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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 dat 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
Je zou het vanaf de foto’s niet zeggen, maar dit huis dateert van 1893. 
Lotte en Niel gingen de uitdaging aan van een ingrijpende verbouwing. De 
woning werd energieneutraal en de grote leefkeuken kreeg een prominente 
plaats in huis.

Lotte en Niel

13
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‘We hebben er bewust voor gekozen om de woonkamer iets kleiner te 
maken met een room divider. Op die manier creëerden we de leefkeuken 
die we wilden. We hebben de grote tuindeuren geplaatst, zodat je ook zo 
de tuin in kunt lopen. Het is echt de centrale ruimte. Daarom hebben we 
ook de bartafel aan het kookeiland gezet. Daar eten we eigenlijk altijd, we 
drinken er koffie, nemen er een biertje; het is een soort praattafel geworden. 
Heel gezellig.’

‘DE LEEFKEUKEN DIE 
WE WILDEN IS DE 

CENTRALE PLAATS IN 
HUIS GEWORDEN’
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De keuken zelf is modern zwart, met een subtiel licht werkblad. Het 
kookeiland is met de Bora-inductieplaat volledig op het koken ingericht. 
‘Omdat we de bartafel er ook al aan hebben gezet leek het ons beter 
om de spoelbak met de Quooker in de kastenwand te plaatsen.’ De 
apparatenwand is rijkelijk gevuld met de grote wijnklimaatkast, de oven, 
combimagnetron en koelkast. ‘Het is een heel hoog huis. Dan kun je de 
kastenwand ook heel hoog maken, maar dat maakt de keuken aanzienlijk 
duurder en bovendien zit je dan met kasten waar je toch niet bij kan. Daarom 
hebben we voor een grote nis gekozen om de kastenwand in te bouwen.’

‘KOOPMAN VOEGT DE EIGEN 
DESKUNDIGHEID TOE AAN 

JOUW IDEEËN; DAT IS HEEL 
FIJN SAMENWERKEN’

16 
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Koopman Personal Design mocht de wensen van Lotte en Niel vertalen en 
dat beviel uitstekend. ‘Wat het fijne aan Koopman is: je wordt er niet achter 
een monitor gezet, waarbij je zelf maar moet aangeven wat je wil. Jan-Willem 
pakt een pen, brainstormt samen met je over de mogelijkheden die er zijn 
en werkt dat uit in een aantal voorstellen. Zo neemt hij jouw ideeën mee en 
voegt hij zijn eigen deskundigheid toe. Dat is heel fijn samenwerken.’

17
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Met dank aan
Lotte en Niel
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BINNENKIJKEN BIJ
Bij een fraai wit landhuis met een rieten dak hoort een keuken in stijl: 
eigentijds, maar wel in natuurlijke en een beetje stoere uitvoering. Die 
vonden Ans en Michel bij Koopman Personal Design.

Ans en Michel

19
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‘We begonnen met een nieuwe bank en vloerkleed en daar is een complete 
verbouwing uit voortgekomen’, vertelt Ans lachend. ‘Onze interieurspecialist wees 
ons op Koopman voor de keuken. We zijn er op een zaterdag naartoe gegaan en 
zagen deze keuken staan. We wisten meteen: die willen we hebben.’
Het was liefde op het eerste gezicht in zijn geheel: de zwarte houtlook keuken in 
deze opstelling, met het bargedeelte erbij en met het keramisch werkblad in deze 
beige-goud-gele gloed. Met in het kookeiland onder de karakteristieke ramen 
– die veel licht binnenlaten – een Bora inductieplaat met kookveldafzuiging, een 
zwarte Quooker en een fijne brede gootsteen.

HET STOERE ‘VIERKANT’ 
VAN GAGGENAU-

APPARATEN TREKT 
DIRECT DE AANDACHT
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Koopman plaatste de ombouw rondom de brede apparatenwand waarin 
het stoere ‘vierkant’ van Gaggenau apparatuur direct de blikken vangt. Er 
zit een stoomoven in, een combimagnetron, een koffieapparaat en een 
warmhoudlade – handig in het grote gezin en ook nog eens mooi de 
symmetrie in het design bewakend. Een formidabele eyecatcher daarnaast 
is natuurlijk de prachtige hoge wijnklimaatkast, met rechts ervan de extra 
brede Gaggenau koelkast.
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Veel praktisch gemak brengen daarnaast de diepe laden links in de 
apparatenwand en de hoge apothekerskast. ‘We hebben heel veel 
bergruimte op deze manier. Echt meer dan voldoende’, constateren Ans 
en Michel tevreden.
‘We zijn regelmatig bij Koopman op bezoek geweest om zaken over 
de keuken te bespreken en van begin tot eind is er perfect met ons 
meegedacht. En ook de installatie gebeurde heel netjes. Het was een 
prettige samenwerking, we kunnen niet anders zeggen.’

