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Erik Schepers, Schepers Keukendesign, Anna Paulowna

WE GENIETEN VAN EEN 
PRACHTIG LIJNENSPEL, 
SYMMETRIE EN EEN 
HARMONIEUZE UITSTRALING
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Schepers Keukendesign levert prachtige keukens. Origineel, van een hoge kwaliteit 
en op maat gemaakt. Keukens die getuigen van schoonheid en creativiteit. Wij 
leveren keukens op maat, voor ieder budget. Van ontwerp tot oplevering en van 
sloop tot inrichting houden wij de regie strak in handen. Wij laten niets aan het 
toeval over. De keuken is het immers het hart van uw huis! Aan de wieg van deze 
klantvriendelijke bedrijfsvoering staat Erik Schepers. Hij was voorheen werknemer 
in een keuken- en badkamerwinkel en kreeg de kans om een gerenommeerd 
bedrijf over te nemen. Die kans heeft hij met beide handen aangegrepen om voor 
u prachtige droomkeukens te realiseren.

SAMEN MET U 
KOMEN WE TOT 
EEN STIJLVOLLE 
INRICHTING 
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Niets is ons teveel: we kunnen alles zelf maken of laten maken. Wij houden 
rekening met comfort, gebruiksgemak en ergonomie. Stijlen, kleuren en materialen 
passen naadloos bij uw woonkamer. Uw wens staat, net als kwaliteit en service, 
hoog in ons vaandel. Wij zijn flexibel en houden ons voor honderd procent aan 
onze afspraken. In onze showroom treft u vooral moderne, minimalistische en 
sobere keukens aan, maar wij leveren bijvoorbeeld ook landelijke of stoere houten 
keukens. Net als u kunnen wij genieten van een prachtig lijnenspel, symmetrie en 
een harmonieuze uitstraling.
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We geven u graag deskundig advies in onze showroom, maar komen op uw 
verzoek net zo graag bij u thuis. We stellen ons advies af op uw wensen en 
leefsituatie. We bespreken uw ideeën en meten tevens de ruimte op, zodat we 
u daarna van een passend ontwerp kunnen voorzien. Uiteraard letten wij ook 
op de technische details. Daarna kunt u weloverwogen tot een goede keus 
komen. Schepers Keukendesign streeft altijd naar duurzaamheid, functionaliteit, 
vakkundigheid en een servicegerichte houding. Samen komen we tot een stijlvolle 
inrichting van uw leefomgeving.

WIJ ZETTEN IN OP  
TOPKWALITEIT
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Wij zetten in op topkwaliteit als het gaat om keukens, leveranciers en 
materialen. Wij zijn gewend om kwaliteit te leveren en zorgvuldig en accuraat 
te werk te gaan. Niet zonder resultaat. Sinds 2001 ontvangen wij jaar op 
jaar het keurmerk van de stichting Kwaliteitsbevordering Keukenbranche. 
Onze klanten geven telkens aan zeer tevreden te zijn over Schepers 
Keukendesign. En die tevredenheid willen we uiteraard blijven zien! Daarom 
zullen we ons elke dag blijven inspannen om deze kwaliteit te waarborgen.
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Als de keuken is opgeleverd, komen we graag nog even bij u langs om u te 
feliciteren met uw aankoop. Ook lopen we alles nog even na. Soms geven 
we uitleg over het gebruik of het schoonmaken van de keukenapparatuur. 
Zo kunt u meteen aan de slag in uw gloednieuwe droomkeuken. Ook als 
u enige tijd de keuken in gebruik hebt, kunt u ons altijd even bellen voor 
een advies of aanpassing. Met onze service bent u verzekerd van jarenlang 
kook- en woonplezier!
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze zwarte keuken is een mooie eyecatcher in huis. Met prachtige 
materialen en een strak-moderne uitstraling verrijkt deze keuken - van 
Schepers Keukendesign – leven en wonen.’

Lennaert en Irene
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‘We komen uit hetzelfde dorp, Erik Schepers en wij. Omdat we graag de 
lokale middenstand willen ondersteunen, stapten we bij hem naar binnen. 
Ook heeft Schepers in mijn bedrijf al eerder een keuken geïnstalleerd en 
dat ging voorspoedig. Dus we hoefden niet lang te aarzelen om bij hem een 
nieuwe keuken te kopen’, vertelt Lennaert.

