
AKB.nl  |  IndomoLab
Dijnselburgerlaan 3, 3705 LP Zeist 
030 695 08 14  |  info@akb.nl  |  akb.nl

Wijzigingen voorbehouden, juli 2021

#Bewust  #Expertise  #Verrassend

AKB heeft al meer dan 1.500 woongroepen ingericht 
en daarmee veel kennis verworven over de inrichting 
van Kleinschalig wonen. Of het nu gaat om een project 
van 4 of 30 woongroepen, onze producten en diensten 
zijn er volledig op aangepast. Van de begroting tot en 
met de inrichting. Tot de specialistische diensten die 
wij u bieden behoren onder andere: opstellen 
begroting investering huishoudelijke materialen, 
complete inventarislijst, materialen gesorteerd - per 
woongroep - aanleveren, vermindering van verpak-
kings materialen, logistiek tot in de woongroep en 
uitbreiding van de  fabrieksgarantie.

Ondanks dat u een huiselijke omgeving na wilt 
streven is kwaliteit belangrijk want de materialen 
en apparatuur worden intensief gebruikt. Ook hier 
hebben wij de nodige ervaring mee opgedaan en 
verbeteringen aangebracht in ons assortiment. De 
producten die wij bieden zijn van semi-professioneel 
tot de betere huishoudelijke kwaliteit. Daarnaast 
hebben wij een grote variëteit aan serviesgoed met 
een huiselijke uitstraling en van goede hotelkwaliteit. 
Alles uit voorraad leverbaar, ook bij kleinere hoeveel-
heden. Kortom, AKB garandeert u een professioneel 
advies en neemt u zorg uit handen. Zodat u optimale 
zorg kunt verlenen!

AKB heeft de afgelopen jaren Kleinschalig wonen 
projecten ingericht bij ondermeer Pleyade Hof van 
Bourtange in Arnhem, Zorgcombinatie Zwolle De 
Esdoorn, Verslavingszorg Centrum Maliebaan in 
Utrecht, Sensire De Wehme in Vorden, Interzorg De 
Wijde Blik in Assen, SVRO Huize Maranatha in Rijssen, 
Osira Amstelring in Amsterdam, Pleyade Eimersstaete 
in Arnhem, Zorggroep Charim De Tollekamp in Rhenen, 
Antroz Leendert Meeshuis in Bilthoven, GGZ Parnassia 
Bavo Groep in Den Haag.

In onze webwinkel vindt u een complete inventarislijst, 
voorzien van foto’s, die gemakkelijk uit te printen of te 
verzenden is naar uw collega’s.

Wij zorgen ervoor dat u optimale zorg kunt verlenen!

Kleinschalig wonen

Wij bieden u de mogelijkheid om de inventaris tot in de 
woongroep aan te leveren.

Onze showroom geeft u een goede beleving van de sfeer- 
en stijlmogelijkheden.