‘VAN BEGIN TOT EIND WERD 
ER BIJ KOOPMAN PERFECT 

MET ONS MEEGEDACHT’

23
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Met dank aan
Ans en Michel
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DESIGN
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Design (Eng.), (artistiek) industrieel ontwerp; – de stijl, vormgeving van 
een product. Sla het beroemde woordenboek van de Nederlandse taal 
erop na en we concluderen: design is overal. Overal om ons heen in 
de dingen die we net even wat meer waarderen, omdat ze niet alleen 
gemaakt zijn om functioneel te zijn, maar ook om ons comfort te bieden 
en een beetje luxe en exclusiviteit. Om mooi te zijn.

27
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Design maakt het leven mooier. En waar is het leven mooier dan in de 
keuken waar je samen kookt, drinkt, eet, lacht en geniet? Waar je samen 
bent en samen het leven viert. In een sfeer die helemaal naar jouw smaak 
en wensen is gecreëerd en die tot in detail voldoet aan jouw ideaalbeeld. 
En waarin je dagelijks samen met je geliefden en je naasten geniet van de 
schoonheid van de vormen, lijnen en kleuren om je heen.

29
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Houd je van een strakke, minimalistische vormgeving, ontworpen met 
veel oog voor een haarscherp lijnenspel en symmetrie? Dan ziet jouw 
design keuken er zo uit. Prefereer je een warme omgeving, met een 
elegant uitgelichte donkere inrichting? Dat is evengoed mogelijk. Design
keukens zijn er in alle kleuren, stijlen en materialen. Het design is de 
meerwaarde van het verfijnde ontwerp, de verzorgde uitvoering en de 
bijzondere details.
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Je keuken is ruim, sfeervol en royaal uitgerust met innovatieve en hoog
waardige keukenapparatuur die perfect past in het totaalbeeld. De 
afwerking van kasten en laden is bijzonder exclusief, de installatie is tot 
op de millimeter fraai uitgevoerd. De designkeuken is de keuken van nu: 
de open, verbindende ruimte waar meer dan waar ook in huis wordt 
geleefd. Een heerlijke plek om te zijn.
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Een indrukwekkend kookeiland in de open ruimte. Authentieke houten 
gebinten en stalen balken aan het plafond als de stoere omlijsting die de 
stijl van de woning en de keuken benadrukt. Industriële materialen als 
beton en RVS gaan hier als vanzelf samen met natuurlijke elementen als 
de houten vloer of de keramische tegels. 
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Het ontwerp van de industriële keuken is sober en stoer. De sfeer is 
warm en intrigerend door de verschillende lagen die worden gerealiseerd 
met de combinaties van materialen en kleuren. De industriële keuken is 
geen keuken als alle andere. Hij zit vol karakter en eigenzinnigheid en 
blijft boeien en verrassen. Het design is strak en hoogwaardig, maar het 
rauwe randje hoort erbij!
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Een betonlook in antraciet of een lichtere grijstint, een houten front als 
levendige tegenpool van een eiland van blauwstaal of een werkblad 
van RVS. Een vintage fabriekslamp met de bedrading in het zicht, een 
groene tegel in de achterwand, een koper- of bronskleurig accent in de 
aankleding. Alles is mogelijk in de industriële keuken, maar alles blijft in 
balans dankzij de strakke lijnen en de ruimtelijke opzet.
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Industrieel staat voor warmte, duurzaamheid en voor robuuste kwaliteit. 
Ook in de hoogstaande keukenapparatuur staan innovatieve techniek en 
design samen op het hoogste plan. In deze atmosfeer voel je je welkom. 
In je industriële keuken zijn alle voorwaarden geschapen om met je 
geliefden en dierbaren onvergetelijke herinneringen te maken.
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MODERN
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Een moderne keuken in een eigentijdse woning. Eigenlijk zou je keuken 
en woning helemaal niet meer apart moeten benoemen, want wat de 
moderne keuken bij uitstek typeert is dat hij één is met zijn omgeving. 
Kookeiland en kasten zijn geen ‘keukeninterieur’ meer, maar meubels en 
decoratieve elementen in een centrale woonkeuken, de plaats waar het 
gezins- en sociale leven zich afspeelt.
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De moderne keuken is open en ruimtelijk. Het ontwerp wordt geken-
merkt door strakke lijnen, symmetrie en hoogwaardige materialen. De 
