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Jan-Willem Koopman, Koopman Personal Design, Enschede

PERSOONLIJKE AANDACHT 
EN BETROKKEN HEID TYPEREN 
KOOPMAN DESIGN
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We zijn de oudste zelfstandige keuken- en badkamerleverancier van Enschede! 
Koopman Design zet zich al twee generaties gepassioneerd voor u in. Mijn 
vader begon in 1984 – in de crisistijd – met een eenvoudige tegelhandel en 
tegelzetbedrijf. Drie jaar later kwam ik, Jan-Willem Koopman, als twintigjarige 
en heao-student bij hem in dienst. Een aantal jaren later nam ik het bedrijf over; 
in deze periode is de showroom veranderd van een eenvoudige winkel tot een 
luxe keuken- en badkamershowroom met een grote tegelafdeling. We hebben 
inmiddels een goede naamsbekendheid opgebouwd in de regio.

NO NONSENS, 
AFSPRAAK IS 
AFSPRAAK
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De manier waarop we met onze klanten omgaan, is door de jaren heen dezelfde 
gebleven: no nonsens, korte lijnen en afspraak is afspraak. We gaan samen met 
u als klant op zoek naar het mooiste ontwerp. We houden daarbij rekening met 
uw wensen, eisen, leefsituatie en natuurlijk uw budget. We leveren niet alleen 
de producten, maar we kunnen ook de complete installatie verzorgen. Hiervoor 
werken we, onder mijn supervisie, samen met een team van specialisten die de 
keuken en/of badkamer volledig installeert. Tijdens de installatie kom ik regelmatig 
een kijkje nemen. Zo kan ik zelf zien of wat we op papier allemaal hebben bedacht 
in de praktijk net zo mooi is.
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Koopman Design ontwerpt en plaatst graag een keuken of badkamer die 
uniek is. We gaan altijd op zoek naar de ideale combinatie van comfort, plezier 
en duurzaamheid. Een keuken of badkamer die helemaal is afgestemd op uw 
wensen, uw persoonlijkheid en uw leefsituatie. Deze persoonlijke aandacht en 
enorme betrokkenheid typeren Koopman Design. We nodigen u graag uit om aan 
de Blekerstraat 67a in Enschede onder het genot van een kop koffie verder te 
praten over uw keuken- en/of badkamerwensen.

WIJ GAAN ALTIJD  
VOOR TOPKWALITEIT 
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Geriefelijk, van hoge kwaliteit en gebruiksvriendelijk. Zo zien we graag uw 
keuken en badkamer. We gaan voor optimaal kook- en woonplezier. Samen 
met u zoeken we elementen die passen bij uw wensen. Koopman Design 
heeft verschillende stijlen in huis en eersteklas tegels. Uiteraard kunnen 
wij de meest moderne snufjes aanbieden. Wij gaan altijd voor topkwaliteit 
in materialen en apparatuur. Wij streven naar duurzaamheid. Dan is een 
degelijke kwaliteit van keukens en badkamers vanzelfsprekend.
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Onze service is uitstekend: voor, tijdens en na het project. De service 
begint met een goed gesprek, zowel in de showroom als thuis. We horen 
bijvoorbeeld graag van u of u vaak in de keuken staat en of u kinderen 
heeft. Dat zijn vragen die ertoe doen omdat ze van invloed zijn op uw 
keuze. Vervolgens maken we een totaalplan. U doet geen aanbetaling, 
maar betaalt bij oplevering. Wij doen de volledige montage en installatie en 
komen al onze afspraken na. Uiteraard blijft u telkens één aanspreekpunt 
houden. Is eenmaal de keuken of badkamer opgeleverd, dan kunt u ook 
daarna altijd bij ons terecht met uw vragen. Wij staan voor u klaar!
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze keuken is net een prachtig meubelstuk, precies zoals we wensten. 
Koopman Personal Design heeft in zijn ontwerp de keuken en woonkamer 
fraai ineengevlochten. De speciaal op maat gemaakte eettafel past daar 
uitstekend bij.’

