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WONEN IN DE VILGERT VELDEN MET EEN 

KEUKEN VAN NUVA  

Wonen in het bouwplan de Vilgert Velden wordt 

dagelijks genieten met een keuken van Nuva 

Keukens. Speciaal voor u hebben we een nieuwe 

keuken samengesteld passend bij de  

keukenruimte in uw woning. Deze ziet u verderop 

in deze brochure.  

 

Benieuwd? Bezoek dan snel onze showroom in 

Deurne. Onze adviseurs kunnen u alles vertellen 

over de mogelijkheden.    
 

LEKKER WONEN IN EEN LANDELIJKE OMGEVING 

Aan de rand van Velden in een fraaie landelijke 

omgeving, wordt de woonwijk De Vilgert gebouwd. 

Je woont hier midden in de natuur met veel rust en 

ruimte om je heen. Er zijn inmiddels al diverse 

woningen in verschillende types gebouwd, zoals 

hoek- en rijwoningen, 2 onder 1 kapwoningen en 

vrijstaande woningen. En er zijn bouwkavels te koop 

waar je jouw eigen huis kunt bouwen! De nieuwe 

wijk krijgt dan ook al echt vorm. 

Velden is centraal gelegen in Noord Limburg, tussen 

rivier de Maas en de Duitse grens in de directe 

nabijheid van de stad Venlo. De mooie, soms wilde 

natuur en de vele recreatie mogelijkheden, maken 

dit gebied een fantastische omgeving om te wonen 

en te recreëren. 

Op 4 kilometer afstand vanaf Velden ligt de stad 

Venlo. Daar proef je het gastvrije karakter van 

Limburg. Venlo vormt het hart van een uitgestrekte 

groene regio met pittoreske dorpjes. 
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UW KEUKEN 

Speciaal voor het project de Vilgert Velden hebben wij voor u onderstaande keuken 

samengesteld. Een stijlvolle moderne keuken uitgevoerd in hoogglans wit. Mocht u deze 

keuken in een andere kleur willen is dat uiteraard mogelijk. Een greeploze hoekopstelling, 

voorzien van luxe uittrekelementen onder het kookgedeelte voor extra bergruimte.   

 

Specificaties: 

Deze greeploze hoogglans keuken is van ons merk Motivo en is voorzien van een granieten 
werkblad van 2 cm dik. De keuken is uitgerust met een 5-pits gaskookplaat, een moderne 
wandafzuigkap, een koelkast, een combi magnetron en een vaatwasser, allen van het merk 
Siemens.  
  

*De afgebeelde accessoires behoren niet tot de leveromvang. 
 

* 
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WELKOM BIJ NUVA KEUKENS 

Nuva Keukens werd in 1978 opgericht in het Brabantse dorp Someren en is de afgelopen jaren 

uitgegroeid tot een van de grootste keuken ondernemingen van het zuiden van Nederland. 

Klantgerichtheid staat bij Nuva keukens hoog in het vaandel. Na de aankoop van uw nieuwe 

keuken, vragen we altijd hoe u het proces ervaren heeft en of u 100% tevreden bent. Wij zijn 

namelijk pas tevreden als u dat ook bent. Kom naar onze showroom in Deurne en laat u 

verrassen door onze mogelijkheden.  

 

WAAROM NUVA KEUKENS? 
 

√  Ruim 35 jaar ervaring in keukens  

√  Wij maken voor u complete installatietekeningen en stemmen deze af met de aannemer 

√  Controle ter plaatse over de voortgang van het bouwplan de Vilgert Velden 

√  Daardoor in staat om snel te schakelen bij eventuele aanpassingen in de keukenruimte 

√  Uw keuken wordt geplaatst voor oplevering van de woning door onze eigen monteur 

√  Uw keuken wordt gebruiksklaar voor u opgeleverd 

√  Totale ontzorging op keukengebied 

√  Uw keuken valt onder de woningborg-garantie   
 

Kom nu naar onze showroom en laat u verrassen door Nuva Keukens in Deurne. Maak vooraf een 

afspraak en onze adviseurs helpen u graag verder.   


