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bulthaup b1, b2 en b3. Wars van opsmuk en eveneens zonder 
hoofdletter, zijn dat de namen van de keukenlijnen die bulthaup 

inmiddels in meer dan vijftig landen op de markt brengt. In de 
fabriek in Beieren gaat een deels geïndustrialiseerd productieproces 
gepaard met gepassioneerde ambachtelijkheid en vakmanschap. 
‘Die combinatie is kenmerkend voor bulthaup,’ vindt Van Rooij. 
‘In Nederland worden onze keukens verkocht via twaalf exclusieve 
dealers. Eind 2019 moeten dat er vijftien zijn, die met het 
zwaartepunt in en om de grote steden dan samen tot in de verste 
uithoeken het hele land bestrijken.’

Hoewel bulthaup wordt geassocieerd met topkwaliteit, wordt 
de keuken volgens Van Rooij heel bewust niet het predicaat ‘luxe’ 
maar ‘premium’ meegegeven. ‘Bij de afwerking en montage komt 
veel vakwerk kijken, maar toch is een bulthaup-keuken volgens de 
definitie niet ‘exclusief’ of ‘uniek’. Wel onderscheidend, waardevol 
en kwalitatief hoogstaand, zowel voor particulieren als voor bouwers 
en ontwikkelaars.’

BULTHAUP
Tore van rooij, Country Manager

BUltHaUP KeUKeNS 
BieDeN OOK BiJ 

PrOJeCtONtWiKKeliNG 
MeerWaarDe aaN 

WONiNGeN
vanaf het moment dat Martin Bulthaup in 1949 vlakbij München de ‘Martin Bulthaup 

Möbelfabrik’ oprichtte, lag de nadruk op topkwaliteit. van moderne keukens wel te 
verstaan. Zeventig jaar later is bulthaup (de naam wordt bewust zonder hoofdletter 

geschreven) nog steeds een onafhankelijk familiebedrijf, dat volgens Country 
Manager Tore van rooij ook in nederland staat voor kwaliteitskeukens die eerlijke 
materialen koppelen aan een sobere en tijdloze vormgeving. oók bij grootschalige 

nieuwbouwprojecten.

WAT is de meerWAArde vAn een BULTHAUP-keUken 
voor een nieUWBoUWProjecT? _  ‘Dat komt grotendeels 
overeen met de meerwaarde die een particulier ziet in een bulthaup-
keuken. Of de keuken nu in een vrijstaande woning of in een 
aantal appartementen wordt ingebouwd, bulthaup staat voor 
eigenschappen als kwaliteit, puurheid, soberheid, duurzaamheid 
en service. Van ontwerp, planning en fabricage tot en met logistiek 
en montage: voor een projectontwikkelaar is het prettig dat hij 
van doen heeft met een bulthaup-dealer die de lokale en regionale 
markt goed kent en wordt ondersteund door de projectafdeling 
van bulthaup Nederland. Mede daardoor kunnen we ook grote 
projecten aan.’

kUn je dAAr een voorBeeLd vAn geven? _ ‘Project 
Pontsteiger in Amsterdam. Op een totaal van 318 huur- en 
koopwoningen, zijn 36 penthouses met een bulthaup-keuken van 
meerwaarde voorzien. Letterlijk en figuurlijk: ontwikkelaars kennen 



- 94 - VG retailVISIE #18/2019 - 95 -#18/2019 VG retailVISIE

onze goede naam en uitstraling en weten dat een appartement dat 
als een soort extra kwaliteitskeurmerk van een bulthaup keuken is 
voorzien, simpelweg meer uitstraling heeft en beter in de markt ligt. 
Het is een extra verkoop- en koopargument, bleek bijvoorbeeld ook 
bij de 30 appartementen in project Villa Homerus in Almere en de 
vier Catshuizen in Zwolle.’ 

kUnnen koPers nog HUn eigen sTemPeL oP de 
keUken drUkken? _  ‘Ja, in meer of mindere mate, afhankelijk 
van de bulthaup-keukenlijn. Er zijn er drie, waaronder de bulthaup 
b1 die wordt gekenmerkt door een puristische en ergonomische 
vormgeving die de gebruiker in staat stelt zich op de belangrijke 
dingen in het leven te concentreren. De keuze voor die essentie gaat 
hand in hand met een beperkt aantal eerlijke materialen en kleuren. 
Zonder de universele bulthaup-principes geweld aan te doen, zijn 
daarmee vergeleken de variatiemogelijkheden bij de bulthaup b3 
bijna oneindig. De vrijheid bij het inrichten is enorm, dankzij een 
keur aan met de hand geselecteerde materialen die aansluiten op het 
karakter van de ruimte en van de mensen die erin leven.’

Passie voor... ‘Moderne 
architectuur’ 
_
Mijn verborgen talent... 
‘Yoga’
_
Wat wil ik nog bijleren... 
‘Beter begrip van social 
media’ 
_
Missie voor 2019... 
‘Nationaal dekkend netwerk 
met exclusieve bulthaup 
showrooms’
_
Dit raakt mij persoonlijk... 
‘Het zakelijke en persoonlijke 
succes van de exclusieve 
bulthaup partners’ 
_
Mijn inspiratiebron... ‘Mijn 
kinderen’
_
De ultieme ontspanning... 
‘Met vrienden aan een mooie 
tafel in de zon’
_
Wat is je favoriete 
retailmerk? ‘Leclareur 
(Parijs), Aesop’ 
_
Welk retailmerk heeft 
volgens jou beste strategie 
online en offline? ‘Rituals’ 
_
Wat zijn jouw top drie 
winkelsteden? ‘In Nederland 
Eindhoven, Maastricht, 
Amsterdam’ 
_
Wat zijn jouw top drie 
winkelcentra? (in ieder 
geval één uit Nederland) 
‘Daarvoor winkel ik te weinig, 
maar op nummer 1 Wijck in 
Maastricht’ 
_
Wat is je top 3 favoriete 
F&B concepten in 
winkelgebieden? ‘Ben meer 
voor de unieke beleving van 
bijvoorbeeld een Down Town 
Gourmet Market in Eindhoven 
of een lokaal vega-concept 
als LOFF in Breda. Wellicht 
kunnen we met bulthaup 
een nieuw F&B-concept 
beginnen!’

WAnneer is een onTWikkeLing in jULLie ogen een 
ProjecT? _  ‘Al vanaf vijf woningen of appartementen kunnen we 
een transparant aanbod doen dat zowel voor de projectontwikkelaar 
als voor de kopers aantrekkelijk is. Hoe groter een project, hoe 
groter de projectkorting, omdat wij de schaalvoordelen uiteraard 
deels door kunnen rekenen naar de ontwikkelaar. Die het op zijn 
beurt weer kan doorvertalen naar een nog aantrekkelijker verhaal 
richting potentiële kopers.’ 

‘ BuLTHAuP STAAT VOOR  
EIGENScHAPPEN ALS KWaliteit, 
PUUrHeiD, SOBerHeiD,  
DUUrzaaMHeiD eN ServiCe’