Lorette en Rainier

13
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‘Koopman Personal Design vonden we op internet. De showroom was 
smaakvol ingericht en het eerste contact met Jan-Willem Koopman was 
fijn. Ons besluit was toen snel genomen om hier een keuken te kopen. Ook 
daarna verliep de samenwerking prima. Koopman dacht goed met ons 
mee. De keuken is sober en strak, helemaal op maat. Heel mooi vinden 
wij de perfecte belijning en de combinatie van materialen en kleuren, zoals 
de marmeren look en de mat-witte kleur van de kasten. Daarnaast is de 
keuken zeer gebruiksvriendelijk’, vertelt Lorette.

‘KOOPMAN 
DACHT GOED 

MET ONS MEE’

15
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De fraaie keuken van Rainier en Lorette is op zeer slimme wijze ingedeeld. 
Zo bevinden zich twee koelkasten achter de stenen wand in de woonkamer. 
De hoge kastenwand rondom de stoomoven, combimagnetron en het 
ingebouwde koffiezetapparaat, wijkt iets terug en is daardoor minder 
prominent aanwezig in de ruime woonkamer. Een vaatwasser – ook niet 
zichtbaar – zit in het marmeren blok, naast de laden die onder de inductie-
kook plaat met geïntegreerde afzuiging zitten. De laden van het keuken-
eiland zijn diep en bieden net zoals de kasten veel opbergruimte.

DE KEUKEN IS 
OP SLIMME WIJZE 

INGEDEELD

16 
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‘Over alles is nagedacht’, zegt Lorette enthousiast. ‘De speciaal op maat 
gemaakte eettafel is even hoog als de rechterhelft van het keukeneiland 
met spoelbak, wat zorgt voor een mooie symmetrische belijning. Het 
marmeren blok springt eruit, wat de keuken speels en boeiend houdt. Ook 
is de opstelling heel uitnodigend; je loopt er makkelijk omheen of je schuift 
gezellig aan de tafel. De keuken zorgt al met al voor veel gezelligheid in huis. 
Je bent constant betrokken bij elkaar, omdat keuken en woonkamer een 
harmonieuze eenheid vormen. Elke dag genieten we er weer van!’

17
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Met dank aan
Lorette en Rainier
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BINNENKIJKEN BIJ
Bart en Ellen. ‘Wij hebben een sfeervolle, praktische keuken met een 
warme uitstraling. We leven en koken er graag. Een mooi staaltje werk van 
Koopman Keuken Design.’

Bart en Ellen

19
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‘De rust die van Koopman Keuken Design uitgaat, zowel van de eigenaar 
Jan-Willem Koopman als van de showroom, is werkelijk een verademing 
tussen heel veel andere keukenzaken. Je gaat rustig rond de tafel zitten en 
bespreekt je wensen en je leefsituatie, waarna er een heel mooi ontwerp 
komt uitrollen. Geen opdringerig gedoe of iets dat tegen je ideeën ingaat. 
Dat is prettig omdat je toch een belangrijke investering doet. We zijn 
zeer tevreden met de wijze waarop Koopman Keuken Design met ons is 
omgegaan’, vertelt Ellen. 

‘BIJ KOOPMAN GEEN 
OPDRINGERIG GEDOE’

20 
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Tijdens het proces van oplevering kwam Jan-Willem geregeld even kijken 
of de installatie van de keuken goed verliep en besprak telkens of alles naar 
wens was. Over deze klantvriendelijke houding, die hij bij al zijn klanten heeft, 
zijn Bart en Ellen zeer te spreken. Net als over het uiteindelijke ontwerp. 
‘We houden van moderne, strakke keukens en onze keuken is daar een 
prachtig voorbeeld van. Bovendien zijn de materialen van uitstekende 
kwaliteit, waardoor de keuken heel duurzaam is.’

22 
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Het kookeiland is zo opgesteld dat de twee dochters van Bart en Ellen 
gezellig even aan de bar kunnen zitten als Ellen staat te koken. ‘Dit is echt 
dé plek in huis waar geleefd wordt. De keuken vormt een mooi onderdeel 
van het interieur, dat nog eens versterkt wordt door een bijpassend dressoir 
dat van hetzelfde materiaal is gemaakt.’ De symmetrisch aangebrachte 
keuken apparatuur benadrukt de harmonieuze uitstraling van de keuken. 
De wijn klimaat kast is een smaakvolle blikvanger in het geheel. De koel- en 
vries combinatie zijn stijlvol weggewerkt achter houten fronten. En last but 
not least… de keuken heeft heel veel bergruimte. ‘We zijn er in één woord 
blij mee!’, zegt Ellen.