apparatuur is van uitmuntende kwaliteit en vooruitstrevend. De greeploze 
kasten en laden geven het aanzicht een rustige uitstraling, hetgeen 
wordt versterkt door de royale opbergruimte die leiden tot een continu 
opgeruimd plaatje. 
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Van een warme zwarte houtlook tot een minimalistische keuken in 
hoog glans wit. Een uniforme kleurstelling of een speelse melange, een 
gemarmerd of een RVS werkblad, een gouden kraan of alle accessoires 
in zwart. Het kan allemaal. Bedenk: modern klassiek of eigentijds landelijk 
zijn óók fraaie variaties op de moderne keuken. Stijl en indeling sluiten 
naadloos aan bij de sfeer van jouw woning. Het is een genot om hier te 
koken en te zijn.
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De moderne keukenapparatuur verbindt gebruiksgemak en esthetiek. De 
slimme techniek in de ovens en het koffieapparaat stemmen de bereiding 
perfect op jouw smaak af, kokend water is altijd direct aanwezig en 
dankzij de kookveldafzuiging in je inductieplaat is die plompe afzuigkap 
definitief verleden tijd. En het design past perfect in je interieur. Die grote 
Amerikaanse koelkast en de wijnklimaatkast zijn zelfs ontworpen om op 
te vallen. Daar wil je graag zijn, daar leef je met elkaar.
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LANDELIJK
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Waar het leven ongecompliceerd en mooi is, waar je onovertroffen 
genieten kunt van eerlijke en heerlijke producten. Waar het uitzicht naar 
buiten wijds is en waar het binnen altijd warm en gezellig is. De landelijke 
keuken is waar je heerlijk aanschuift met je gezin, je familie en je vrienden 
en simpelweg geniet van het leven.
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De landelijke keuken is geladen met een gloedvolle ambiance. De 
robuuste natuurlijke materialen ademen warmte. De houten kasten en 
laden stralen levendig heid uit, het dikke natuurstenen blad op het kook
eiland en het aanrecht kan een stootje hebben. Je opent de deuren met 
een stevige greep en die gezellige tegels maken het plaatje helemaal af. 
Je kunt de heerlijke appeltaart in de oven al bijna ruiken…
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Hier mogen de pannen lekker lang op het vuur staan, hier hoeft de styling 
niet té strak te zijn. Het zijn juist de uitgelichte nisjes en plankjes die 
de landelijke keuken zijn karakter geven. Maar de eigentijdse landelijke 
keuken gaat wel met zijn tijd mee! De natuurlijke materialen zijn sterk en 
duurzaam en de keukenapparatuur is Akwaliteit. Het is een feest om 
hier prachtige diners te bereiden en die te laten begeleiden door een 
uitstekende wijn – op de juiste temperatuur! – uit de wijnklimaatkast.
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Wát een ruimte om te koken, om te bewegen en om met elkaar rond 
het keukeneiland of de eettafel te zitten. De voorjaarsdagen lijken hier 
eindeloos te duren en in de winter smaken de koffie en de wijn hier 
zaliger dan ooit na een uitgebreide maaltijd. Het comfort, de technologie 
van de beste apparatuur, de tot in perfectie uitgevoerde montage; hier 
wil je nooit meer weg…
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BINNENKIJKEN BIJ
De strakke lijnen van het moderne design en de kleurstelling in zwart en 
wit komen bij Monica en Derk in het hele huis terug. De architect tekende 
het ontwerp in en Koopman Personal Design mocht dat plaatje definitief 
vormgeven. ‘Het was voor ons alweer de derde keer dat we een keuken 
betrokken hebben bij Jan-Willem Koopman en het is ons weer erg goed 
bevallen!’

Monica en Derk
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De hoge zwarte apparatenwand in de keuken is fors. Hij wordt echter nooit massief dankzij 
de grote nis. Daarin zien we het werkblad van keramiek neolith terugkomen dat we ook op 
het kookeiland en in de bijkeuken zien. ‘Ons oog viel meteen op de kastenwand toen we bij 
Koopman binnenkwamen. Die wilden we ook graag zo hebben’, vertelt Monica. Lachend: ‘En 
de wijnklimaatkast erin sprak ons ook aan.’
De strakke lijn in het aanzien bleef bewaard met de warmhoudlade onder de koffiemachine, 
die op lijn zit met de twee ovens. Verder biedt de wand enorm veel opbergruimte. ‘De kasten 
bovenin zijn ideaal voor de spullen die je niet dagelijks gebruikt. We wilden de kasten sowieso 
helemaal laten doorlopen, zodat er niks op komt te liggen. Ook geen stof.’

