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Dit bijzondere jaar 2020, begonnen wij net als vele ondernemingen

en boven alles grote dank aan alle klanten die hun vertrouwen hebben

opgewekt en positief, volgend op een prachtig economisch jaar in 2019.

uitgesproken in de dienstverlening van Verheul-Van der Voort-Groep.

Dit was voor de gehele Verheul Groep een jaar met veel tevreden klanten

Voor 2021 zijn de economische voorspellingen wisselend. De banken

in assurantiën, hypotheken en koopwoningen. Net als dit jaar. Tevens is er

voorspelden eerst een grote economische terugval, maar pasten hun

een groei voor al onze bedrijfsonderdelen, zowel voor onze particuliere als

voorspellingen in positieve zin aan. De woningmarkt valt waarschijnlijk

voor onze zakelijke relaties.

in het nieuwe jaar qua aantal verkopen iets terug, maar de woningprijzen

Na de overname van de Van der Voort bedrijven in verzekeringen,

zullen nog steeds stijgen in 2021. Daarmee komt nog geen einde aan de

pensioenen en hypotheken, hebben wij ook per afgelopen 1 januari

aantrekkende woningmarkt en alle bijhorende economische groei dat dit

het makelaarskantoor en assurantiekantoor L.G. Borst overgenomen.

teweegbrengt bij veel gerelateerde bedrijven aan deze sector.

Hierdoor kunnen de relaties van dit kantoor, veelal uit Anna Paulowna en

Hoewel we weten dat het coronavirus voorlopig onder ons is, hopen wij dat

de directe omgeving, vertrouwd en dichtbij geholpen worden. De collega’s

al onze relaties gezond blijven. Bedrijfsmatig én boven alles persoonlijk.

van Borst zijn ondertussen volledig opgenomen en meewerkend in onze

Als u, ondanks alle bijzondere (corona)omstandigheden, verkoopplannen

gehele onderneming.

maakt in 2021, dan zullen wij voor u klaarstaan om uw woondromen waar
te maken. Wij wensen u alvast een voorspoedig en gezond 2021.

Tevens zijn wij blij dat Caroline de Boer, de bekende makelaar taxateur
uit Den Helder, zich heeft aangesloten bij de makelaardij van de Verheul

s
Hans Bo

Groep. Ze is een vertrouwd gezicht binnen onze organisatie en we
borduren voort op de samenwerking die er al jarenlang was met Caroline.
Wij heten haar, net als vele nieuwe collega’s die meewerken aan onze
groei, welkom.
Een uitgebreid artikel met Caroline vindt u in dit magazine.
De integratie van de Van der Voort bedrijven in verzekeringen, pensioenen
en hypotheken verloopt voorspoedig. Hieruit is ook een prachtige 5e
kantoorlocatie in Schagen voort gekomen. Op dit moderne kantoor aan
het Westerpark in Schagen, die u vanaf de provinciale weg naar Alkmaar
goed kunt zien, werken vele collega’s samen. Onze gehele afdelingen
zakelijke schadeverzekeringen alsmede ons succesvolle alternatief voor
de arbodienst en verzuimadvies zijn hier gehuisvest.
Veel medewerkers van Verheul Anna Paulowna werken ondertussen op
het kantoor Westerpark te Schagen samen met de medewerkers van
Van der Voort.
Een belangrijke rol hebben onze stagiaires binnen onze organisatie.
De Verheul Groep is een actief stage-bedrijf namens het MBO-Horizon
College in Hoorn en Alkmaar als een toonaangevend leerbedrijf. Eigenlijk
nog belangrijker is dat wij al ruim 10 jaar voortrekker en mede-eigenaar
zijn van het opleidingsinstituut Finance
Academy-ROC Schagen, onze eigen
‘bedrijfsschool’. Uit deze kweekvijver van
regionale jeugd hebben wij na hun stage,
veel medewerkers aangenomen. Een inkijkje
bij het opleiden van onze medewerkers krijgt u
in het interview met 4 stagiaires van de afdeling
makelaardij en zakelijke verzekeringen.
De woningmarkt en hypothekenmarkt bij Verheul en
Huis & Hypotheek hebben (nog) niet te lijden gehad onder de
corona-crisis. Onze makelaars en hypotheekadviseurs hebben
een heel druk jaar achter de rug, waarin heel hard gewerkt is om
alle kopers en verkopers en hypotheekklanten van dienst te zijn. Een
groot compliment voor al onze medewerkers die hieraan hebben bijgedragen
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STerk voor onze relaties
omdat...

we elke dag bewijzen dat wij echt adviseurs voor het leven zijn. We bieden altijd
een financiële oplossing. En hulp bij schade, een cyberhack of bijvoorbeeld
EEN hypotheekwens. We zijn altijd persoonlijk beschikbaar en staan paraat op
de momenten dat het er écht op aan komt. Juist ook nu in de bijzondere COVIDomstandigheden. We gaan uit overtuiging voor een langdurige relatie met al onze
klanten. Waar kan dat nog? In 5 plaatsen in de Noordkop waar onze relaties te allen
tijde kunnen binnenlopen (of nu vaker bellen en/of een afspraak kunnen maken).
André Vendrig, algemeen directeur
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Makelaardij en Taxaties
Of het nu gaat om de koop of verkoop van een

Financieel Advies Verheul Huis &
Hypotheek

gezinswoning, woonboerderij, appartement of

Een onafhankelijke positie, betrouwbare adviezen

bedrijfspand; alle makelaars van Verheul zijn

en een grondige kennis van zaken. Dit zijn de

toegewijde specialisten die gaan voor resultaat.

grondbeginselen van de financieel adviseurs bij

cyberrisico’s en bijhorende financiële hulp
zijn een voorbeeld van onze professionaliteit voor
het regionale MKB
• Met de Assurantie-Taxatie kan Verheul de
ondernemer geheel of gedeeltelijk ontzorgen.

Huis & Hypotheek om een langdurige en goede
• NVM – makelaars.

relatie met de klanten te waarborgen.

• Eigen vakkennis en uitgebreid
specialistennetwerk.
• Leveren van maatwerk vanaf het eerste
contactmoment tot de notariële akte.

• We zijn onafhankelijk en vinden altijd de meest
geschikte oplossing voor de klant.
• We hebben financiële expertise in huis die wordt
ingezet voor een advies op maat.
• We adviseren in het belang van de klant!

Adviseurs voor het leven, die woondromen
serieus nemen!

Adviseurs voor het leven, die ondernemers
serieus nemen.

• Veel kantoren, dus altijd dichtbij.

Echtscheidingsadvies
We hebben adviseurs in huis die speciaal opgeleid
en gecertificeerd zijn om echtscheidingen in
financieel opzicht op een juiste manier af te
wikkelen. Een echtscheiding is al moeilijk genoeg.

Adviseurs voor het leven, die ervoor zorgen dat

Het is verstandig om ons in te schakelen bij de

het een aangenaam leven blijft.

afwikkeling van de financiële huishouding.

We zijn ons ervan bewust dat een verzekering het

Verzuimbegeleiding

• We zorgen dat de advocaatkosten laag blijven.

moet doen als het er echt op aan komt. De essentie

Tien tot dertig procent van de kosten van ziekte en

• De adviseur is persoonlijk betrokken en komt

van verzekeren is dat het aan de verwachtingen

arbeidsongeschiktheid is beïnvloedbaar. Volgens

van de klant voldoet als de schade of het noodlot

de ervaring van ons verzuimbedrijf van de Verheul

heeft toegeslagen.

Groep, kunnen die kosten omlaag gebracht worden

Verzekeren en Sparen

door verzuim anders aan te pakken.
• Samen hebben we een duidelijke lokale kleur en
daarnaast een uitgebreid landelijk netwerk.

daardoor tot snellere resultaten en oplossingen.
• We zijn eerlijk, open en recht door zee. Ook als
het om lastige vragen gaat.
• Complete ontzorging nu en na de echtscheiding
dankzij een convenant, (kinder)regeling en

Adviseurs voor het leven, die nooit verzuimen.

financiële planningen.

• Een samengesteld verzekeringspakket dat
aansluit op het specifieke risicobeeld van de

Bedrijfsverzekeringen

Adviseurs voor het leven, die bewijzen wat zij

regio.

Met de enorme ervaring in het assurantievak

waard zijn, als het even tegen zit.

• We kunnen de klant, particulier of

zijn we goed in staat de risico’s van een

zakelijk, compleet ontzorgen als het om

onderneming met minder verzekeringen beter

Pensioen en Inkomen

verzekeringszaken gaat.

te regelen. Uit de praktijk blijkt elke keer dat uit

Bijna iedereen meet de zekerheid en de kwaliteit

de verzekeringsportefeuille van een nieuwe klant

van het leven af aan inkomen en pensioen. Voor

verbeteringen in dekkingen worden gehaald!

ondernemers is deze combinatie zelfs nog meer

• Ook in geldzaken is het bedrijf betrokken met de
service ‘Regiobank’.

dan dat, want zij zijn ook verantwoordelijk voor de
Adviseurs voor het leven, die zorgen dat een
verzekering uitbetaalt als het nodig is!

• Juist ook voor bedrijven maken we een

financiën van de onderneming en haar werknemers.

verzekeringspakket op maat.
• De Assurantie-Taxatie is een belangrijk
instrument als het gaat om goed verzekeren
tegen relatief lage kosten. Onze adviezen over

• We zorgen voor een passend pensioen voor de
ondernemer en het personeel.
• We hebben voor vele ondernemers hun
arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov)
verbeterd in dekking en verlaagd in kosten.
• We beheren vele collectieve
personeelsregelingen.
• Ook op individuele basis leveren we maatwerk.
• Er wordt volop gebruik gemaakt van de
digitale mogelijkheden en koppelingen met
salarispakketten.
Adviseurs voor het leven, die pensioen en
inkomen laten werken voor ondernemers.
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H.W. Mesdagstraat 23 - Schagen

Binnenhaven 92 - Den Helder
Tal van mogelijkheden in dit bijzondere pand gelegen aan de Binnenhaven in Den Helder!
Denkt u bijvoorbeeld aan een bed & breakfast, mantelzorgwoning of gewoon een mooie ruime
hobbyruimte, het kan hier echt allemaal. Er zijn in totaal zes slaapkamers, een dubbele garage
en nog een grote hobbyruimte. In deze grote hobbyruimte is genoeg plaats voor de opslag van
bijvoorbeeld een boot, oldtimer of motorfiets. De ligging nabij het centrum van Den Helder is
echt fantastisch en aan de voorzijde kijkt u uit over de jachthaven en het scheepvaartverkeer!
Ideaal voor bootliefhebbers. Zelfs een ligplaats voor de deur is realiseerbaar! Het object heeft
heel veel volume (ca. 925 m³), dus er zijn mogelijkheden genoeg. Het pand is in ca. 1984
samengevoegd (voorheen twee separate woningen: Binnenhaven 92 en Binnenhaven 93).

Op een rustige locatie, in de kern van Schagen ligt op loopafstand van het centrum deze
uitgebouwde hoekwoning met royale lichte living, keurige keuken, 3 ruime slaapkamers,
werk-/hobbykamer en twee luxe uitgevoerde badkamers. Het geheel is gelegen op een ruim
perceel van circa 305 m². En dat is nog niet alles! Er is de mogelijkheid tot het bijkopen van
1 of meerdere garages. Bij binnenkomst valt gelijk de ruime woonkamer op, met voor een
eetkamer en achter een lichte living met zicht op de tuin. Deze is te bereiken met de dubbele
tuindeur. Direct achter de woning is de gunstig gelegen tuin met bestrating en beplanting. Op
de eerste verdieping zijn 2 ruime slaapkamers, een ruime badkamer met whirlpool en stoomdouchecabine. In de andere badkamer is het toilet met wastafel en witgoedopstelling. Op de
zolder is nog een ruime slaapkamer en een kantoorruimte te vinden. Kom kijken bij deze ruime
centrumwoning, gelegen in een hofje met speelveld.

Vanafprijs € 369.000,- k.k.
Vraagprijs € 389.000,- k.k.

Vraagprijs € 319.000,- k.k.

