERSOONLIJK 

GEHOLPEN’
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Met dank aan
Kristel en Ruud
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