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Een huis dat past

Net als een kostuum of een jurk moet een huis perfect passen.
Het huis moet passen bij uw stijl van leven. Bij uw wensen hoe u er wilt wonen.
Een keuken moet passen bij uw stijl van koken. Snel en gemakkelijk een maaltijd
bereiden, of uitgebreid dineren en comfortabel wonen.
Uw badkamer past bij uw hang naar genot en luxe, of naar uw stijl van eenvoud.
De inrichting past bij uitgebreid welnessen of snel douchen. Maar altijd
gemakkelijk schoon te houden.
Bij Het Koenehuis vindt u alles voor uw huis dat bij u past. Van keukens en
badkamers tot sanitair, accessoires en tegels.
Ook voor de verbouwing past Het Koenehuis bij u. Of u nu zelf de aannemer kiest
of u zich hierin laat adviseren. Uiteindelijk maakt ú de keuze.
Met Het Koenehuis maakt u uw huis alsof het gegoten zit. Deze brochure laat de
weg zien op weg naar dat perfecte huis.

In zeven stappen

Stap 1: de eerste passen

De start bestaat uit het verkennen van uw keuken,
(bad)kamer of ruimte, van de afmetingen en van
ideeën over de functies van de ruimte. Heeft u zelf
al ideeën of daarvoor misschien te weinig tijd, wij
denken altijd met u mee. De eerste passen zijn
misschien nog wat onwennig, maar worden al snel
steviger. En waar nodig nemen we u bij de hand.
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Het begint in 1922 met de tegelhandel
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1947 het roer over van zijn vader en
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levering van tegels aan consumenten.

de basis voor verdere groei tot een

Daarnaast startte hij de verkoop van

deskundige partner voor de consument.

keukens, badkamers en sanitair. En
steeds meer klanten vroegen om
montage en installatie van het gekochte.
In 1968 is het bedrijf verhuisd naar de
Binckhorstlaan in Den Haag en werd de
naam veranderd in Het Koenehuis. Na
een brand in 1982 zit het bedrijf op de
huidige locatie aan de Maanweg 62 in
Den Haag.

Zo ontstaat er een basis voor een indeling voor uw
badkamer- of keukenarchitectuur. Er vormen zich
beelden over materialen, kleuren, modellen.
Een bijzondere tegel? Kasten of tafels op maat?

Ton, Hans en Erik Koene

Het Koenehuis is niets te vreemd. Integendeel.

Een voorlopersrol heeft Het Koenehuis

We leveren kwaliteit op maat.

nog steeds, ook nu de derde generatie
aan het roer staat: de broers Ton, Hans
en Erik Koene. Zij leggen het accent op
keuken- en badkamerarchitectuur en op
internationale tegelcollecties.

Stap 2: oriënteren in de winkel

Alles door elkaar
In de showroom van Het Koenehuis
staat alles door elkaar. Van kant-en-klare
opstellingen tot losse accessoires en
een ruim assortiment aan tegels. Echter,
niet de goederen, maar uw wensen
staan centraal. Met die wensen gaan

In de showroom kunt u zich oriënteren. Ideeën

we aan de slag. Wilt u een eigenzinnige
of aparte stijl, in de trends van vandaag

en keuze genoeg met het veelzijdige aanbod in

of klassiek… Voor ons maakt het geen
verschil.

keukens, badkamers, sanitair, accessoires en tegels.

In de showroom tonen we u voorbeelden van geslaagde oplossingen. Daar

Maatwerk

betrekken we alle losse elementen

Het eigen meubelatelier van Het

uit de showroom bij: tegels, kasten,

Koenehuis is uniek. Met handwerk
op maat biedt het een perfecte
aanvulling op de leveringen van
onze merkfabrikanten. Om zo
uw huis écht passend te maken.
Met radiatorombouwen, pilaren,
inloopkasten, tafels, ronde kasten,
winkelinrichtingen en complete
keukens op maat.

Heeft u een goede indruk en wilt u met ons verder,
dan maken we graag een afspraak. Daarin praten,
proeven, kijken en ruiken we aan een interieur dat
past bij uw smaak en voldoet aan uw eisen.
Na het uitwisselen van ideeën, kunnen we een
ontwerpschets maken. Daarmee ontstaat een beeld
van de inrichting die u voor ogen staat. Heeft u
speciale wensen? Onze eigen meubelmakerij kan
kasten, tafels en andere meubels op maat maken

apparatuur, aanrechtbladen, sanitair,
accessoires... Samen smeden we ze tot
één geheel, tot úw oplossing.

die zich onderscheiden. Bij Het Koenehuis kan (bijna)
alles. Dat is geen loze kreet, maar er één met inhoud.

