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V O O R G E S T E L D  D O O R

E R I K  V A N  D E N  B E L T  

W O R D  J I J  O N Z E  N I E U W E
A M B A S S A D E U R ?



Heb jij Facebook, Instagram of TikTok?
Wellicht gebruik je dagelijks social media en
deel je geregeld berichten over allerlei
zaken. 

Mocht je ook content delen over jouw
zoektocht naar jullie droomkeuken? 
Dan hebben wij een leuke actie voor jou! 

Wij hebben inmiddels al veel prachtige keukens
mogen plaatsen. Misschien heb je ons zelf ook
opgezocht op social media voordat je een
afspraak hebt gemaakt.

Naast onze website zijn onze sociale media
kanalen een belangrijke bron voor het bereiken
van potentiële klanten.  

J i j  zou ons daarbij kunnen helpen door over
jullie bezoeken aan onze showroom content te
posten. Maar niet alleen tijdens dit proces,
maar ook wanneer bijvoorbeeld onze monteurs
aan het werk zijn (uiteraard dit graag in overleg
met onze monteurs), of wanneer jullie keuken
helemaal is geplaatst en jullie er echt gebruik
van gaan maken.  

Jouw winst? Dat leggen we graag
hieronder aan je uit.  
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ALS AMBASSADEUR
VAN KEUKENHUIS
LOCHEM ONTVANG JE
LEUKE EXTRA'S

Jouw moeite en inzet worden uiteraard
beloond. Hiervoor hebben wij een aantal
pakketten samengesteld

Dus wil j i j  wel op een eenbvoudige manier
leuke extra's ontvangen door ons te taggen
in je posts? Dan is het Ambassadeurschap
echt iets voor jou!

Vragen over hoe je dit het beste kunt
aanpakken? Bekijk dan even de FAQ.
Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem dan
gerust contact op met Nanneke. Zij is onze
specialist op dit gebied.



PAKKETTEN. 
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BRONS ZILVER GOUD

4 posts op Facebook,
Instagram en of Tiktok
(verspreid gedurende de
leveringsperiode)  
Review keuken

8 posts op Facebook,
Instagram en of Tiktok
(verspreid gedurende de
leveringsperiode)   
Review keuken

VOOR WELK PAKKET KIES JIJ?

T.W.V.
€149,-

T.W.V.
230,-

T.W.V.
€350,-

Liever een ander cadeau? De waarde van het betreffende pakket is ook inwisselbaar voor een cadeaubon, 
te besteden bij Keukenhuis Lochem (maar niet inwisselbaar tegen geld).

 

Grillplaat - Met deze grillplaat
bak je jouw steaks en
hamburgers gemakkelijk op je
inductie kookplaat. De warmte
wordt gelijkmatig verdeeld over
het grilloppervlak van 36 bij 20
centimeter groot.

Pan Ø 22 (bodem) / 24 cm (top),
5.5 liter, met glazen dekselPan
Pan Ø 18 (bodem) / 20 cm (top),
3.5 liter, met glazen dekselPan
Pan Ø 14 (bodem) / 16 cm (top), 2
liter, met glazen dekselPan
Pan Ø 22 (bodem) / 28 cm (top),
met anti-aanbaklaagPan
Pan Ø 18 (bodem) / 24 cm (top),
met anti-aanbak laagSteelpan
Pan Ø 14 (bodem) / 16 cm (top);
1,2 liter

MateriaalHoogwaardig roestvrij staal
(18/10)

 

Pannenset  - pannenset, 
6 delig Geschikt voor inductie

Teppanyaki - maak je op je
inductie kookplaat de lekkerste
Aziatische gerechten. Op de
roestvrijstalen plaat is het
overal even heet. 

6 posts op Facebook,
Instagram en of Tiktok
(verspreid gedurende de
leveringsperiode)   
Review keuken



FAQ.

1.Wat telt als post?
Een post mag in de vorm van een bericht, video
of story op Instagram en Facebook.  

2.Waar moet een post aan voldoen?
Wij stellen verder geen eisen aan de content.
Zolang je Keukenhuis Lochem er in vermeld door
middel van een tag. Dus.... @keukenhuislochem 

3.Hoe weten jullie wanneer ik post?
Doordat je Keukenhuis Lochem tagged in je posts
(@keukenhuislochem) kunnen wij zien dat je ons
noemt. Tip: maak een printscreen van de
geplaatste posts waarin je Keukenhuis benoemd. 

4.Tips voor het plaatsen van een
post?
Plaats een bericht waar jij  je prettig bij voelt.
Het is vooral belangrijk dat de content past bij
wie je bent. 

5.Tot wanneer geldt deze actie?
Je kunt punten sparen tot wanneer je je
gewenste doel hebt bereikt. Bekijk de pakketten
om te zien aan welke voorwaarden je moet
voldoen.   

6. Hoe laat ik een recensie achter?
Je kunt een recensie achter laten door deze te
mailen naar info@keukenhuislochem.nl
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HEB JE EEN ANDERE VRAAG?
MAIL JE VRAAG NAAR: INFO@KEUKENHUISLOCHEM.NL



 

 

 
Walderstraat 5, Lochem

0573 215056
info@keukenhuislochem.nl

www.keukenhuislochem.nl
 

https://www.instagram.com/keukenhuislochem/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100071347402087
https://www.google.nl/maps/place/Walderstraat+5,+7241+BH+Lochem/@52.1619431,6.4119646,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c78c944271db27:0x9586f649635e9e69!8m2!3d52.1619398!4d6.4141533
tel:0573-215056
mailto:info@keukenhuislochem.nl
https://keukenhuislochem.nl/