‘DIT IS ECHT DÉ 
PLEK IN HUIS WAAR 

GELEEFD WORDT’

23
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Met dank aan
Bart en Ellen
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DESIGN
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Wat is design? Dat heeft op z’n minst te maken met originaliteit, met 
extra waarde en betekenis toevoegen aan het ontwerp. Je designkeuken 
voegt ook waarde toe aan je leven, je huis en je interieur. Elke dag weer 
geniet je van de exclusiviteit en het comfort van een luxueuze keuken. In 
een stijlvolle ambiance vloeien koken en wonen in elkaar over. 

27

pag 25-36_STIJL Design.indd   27pag 25-36_STIJL Design.indd   27 28-09-20   15:1328-09-20   15:13



Wat is design? Dat heeft op z’n minst te maken met originaliteit, met 
extra waarde en betekenis toevoegen aan het ontwerp. Je designkeuken 
voegt ook waarde toe aan je leven, je huis en je interieur. Elke dag weer 
geniet je van de exclusiviteit en het comfort van een luxueuze keuken. In 
een stijlvolle ambiance vloeien koken en wonen in elkaar over. 

27

pag 25-36_STIJL Design.indd   27pag 25-36_STIJL Design.indd   27 28-09-20   15:1328-09-20   15:13



28 

pag 25-36_STIJL Design.indd   28pag 25-36_STIJL Design.indd   28 28-09-20   15:1328-09-20   15:13