Boterzwin 4207 - Julianadorp

Brandenburg 25 - Anna Paulowna
Dit zijn de woningen waar we blij van worden! Aan een rustige straat in een kindvriendelijke
woonwijk staat deze prachtige 2/1 kap woning met garage. Zoekt u een woning die helemaal af
is en vrijwel direct te betrekken? Zoek dan niet verder. Alle puntjes staan hier werkelijk op de
i en het geheel is volledig naar de wensen van deze tijd. De ruime woonkamer is gelegen aan
de voorzijde en heeft vrij uitzicht over straat en in de woonkeuken/aanbouw aan de achterzijde
kunt u gemakkelijk een riante tafel kwijt. Op de 1e etage zijn 3 slaapkamers en de luxe badkamer. Op de 2e etage is een 4e slaapkamer. De tuin is onder architectuur aangelegd en compleet
vernieuwd in 2015 door een hovenier. De tuin is ingericht met sierbestrating, vaste planten,
gazon, erfafscheiding en een terras. De woning is uitstekend onderhouden en voor het laatste
geheel binnen- en buitenom geschilderd in 2019 door een professioneel schildersbedrijf. In
deze woonwijk spelen de kinderen nog gewoon op straat, echt een genot om te wonen!

De locatie van deze ruime speelse hoekwoning is top! Met aan de voorzijde een strook gemeentegroen. Ruime eigen oprit en aanbouw aan achterzijde met heerlijke woonkeuken en
grote schuifpui naar terras. De woning heeft 3 ruime slaapkamers en een badkamer. Veel
lichtinval door de grote raampartijen. De keuken is een echte eyecatcher en een heerlijke
plek om te vertoeven. Via de zijentree komt u de woning binnen. Straatgerichte woonkamer
en aan de achterzijde de grote woonkeuken in hoekopstelling met inbouwverlichting en alle
denkbare inbouwapparatuur. Deur naar de ruime bijkeuken. Op de 1e etage zijn 2 slaapkamers
en de badkamer met ligbad, staand closet en wastafelmeubel. Riante 2e etage met aan zowel
de voor als achterzijde een dakkapel dus volop ruimte en eventueel ook nog op te splitsen in 2
slaapkamers. Voortuin met prieel, vaste planten, boompjes en struiken. Ruime oprit met plek
voor de auto. De achtertuin is volledig bestraat en heeft (gedeeltelijk) nieuwe schuttingen.

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Verkocht onder voorbehoud
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DR. Lovinkstraat 32 - Middenmeer

Dorsmolen 13 - Wieringerwerf
Deze representatieve bedrijfsruimte is gelegen op een zichtlocatie aan een doorgaande weg
bij de entree van Wieringerwerf en heeft een goede bereikbaarheid. Via de nabij gelegen autosnelweg A7 bent u in ca. 40 minuten in Amsterdam. Het pand is nu ingericht als sportschool.
Via de voorentree komt u bij de kantine met een barretje en daarachter is de grote bedrijfs-/
fitnessruimte. Aan de achterzijde van het pand zijn nog 2 extra fitnessruimtes. Er zijn twee
kleedkamers met beide een doucheruimte, daarnaast is er een aparte toiletruimte met twee
toiletten. Ook beschikt het pand over 3 kleine bedrijfsruimtes/kantoren waar nu een fysio en
een schoonheidssalon zijn gevestigd. Totale oppervlakte ca. 440 m². Er zijn 19 parkeerplekken
op eigen terrein.

Gelijkvloers wonen op loopafstand van het centrum, dat kan in deze vrijstaande bungalow met
garage uit de jaren ‘60! Gelegen aan een groene en ruim opgezette straat in het dorp Middenmeer met alle voorzieningen binnen handbereik. De woning heeft een lichte woonkamer
met deur naar het terras, twee slaapkamers, ruime hoekkeuken en bijkeuken. Aan de voorzijde
is de woonkamer gesitueerd, met laminaatvloer, gespoten wanden, en deur naar het terras.
Naast de woonkamer is de tweepersoons slaapkamer waar ook de toegang tot de douche
is. Aan de achterzijde van de woning heeft u een extra één persoons slaapkamer en een bijkeuken. Vanuit de bijkeuken is een vlizotrap naar de bevloerde bergzolder met stahoogte en
cv-opstelling. Zonnige tuin rondom de woning met gazon, beplanting, meerdere terrassen en
houten berging. Grote oprit aan de voorzijde met plek voor drie auto’s. De garage is buitenom
bereikbaar en heeft een carport aan de voorzijde. De bungalow is vrij gelegen met veel privacy.
U heeft de hele dag zon in de tuin. Kavel van 450 m².

Verkocht onder voorbehoud

Vraagprijs € 379.000,- k.k.

Fazantstraat 18 - Wieringerwerf

Industrieweg 10 - Middenmeer

Dit keurige hoekpand in het centrum van Wieringerwerf kan worden ingezet als kantoor of
winkel, ca. 160 m² Bruto vloeroppervlakte. Het huidige interieur is winkelruimte. Werk- of
spreekkamer, een centrale kantoor- of winkel- of praktijkruimte, archiefruimte, keuken,
toiletgroep en een bergkast. De keuken is voorzien van een vaatwasseraansluiting en een
kookplaat. Rondom is voldoende parkeerruimte. Het pand is te koop als beleggingsobject.
Het huidige huurcontract zal bij verkoop worden voortgezet. Volgens het bestemmingsplan van
Wieringerwerf 2009 heeft het pand een centrumfunctie (winkels, wonen, kantoren).

Bent u op zoek naar een schitterend vernieuwde kantoorruimte in Middenmeer? Dan kunt u
terecht bij deze twee representatieve kantoorruimtes van 68 en 80 m², elk met een prachtige
uitstraling van buiten met zwart geglazuurde dakpannen en LED verlichting in een zeer rustgevende omgeving. Er is voor het kantoor een buitenzit gecreëerd. U kunt uw bureaus meteen
installeren, want de kantoorruimtes zijn helemaal nieuw ingericht, voorzien van kabelgoten
voor elektra, plafonds met LEDverlichting en een nieuw klimaatbeheersysteem (verwarmd en
gekoeld door middel van energiezuinige apparatuur). Aansluitend nette keuken met o.a. koelkast en vaatwasser. Strakke toiletruimtes met vrij hangend closet en urinoir. Eventueel kunt
u er een aangrenzende bedrijfsunit van ongeveer 55 m² erbij huren/kopen, nummer 10a (lege
unit met autodeur) te huur voor € 350,- p.m. / € 50.000,-k.k. geen btw.

Vraagprijs € 219.500,- k.k.
Huurprijs € 675,- geen btw
p.m. per kantoorruimte

Vraagprijs € 215.000,- k.k.
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Corona heeft weinig invloed
op woningmarkt
Bas de Weger is ruim 20 jaar

Fijne samenwerking

woningen in de verkoop blijven komen. Gelukkig

franchisenemer binnen Verheul. “Ik ben

Wanneer Bas een klant heeft voor een aankoop

zorgen ook de bezichtigingen vaak weer voor

werkzaam op het kantoor in Schagen.

van een woning, kan hij deze doorverwijzen

nieuwe aanwas en weten de mensen mij inmiddels

naar bijvoorbeeld de hypotheek- en de

goed te vinden als ze spelen met de gedachte hun

verzekeringsadviseur van Verheul Groep. “Het is

huis te verkopen.”

Dat is niet voor niets, want dit is mijn
geboortestad. Ik ken letterlijk alle

fijn voor de klant dat alle zaken rondom de koop of

steegjes en straten, waardoor ik als

verkoop van een woning onder één dak geregeld

Lage hypotheekrente

makelaar nóg beter mijn werk in deze

kunnen worden. En andersom werkt het ook: het

Bas vertelt dat vooral de lage hypotheekrente,

aanbod van woningen wordt bijvoorbeeld deels

waardoor veel meer mensen een huis kunnen

gevuld door deze samenwerking.”

financieren, de oorzaak van de krapte op de

regio kan uitvoeren. De wisselwerking
tussen Verheul en mij is prettig. Mijn

En die aanvulling is geen overbodige luxe in deze

huizenmarkt is. De makelaar uit Schagen merkte

knowhow plus de achterban van Verheul

tijd, volgens Bas. “De woningmarkt is ontzettend

in het begin een zekere voorzichtigheid op de

maakt ons een sterk team, waar de klant

krap. Dat betekent dat er veel vraag is, maar

markt, maar na ongeveer vier weken was dat ook

weinig aanbod. Het is dus van belang dat er nieuwe

weer verdwenen.

ook direct van profiteert.”
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Bas de Weger | NVM Register Makelaar voor verkoop en aankoop van woningen &
NRVT Register Taxateur voor alle woningen

“De rentestand maakt het heel interessant om

mij als voor de potentiële koper, want je hebt echt

Hoewel het een onzekere tijd is, is het wel de

je op de woningmarkt te begeven. Uiteraard

even tijd om met elkaar door de woning te gaan en

geschikte periode om een huis te verkopen of

krijgt onze economie harde klappen, vooral in

uitgebreide vragen te stellen.”

aan te kopen. Bas hamert er daarbij op om een

de toeristen- en horecabranche, maar als je een

Daarnaast worden de RIVM-richtlijnen uiteraard

professionele makelaar in de hand te nemen. “Op

goede baan hebt in een vrij stabiele sector, is er

strikt gevolgd. “We houden voldoende afstand van

internet zijn heel veel organisaties die de verkoop

geen reden om te wachten met het verkopen of

elkaar, er mogen niet te veel mensen tegelijk een

van je eigen huis promoten. Ik kan alleen maar het

aankopen van een woning. Vaak is een hypotheek

woning bezichtigen, we desinfecteren onze handen

volgende advies geven: ga niet voor de snelle deal,

van 2,5 tot 3 ton interessanter qua maandlasten

en we dragen handschoenen en mondkapjes. Dit

want later moet je wellicht op de blaren zitten. Een

dan huren (afgezien van de sociale huur) én het

verwachten we ook van de kijkers.”

verkoopmakelaar of aankoopmakelaar is er voor

huis komt naar je toe. Wat betreft het verkopen:

jou en jou alleen. Hij gaat voor de beste prijs en de

in deze omgeving wordt zo’n 40 tot 50% van de

Redelijk stabiele toekomst

beste voorwaarden, zodat je ook over tien jaar nog

woningen boven de vraagprijs verkocht. Need I say

Als Bas naar de nabije toekomst kijkt van de

steeds gelukkig bent met je aan- of verkoop. Een

more...”

woningmarkt, is hij duidelijk: “Het afgelopen

erkend makelaar kent de klappen van de zweep en

kwartaal zijn de huizenprijzen 11 procent gestegen

zorgt dat alles voor jou goed geregeld is. Dat geeft

Persoonlijke aanpak

ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit

zekerheid, zelfs in deze onzekere tijd!”

Het enige dat Bas echt merkt van de coronacrisis

is de grootste stijging sinds 20 jaar! Als de vraag

in zijn vak is dat de bezichtigingen anders worden

groot blijft en de rente laag, dan blijft de markt

aangevlogen. “Waar we eerst bij een populaire

redelijk stabiel. Ik verwacht wel dat de vraag iets

woning een open dag hielden, waar zo’n 10 tot

gaat afnemen, vanwege de onzekere tijden waarin

15 man door het huis liepen, gaan we nu veel

we nu verkeren. Veel banen staan op de tocht en ik

persoonlijker te werk. Eigenlijk is deze manier

verwacht dat banken strenger gaan controleren op

van bezichtigen ook veel plezieriger. Zowel voor

financieringen.”
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Huis verkopen of aankopen?
Neem contact op met Bas de
Weger: 0224 - 21 76 00

Akkermantje 9 - Hippolytushoef

Zeestraat 3 - Den Oever

Daar is weer zo’n leuke en betaalbare 2-onder-1 kapwoning met eigen oprit! Gelegen in een
kindvriendelijke en autoluwe buurt met een speeltuin om de hoek. Beneden heeft u een tuingerichte woonkamer met tuindeur en open keuken met recht keukenblok en inbouwapparatuur. Boven zijn vier slaapkamers en een badkamer met ligbad. Met de tuin op het zuiden zijn
ook de heerlijke zomerse avonden gegarandeerd. Via de uitgebouwde entree komt u de woning
binnen in de ruime en lichte hal met lichtkoepel en inbouwspots. In de grote bijkeuken achter
de hal/entree staat een recht keukenblok, spoelbak, boven en onderkasten en er is plek voor
de wasmachine en de wasdroger. Op de 1e etage is de overloop met de toegang tot 3 slaapkamers en de badkamer. De gehele 1e verdieping heeft een laminaatvloer. De badkamer is
volledig betegeld, heeft een wastafel, douche en ligbad. Vaste trap naar 2e etage naar overloop
met cv-opstelling en deur naar de 4e slaapkamer.