DE ZITHOEK LIJKT 
TE ZWEVEN, OMDAT 
HIJ STEUNT OP EEN 

GLAZEN KOLOM
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Het kookeiland is de witte tegenhanger van de zwarte kasten. Met een 
elegant gemarmerd patroon op het werkblad, een inductieplaat met 
geïntegreerde afzuiging en een Quooker (‘de beste aanschaf, die wordt 
heel veel gebruikt’). De zithoek aan het kookeiland lijkt te zweven, omdat 
hij steunt op een glazen kolom. Een bijzonder effect én een geliefde plek in 
huis. ‘We hebben wel een lage eettafel, maar negen van de tien keer zitten 
we hier. Ook ’s avonds als er visite is.’ En anders kan de televisie aan. Het 
kastje daaronder is in dezelfde stijl als de hoge kastenwand.
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Het eigentijdse design is doorgetrokken in de beide badkamers en drie 
toiletten die eveneens door Koopman Personal Design zijn geïnstalleerd. 
Daar is het zwart en wit gecombineerd met een tegel in een zachte, natuurlijke 
tint, optimaal comfort en slim ontwerp. Tot in de kleinste kamertjes aan toe: 
‘Koopman heeft voor de wc beneden het mooie, lange blad gemaakt met 
de wasbak erin. Daar krijgen we veel complimenten over.’

‘DE HOOGSTE KASTEN 
ZIJN IDEAAL VOOR DE 
SPULLEN DIE JE NIET 

DAGELIJKS GEBRUIKT’
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tint, optimaal comfort en slim ontwerp. Tot in de kleinste kamertjes aan toe: 
‘Koopman heeft voor de wc beneden het mooie, lange blad gemaakt met 
de wasbak erin. Daar krijgen we veel complimenten over.’

‘DE HOOGSTE KASTEN 
ZIJN IDEAAL VOOR DE 
SPULLEN DIE JE NIET 

DAGELIJKS GEBRUIKT’
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Met dank aan
Monica en Derk
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze industriële badkamer met inloopdouche en mooie ingebouwde 
zwarte kranen is een fijne wellnessruimte geworden!’

Jennifer en Peter 
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‘We hadden zelf al een aardig idee over wat we graag wilden met onze badkamer 
en het toilet beneden. Koopman Design in Enschede luisterde betrokken 
naar onze wensen, dacht goed mee en gaf waardevolle adviezen. Door de 
3D-tekeningen kregen we een uitstekend beeld van hoe de badkamer en het toilet 
eruit zouden komen te zien. En wat echt fantastisch is, is dat Koopman alles van 
A tot Z verzorgde. We hadden één contactpersoon. Hij regelde alles voor ons en 
deed de communicatie tussen de verschillende partijen. We konden altijd op hem 
terugvallen’, vertelt Jennifer. ‘Onze industriële witte badkamer met zwart en witte 
accenten en het toilet in dezelfde stijl, zijn helemaal geworden zoals wij wensten.’  

‘WAT ECHT FANTASTISCH 
IS, IS DAT KOOPMAN ALLES 

VAN A TOT Z VERZORGDE’
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Jennifer en Peter vinden vooral de praktische indeling en de ruimte heel 
prettig. ‘De ingebouwde zwarte kranen zien er zo mooi uit! En de schuiflades 
van de badkamermeubel gaan met een tikje open en dicht, heel fijn. We 
kunnen alles in deze lades kwijt, waardoor de badkamer er altijd opgeruimd 
uitziet. Het materiaal is van Trendline en is heel makkelijk schoon te maken’, 
vertelt Jennifer enthousiast. ‘En ja, de kunstwerken maken deze badkamer 
helemaal af.’ 
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‘DOOR DE GROTE, 
DONKERGRIJZE 

TEGELS OOGT DE 
BADKAMER HEEL RUIM’

De badkamer is voorts aangekleed met grote donkergrijze tegels. ‘Door 
deze grote tegels oogt de badkamer heel ruim. Dezelfde tegels zijn ook 
in het toilet beneden gebruikt. De inloopdouche is zonder drempels en 
heeft een regendouche. De nissen met spotje in de badkamer en het toilet 
passen bij elkaar; dit maakt het tot een mooi geheel. Het licht is te dimmen, 
wat de badkamer heel sfeervol maakt’, vertelt Jennifer. ‘Onze badkamer is 
een heerlijke ruimte om te relaxen. We zijn er blij mee!’
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Met dank aan
Jennifer en Peter 
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