Je pakt een wijntje uit de wijnklimaatkast en schenkt je gasten in. Aan het 
keukeneiland schuiven zij aan of ze helpen een handje mee in de ruime 
keuken. Maar net zo lief kom je na een dag hard werken even tot rust: op 
deze plek stijg je uit boven het geroezemoes van je leven. Je geniet van 
de schoonheid van materialen, van vormgeving en van kleuren.
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Jouw designkeuken kenmerkt zich door krachtige lijnen, een perfecte 
routing en indeling. Mooie details, een nette afwerking, verfijnde vorm
geving en bijzondere verlichting komen samen in een smaakvol resultaat. 
Geen dertienineendozijn, maar origineel en onderscheidend: dat is 
jouw designkeuken.
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In jouw designkeuken zwaait minimalisme de scepter. Tegelijk gaan 
innovatie en kwaliteit uitstekend samen. Je voelt meteen: een ideale 
kook omgeving om heerlijke gerechten op tafel te kunnen zetten. Met de 
laatste snufjes op het gebied van keukenapparatuur. Je kan bijvoorbeeld 
met je mobiel de oven op afstand aanzetten. Gemak dient de mens, of 
liever gezegd dient jóú.
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Een warme gloed doortrekt je huis. Stoer, eenvoudig en sober is het 
interieur. Dat komt vooral door natuurlijke materialen als hout, metaal en 
beton. Oorspronkelijke details maken het plaatje af. Je industriële keuken 
is robuust van karakter, net zoals jijzelf. Een tikkeltje eigenzinnig, maar 
wel verfijnd. Hier voel je je thuis. 
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De industriële keuken is niet te plaatsen in een hokje: soms is deze 
keuken helemaal zwart of donkergrijs. Maar dan ineens popt roestbruin 
of olijfgroen op. Onderdelen van blauwstaal, rvs, koper of leer geven 
de industriële keuken een speels effect. De maatvoering is doordacht. 
Iedere dag dat je je keuken binnenloopt, ben je weer verrast: wat mooi!
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In jouw industriële keuken is alles op elkaar afgestemd. De routing klopt, 
het werkblad is diep, alles is op maat. De fronten en het keukenblad zijn 
duurzaam gemaakt, met een passie voor schoonheid en vakmanschap. 
Authentiek, maar wel strak en modern, soms met een knipoog naar de 
tijden van weleer. Ambachtelijk en stijlvol.
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Details maken het robuuste karakter van jouw industriële keuken zachter, 
of zetten dat juist aan. Helemaal passend bij jou en je huis. Dat kunnen 
de grote vloertegels zijn of de bijzondere verlichting, maar ook een roze 
wand. De keukenapparatuur is hoogstaand, innovatief en kwalitatief. 
Een uitnodiging om het beste in jezelf als kok naar boven te halen.
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MODERN
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Je keuken past bij je huis: strak en modern. In een lichte kleur of juist in 
donkergrijs en zwart, met een mooie belijning en vanzelf veel kookgemak. 
Een plek waar functioneel en eigentijds wonen elkaar ontmoeten. Precies 
zoals je zelf wilt leven. Gestructureerd, maar wel sfeervol. Waar veel 
ruimte is om lekker te koken. Een gezellige plek, waar gezin of vrienden 
graag aanschuiven aan het keukeneiland.
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Een rustige uitstraling is belangrijk in een moderne keuken. Het leven is 
immers al druk genoeg, dan is het fijn als het thuis opgeruimd is. Met veel 
bergruimte en greeploze kasten en laden. Een uitgekiend lijnenspel zorgt 
voor een strak geheel. Een verrassend detail of een gezellige nis maken 
jouw keuken zo heel persoonlijk.
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Een houten kastenwand, een goudkleurige Quooker of een marmeren 
keukenblad: het kan allemaal in een moderne keuken. De basis is 
namelijk dezelfde: grote vlakken, een strakke belijning, veel comfort en 
een luxe uitstraling. Zo ontstaat een harmonieus geheel, passend bij je 
huis en interieur. Een plek waar je dagelijks graag vertoeft, een plek waar 
je tot rust komt.
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Hoogwaardige apparatuur maken jouw moderne keuken compleet. Denk 
aan een stoomoven, een oven met een zelfreinigend systeem of een 
wijn klimaat kast. Het is heerlijk kokerellen op een ruim werkblad of kook
eiland. De inductiekookplaat verwarmt snel. Er hangt geen ontsierende 
afzuigkap, maar het afzuigsysteem is verwerkt in het plafond of de 
kookplaat. In deze prachtige ambiance is koken nóg leuker geworden.
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LANDELIJK
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Laten we eerlijk blijven: de appeltaart met noten geurt niet alleen heerlijk 
in een landelijke keuken. Maar jouw landelijke keuken nodigt wel uit tot 
het maken van smakelijke taarten en gerechten met verse producten van 
het land. Koken is een feestje in deze gemoedelijke en sfeervolle keuken.
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De deuren naar de tuin staan open. Je haalt diep adem en geniet. In 
jouw landelijke keuken komen ontspannen koken en gezelligheid samen. 
Een sfeervolle plek waar het fijn is met je gezin, familie en vrienden. Waar 
ruimte is voor elkaar, waar een ieder zichzelf kan zijn. Als het even kan 
met een lekker stukje taart of een overheerlijke quiche.
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Een landelijke keuken kenmerkt zich door authentieke materialen en 
soms onbewerkt hout. Een originele kraan, aparte grepen, een robuust 
fornuis en een keukenblad van hardsteen. Soms met stoere tegels op 
de vloer, of een bloembehang en Friese witjes op de wand. Het is jouw 
keuken, jij mag het zeggen. Wij adviseren en begeleiden je graag.
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Warm en modern is jouw woonkeuken de spil in je huis. Je beschikt 
over ruime kasten en vanzelfsprekend een ruim werkblad. De landelijke 
keuken met strakke elementen is van alle gemakken voorzien, de 
technologie van de keukenapparatuur is hoogstaand. In deze gloedvolle 
ambiance komen lekkere gerechten bijna vanzelf tot stand: je hoeft ze 
alleen maar in te koppen.
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze wensen zijn uitstekend vertaald in een prachtig ontwerp van keuken 
en badkamers. We zijn meer dan tevreden over de samenwerking met 
Koopman Personal Design’, zeggen Gerard en Marloes.

Gerard en Marloes
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Marloes en Gerard waren op het spoor van Koopman Personal Design 
gezet door mond-tot-mondreclame. Daar hebben ze geen moment spijt 
van gehad. ‘Jan-Willem Koopman dacht uitstekend met ons mee, voelde 
ons goed aan, gaf prima adviezen en leverde een keuken en badkamers die 
perfect bij ons passen. Als we hem vragen stelden, kregen we altijd direct 
antwoord. Jan-Willem bleef gedurende het hele proces professioneel, niets 
was hem teveel. Echt heel prettig om met hem samen te werken.’