Karakteristiek en sfeervol, dat zijn de sleutelwoorden voor deze vrijstaande woning met diepe
tuin op het zuiden. Als je binnenkomt merk je het direct, dit huis heeft sfeer, karakter en oog
voor detail! De houten vloer, gestuukte wanden en plafond met de originele balkenconstructie zijn ware eyecatchers van deze woning! De woonkamer is lekker ruim en staat in directe
verbinding met de aangebouwde woonkeuken aan de achterzijde. De begane grond heeft een
lengte van ca. 14 meter! Aan ruimte in deze woning is sowieso geen gebrek, want er zijn in
totaal 5 slaapkamers. De moderne, luxe badkamer (2018) is van alle gemakken voorzien met
een inloopdouche met regendouche en drain, ligbad, wandcloset, mooi badmeubel en heeft
daarnaast vloerverwarming. Het is genieten geblazen in de privacy volle, extra diepe achtertuin
met diverse zitplekken. Je hoeft nooit meer op vakantie, relaxen doe je vanaf nu gewoon in je
eigen tuin! De ligging nabij de haven en de dijk van Den Oever maken het geheel compleet. Het
Unesco werelderfgoed de Waddenzee ligt op nog geen 500 meter afstand.

Verkocht onder voorbehoud

Vraagprijs € 309.000,- k.k.

Westerpark 97 - Schagen

Lelypark 56 - Wieringerwerf
Mooi senioren-appartement (55+) van ruim 90 m², gelegen op de eerste verdieping. Het
appartement heeft een ruime lichte woonkamer met een balkon en een mooie keuken met
een eetbarretje. Een ruime slaapkamer met grote raampartij en een badkamer met douche
en wastafel. Een ideale plek om heerlijk te genieten van uw oude dag. Fietsenberging (van
2 x 1,5 meter) bij de centrale bergingen, zowel van binnen als van buiten te bereiken. De
woning, naast het verzorgingstehuis, is volledig geschikt gemaakt voor senioren en mindervalide bewoners. Service en ondersteuning is in te kopen via de thuiszorg. Een heerlijke plek om zonder zorgen van uw oude dag te genieten. Het appartement is gelegen in
het centrum van Wieringerwerf met winkels, artsen en busverbindingen op loopafstand.
In het complex is een mogelijkheid tot eten, verzorging en meerdere sociale activiteiten.

In 2018 en 2019 is dit bijzonder fraaie 3-kamer appartement nagenoeg geheel opgeknapt.
Wanden, vloeren en plafonds zijn modern en strak afgewerkt. Absolute blikvanger van dit appartement is echter het sanitair, met in het bijzonder de badkamer. Deze is prachtig, modern
en luxe. Daarnaast is de badkamer iets vergroot waardoor er nu ruimte is voor een grote glazen
inloopdouche, wastafelmeubel en enigszins afgescheiden witgoedopstelling. Het nieuwe toilet
is separaat van de badkamer, uiteraard is deze ook nieuw en dus modern. Verder heeft het
appartement een ruime woonkamer met balkon op het zonnige zuiden en moderne opgeknapte
keuken met diverse nieuwe inbouwapparatuur. Op de vloer ligt een fraaie PVC-vloer en heeft
het appartement vloerverwarming. Het aansluitende balkon is op het zuiden gelegen, dus volop zon. De grote slaapkamer is ruim en aan de koele kant gelegen en de 2e slaapkamer is ook
te gebruiken als hobbykamer of kantoorruimte. In het complex is een liftinstallatie aanwezig,
dus het appartement is voor jong en oud geschikt!

Verkocht onder voorbehoud

Vraagprijs € 265.000,- k.k.
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Wie zijn

Stouthart & Hilber Notarissen?

Sinds 2001 leiden P.J.M. (Patrick) Stouthart
en A.M.N. (Natascha) Stouthart-Hilber het
kantoor Stouthart & Hilber Notarissen
aan de Loet 45 te Schagen en het
Julianaplein 34a te Den Helder.

Patrick en Natascha Stouthart zijn beiden op 9
mei 2001 benoemd tot notaris in de gemeente
Schagen, Patrick als opvolger van notaris M.A.
Schellekens en Natascha als zijn associé. Vier jaar
later, in 2005, werd het tweede kantoor geopend
in Den Helder en is de standplaats van Natascha
Stouthart-Hilber verplaatst naar Den Helder.

Uitgebreid pakket notariële
diensten
Stouthart & Hilber is een middelgroot
notariskantoor met twee notarissen en
15 deskundige medewerkers, waarvan
twee kandidaat-notarissen. Patrick:
“Klantvriendelijkheid, betrokkenheid,
deskundigheid en toegankelijkheid staan voorop.
Dat ziet men ook terug in onze praktijk, waar
een informele sfeer hangt. Daarnaast kunnen
we klanten bedienen op elk rechtsgebied tegen
voordelige tarieven”.
Het notariskantoor biedt een zeer uitgebreid
pakket notariële diensten aan in alle disciplines:
• Onroerend goed;
• Ondernemingsrecht;

Samenwerken en elkaar
versterken

klanten van de makelaardij en de hypotheken.

• Estate-planning;
• Echtscheidingen;

Het zwaartepunt van de praktijk van Stouthart en

Daarnaast kun je door goed samen te werken

• Mediation.

Hilber ligt op het ondernemingsrecht, familierecht

elkaar versterken en daar profiteert iedere partij

Patrick Stouthart is gespecialiseerd op het

en (commercieel) vastgoed. Daarbij richten zij

van”, aldus Patrick Stouthart.

gebied van de registergoedpraktijk en het

zich zowel op de ondernemer als de particulier.

rechtspersonenrecht. Natascha Stouthart-Hilber

“Om een compleet pakket aan te kunnen

is gespecialiseerd in het familierecht en dan met

bieden, werken we nauw samen met kantoren

name in het erfrecht en de estate-planning. Ook is

op het gebied van de advocatuur, fiscaliteit en

zij juridisch mediator.

accountancy. Voor Verheul bedienen wij vooral

• Familierecht;
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Deze samenwerking verloopt altijd uiterst prettig!

Meer informatie:
www.stouthart-hilber.nl.

Tante Pietje mist de gezelligheid
Sinds 2005 zijn Bob en José Schuiling

Sinds 1927

Doen wat je leuk vindt

de trotse eigenaren van Tante Pietje.

Tante Pietje vindt haar oorsprong in 1927,

José kwam erachter dat ze als barvrouw een

Een café in Den Oever dat een rijke

toen Simon Koorn opdracht gaf voor de bouw.

bijzonder beroep had waarin gastvrijheid centraal

Aangezien hij getrouwd was met Pietertje

staat. “Ik voelde me al snel thuis achter de bar.

Klein, werd het café al gauw in de volksmond

Het is ontzettend leuk om gasten een fijne avond

bekend onder de naam ‘Tante Pietje’. Die naam

te bezorgen met een gezellig kletspraatje, goede

vele onvergetelijke avonden de

schittert anno 2020 nog steeds op de gevel. In

muziek en een lekker drankje.” Aangezien Bob

geschiedenisboeken zijn ingegaan. Dit

de jaren ‘70 werd de zaak overgenomen door het

vooral overdag het café graag draaiende houdt,

kasteleinsechtpaar Kees en Janny de Boer.

was de verdeling al meteen duidelijk. “Mijn man

en sfeervolle historie heeft, waar
menig drankje heeft gevloeid en

staat in schril contrast met de stilte
die er nu heerst, vanwege de opgelegde

houdt zich vooral bezig met de organisatorische
“Mijn man Bob was toentertijd visserman en

kant, terwijl ik de avonden voor mijn rekening

sluiting in verband met de corona-

werkte regelmatig bij Tante Pietje, waar hij

neem. Samen pakken we de jaarlijks terugkerende

maatregelen van de overheid. “We hopen

fungeerde als manusje van alles. Zo ging het

grotere evenementen op, zoals de Flora &

balletje rollen. Toen Kees en Janny ermee wilden

Visserijdagen en het VIStival. Een top team!”

dat we gauw weer nieuwe legendarische
herinneringen met onze gasten kunnen

stoppen, nam Bob het horecabedrijf over. Hoewel
ik het vooral gezellig vond aan de andere kant van

José en Bob hebben samen drie kinderen: Dylan

maken. Vooral de gezelligheid wordt

de bar en geen horeca ervaring had, ben ik toch in

(5), Thom (9) en Denise (14). De oudste telg heeft

gemist!”, vertelt José.

2006 in de zaak gestapt.”

afgelopen zomer geholpen op het terras en in

12

heropenden we volgens de nieuwe richtlijnen.” De
weergoden waren de horeca zeer gunstig gezind,
want het was prachtig weer in Nederland. “Elke
stoel was bezet en onze gasten genoten op en top.
Het terras in combinatie met de welwillendheid
van de mensen en het zonnetje heeft ons echt
gered!”

Tweede coronasluiting
In oktober, toen het terras weer weg moest worden
gehaald, was het voor José en Bob veel passen
en meten. “Regelmatig kregen we, vanwege de
tweede corona golf, aanpassingen door vanuit de
overheid. Zo goed en zo kwaad als dat ging hebben
we ons daartoe gemanoeuvreerd. Het is dan lastig
om het je gast zo goed mogelijk naar de zin te
maken, omdat je opeens ook politieagent moet
spelen. Ondanks de registratieplicht, het naleven
van de veranderende richtlijnen en het toepassen
van de aanvullende hygiënevoorschriften, moest de
horeca opnieuw dicht. Wij zijn dus nu ook helemaal
gesloten, want ons café leent zich niet goed voor
afhaal of iets dergelijks.”