‘ONZE KEUKEN  
IS EEN MOOIE 
EYECATCHER’
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‘Het mooiste van onze keuken vinden we de opstelling van het keukeneiland 
in combinatie met de kleuren en de materialen, houtnerf met betonlook. Het 
geheel ziet er harmonieus uit. Dat komt ook doordat de kleuren tot in detail 
op elkaar zijn afgestemd. Zo zijn de wasbak en kraan eveneens zwart. Heel 
vernuft zijn de matzwarte stopcontacten op het kookeiland. In een hoekje is 
een nis gecreëerd voor een koffieapparaat, de wijn en kookboeken.’

IN EEN HANDOMDRAAI 
STAAT IETS LEKKERS 

OP TAFEL

16 
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Irene en Lennaert hebben een drukke baan. Voor uitgebreid koken 
is er niet veel tijd, maar ze vinden wel dat de nieuwe keuken het koken 
gezelliger en comfortabeler maakt. In een handomdraai kunnen ze heerlijke 
gerechten op tafel zetten, dankzij uitstekende keukenapparatuur, zoals een 
inductie kook plaat en combimagnetron. De zwarthouten keuken heeft veel 
opbergruimte, zowel in de kastenwand als onder het keukenblad van het 
kookeiland. ‘Onze keuken is al met al ruim, mooi en praktisch. Echt een 
aanwinst!’
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Met dank aan
Lennaert en Irene
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze witte moderne keuken is praktisch, ruim, licht en open. Mooi 
ontworpen en netjes geïnstalleerd door Schepers Keukendesign in Anna 
Paulowna. Een prachtige woonkeuken.’

Joyce en Jeffrey

19

Schepers_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   19Schepers_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   19 28-09-20   14:2728-09-20   14:27



‘Schepers Keukendesign was aanbevolen door mijn collega. Toen we een 
kijkje namen, was er meteen een klik met Erik Schepers. De samenwerking 
met hem verliep erg prettig. Hij was betrokken en dacht goed en praktisch 
met ons mee. Erik kwam zelf ook met ideeën; zijn adviezen waren waardevol. 
De monteur heeft gezorgd dat alles perfect ging. Kortom, niets dan lof over 
Schepers Keukendesign’, zegt Joyce.

‘DE SAMEN WERKING 
VERLIEP ERG PRETTIG’

20 
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Het mooiste aan de moderne witte keuken? ‘De belijning, die heeft een 
rustig effect op het geheel. De ruime opstelling zorgt ervoor dat we optimaal 
gebruik kunnen maken van de ruimte. Het aanrecht heeft een diep werkblad 
en daardoor diepe laden. Dat geeft dus ook veel opbergruimte. Tegelijk 
is alles strak en op maat uitgevoerd. Dat zie je bijvoorbeeld terug bij het 
afzuigsysteem in de koof. Heel mooi.’
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De keuken beschikt over een inductiekookplaat en een zwartglanzende koel-
vriescombinatie, met aan weerszijden combi-ovens. ‘De inductiekookplaat 
is handig in gebruik en goed schoon te maken’, vertelt Joyce. Uitgesproken 
blij is Jeffrey met de wijnklimaatkast. Middenin de keuken staat een ruime 
eettafel met zes stoelen. ‘Heel gezellig: als we iets klaarmaken gaan de 
kinderen aan tafel zitten om bijvoorbeeld iets te knutselen. Ook schuiven 
we zelf even makkelijk aan. Kortom, een heerlijke woonkeuken!’

‘DIT IS EEN HEERLIJKE 
WOONKEUKEN!’
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Met dank aan
Joyce en Jeffrey
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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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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
‘De moderne witzwarte keuken van Schepers Keukendesign maakt onze 
grote woonkamer compleet! Het is een fijne plek in huis.’

Pieter en Anja
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‘In onze zoektocht naar een nieuwe keuken oriënteerden we ons ook bij 
andere keukenzaken, maar bij Schepers Keukendesign werden we gewoon 
beter geholpen. Erik Schepers stelde relevante vragen, zoals waarom we 
voor iets kozen of waarom we dachten dat bepaalde apparatuur ons zou 
helpen. Zo kwamen we tot een weloverwogen keus. De showroom van 
Schepers Keukendesign is heel overzichtelijk. Niet zo heel groot, maar 
Schepers gaf aan dat hij alles zou kunnen realiseren, en dat was ook zo. 
Met het resultaat zijn we supertevreden.’ 