‘JAN-WILLEM 
GAF PRIMA 
ADVIEZEN’
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Marloes staat graag te kokkerellen en maakt daarbij gebruik van uitstekende 
keukenapparatuur. ‘‘We zijn blij met onze stoomoven. We koken heel bewust 
omdat we houden van een gezonde leefstijl. Het apparaat behoefde enige 
uitleg, want het is wel iets anders dan koken op de kookplaat. Ook dat heeft 
Jan-Willem voor ons geregeld. Verder vinden wij de warmhoudlade een 
fantastische uitvinding. Zowel het eten als de koffiekopjes blijven daardoor 
fijn op temperatuur.’ De keuken is ook een gezellige woonkeuken. Marloes: 
‘‘s Morgens ontbijten we met z’n allen aan de tafel. Rond het avondeten 
hangen Gerard en de nog thuiswonende kinderen graag even aan de bar, 
terwijl ik sta te koken.’
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Koopman Personal Design heeft ook twee prachtige badkamers 
gerealiseerd in het huis van Gerard en Marloes. Een vrij strak design in 
combinatie met mozaïek tegeltjes en kastjes met houtlook. Ook nu heeft 
Jan-Willem rekening gehouden met de wensen van de bewoners. Marloes: 
‘In hotel kamers deden we ideeën op, zoals een toiletdouche of een extra 
spiegel zodat je ook je haar aan de achterkant kunt zien. Niets was hem 
te gek, alles is gerealiseerd. We hebben echt een perfecte keuken en 
geweldige badkamers!’

‘ONZE KEUKEN 
EN BADKAMERS 

ZIJN PERFECT’
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Met dank aan
Gerard en Marloes
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze keuken van Koopman Personal Design is compact, heeft een 
prachtige uitstraling en past perfect in ons interieur. Onze badkamer, 
eveneens van Koopman Personal Design, is heel compleet en efficiënt 
ingedeeld met mooie materialen.’

Henk en Ria
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Wat Ria en Henk aansprak in het hele proces van idee tot oplevering? ‘Het 
contact met Koopman verliep heel vlot. De lijnen zijn kort en Koopman heeft 
de nodige ervaring. Dat bleek uit alles, bijvoorbeeld door snel schetsend 
onze wensen meteen in beeld te brengen. De samenwerking was erg 
prettig. We trokken echt sámen op om een mooie keuken en badkamer te 
realiseren. Bovendien hebben we door de hele woning dezelfde prachtige 
tegelvloer laten leggen door Koopman Personal Design. Dat geeft ons 
appartement een harmonieuze uitstraling.’

‘ONZE KEUKEN HEEFT 
EEN PRACHTIGE 

UITSTRALING’
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De moderne keuken in cappuccinokleur is sfeervol, van alle gemakken 
voorzien én heeft enorm veel bergruimte. ‘Dat is erg handig in ons 
appartement, waar je soms moet woekeren met de ruimte’, zegt Henk. 
Zowel hij als Ria zijn kookliefhebbers. Henk is ook lid van een kookclub. 
Ze genieten daarom des te meer van uitstekende keukenapparatuur, zoals 
een combi-oven en een inductiekookplaat met BORA-afzuigsysteem. De 
wijn klimaat kast is onmisbaar voor een lekker wijntje op tafel en het inbouw-
koffie zetapparaat voorziet in een handomdraai van een smaakvol kopje 
koffie.
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‘ONZE BADKAMER 
ADEMT LUXE UIT’

De badkamer van Henk en Ria heeft een rustige uitstraling. De kleuren zijn 
zacht. De ruimte ademt luxe uit en geeft een heerlijk gevoel van wellness. 
De badkamer is voorzien van een inloopdouche met infrarode sunshower, 
een dubbele wastafel en een exclusieve tegelwand en -vloer. ‘Ook in de 
badkamer is de ruimte goed benut’, geeft Henk aan. ‘We hebben een 
kasten wand laten installeren, eveneens met het oog op onze bewoning.’ 
De afwerking is uitstekend, de details maken het plaatje compleet. ‘De 
montage van de keuken en badkamer verliep vakkundig en prettig. We zijn 
blij dat we met Koopman in zee zijn gegaan!’
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Met dank aan
Henk en Ria
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