Zin in gezelligheid
de keuken. “Het is mooi om te zien dat ook zij zo

bruiloft, kraamfeest en andere partijen werden

Toch blijft José positief. “We hebben een

enthousiast wordt van dit vak. Daarnaast is het

eerst verplaatst en later afgezegd. Een groot deel

goedlopend bedrijf, financieel houden we het nog

gewoon erg fijn om dit met je gezin te kunnen

van onze voorraad konden we weggooien en de

wel even vol. Maar het moet allemaal niet te lang

doen. Thom en Dylan helpen ook al mee op hun

vaste lasten liepen door. Gelukkig hebben we

duren. Ik hoop dat we snel weer open kunnen,

manier: ijsjes testen... We doen dus allemaal wat

als horecazaak inmiddels wat ‘vet op de botten’,

desnoods met maatregelen, het is ons vak en onze

we leuk vinden en dat werkt!”

dus kunnen we wat leiden. De annulering van de

passie om het mensen naar de zin te maken. Dat

Flora & Visserijdagen dit jaar was erg zuur. Het is

missen wij nu het meeste! Ik kijk uit naar feesten

Eerste coronasluiting

wel moeilijk om enthousiast te blijven. Maar we

als de Flora- en Visserijdagen, het EK 2021 en het

Dit alles kwam abrupt tot einde door het

vinden het vooral vervelend dat we onze passie

VIStival, niet alleen omdat het een grote bron van

besluit van de overheid op 15 maart 2020. “We

niet mogen en kunnen uitvoeren. We willen

inkomsten is, maar vooral omdat het zo gezellig

waren voornemens om onze dienstverlening

onze gasten verwelkomen, een gezellige avond

is! Wanneer en op welke manier dit weer mogelijk

uit te breiden. We hadden eind 2019 een

bieden en met een glimlach en tevreden gevoel

wordt weet niemand, maar ik hoop dat we ooit

terrasvergunning gekregen van de gemeente en

de deur weer uit zien lopen. Daar ben je tenslotte

weer terug kunnen naar hoe het was.”

in januari kreeg onze keuken een flinke upgrade,

horecaondernemer voor!”

www.cafetantepietje.nl

zodat we er lunchgerechten in konden bereiden.
We konden niet wachten om ermee aan de slag te

Coronaproof

gaan! Toen we per direct moesten sluiten - binnen

Toen de horeca in juni weer groen licht kreeg,

een half uur moesten we onze gasten de deur

ging meteen alles in sneltreinvaart. “We gingen

wijzen - was dat natuurlijk een flinke domper.

direct aan de slag om Tante Pietje ‘coronaproof’

Gezondheid staat voorop natuurlijk, dus we hadden

te maken. Bij de gemeente vroegen we een

ook respect voor dit besluit.”

groter terras aan en dat werd zonder problemen
afgegeven. We deden inkopen voor de nieuwe

José en Bob wachtten af en het project ‘terras’

keuken, de menukaart ging naar de drukker en

werd stilgelegd. “Diverse verjaardagen, een

we legden met spoed een terras aan. Op 20 juni
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Lijsterbesweg 52 - Sint Maarten

Melkdistel 8 - Middenmeer
Unieke vrijstaande woning met garage en serre op een prachtige plek in “het land van Kroon”.
De woning is in 1993 gebouwd en in de loop der jaren zeer goed onderhouden. Op de begane
grond heeft u een heerlijke lichte en ruime woonkamer. Dit komt door de vele ramen, de glazen
serre en de breedte van de woning (bijna 8 meter). In 2019 is de keuken vernieuwd, de vloer
is voorzien van pvc in visgraat motief met vloerverwarming en zijn de wanden en het plafond
gestuukt. Boven heeft u drie royale slaapkamers, waarvan de ouderslaapkamer met inbouwkasten ruim 15m² groot is. De badkamer is betegeld, heeft een douche en ligbad. Rondom de
woning heeft u een groene tuin met veel privacy, een vijver en de hele dag een plekje in de zon.
Er zijn geen directe achterburen en ook de naaste buren hebben geen zicht op de achtertuin.
Aan de voorzijde van de woning vindt u de oprit met plek voor twee auto’s.

Wat staat deze leuke 2/1 kap woning op een prachtige plek! Voor vrij uitzicht, achter een
heerlijke beschutte tuin en binnen heel veel ruimte. Vooral beneden is de ruimte heerlijk, hier
vindt u een ruime woonkamer met een massief houten vloer en strak gestucte wanden. De
dichte keuken is voorzien van een 4 pits gaskookplaat, afzuigkap, oven, magnetron, vaatwasser en koel/vriescombinatie. Via de openslaande deuren komt u in de heerlijk op het zonnetje
gelegen achtertuin. Hier is altijd wel een plekje te vinden om in de zon te zitten, want op het
westen georiënteerd. Aansluitend de keuken is de bijkeuken met wasmachine, drogeropstelling en vaste kastenwand. Binnendoor is ook de voormalige garage te bereiken. Tevens is op de
begane grond een kantoorruimte te vinden welke ook zeer geschikt is als slaapkamer. Boven
vindt u 3 prima slaapkamers, hobbykamer en de badkamer. Deze is netjes ingericht met een
ligbad, douche, wastafelmeubel en 2e toilet. In de bergkast staat de cv-ketel. Dus veel ruimte
in de woning met mogelijkheden van gelijkvloers wonen.

Verkocht onder voorbehoud

Verkocht onder voorbehoud

Oester 3 - Middenmeer

Oosterstraat 64 - Noord-Scharwoude

Mooie ruime vrijstaande woning op een kavel van 491 m². Gelegen in nieuwbouwwijk met
vrijstaande en halfvrijstaande koopwoningen. Via de zijentree komt u de woning binnen in de
hal met toilet. De L-vormige woonkamer is aan de voorzijde gelegen en heeft een open hoekkeuken en deur naar de bijkeuken met wasmachine- en drogeraansluiting en doorloop naar
garage. Op de 1e etage zijn drie slaapkamers en een royale badkamer met dakkapel. Vlizo trap
naar zolder. Om de woning ligt een fraaie tuin met veel groen en sierbestrating. De tuin is op
het zuiden gelegen.

In deze gezellige straat van Langedijk bieden wij u deze opgeknapte en charmante 2/1 kap
woning aan. Hij is perfect gelegen nabij winkelgebied, sportgelegenheden en basisscholen.
Het geheel is de afgelopen jaren fraai opgeknapt, zodat de woning zo is te betrekken. De
woonkamer is lekker licht met strak gestucte wanden, nette vloer en authentieke details
zoals het glas in lood, balkenplafond en de inzethaard met schouw. Achter is een eetkamer
met gezellige erker en doorgang naar de dichte keuken met kelderkast en diverse inbouwapparatuur. Denk hierbij aan 5 pits gasstel, koel/vriescombinatie, vaatwasser en oven. Tevens
is hier de achterdeur naar de tuin. Aan de achterzijde van het huis is een moderne badkamer
met jacuzzi, inloopdouche, toilet en witgoedopstelling. Boven zijn 3 prima slaapkamers, allen
zijn netjes afgewerkt met doorlopende laminaatvloer en fraai afgewerkte wanden. Tevens is
hier een saunaruimte gemaakt met tweede toilet en wastafelmeubel. Via de vlizotrap is de
zolderberging te bereiken.

Vanafprijs € 505.000,- k.k.

Vraagprijs € 299.000,- k.k.
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Rotgangs 14 - Hippolytushoef

De Boog 22 - Schagen

In rustige en kindvriendelijke woonwijk gelegen halfvrijstaande woning met eigen oprit en
garage. Via de zijentree komt u de woning binnen. Vanuit de hal komt u in de ruime verlengde woonkamer met een laminaatvloer en schuifpui naar de tuin. Aan de voorzijde is de
open hoekkeuken met jasmijnkleurkastjes (1994), met verschillende inbouwapparatuur. De
overloop geeft toegang tot de 3 slaapkamers, allen met vinyl op de vloer en de kamer aan de
voorzijde heeft een balkon. De badkamer heeft een toilet, douche met spatwand, douchestoel
en wastafel. Eveneens is hier de ruimte voor de wasmachine en de wasdroger. Vaste trap naar
zolderetage. De ruimte is nog nader in te richten, maar prima te gebruiken als 4e slaapkamer
of werkkamer. Op de zolderetage is de mechanische ventilatie unit, cv-ketel opstelling en
de heteluchtverwarmingsunit. Garage met halfsteensmuren, betonvloer, elektrische stalen
kanteldeur met afstandsbediening en aparte loopdeur naar de tuin. Eigen oprit en bestrating,
struiken en vaste planten in de voortuin.

Dit soort topwoningen kom je zelden tegen! Deze vrijstaande woning is recent fantastisch
opgeknapt en voorzien van de modernste snufjes. In 2015 is namelijk de hele begane grond
vernieuwd en in 2020 is de bedrijfsruimte omgebouwd tot slaapkamer, inloopkast en moderne
badkamer. U kunt dus gelijkvloers wonen en de kinderen boven huisvesten. De lichte woonkamer heeft een nieuwe plavuizenvloer met vloerverwarming, gezellige gaskachel en strak
gestuukte wanden en plafond. Aansluitend is de luxe en moderne keuken met werkelijk alle
denkbare inbouwapparatuur. In de aanbouw is een tweede woonkamer cq serre gemaakt om
uzelf even terug te trekken van alle drukte of als chillplek te benutten voor de kinderen. Op
de 1e verdieping zijn 4 slaapkamers, badkamer en separaat toilet. De ouderslaapkamer heeft
een vaste kastenwand heeft, rolluik en een balkon. De badkamer heeft een heerlijke stoomdouchecabine, wastafelmeubel, bidet en dakraam. De toiletruimte is apart van de badkamer.
Ook op de 2e verdieping is veel ruimte te vinden. Een 6e slaapkamer is hier zeker mogelijk.

Vraagprijs € 264.000,- k.k.

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

Schelphorst 22A7 - Wieringerwerf

Jan van Scorelstraat 24 - Schagen

Deze bedrijfsunit van 2002 is maar liefst 7 x 20 mtr., dus 140 m² op de begane grond en ook
nog eens een verdieping (met stevige trap bereikbaar) van 110 m². De begane grondvloer is
van beton en de verdiepingsvloer is van hout. Grote handmatige overheaddeur aan voorzijde
en aparte loopdeur. Goede stand en ligging op een kleinschalig industrieterrein vlakbij de
A7 richting Amsterdam en Leeuwarden. Verder goede bereikbaarheid van Alkmaar, Hoorn en
Purmerend. Extra: Nu loopt een SDE subsidie aanvraag, waardoor met de daken elektriciteit opgewekt kan worden. Hiermee wordt voor de VVE elk jaar 8 duizend euro gegenereerd.
Servicekosten: € 250,- per jaar (opstalverzekering, straatwerk, onderhoud). Nieuw lidmaatschapsgeld voor een lid van de VVE Schelphorst 22 ABC € 100,-.

In deze geliefde wijk ligt deze nette en vergrote middenwoning. Aan de achterzijde is een
bijkeuken gebouwd en op het dak is een verhoging aangebracht. Hierdoor is een ruime extra
slaapkamer ontstaan. De woonkamer is lekker licht dankzij de grote ramen, maar blijft koel
dankzij het warmte werend glas. De keuken is netjes met diverse inbouwapparaten en handig
is de achtergelegen bijkeuken met wasmachineaansluiting. De knusse tuin is keurig bestraat
en heeft een stenen berging met achterom. Hier vindt u gelijk de kleine speeltuin: altijd leuk
voor de kinderen. Op de eerste verdieping zijn 3 slaapkamers en de moderne badkamer. Deze
heeft een jacuzzi, douchecabine, hangend closet en een wastafelmeubel. De zolder is te bereiken middels een vaste trap en is dankzij de opbouw lekker ruim met een 4de slaapkamer en
veel bergruimte. De ligging van de woning is optimaal ten opzichte van centrum, NS-station,
sportvelden en scholen. Daarnaast is het een rustig straatje met veel speelmogelijkheden voor
de kinderen. Kortom: een mooie woning op een geliefde locatie.

Vraagprijs € 140.000,- k.k. geen btw

Verkocht onder voorbehoud
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Verder onder
de vlag van Verheul
Niet meer 24/7 ‘aan’

Caroline besloot om af te bouwen, maar dat

De mogelijkheid om haar werkzaamheden

lukte niet helemaal. “Het werk is zo ontzettend

voort te zetten onder de vlag van Verheul biedt

leuk! En doordat ik persoonlijke aandacht en een

de doorgewinterde makelaar meer vrije tijd.

vertrouwensband in mijn vak erg belangrijk vind,

“Aangezien ik een eenpitter was, stond ik 24/7

wilde ik ook goed bereikbaar blijven voor mijn

‘aan’. Mijn tijd werd opgeslokt door aankopen,

klanten. Afbouwen bleek geen optie. In een gesprek

verkopen en taxeren van woningen, maar ook door

met een collega-makelaar vertelde ik dat ik wilde

administratie en marketing. Eigenlijk kwam het

gaan stoppen, maar dat leek hem geen goed plan.

besef pas echt toen ik met mijn kleinkinderen in

Juist omdat dit werk zo goed bij mij past. Hij vroeg

het park zat en tegelijkertijd met klanten aan het

of ik niet weer bij Verheul wilde komen werken.

bellen was. Dit kon zo niet langer. Ik wilde hen

Zo geschiedde. Deze stap voelde ook heel logisch,

allebei 100% aandacht kunnen geven.”

omdat we al met regelmaat samenwerkten.”

