


Sterke ontwerpen 
die zich ontvouwen 
tot unieke keukens

Portfolio:

Erik van den Belt
Eigenaar 
Ontwerper

Op zoek naar een keuken die voldoet
aan jouw dromen en wensen?
Samen met jou gaan vertalen wij dit
naar een prachtig en uniek ontwerp.  

Want ontwerpen kun je wel aan ons
overlaten. Neem een kijkje in ons
lookbook, hierin presenteren wij een
greep uit onze opgeleverde projecten.



Het totaalplaatje
is waar het om 
draait.

Nicole Ottenschot
Interieurontwerpster 
met een grote passie 
voor keukens

Graag help ik jou met
interieuradvies, ontwerp en het
visualiseren van jouw ideeën. 
Een fijne woon- of werkruimte
begint bij een goed ontwerp. 

Samen gaan we een sfeervol
interieur creëren die naadloos
aansluit op jouw woonwensen.
Dit doe ik door rekening te
houden met jouw voorkeur voor
kleur, woonstijl en budget.

Portfolio:



zwart & hout

Ootmarsum

Erik van den Belt





Blij met de top service en levering
 

Toen we terecht kwamen bij Erik, merkten we direct een
groot verschil. Hij luistert naar je wensen, laat direct

concrete mogelijkheden zien en gaat met al deze input
tekenen. Zo kwamen we al snel tot het perfecte plaatje voor

in ons nieuwe huis. We zijn ontzettend blij met het
eindresultaat en de persoonlijke samenwerking met

Keukenhuis Lochem. Van eerste ontwerp tot levering en
installatie hebben wij het ervaren als super persoonlijk,

servicegericht en professioneel.
 

Tony & Stefanie



licht & open
Prachtige combinatie van Feel White Softmat 
in combinatie met Vulkaan Eiken. 

Nicole Ottenschot

Arnhem





 
We krijgen ontzettend veel complimenten over de keuken.

 
 Bedankt voor onze prachtige keuken. Blij dat alles zo is

geworden zoals we het in gedachten hadden. 
Het was een prettige samenwerking en ook nog een extra

bedankje aan Willard & Han! 
-

Niek & Els



Kleuradvies 
Ontwerpen  
Visualiseren
www.ottenschotinterieurendesign.nl

https://www.instagram.com/ottenschot_interieur_design/
https://www.ottenschotinterieurendesign.nl/


combi van kleuren
Prachtige combinatie van Perfect Sense Black (mat).

Vriezenveen

Erik van den Belt





Volop genieten met ons gezin van deze leefkeuken! 
 

Zo ontzettend blij met onze mooie keuken!!! Keukenhuis Lochem
bedankt voor je prachtige ontwerp, jullie vakmanschap, oog voor
elk detail. Je hebt voor ons een heerlijke leefkeuken ontworpen

waar we elke dag volop van genieten met ons gezin!!
 

- Familie Kerkdijk- 



combi van stijlen
Tijdloze klassiekers gecombineerd met strakke belijning
in een jaren '30 woning. Prachtige combinatie van
Perfect Sense materiaal uitgevoerd in 2 kleuren. 

Borne

Nicole Ottenschot







Na diverse ontwerpen, is er gekozen om de keuken een centrale
plek in de woning te geven. Hierdoor kon er een vrijstaand

eiland gerealiseerd worden en vormt de woonkeuken de
verbinding tussen woonkamer en eettafel.

 
De keuken is voorzien van een ingebouwde kastenwand en 

een ruim kookeiland met zitgedeelte. 



KOFFIE?
KOM GERUST LANGS
Er is meer mogelijk dan je denkt.  

In het hart van de historische stad
Lochem vind je onze met smaak
ingerichte showroom. De plek
waar wij je graag meenemen in de
wereld vol mogelijkheden van
maatwerk keukens.

De plek waar wij jouw dromen en
wensen realiseren tot een uniek
eindresultaat.

Door de samenkomst van
jarenlange ervaring in de
keukenbranche, de eigen kijk en
out of the box ontwerpen
ontwikkelen sterke ontwerpen
zich tot unieke keukens. Deze
persoonlijke maar toch eigenwijze
aanpak met oog voor detail,
maakt dat jij je thuis en gehoord
voelt.

Wij staan graag voor je klaar om
van jouw huis de plek te maken
waar jij je helemaal thuis voelt.



THUIS IN ELKE 
KEUKEN & INTERIEUR

Blijf op de hoogte via onze socials

https://www.instagram.com/keukenhuislochem/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100071347402087
https://www.tiktok.com/@keukenhuislochem


Tot ziens bij

Walderstraat 5 ,  Lochem - 0573-21 50 56 - info@keukenhuislochem.nl

www.keukenhuislochem.nl 

tel:0573215056
mailto:info@keukenhuislochem.nl
https://keukenhuislochem.nl/
https://keukenhuislochem.nl/