Stap 3: tekeningen en berekening

Hoogwaardige materialen
Natuursteen is populair. Het is natuurlijk
en komt uit steengroeven waar ook ter
wereld. Het is vaak slijtvast, gaat lang
mee en houdt een eigen, warm gezicht.
Het Koenehuis verwerkt graag

Het Koenehuis adviseert u tot in detail. Hoe delen we
de ruimte passend in? Waar komen de meubels en
sanitair, wat doen we met apparatuur en tegelwerk?
We adviseren over het gebruik van materialen,
kleuren en merken. Ook de verbouwing spreken
we door. Zo nodig zoeken we samen een goede
aannemer.
De tekening die zo ontstaat plus de uitgebreide
prijsberekening vormen samen het projectplan.
Ook als u alleen van onze expertise gebruik wilt
maken, kan dat. Wij vragen dan een geringe
bijdrage voor onze adviezen.

natuursteen in keukens en badkamers,
in vloeren, in wanden en in aanrecht- en
wastafelbladen. Ook kunststof laminaat,

Een huis dat past op Bonaire

roestvrij staal, hout, corian, composiet

Een relatie van Het Koenehuis verhuisde

en kristalglas zijn hoogwaardige en

naar Bonaire. Vertrouwd als hij was

duurzame materialen waarmee we

met onze expertise, deed hij een

kunnen lezen en schrijven.

beroep op ons voor een comfortabele
keuken, badkamer én de keuze
van vloerafwerking. De materialen
verscheepten we per container. Een
eigen inbouwteam, aangevuld met
lokale krachten, zorgde voor een perfect
eindresultaat dat past in dit tropische
paradijs.

Stap 4: compleet beeld en
passende offerte

Internationale tegelcollecties
Het begin van Het Koenehuis lag in de
tegelhandel. Tegels uit alle windstreken
voor creatieve en karakteristieke
toepassingen. Uit Duitsland, Engeland,
Spanje, Italië of nog verder. In Moorse,
mediterrane of traditionele Victoriaanse

Het hele plan is nu helder. Uw ideeën en onze

stijl. Van natuursteen, handgegoten
plavuizen of glasmozaïek. Of de

Oude villa, nieuw ambacht

ambachtelijk vervaardigde Makkumer

Een oude villa in een parkachtige

tegels. Het Koenehuis heeft ze allemaal,

buitenwijk van een grote stad. Oude

de toonaangevende internationale

grandeur die nieuwe impulsen nodig

collecties van wand- en vloertegels. We

had. Het Koenehuis maakte een perfect

kunnen u er echt alles over vertellen!

passend binnenhuis. De vele ruimtes
zijn met behoud van alle originele
details aangepast aan de eisen die we
tegenwoordig aan comfort stellen. Het
werd weer een villa die past. In deze tijd,
voor haar bewoners, bij haar historie.

vakbekwaamheid en creativiteit zijn verwerkt in een
projectplan met definitieve offerte. Het financiële
plaatje is bekend, uw keuzes kunt u maken, de data
van levering leggen we vast. Als duidelijk is wat we
van elkaar verwachten, is uw handtekening onder de
offerte de start van de volgende stap. Daarbij kunt
u blijven rekenen op Het Koenehuis. We adviseren
en ondersteunen u, bij de hele uitvoering van uw
nieuwe badkamer, keuken en andere ruimten.

Stap 5: de aannemer
en passende afspraken

Het Koenehuis wordt vaak bij projecten betrokken
Duinhuis op waddeneiland

die verder gaan dan het plaatsen van een keuken of

Een relatie van Het Koenehuis heeft een
woning op een van de waddeneilanden.

badkamer. Verbouwingsprojecten, waarin een nauwe

Het is helemaal geïntegreerd met het
duinlandschap. Het interieur sluit daar

samenwerking met aannemers nodig is. Wij kunnen

bij aan. Het Koenehuis droeg er een
steentje aan bij. Met veel natuurlijke

u een netwerk van aannemers bieden waarmee
wij goede ervaringen hebben en die met garantie
verbouwen en leveren. U kiest uiteindelijk zelf de
aannemer die bij u past en maakt onderling
(prijs)afspraken.
Wij blijven u en de aannemer terzijde staan met
raad en daad. Het gaat immers ook om de installatie
van de materialen en apparatuur die wij leveren!
Wij bieden u het zekere gevoel dat u de uitvoering
voor uw verbouwing met het volste vertrouwen kunt
overlaten aan uw aannemer en Het Koenehuis.