Caroline de Boer is een bekende naam op
de woningmarkt in de Noordkop. Al zo’n
19 jaar is zij werkzaam als makelaar en
taxateur. “Van 2001 tot eind 2008 was dat
bij Verheul, maar door een reorganisatie
besloot ik voor mijzelf te beginnen.
Dat heb ik tot juli dit jaar gedaan en nu
zit ik weer op mijn oude, vertrouwde
plek bij Verheul. Een stap waar ik meer
flexibiliteit en vrijheid voor terug krijg,
zonder te stoppen met het werk wat ik zo
super leuk vind!”

De afgelopen jaren heeft Caroline met name de
huizenmarkt van Den Helder en Julianadorp
bediend, maar bleef tegelijkertijd ook zeer nauw
betrokken bij de regio Anna Paulowna en Schagen.
“Doordat de samenwerking met Verheul altijd is
behouden en ik regelmatig taxaties voor hen deed,
bleef ik ook op de hoogte in deze omgeving. Die
kennis komt nu extra goed van pas!”
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Win-win situatie

van korte lijnen en ga altijd naar de mensen toe.

Deze situatie is volgens Caroline voor beide partijen

Uiteraard met de RIVM-richtlijnen in acht nemend,

een uitkomst. “Aan de ene kant breng ik mijn

dus met een mondkapje op en gedesinfecteerde

kennis, ervaring en klantenbestand bij Verheul

handen. Het gaat in ons vak om grote beslissingen

binnen. Aan de andere kant krijg ik meer flexibiliteit,

en hoge bedragen, soms zelfs de aankoop van

vrije tijd, ondersteuning en mag ik samenwerken

iemands leven, dan is een goede vertrouwensband

met hele leuke collega’s! Officieel werk ik nu maar

zeker op zijn plaats. Dat creëer je met persoonlijk

2,5 dagen, ik moet nog een beetje leren mezelf te

contact.”

beperken in uren. Dat gaat overigens steeds beter...
Uiteraard moeten we elkaar hier en daar een beetje

Tijdens bezichtigingen zorgt de vakkundige

aftasten, maar ik ben ervan overtuigd dat deze stap

makelaar ook voor 1-op-1 contact. “Voorheen

een win-win-situatie is.”

hield ik al niet veel open dagen, maar dat is in deze
coronaperiode natuurlijk nog minder geworden.

Persoonlijke aandacht, ook in
coronatijd

Ik maak voor elke potentiële koper een aparte

dat men elkaar niet hoeft te passeren. Het vergt

afspraak die maximaal 45 minuten duurt. Tussen

wat extra zorg en tijd, maar ik kan hierdoor wel

De belangrijkste tool binnen het makelaarsvak is

de afspraken door probeer ik de deurknoppen,

de persoonlijke aandacht garanderen. En dat is,

volgens Caroline het persoonlijk contact. “Ik houd

trapleuningen e.d. schoon te maken en zorg ik

samen met ethisch werken, de basis van ons vak.”
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Lelypark 44 - Wieringerwerf
Mooi senioren-appartement (55+) van ruim 90 m², gelegen op de begane grond. Het appartement heeft een ruime
woonkamer met tuindeur naar een klein terras en een uitgebreide keuken in hoekopstelling met alle benodigde
inbouwapparatuur. Verder zijn er 2 slaapkamers, toilet en een badkamer met douche, wastafel en designradiator. In
de bijkeuken is de wasmachineaansluiting, cv-ketel opstelling en de mechanische ventilatie-unit. Fietsenberging
(van 2 x 1,5 meter) bij de centrale bergingen, zowel van binnen als van buiten te bereiken. De woning, naast het
verzorgingstehuis, is volledig geschikt gemaakt voor senioren en mindervalide bewoners. Service en ondersteuning
is in te kopen via de thuiszorg. Een heerlijke plek om zonder zorgen van uw oude dag te genieten. Het appartement
is gelegen in het centrum van Wieringerwerf met winkels, artsen en busverbindingen op loopafstand. In het complex is een mogelijkheid tot eten, verzorging en meerdere sociale activiteiten.

Vraagprijs € 265.000,- k.k.

Kamille 13 - Middenmeer
Verscholen in het groen, gelegen op een breed uitlopende ruime kavel, staat deze unieke en sfeervolle semibungalow. De grote raampartijen van de woonkamer en de hobbykamer en het tuingericht wonen bieden een
verrassend uitzicht op de mooi ingerichte en beschutte tuin met vaste planten en fruitbomen. De speelse vorm
van de grote lichte woonkamer en de open keuken met kookeiland bepalen de sfeer van deze unieke woning. Het
ontwerp van de woning en de vorm van de kavel vormen een harmonisch geheel. Vanuit de ruime hal vindt u een
hobby/werkkamer, ruime slaapkamer, badkamer en een bijkeuken. Veel kastruimte en een grote inpandige garage
bieden veel woongenot. Op de 1e verdieping zijn 2 ruime slaapkamers. In de op het zuiden gelegen tuin staat een
elektrisch verwarmd atelier/tuinkamer met veranda en een berging (zeer geschikt als thuiswerkplek). Zonnepanelen op het dak en parkeerruimte voor 2 auto’s op eigen terrein maken het plaatje compleet.

Vraagprijs € 500.000,- k.k.
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u bijzonder uitstel van betaling heeft gekregen.
Daarvoor krijgt u maar liefst drie jaar de tijd,
tot 1 juli 2024.

Voorbeeld:
U heeft bijzonder uitstel van betaling gekregen
en daarmee een belastingschuld opgebouwd van
10.000 euro. Dan biedt de Belastingdienst u een
betalingsregeling aan voor 36 maanden. U betaalt
dan vanaf 1 juli 2021 elke maand 280 euro. Als u
eerder wilt afbetalen, kan dat natuurlijk. Ook kunt
u tussen 1 juli 2021 en 1 juli 2024 naast het vaste
maandelijkse bedrag extra aflossen.

Nieuwe betalingsverplichtingen
na bijzonder uitstel
De betalingsverplichten die ontstaan na afloop
van het bijzonder uitstel, dienen op de normale
manier te worden voldaan. Als u bijvoorbeeld
uitstel heeft tot 1 januari 2021, dan moet u wel
op tijd belasting aangeven en betalen over het 4e

Betalen en belastingen

kwartaal van 2020, de maand december 2020, of de

in bijzondere omstandigheden
Het zakelijk team van Verheul Assurantie-

Jacco IJsselstein geeft een tip: “Heeft u als

13e vierwekenperiode van 2020 en daarna over de

Makelaars B.V. werkt vanuit het nieuwe

ondernemer betalingsproblemen met uw bedrijf

volgende tijdvakken. Als het niet mogelijk is voor

kantoor in Schagen en bestaat uit nuchtere

vanwege de coronacrisis? Dan kunt u tot 1 januari

een ondernemer om de nieuwe belastingen op tijd

Noord-Hollandse dames en heren die van

2021 bijzonder uitstel van betaling van belastingen

te betalen, dan kan er volgens de gebruikelijke

risico’s en cijfers houden. Het team bestaat

aanvragen. Als u dit al heeft aangevraagd, kunt u

regels betalingsuitstel aan worden gevraagd. Of

vooral uit professionals. Mensen die je

deze verlengen tot 1 januari 2021. Uw accountant

kan er een betalingsregeling af worden gesproken.

kunt aanraken en die met je meedenken.

weet hoe dit werkt en anders helpen wij u op weg”.

“Een aantal ondernemers zal het de komende tijd

In Coronatijd is dat extra belangrijk.
Meedenken met en voor ondernemers.
Bijvoorbeeld bij een tekort aan liquide
middelen door het wegvallen van omzet.
Jacco IJsselstein, verantwoordelijk voor
verzuimverzekeringen en –advies, is zo’n
meedenkend adviseur.

financieel nog steeds moeilijk hebben.
Voor alle duidelijkheid: de regeling voor bijzonder

Daarom is de invorderingsrente door de

uitstel van betaling vanwege de coronacrisis

Belastingdienst gezet op 0.01%, in plaats van

eindigt uiterlijk 1 januari 2021. Het is van belang

de gebruikelijke 4%. Deze rente loopt tot 31

dat bij de eerstvolgende aangifte, nadat de regeling

december 2021. Dit zorgt ervoor dat u de komende

is afgelopen, de belasting weer op tijd wordt

tijd ook vrijwel geen rentekosten heeft op de

betaald. Vanaf 1 juli 2021 begint de afbetaling

belastingschuld die u gaat aflossen. Dat is in deze

van de openstaande belastingbedragen waarvoor

tijd wel zo prettig, natuurlijk!”
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Hoep 1 - Schagen

Met trots bieden wij u aan, deze prachtige vrijstaande woning nabij het
centrum van Schagen! De plek waar deze woning is gelegen is natuurlijk
al fantastisch op zich, maar daarbovenop is de woning ook nog eens van
top tot teen vernieuwd. Zo is de voormalige schuur bij de woning getrokken waardoor er op de begane grond alleen al een oppervlakte van 195
m2 is ontstaan! Het geheel is bijzonder luxe afgewerkt met een op maat
gemaakte woonkeuken voorzien van alle nodige inbouwapparatuur, waarbij
vooral het met de hand gemaakte werkblad van gemalen natuursteen in
het oog springt! De voormalige schuur is geheel verbouwd tot een modern

en uitstekend geïsoleerd woongedeelte met vloerverwarming, gashaard en
dakramen voor voldoende daglicht. Aansluitend aan de woonkamer is de
ruime veranda; geheel geïsoleerd, tv-aansluiting en met dubbele deuren de
tuin in. Aan de achterzijde bevindt zich de ouderslaapkamer met badkamer.
Boven zijn 2 riante slaapkamers met vaste kasten en hier is de 2e badkamer.
De tuin is zongunstig gelegen, fraai aangelegd, onderhoudsarm en met een
in 2018 nieuw geplaatste houten veranda en een achtergelegen bergruimte
voor de fietsen. De veranda heeft 10 zonnepanelen op het dak liggen en
tv-aansluiting.

Vraagprijs € 749.000,- k.k.
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No-nonsense keukens

De liefde voor keukens is bij

een schets, vervolgens presenteren we een

kampt is dan een doorn in het oog! Vaak kun je

Marko Groot, eigenaar van De

perspectieftekening en leveren daarna de keuken

al met redelijk kleine aanpassingen een keuken

gemonteerd en gebruiksklaar af. Steeds vaker

weer voor je laten werken.” Het team van De

realiseren we daarbij ook de bijkeuken- en

Keukenzaak renoveert dan ook met regelmaat

paplepel ingegoten. “Mijn vader

wasmachinekasten. Dat vormt dan een mooi

keukens. “Een nieuw aanrechtblad, een andere

was keukenspecialist en zo ben

geheel.”

kleur op de kastjes of een goed werkende combi-

Keukenzaak in Schagen, met de

oven kan al het verschil maken.”

ik het vak ingerold. Enkele jaren
geleden startte ik mijn eigen firma

Inmiddels heeft Marko zo’n 35 jaar ervaring
in keukens en van die kennis profiteren zijn

Inspirerende showroom

‘Inbouwtoppers’, gespecialiseerd

klanten. “Wij zijn een echt no-nonsense bedrijf.

In de 500 m2 showroom van De Keukenzaak

in inbouwapparatuur. Maar ik

Dat betekent dat we voor ieder een passende

kunnen klanten veel keukeninspiratie opdoen.

oplossing hebben, maar dat we ook eerlijk zijn

“We hebben zo’n 25 keukens staan. Van klassiek

over wat wel en niet kan voor een bepaald budget.

tot modern en van landelijk tot strak of een

Daarnaast adviseren wij de klanten graag over de

combinatie van die thema’s. De trend van nu zijn

waar klanten terecht kunnen

functionaliteit en routing van een keuken. Iets dat

zwarte keukens afgewerkt met hout, marmer of

voor complete keukens mét

vaak ‘vergeten’ wordt in het wensenlijstje. Op die

beton. Zwart is het nieuwe wit en past overal bij!

manier ben je over tien jaar nog steeds blij met je

Ik heb zelf toevallig een houten keuken met een

aankoop!”

zwart graniet blad, die is inmiddels 17 jaar oud en

mistte de keukens. Daarom ben ik
in 2012 gestart met De Keukenzaak,

apparatuur.”

tóch helemaal van deze tijd. Ik ben er nog steeds

Hart van de woning

ontzettend blij mee. Dat is ook ons doel met De

Marko is ervan overtuigd dat een keuken

Keukenzaak: klanten blij maken. Nu, maar ook nog

Luisteren en adviseren

tegelijkertijd mooi en praktisch kan zijn. “Die

over 17 jaar en daarna!”