‘MET ONZE 
KEUKEN ZIJN WE 
SUPERTEVREDEN’
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Anja kan niet zo een-twee-drie aangeven wat zij het mooiste element van de 
keuken vindt. ‘We zijn echt heel blij met het totaalplaatje, met alles wat deze 
keuken ons biedt: een mooie koffiecorner en kastenwand op maat, in zwart 
met houtnerf, en een strak keukeneiland in een matwitte kleur. Over werkelijk 
alles is goed nagedacht. Zo heeft bijvoorbeeld het keukeneiland een dun 
granieten keukenblad en een doorlopende frontlijn, ook aan de kopse kanten 
en daar waar de vaatwasser zit. De keuken klopt tot in detail en heeft daardoor 
een stijlvolle uitstraling.’
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De moderne keuken op maat is van alle gemakken voorzien, waaronder 
een inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging en een stoomoven. Anja 
lacht: ‘Eerst maakte ik niet zoveel gebruik van de stoomoven, maar door 
de coronacrisis kreeg ik de tijd om het apparaat goed uit te proberen. Het 
werkt fantastisch: in een ommezien maak je heerlijke gerechten klaar.’ De 
keuken biedt tevens veel opbergruimte. Aan weerszijden van de ovens 
zitten een vriezer en koelkast. Onder het ruime keukeneiland bevinden zich 
diepe laden. ‘Deze keuken past helemaal bij ons, ons huis en ons interieur!’, 
besluit Anja enthousiast.

‘OVER WERKELIJK 
ALLES IS GOED 

NAGEDACHT’
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Met dank aan
Pieter en Anja
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze woonkeuken is praktisch, gezellig en ruim. We zijn blij hoe Schepers 
Keukendesign de keuken heeft opgeleverd. We merkten dat de klant-
beleving echt voorop staat bij Schepers. Een dikke 9+ wat ons betreft!’

Ruud en Sonja
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Schepers Keukendesign in Anna Paulowna ligt maar zeven kilometer 
verderop van hun huis. ‘Fijn dichtbij én de verhalen over Schepers waren 
positief’, zegt Sonja. ‘Dus we besloten bij Schepers Keukendesign onze 
keuken te kopen. We zijn een keer in de showroom geweest om materialen 
uit te zoeken en Erik Schepers kwam bij ons thuis om de ruimte te bekijken. 
Al snel waren we eruit. Heel prettig aan de samenwerking was dat Schepers 
eenvoudig benaderbaar was. Hij dacht uitstekend met ons mee en was 
heel flexibel.’

‘EEN DIKKE 9+ 
WAT ONS BETREFT’
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Het mooist aan de modern-landelijke keuken? Sonja aarzelt geen moment: 
‘Dat je in de keuken zo praktisch kunt werken. Geen poespas, gewoon mooi 
en makkelijk in gebruik. Het is een heerlijke woonkeuken voor ons gezin, 
waar we geregeld met elkaar zitten. Ook de indeling en keukenapparatuur 
zijn prettig in gebruik. We hebben drie kinderen, dus een grote koelkast 
was een voorwaarde. We hebben er een met biofresh laden, waardoor 
de groenten nog langer op smaak bewaard blijven. Ruud is blij met de 
stoomoven, zodat hij het eten kan regenereren (opwarmen) als ik niet thuis 
ben. Daarnaast is het werkblad op de juiste hoogte afgesteld, wat fijn 
werken is omdat we allebei vrij lang zijn.’ 
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‘GEEN POESPAS, 
GEWOON MOOI EN 

PRAKTISCH’ 

‘Wat ook heel plezierig is, is dat we veel opbergruimte hebben én dat de 
lades veel gewicht kunnen dragen’, voegt Sonja eraan toe. ‘Verder hebben 
we voor het eerst een inductiekookplaat die prima bevalt. Daarnaast 
genieten we dagelijks van de Quooker: in een handomdraai heb je een glas 
kokend heet water voor de thee.’ Waarom de klantbeleving bij Schepers 
Keukendesign zo hoog scoort? ‘Niet alleen de samenwerking was heel 
plezierig, maar ook de aftersales was fijn, bijvoorbeeld een bloemetje als de 
keuken opgeleverd is. Niets dan lof’, zegt Sonja.
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Met dank aan
Ruud en Sonja
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