TIPS KEUKEN
Wie een nieuwe keuken wil gaan kopen, zal daar de nodige tijd voor uit moeten trekken.
Een goede voorbereiding met betrekking tot het kopen van een nieuwe keuken is dan ook
belangrijk. Veel informatie biedt het internet. Via de zoekterm: Tips voor een keukeninrichting
krijgt u veel informatie.
Hieronder volgen enkele praktische tips:
-

-

-

-

Onderkasten met laden zijn gemakkelijker en overzichtelijker dan kastjes met deurtjes. Je
kunt dan beter overzien wat zich in de lade bevindt.
Ook een apothekerskast is erg handig.
Indien u ook bovenkastjes wilt laten aanbrengen laat deze dan tot aan het plafond komen
Dit voorkomt vetaanslag boven op de kastjes en ze bieden extra ruimte voor minder vaak
gebruikte spullen.
Plaats geen horizontale handgrepen met uitstekende punten. Hier kun je met kleding achter
blijven haken. Afgeronde handgrepen zijn beter. Hetzelfde geldt voor deurklinken.
Grepen aan kastjes in contrasterende kleuren zijn handig voor slechtzienden.
Een kookeiland, anders dan in combinatie met spoelbak, noodzaakt tot oversteken met
hete pannen en is daardoor minder veilig. Zeker voor senioren wordt dit afgeraden.
Zorg voor voldoende afzetvlak aan beide zijden van de kookplaat, min. 0,30 m. Dit geldt
ook voor de spoelbak, waar 0,60 m ideaal is.
Plaats de vaatwasmachine in het kastje naast de spoelbak, zodat je geen lange looplijn
hebt met de natte vaat, maar niet direct tegen een wand vanwege het spatten.
Probeer plaatsing van de vaatwasmachine naast de koelkast te vermijden vanwege
warmte.
Kies een goede afzuigkap die gemakkelijk schoon te maken is.
Laat de aansluitingen van de apparaten altijd in het kastje naast het apparaat maken, zodat
je bij de stekker kunt zonder het apparaat te verwijderen.
Eén hendel-mengkranen zijn gemakkelijk met één hand te bedienen. Een hoge uitloop
zorgt ervoor dat er ook een hoge pan/waterkoker of emmer onder kan.
Wanneer er een raam boven het aanrecht is, let er dan bij het uitzoeken van de kraan wel
op dat de uitloop niet te hoog is, zodat het raam niet meer geopend kan worden.
Kies voor vlakke deurtjes en een tegel boven het aanrecht met zo weinig mogelijk voegen.
Alle randjes en voegen worden gauw vuil en vragen extra onderhoud.
Laat de kookplaat en de spoelbak zo vlak mogelijk in het werkblad integreren, zodat u met
een doek het water en vuil van de kookplaat en aanrecht gemakkelijk in de spoelbak kunt
vegen.
In een kleine keuken zou je ook de binnenkant van de kastdeurtjes kunnen benutten om
kleine dingen aan op te hangen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat van de Stichting Voorlichting en
Adviescommissie Wonen: vacwonenvenlo@gmail.com