De belangrijkste pijler van De Keukenzaak is

combinatie draagt bij aan het kook- en woongenot.

het ontwerpen en monteren van hoogwaardige

Tegenwoordig is de keuken veelal het hart van de

keukens. “Wij luisteren naar de wensen van

woning. Daar komt het gezin samen. Een keuken

de klant, adviseren waar nodig, maken eerst

die ‘niet goed voelt’ of met defecte apparatuur
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Meer info:
www.dekeukenzaak.nl

Cybercriminaliteit
ligt continu op de loer
Het afgelopen jaar zijn meerdere

Maar mij pakken ze toch niet?

bestand op zijn computer was versleuteld, de

klanten van Verheul getroffen door een

De reactie van een getroffen ondernemer is vaak:

hightech landbouwmachines werkten niet meer,

‘Ik had nooit verwacht dat dit mij zou overkomen’,

sloten in het pand gingen niet meer open en waren

‘Wat valt er nu bij mij te halen’, ‘Hackers richten

geblokkeerd.

cyberincident. Dit verschilde van een
gerichte aanval waarbij de ondernemer

zich toch op universiteiten, ziekenhuizen en

losgeld moest betalen tot niet gerichte

multinationals’. “Aannames van MKB’ers die fataal

Het bedrijf was gehackt vanaf IP-adressen uit

kunnen zijn, want een hacker kijkt meestal niet

Rusland en Oekraïne. Of hij maar even een bedrag

eens naar waar hij inbreekt. Hij zoekt de zwakste

aan bitcoins wilde overmaken, anders zouden

plek in willekeurige systemen. En dat kan alles

zijn bestanden versleuteld blijven. Voor Jack,

verstrekkende gevolgen”, vertelt Jorrit

zijn, van een deurbel tot een digitaal aangestuurde

die overigens geen losgeld betaalde, bedroeg de

Edema, Risico- en Verzekeringsadviseur

pomp. Van een pc op een klantenbalie tot aan de

bedrijfsschade om en nabij de 35.000 euro. ICT’ers

mailbox van een secretaresse.”

waren weken bezig met het herstellen van de

aanvallen waarbij meerdere bedrijven
werden getroffen. “Dit heeft soms

bij Verheul Groep. “Gelukkig ontstaat

schade en het recuperen van cruciale gegevens,

het besef van kwetsbaarheid voor een

Een voorbeeld uit de praktijk

de beveiliging moest herzien worden, hij moest

cyberaanval steeds meer onder onze

Jack van Diepen heeft samen met zijn broer

verschillende machines opnieuw instellen en

een loon- en kraanverhuurbedrijf in Spanbroek.

deuren werden voorzien van nieuwe sloten. Jack

Zij werden in augustus 2019 gehackt. Die

heeft zijn verhaal vertelt in een videocommercial

zomerochtend kwam hij zijn eigen terrein niet

voor het cyberbedrijf van Nationale-Nederlanden,

meer op, omdat het hek niet meer openging. Elk

te weten Perfect Day.

relaties. Het is niet meer de vraag óf je
een keer getroffen wordt, maar meer
wannéér en met welke omvang.”
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Jack van Diepen

Een goede cyberverzekering is
geen overbodige luxe
De cyberverzekering biedt naast een
financiële vergoeding ook andere belangrijke
voordelen. De voorwaarden verschillen per
verzekeringsmaatschappij. Kenmerkend voor
een cyberverzekering is dat er in ieder geval de
volgende dekkingen wordt geboden:
1. Crisismanagement;
2. Eigen schade;
3. Schade van derden.
“Wanneer u getroffen wordt, dan komt er zo snel
mogelijk (24/7) een Incident Response Team. Dit
is een gespecialiseerd team van cyberexperts.
Dit vormt een belangrijk onderdeel van uw
cyberverzekering. Zij zullen direct uw belangrijkste
bezittingen proberen veilig te stellen en voeren de
regie in de onderhandelingen met de afpersers.
Dit is één van de grootste voordelen van een

Maatregelen om cyberrisico’s
te beperken

Zodra zij toegang hebben tot de systemen zullen

cyberverzekering.”

zij de back-ups beschadigen. Doen zij dit met

Daarnaast biedt het een financieel vangnet die

Het is een open deur: bedrijven die hun IT-

succes, dan vervalt een belangrijk deel van dit

elke ondernemer goed kan gebruiken. Immers,

infrastructuur niet op orde hebben zijn extra

noodplan in de vorm van een goede back-up.

een cyberhack of -aanval zal het bedrijf veel

kwetsbaar.

De cybercrimineel is erop uit om een zo sterk

directe en indirecte schade berokkenen. “Denk

mogelijke onderhandelingspositie te bemachtigen

bijvoorbeeld aan alle herstelkosten en ook het

met als doel het ontvangen van losgeld.”

verlies van klanten en omzet. Wij adviseren u graag

“Het is te vergelijken met een inbreker die eerder

over de mogelijkheden. Door aandacht te hebben

zal kiezen voor een open raam, dan voor een
raam dat goed vergrendeld is. Uiteraard zullen

Wat als het fout gaat

voor preventie (IT-maatregelen) en bewustzijn

cybercriminelen zo snel mogelijk uw belangrijkste

Wanneer cybercriminelen binnen willen komen,

bij uw medewerkers te creëren (bijvoorbeeld het

bezit willen bemachtigen en vergrendelen.

dan zal dit lukken. De eerste uren na de

herkennen van phishing mails), kunnen risico’s

Overigens zoeken cybercriminelen, anders

ontdekking zijn dan van cruciaal belang om de

verkleind worden.”

dan inbrekers, minder vaak handmatig naar

schade te beperken. Hoe signaleer je een aanval

Verheul helpt haar klanten door dienstverlening

waardevolle data of bestanden die ze kunnen

en welke stappen neem je vervolgens?

aan te bieden om de cyberrisico’s te beperken,
oftewel de kans op een cyberincident te verkleinen.

versleutelen. Sommige ransomware doet dat
namelijk helemaal zelf. Een programma als

“Heeft u als ondernemer bijvoorbeeld een (crisis-)

“Daarnaast adviseren wij onze klanten over de

Lockbit verspreidt zich helemaal autonoom door

plan opgesteld voor cyberrisico’s?

mogelijkheden van een cyberverzekering. Wij zijn

een systeem en kan servers, computers en back-

Door een plan te maken denkt u vooraf na over

van mening dat de combinatie tussen de juiste

ups hacken.”

de te nemen stappen en maakt u hier teamleden

preventie en de juiste verzekering in deze tijd

voor verantwoordelijk. U creëert een team dat snel

onmisbaar is.

Voor een bedrijf met een groot machinepark

weet te handelen en weet welke stappen te nemen.

Per slot van rekening is de kans op een brand in

dat geautomatiseerd is, zijn de belangrijkste

Als u dit nog op het moment van de ‘hack’ moet

uw bedrijf vele malen kleiner dan een cyberrisico.

bezittingen de machines en de aansturing

doen, bent u te laat. Én waarschijnlijk niet in staat

En toch heeft u ook een brandverzekering, naast

hiervan. Wanneer cybercriminelen erin slagen

door de paniek en emotie om dit ter plekke (goed)

alle preventieve maatregelen die u heeft getroffen

om deze aansturing aan te tasten, kunnen zij

te doen. Het advies is om zo’n plan in de praktijk

(zoals een brandmeldinstallatie en brandblussers).

het hele bedrijf platleggen. “Veel ondernemers

te testen. Wij kunnen u hierbij indien gewenst

Alle bedrijven zijn afhankelijk van IT, dus wacht

denken met goede back-ups minder kwetsbaar

ondersteunen door een gespecialiseerde partner

niet af maar regel het! Wij kijken graag samen met

te zijn. Cybercriminelen anticiperen hierop.

bij u te introduceren.”

u naar de mogelijkheden.”
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Jay Klaaren

Michelle Feenstra

Aankoopmakelaar, woonachtig in
Hippolytushoef.

Hypotheekadviseur, woonachtig in Schagen.
“Het mooiste van mijn vak is mensen blij
maken met hun droom (-huis). Als zij
glimlachend het koopcontract tekenen,
omdat ik het financieel mogelijk heb
gemaakt, ben ik dolgelukkig.”

De makelaarsbranche is een dynamisch
speelveld. Door onze jonge groep collega’s
bij Verheul gecombineerd met 30 jaar
ervaring spelen wij hier goed op in en
blijven wij up-to-date. Het combineren
van persoonlijk contact en een degelijk
betrouwbaar advies sluit hier perfect op aan.

Tom Beerepoot

Mieke Spaan-Leijen

Register Makelaar Taxateur, woonachtig in
Schagen.

Verzekeringsadviseur, woonachtig in
Schagen.

“Door mijn redelijk jonge leeftijd kijk ik
met een frisse blik tegen de woningmarkt
aan. Dat houdt in: meer gebruik maken
van bewegend beeld, social media en
professionele fotografie om woningen in
de markt te zetten.”

“Al 12 1/2 jaar ben ik
verzekeringsadviseur bij Verheul. Dat doe
ik nog altijd met veel plezier. Ik vind het
fijn om mensen te kunnen helpen met
de kennis die ik in de loop der jaren heb
verworven.”

Jos Jenster

Ronald Kok

Assistent makelaar, woonachtig in
Oudesluis.

Hypotheekadviseur, woonachtig in Schagen.
“Ruim 15 jaar ben ik werkzaam in de
financiële sector, welke ik nog steeds als
zeer uitdagend en leuk ervaar, doordat ik
dagelijks en zeer nauw contact met mijn
klanten heb.”

“Vanaf 8 oktober 2018 versterk ik het
Verheul-team als assistent makelaar o.g.
Door mijn bouwkundige achtergrond,
beschik ik over bouwkundige kennis en
dat komt goed van pas in mijn functie.
Daarnaast vind ik het van belang om bij
de klant betrokken te zijn. Alleen op die
manier kun je een passend advies geven.”

Jelte Veenstra

Hans Bos

Pensioenadviseur, woonachtig in Nieuwe
Niedorp.

Register Makelaar Taxateur, woonachtig in
Wieringerwerf

”De adviseurs van Verheul
vertegenwoordigen met hun
specialistische kennis en ervaring een
meerwaarde om de pensioensituatie van
uw organisatie te beoordelen en van een
gedegen advies te voorzien.”

“Het kopen van een huis maakt voor de
meeste mensen hun dromen over wonen
waar, omdat ze zich verzekerd hebben van
de expertise van een specialist die met
beide benen op de grond blijft staan.”

André Vendrig

Jacco IJsselstein

Algemeen directeur, woonachtig in
Middenmeer.

Casemanager en accountmanager,
woonachtig in Tuitjenhorn.

“Als algemeen directeur geef ik leiding
aan de Verheul Groep. We zijn ervan
overtuigd dat een financieel advies op
maat gesneden moet zijn. We luisteren
daarom goed naar de persoonlijke
wensen en toekomstplannen van onze
klanten.”

“Sinds 2000 werk ik bij Verheul in
Anna Paulowna en de laatste jaren als
inkomensspecialist. We helpen onze
zakelijke relaties geld te besparen op het
gebied van sociale zekerheid.”
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Helen Dollekens

Bas de Weger

Erkend Hypothecair Planner en
Echtscheidings-adviseur, woonachtig in
Anna Paulowna.

Register Makelaar Taxateur woningen,
woonachtig in Schagen.

“Ik werk al meer dan 20 jaar bij Verheul
in Anna Paulowna. Ik verplaats mij in de
situatie van de klant, zodat ik altijd een
persoonlijk advies op maat geven.”

“Ik vind het belangrijk om klanten
gedegen te informeren, zodat er geen
onnodige vraagstukken zijn. Het is fijn als
er een klik is tussen een klant en mij. En
die klik gedijt in wederzijds vertrouwen.”