materialen, die goed passen bij de
Creatief met topmerken

omgeving. Met een garantie van

Een eigenzinnige keuken of badkamer

comfort en duurzaamheid in keuken en

met een bijzondere sfeer vindt u in meer

badkamer.

zaken. Maar voor én hoogwaardige
kwaliteit én de top in creativiteit, is
er maar één adres: Het Koenehuis.
Topdesign en topkwaliteit gaan samen
in concepten waarmee we precies díe
keuken of badkamer samenstellen, die
uw dromen realiteit maken.

Badkamer naar ons idee

Stap 6: een huis dat past

Ook na het ontwerpen en inrichten
van honderden badkamers, blijft elk
nieuw project een uitdaging. Vooral
in oude, karakteristieke panden zijn
de omstandigheden voor het bouwen
van een comfortabele en functionele
badkamer niet altijd ideaal. Kleine
ruimtes of onlogische plaatsing van
ramen en deuren maken het moeilijk
om aan de vele eisen voldoen die onze
klanten aan een badkamer stellen.

Uw project is geleverd en opgeleverd. De aannemer
heeft zijn werk voltooid. De tegels zijn gevoegd, de
keuken is gemonteerd, het sanitair is aangesloten.
Inclusief alle onderdelen die Het Koenehuis in de
eigen meubelmakerij op maat heeft gemaakt.
Het moment dat u kunt gaan genieten,
is aangebroken…

Juist dan zijn wij extra uitgedaagd.
Kennis van zaken, ervaring, creativiteit
en vooral klantgericht denken zijn dan
onmisbaar. Vraag maar eens hoe wij
een ruimte van 180 x 180 cm kunnen
omtoveren tot een modern badpaleis!

Stap 7: achteraf bewijst
service zijn waarde

Vijf jaar garantie
Lang voordat anderen in Nederland de
garantie afgaven op de levering van
keukens en badkamers, ontwikkelde Het
Koenehuis al een eigen all-in garantie.
Daarin gelden niet de afzonderlijke en

Keukens en badkamers zijn opgebouwd uit
halffabricaten, die pas in uw huis tot één geheel
samensmelten. Ook bij de beste leveranciers heb
je te maken met mensen van vlees en bloed; er kan

verschillende garantiebepalingen van de
diverse leveranciers van materialen en
apparatuur, maar neemt Het Koenehuis
deze zekerheden over. U krijgt één
garantiecertificaat, met een bijbehorend
onderhoudsboekje. Goed voor vijf jaar
garantie op geleverde apparatuur en
materialen.

dus altijd iets mis gaan. Maar dan gaat het er om hoe
snel en probleemloos je een foutje herstelt. Dán pas
blijkt wat service waard is.
De meeste van onze klanten hebben deze service van
Het Koenehuis niet nodig. Gelukkig maar, en daar
zijn we ook trots op. Maar mocht er toch iets zijn, dan
kunt u volledig op ons rekenen. Want een andere
instelling past niet bij ons.

Naar de Côte d’Azur
Voor de verbouwing van een huis
bij St. Tropez was een uitgekiende
projectplanning vereist. Daar zijn we
sterk in. Alle elementen zijn in één
keer geleverd. De diverse specialisten
deden hun werkzaamheden in een
logische volgorde. En het resultaat was
verbluffend. Typisch een project voor Het
Koenehuis.

Graag tot ziens bij Het Koenehuis

Stap gerust eens binnen bij Het Koenehuis voor een
vrijblijvende kennismaking. U praat met een ervaren
adviseur over uw wensen om uw woon- en/of
werkruimte in te richten of te veranderen. U krijgt een
indruk van de vele mogelijkheden voor materialen,
kleuren, toepassingen, merken en ideeën.
Heeft u het gevoel bij ons thuis te zijn? Maak dan
een afspraak. Daarin praten we graag met u verder
om uw wensen te concretiseren. We maken een
uitgewerkt voorstel, met tekeningen die aansluiten
op uw wensen. Met een overzichtelijke offerte voor
de kosten. De volgende stap is de realisatie van uw
droomproject. Zodat u het huis krijgt dat bij u past.
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