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Met een maximale beleving
je keuken keuzes maken

Waarom deze brochure?
Spannend hè, een nieuwe woning kopen? Bij LIV weten we daar alles van. Je hebt 

een heleboel te regelen. Jouw nieuwe keuken bijvoorbeeld. In deze brochure 

vind je de keukencheque die is opgenomen in de koopsom van de woning in het 

nieuwbouwproject Parklanen fase 3, en we leggen je uit hoe het werkt als je de 

keuken via LIV koopt.

Op ware grootte beleven
In LIV vind je vier modelwoningen en twaalf stijlappartementen op ware grootte,

die jou een maximale beleving geven bij je toekomstige woning. Ga in je nieuwe

keuken staan en ervaar de ruimte. Beleef zelf welke aanpassingen je nodig hebt. 

Bij LIV draait alles om het realiseren van jouw woonwensen.

Vakkundige keukenadviseurs in LIV helpen jou met liefde en plezier op weg om

de beste keuzes te maken voor jouw nieuwe keuken. Passend bij jouw levensfase, 

jouw persoonlijke woonstijl en budget.



De voordelen van 
een keuken binnen LIV

Deskundig keukenadvies op maat 

afgestemd op jouw woning

Wij maken de installatietekening en 

coördineren alle nodige keukeninstal-

latiewerkzaamheden in samenspraak 

met jouw aannemer

Wijzigingen in kleur en apparatuur 

kun je tot 3 maanden voor opleve-

ring nog aanpassen

De levering van de keuken wordt 

samen met jou en jouw aannemer 

tijdig besproken

Wij maken voor een juiste beeld-

vorming een 3D-impressie van de 

gewenste keuken

Uniek en altijd actueel aanbod

Het inmeten van de keukenruimte 

doen we al tijdens de bouw

Geen aanbetaling



Voor iedere stijl, binnen elk budget

Eindeloos combineren
Deze keukens geven je een beeld van wat er zoal mogelijk is. Uiteraard is het 

mogelijk om jouw eigen wensen te vertalen in een keukenontwerp dat bij je past. 

Onze adviseurs staan je graag bij met kennis en vakkundigheid om de ideale 

keuken samen te stellen.



Maximale keuzevrijheid 
bij de aankoop van een droomkeuken
De keukenadviseurs in onze showroom nemen graag de tijd om al jouw 

persoonlijke vragen te beantwoorden en jouw ideeën en wensen te vertalen in 

jouw droomkeuken op maat.

Je bent altijd welkom om je bij ons te komen oriënteren. Wil je een uitgebreid en 

gedegen advies, dan verzoeken wij je vooraf een afspraak te maken.

Deze keukencheque is niet inwisselbaar tegen contacten en wordt slechts verrekend op de eindprijs van jouw keuken. Maximaal één keukencheque per 

klant. Indien er afwijkende afspraken met de verkopende partij zijn gemaakt, vervalt deze keukencheque. Indien je beslist een keuken bij derden aan te 

kopen dan ontvang je een retourbedrag van €2.110,- inclusief 21% btw retour via de aannemer.

✂

Keukencheque

Ter waarde van de basiskeuken:

€ 3.250,-



LIV PARTNER

Verlengde Energieweg 50 

6541 XX  NIJMEGEN

T. 085 - 070 77 00

W. www.livwonen.nl

Openingstijden

ma-di.  8.30 - 17.30 uur 

wo-do.   8.30 - 20.00 uur

8.30 - 17.30 uurvr.  

za.  

zo.  

9.30 - 17.00 uur 

gesloten