Anton van der Wulp

Peter van Trappen

Gecertificeerd Financieel Planner, Register
Financieel Echtscheidingsadviseur en
Erkend Hypothecair Planner, woonachtig in
Breezand.

Register Makelaar in Assurantiën,
woonachtig in Hippolytushoef

“Als betrokken adviseur draag ik inzicht,
overzicht en oplossingen aan voor
complexe situaties. ”

“Ondernemen is risicovol. Sommige
financiële risico’s neemt een ondernemer
bewust; andere risico’s wil men
vermijden, verleggen of overdragen aan
verzekeraars.

JORRIT EDEMA

Luc Lievers

Risico- en verzekeringsadviseur,
woonachtig in Alkmaar

Adviseur, woonachtig in Heerhugowaard
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen
over verzekeringen in de breedste zin.
Met advies dat verder gaat. Door uit te
zoeken waar uw behoefte ligt en wat u
nodig heeft.

“Het MKB in Noord Holland ervaar ik
als professioneel en vernieuwend. Mijn
uitdaging is om u inzicht te geven in uw
risico’s en samen bewuste keuzes te
maken passend bij uw risicobereidheid.
Ook bij ongrijpbare risico’s als cyberrisico’s
en bestuurdersaansprakelijkheid”.

Raymond Bijlhout

Ton Maarsen

MKB Adviseur en accountmanager,
woonachtig in Castricum.

Financieel adviseur, woonachtig in
Julianadorp.

Als eerste stageloper bij Van der Voort
Groep in 1993 heb ik mij in de loop
der jaren ontwikkeld als een echte
sparringpartner voor de ondernemer
en zijn / haar bedrijf. Mijn focus is het
opbouwen van een lange termijn relatie
met mijn cliënten.

Ik ben bijna 25 jaar werkzaam als
adviseur in deze regio en heb daarin
veel ervaring opgedaan bij verschillende
partijen. Het achterhalen van de wensen
en doelen van de klant vind ik het
allerleukst.

Caroline de boer
Register makelaar taxateur,
woonachtig in Den Helder
Bijzonder fijn om mijn oude en nieuwe
klanten bij te kunnen blijven staan bij het
aankoop en verkoopproces. Zeker in deze
markt is een betrokken én onafhankelijk
advies een meerwaarde, waarin ik hoop
te voorzien!
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Zijperweg 4n - Schagen

Zijperweg 9c - Schagen

Op deze fraaie locatie bieden wij dit beleggingsobject aan. Dit op de 2e verdieping gelegen
moderne kantoorruimte is verhuurd aan een betrouwbare huurder. Derhalve is dit object zeer
interessant voor een bellegger. Vooral nu de spaarrente nihil is. De ruimte beslaat 254 m² verdeelt in 3 riante kantoren, pantry met toiletten en magazijn. De ligging is perfect ten opzichte
van centrum Schagen, uitvalswegen en diverse bedrijvigheid. Vanaf deze 2e verdieping kijkt u
hier mooi over uit. Het verhuurde pand bestaat uit 3 ruime kantoorruimtes, waarbij vooral de
ruimte in de “punt” royaal is met een vrij uitzicht. De andere 2 kantoorruimtes behelzen ook
nog 35 m². Daarnaast is er een kantine met pantry, een dames- en heren toilet, centrale hal
en ruim magazijn/archief. De totale netto vloeroppervlakte is 254 m². Het verhuurde is volop
in gebruik en is turn key met hoogwaardige materialen. De ruimtes zijn v.v. mechanische
ventilatie, combinatie koeling en verwarming. Op het terrein is voldoende parkeerruimte en
voor de deur is een bushalte

Wonen en werken op een toplocatie! Op het plan Halerpark in Schagen komt een bouwkavel
te koop van maar liefst 794 m2 groot! De kavel is gelegen tussen het centrum, woonwijk de
Waldervaart en bedrijventerrein. Op deze prachtige plek kunt u gelijk beginnen om een mooi
pand te bouwen voor wonen en werken. De kavel beschikt over bouwtekeningen, de grond is
bouwrijp, heeft een bouwvergunning en de beschoeiing is al gedaan. Kortom alles is al voor
u geregeld, u kunt zo beginnen met bouwen. Voor het Halerpark is een bestemmingsplan en
beeldkwaliteitplan opgesteld. Binnen de richtlijnen van deze documenten kunt u als ondernemer uw eigen bedrijfsvilla (laten) bouwen en exploiteren. De bestemming is bedrijven uit
de twee laagste milieucategorieën met bijbehorende inpandige bedrijfswoning. De kavels zijn
bouwrijp met de riool- en nutsvoorzieningen aangebracht tot aan de erfgrens van de bouwkavel. U kunt dus snel starten met de bouw.

Vraagprijs € 185.000,- k.k. geen btw

Vraagprijs € 265.000,- k.k.

Zwinstraat 81 - Den Oever

Jol 1 - Wieringerwerf

Deze bedrijfsgebouwen met bovenwoning geven veel ruimte voor diverse soorten bedrijfsmatige werkzaamheden. Het voormalige garagebedrijf heeft diverse werkplaatsen, loodsen en
showroom voor opslag en bewerking voor bedrijven tot bedrijfsklasse 2. Deze locatie is in het
bestemmingsplan benoemd als mogelijkheid tot de ontwikkeling van ca. 15 woningen. Kavel
van 5818 m².
Indeling: Zwinstraat 79b: Werkplaats (1961) - 400 m² en Showroom (1978) - 300 m².
Zwinstraat 81: Werkplaats (1961) - 150 m², Loods (1961) - 90 m² (voormalige wasstraat),
Opslag (1980) - 120 m² (showroom naast kantoren), Kantoor (1996) - 130 m² en Loods (1999)
- 300 m² (blauwe loods). Zwinstraat 81 bovenwoning: woning (1978) - 390 m³.

Halfvrijstaande woning met geschakelde ruime berging/bijkeuken (voorheen garage) en slaapkamer/kantoor met badkamer op de begane grond. De woonkamer heeft een plavuizen vloer
met vloerverwarming en tuindeuren. De keuken is in 2018 vernieuwd en heeft de benodigde inbouwapparatuur en voldoende kastruimte. Boven zijn twee grote slaapkamers en de badkamer
welke direct vanuit een slaapkamer bereikbaar is. Vlizotrap vanaf overloop naar zolder. Mooi
aangelegde groene tuin met terrassen en tuinschuur. Bijna de gehele woning heeft nieuwe
hardhouten kozijnen met HR++ glas en het schilderwerk is up-to-date; de woning is super
onderhouden. De woning is gelegen aan een rustige, doodlopende weg in de woonwijk ‘Schepenwijk’ met veel groen en verschillende speeltuinen voor de kinderen. Diverse voorzieningen
op fietsafstand zoals sportvelden, winkelcentrum, basisscholen en een middelbare school.

Verkocht onder voorbehoud

Verkocht onder voorbehoud
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Bouwwensen zichtbaar maken
Commandeur Bouwontwikkeling in

aan de Oosterkwelweg, waar we nog steeds zijn

informatie houdt Commandeur Bouwontwikkeling

Wieringerwerf zorgt voor een stevig

gevestigd en met een vakkundig driekoppig team

het overzicht, zodat het voor de klant makkelijker

fundament voor uw bouwplannen.

met veel plezier ons werk doen.”

is om de juiste keuzes te maken voor een (ver)

“Van idee tot oplevering, we kunnen
het hele traject begeleiden”, vertelt

bouwproject.

Drie fases
André legt uit dat klanten met een (ver)

eigenaar André Commandeur. “Vooral

Van aanbouw tot nieuwbouw

bouwwens in de regel drie fases doorlopen bij

Het bedrijf maakt bouwwensen zichtbaar voor

onze vakkundige advisering in de

Commandeur Bouwontwikkeling. “Fase 1 bestaat

zowel particulieren als bedrijven in voornamelijk

bouwmogelijkheden en het bouwkundig

uit het ontwerp, de bouwkundige tekening, de

Noord-Holland. “De opdrachten zijn heel divers:

en constructief ontwerp zijn van

bouwbesluitberekeningen en het aanvragen van

van kleine verbouwingen tot complete nieuwbouw

toegevoegde waarde bij bouw- of

de vergunning. Vervolgens komen in fase 2 de

panden. Alles heeft zijn charme. Soms hebben

constructieve berekeningen en het bestek aan bod

we te maken met een bestemmingsplan dat

en kan in fase 3 de bouw beginnen. Het meeste

aangepast dient te worden. Dat zijn ingewikkelde

werk zit ‘m in het maken van de bouwkundige

en langdurige trajecten. Maar soms gaat het

tekening en de bouwbesluitberekeningen. Dit vind

ook alleen om een constructief advies over het

ik ook het leukste onderdeel van ons werk.”

weghalen van een muur in een bestaande woning.

verbouwplannen. Het behoedt de klant
voor eventuele bouwfouten en onnodige
kosten.”

Onder eigen naam verder

We vinden het allemaal even uitdagend en we

Duidelijk beeld van de
werkelijkheid

geven iedere opdracht, klein of groot, de aandacht

Architecten’, waar hij jarenlang werkzaam was,
overgenomen en is onder zijn eigen naam verder

Samen met medewerker Kevin maakt André

betreft een project geslaagd!”

gegaan. “Toen de directeur vertelde dat hij ging

bouwwensen zichtbaar in een vlak 2D-ontwerp.

stoppen, was het voor mij duidelijk dat ik het

Zijn dochter Yvet zorgt vervolgens voor een fraaie

bedrijf wilde voortzetten.” En zo geschiedde.

3D-tekening. “Die geeft een duidelijk beeld van

De eerste paar jaar opereerde de bouwkundig

de werkelijkheid. Een belangrijk punt als het

expert vanuit een gehuurde kantoorruimte in

gaat om wederzijdse verwachtingen.” Door dit

Wieringerwerf. “In 2013 kocht ik een kantoorpand

volledige pakket met bouwkundige en visuele

In 2011 heeft André het bedrijf ‘Herder
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die het verdient. Als de klant tevreden is, is wat ons

Meer informatie: www.
commandeurbouwontwikkeling.nl.

Jos Jenster
Makelaar/Taxateur
voor verkoop en
aankoop van woningen
en bedrijfsmatig
vastgoed

Hogere eisen

op taxatiegebied

Sinds 2018 hoort Jos Jenster (23) bij de Verheul-familie. Nadat hij de HBO-opleiding
Bouwkunde had afgerond, trok het makelaarsvak hem erg aan. “De zoektocht naar
een makelaarsbedrijf in de buurt, duurde niet lang. Verheul was de enige in de
omgeving waar flink wordt geïnvesteerd in de toekomst en waar jongeren met veel
enthousiasme opgeleid en begeleid worden. Ik kon hier de studie Makelaar/Taxateur
volgen, tegelijkertijd ervaring opdoen en meeliften op de vakkennis van collega’s.”

Studie Kandidaat Makelaar/
Taxateur

vastgoed en beoordelen van de bouwkundige

“Voorheen waren Makelaar en Taxateur in

aspecten. Daarnaast verricht ik ondersteunende

één opleiding samengevoegd. Aangezien er

Inmiddels is Jos werkzaam als Makelaar/

werkzaamheden bij taxaties, beheer ik het

steeds hogere eisen worden gesteld aan een

Taxateur en is hij vergevorderd in zijn opleiding.

relatiebestand en voer ik promotieactiviteiten

taxatierapport en dus aan een taxateur, is de

“Ik studeer nu voor Kandidaat Register Makelaar.

uit.” Zodra Jos Kandidaat Register Makelaar

opleiding gesplitst.” Maar daar blijft het niet

Ik verwacht die studie dit jaar nog af te ronden.”

is, komen daar nog enkele activiteiten bij: “Ik

bij, want alle taxateurs van Nederland staan

In de tussentijd doet Jos lekker veel ervaring op

ga dan zelfstandig waardebepalingen doen,

geregistreerd bij het NRVT.

binnen Verheul. “Als Makelaar ondersteun ik, in

onderhandelingen uitvoeren en de afhandeling

opdracht van de gecertificeerd RMT-makelaar/

verzorgen van een aan- of verkoop.”

taxateur, de klant bij een breed scala aan diensten,

“Die organisatie controleert de vakbekwaamheid
van de taxateur en eist permanente educatie.

zoals advies geven over verkoopstrategieën, het

Op weg naar Register Makelaar

Ieder jaar moeten er bepaalde PE-punten behaald

verzorgen van bezichtigingen, het beoordelen

Uiteindelijk wil Jos de titels Register Makelaar,

worden, afhankelijk van de specialisatie van de

van de waarde van een woning of bedrijfsmatig

Taxateur Woningen en Taxateur BOG behalen.

taxateur. Zo kan het zijn dat je bijvoorbeeld een
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cursus moet volgen in ‘het taxeren van woningen in

bouwkundige keuring hiermee vervangen wordt,

verhuurde staat’. Op die manier blijf je als taxateur

maar het moet een goede indicatie geven welke

goed up-to-date.”

kosten noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld herstel,
onderhoud of, op termijn, vervanging. Zo komt mijn

Uitbreiding van taxatierapporten

bouwkundige kennis weer heel goed van pas!”

Jos legt uit dat de taxatierapporten steeds
uitgebreider worden, zodat de waardes die

Softwarepakket KATE

eruit vloeien steeds nauwkeuriger worden. “Op

Er is bij Verheul een toename van taxaties voor

die manier wordt het verschil tussen taxaties

zakelijk onroerend goed merkbaar, vertelt Jos. “Dit

van verschillende taxateurs kleiner en kunnen

heeft met name te maken dat we zijn toegevoegd

geldverstrekkers de risico’s nog meer beperken.

aan de ‘shortlist taxateurs’ van de Rabobank.

Stel; een pand wordt op een te hoge waarde

De ING en tal van andere banken zaten al in ons

getaxeerd. Bij een eventuele verkoop of veiling

portfolio en nu dus ook de Rabobank.” Doordat

blijkt het pand dan opeens een stuk minder waard

banken steeds vaker vragen om een digitaal

te zijn waardoor de eigenaar niet zijn gehele

rapport, is Verheul ook aangesloten bij KATE. “Dit

hypotheekschuld kan betalen aan de bank. Dat

is een softwarepakket dat als doel heeft de gehele

kost de bank geld. Dit willen ze natuurlijk zoveel

taxatiemarkt meer data gedreven te maken, waarin

mogelijk voorkomen.”

de focus op kwaliteit ligt. Het biedt ons een veilige,

uitgebreide rapporten die zeer nauwkeurig zijn

snelle en efficiënte data uitwisseling met banken

en automatisch risico’s beoordelen. Maar de

Vanaf 1 juli 2021 gaan taxateurs ook werken met

en andersom kunnen zij door middel van XBRL-

persoonlijke kant van taxatie verdwijnt niet. Een

een vernieuwd Woning Taxatierapport. Dit rapport

bestanden de data automatisch uitlezen.”

taxateur zal altijd een controlerende rol houden.

is op het gebied van verduurzaming (isolatie,

De marktervaring en kennis op taxatiegebied was,

duurzame energiebronnen, etc.) en bouwkundige

Jos is ervan overtuigd dat de taxatiemarkt

is en blijft van belang bij taxaties van woningen en

staat uitgebreid. “Het is niet de bedoeling dat de

steeds meer digitaal wordt. “Dit betekent

bedrijfsonroerendgoed.”
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Molenvaart 263 - Anna Paulowna

woning luidt: mooie hal met vide en trap naar verdieping, grote woonkamer met
open haard en openslaande tuindeuren, woonkeuken met diverse apparatuur
(inductiekoken), grote bijkeuken met inloop bergkast, kantoor/hobbykamer,
tussenhal, dubbele garage. Boven: 3 slaapkamers waarvan 1 met balkon op
het zuiden, fraaie badkamer met ligbad/bidet/wandcloset en aparte douche en
voorzien van vloerverwarming. Tevens een grote zolderruimte boven garage, van
binnenuit bereikbaar.

Op mooie locatie aan Molenvaart: een riant vrijstaand landhuis met dubbele
garage op 1170 m² eigen grond, alsmede een strook van ca. 400 m² in bruikleen
van de gemeente. Alles optimaal geïsoleerd, zeer goed onderhouden en voorzien van vele extra’s zoals: c.v. gas HRketel (2006), gehele benedenverdieping
vloerverwarming, centraal stofzuigsysteem, door de toepassing van kunststof
buitenkozijnen en deuren is het buitenwerk onderhoudsarm, prachtige tuin op
het zuiden met tuinhuis en optimale privacy. De indeling van deze zeer gezellige

Te huur € 1.700,- p.m. excl. g.w.l.
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Doorgewinterde
HSB Schildersbedrijf is al zo’n 40 jaar
gevestigd in Den Helder. Vanuit daar

schilders

Muiderslot in Muiden,het voormalig Kantongerecht

uitgevoerd wordt. Als blijkt dat een bepaald

in Hoorn en ‘t Staetenhuys in Den Helder.”

onderhoud nog niet nodig is, dan wordt deze
uitgesteld en worden er geen kosten in rekening

worden projecten in heel Noord-

De winterschilder

gebracht. Het MJOP is dus een leidraad, maar onze

Holland gefaciliteerd. Sinds 1998 is

In het kader van ‘Maatschappelijk Verantwoord

vakspecialisten houden de noodzaak persoonlijk in

het Helderse bedrijf in handen van

Ondernemen’ heeft HSB-Schilders ook in de

ogenschouw.”

directeur Robbert Luyendijk. “Inmiddels

winter werk voor haar team. “Voorheen zag je
dat veel schilders in de wintermaanden in de WW

De voordelen op een rij:

gingen. Wij kiezen ervoor om onze vakmensen aan

• Uw pand behoudt zijn waarde;

waarbij onderhoud, renovatie, schilder-

het werk te houden, daarom presenteren wij ‘de

• Geen onverwachte kosten;

en timmerwerk, glaszetten, hout- en

actie winterschilder’!” Deze winterschilder zorgt

• Uw pand behoudt een mooie uitstraling;

niet alleen voor werkgelegenheid, het is ook een

• Door periodiek onderhoud lagere kosten;

interessante optie voor klanten. “Als een klant het

• Uitgevoerd door vakmensen uit uw regio.

zijn we een multifunctioneel bedrijf,

betonreparaties, behangen, hout- en
marmerimitaties en stralen tot de

schilderwerk in de winter laat uitvoeren, profiteert

dagelijkse werkzaamheden behoort”,

deze van een interessant actietarief. Een win-win-

Robbert geeft aan dat zo’n 80% van de

laat Robbert weten.

situatie, dus.”

onderhoudskosten van een woning uitgaan naar
kosten voor schilderwerk en dakonderhoud.
“Wanneer de juiste aandacht wordt gegeven aan

Het klantenbestand van HSB is, net zoals de

HSB GarantPlan, meerjarig
onderhoud

werkzaamheden, erg divers. “Van overheden

De weersinvloeden en de zee in deze regio kunnen

stuk kleiner dat men ineens voor grote uitgaven

tot woningcorporaties en van aannemers tot

negatieve gevolgen hebben op het schilderwerk

komt te staan. Het is onze missie om pand- en

particulieren en VVE’s. We houden ons vooral

van een pand. Om dat tegen te gaan, biedt HSB

huiseigenaren hiervoor te behoeden!”.

bezig met onderhoud en renovatie van gebouwen

periodiek onderhoud aan obv een Meer Jaren

en woningen. Onze vakmensen beheersen alle

Onderhoudsplan (MJOP), onder de naam HSB

facetten van het schildersvak en dat zie je terug in

GarantPlan.

onze projecten. Niet voor niets vertrouwen klanten

“In ons MJOP geven wij aan wanneer welk

ons monumentale panden toe, zoals het Kasteel

onderhoud noodzakelijk is en voor welke prijs

dit specifieke onderhoud, dan is de kans een

Meer informatie op de vernieuwde
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website van HSB:
www.hsb-schilders.nl

Ton Maarsen,

uw nieuwe hypotheekadviseur
met een persoonlijke touch én ook nog eens in de
buurt!” Zo gezegd, zo gedaan. Nu begint Ton vanaf
1 november aan een nieuw avontuur.
“Het enige dat ik zal missen, naast lieve en goede
collega’s, is dat ik niet meer de acceptant ben. Bij
de Rabobank was ik financieel adviseur en kon ik,
als de voorwaarden klopten, ook de financiering
rondbreien. Die zekerheid kan ik straks niet zo snel
meer geven, want dan moet ik banken misschien wel
overtuigen om een financiering aan te gaan.” Ton
kijkt wel ontzettend uit naar de zoektocht naar de
perfecte match. “Een klant heeft bepaalde wensen
en behoeften en ik moet daar dan de beste aanbieder

Per 1 november 2020 is Verheul een hypotheekadviseur rijker. Ton Maarsen (51) neemt een

voor vinden. Daar zit een leuke uitdaging in!”

bak aan ervaring en kennis mee en heeft zin in deze nieuwe uitdaging. “Ik ben al 24 jaar
werkzaam in de financiële sector, waarvan de laatste jaren als financieel adviseur bij
de Rabobank. Vooral de persoonlijke aanpak van Verheul spreekt mij erg aan.”

Booming hypotheekmarkt
Zodra Ton start als hypotheekadviseur bij Verheul,
zal hij direct hard aan de slag moeten. De
hypotheekmarkt is immers booming! “Heel veel

Ton heeft in zijn carrière bij diverse intermediairs,

persoonlijk dan die van een tussenpersoon. Dit

mensen willen profiteren van de lage rentestand,

een verzekeraar en bank gewerkt. “Ik ben mij

werd door de sluiting van lokale kantoren, de

namelijk de oversluiters, woningkopers en

blijven ontwikkelen, waardoor ik ook gemotiveerd

digitalisering, toename van online advisering en de

verduurzamers. Vooral die laatste groep is groot,

bleef. Daarnaast weet ik inmiddels heel goed wat

verandering van lokale bank naar één Rabobank

aangezien de overheid in 2030 alle woningen

voor adviseur ik ben en wil zijn. Ik vind het namelijk

aangestuurd vanuit Utrecht nog minder. Door dit

met een energielabel A wil zien. Daarom neem

heel belangrijk om klanten persoonlijk te spreken

soort zaken veranderde mijn functie dusdanig, dat

ik het thema verduurzaming altijd mee in mijn

en de tijd te nemen voor een eerlijk en goed advies.

het niet meer strookte met waar ik ooit voor heb

adviesgesprekken. 2030 lijkt misschien ver

Het gaat immers vaak om grote bedragen, niet om

gekozen.”

weg, maar 10 jaar is zo om! In zo’n 40% van

een pakje boter.”

de offertes die ik nu uitbreng zitten dan ook

Nieuw avontuur

energiebesparende middelen. Ik weet dat nog

Bij de Rabobank merkte Ton dat het ‘lokale’

Enkele maanden geleden werd medegedeeld dat

niet elke adviseur dit onderwerp aankaart in een

steeds meer verdween en dat vond hij jammer.

er bij onze Rabobank twee adviseurs weg moesten.

gesprek, maar daar mag, mijns inziens, best meer

“De Rabobank is marktleider op hypotheekgebied,

“Afgezien dat ik niet weg hoefde, begon ik er toch

aandacht voor zijn.”

waar ik mij goed heb kunnen ontwikkelen

serieus over na te denken en zag ik een vacature

en veel kennis heb kunnen vergaren. Maar

van Verheul voorbijkomen. Deze kans kon ik niet

Ton verwacht dat de hypotheekrente nog wel een

de bankomgeving wordt nu eenmaal minder

laten liggen: een gerenommeerde tussenpersoon

tijdje laag blijft, met als kanttekening de eventuele
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Even voorstellen:

Ton Maarsen
Woonplaats: Julianadorp.
veranderingen die een tweede coronagolf met zich

Grenzen aangeven

mee kan brengen. “In de eerste golf zagen we een

Vooral op dit laatste gebied kan een

lichte stijging in het renteniveau, maar die werd

hypotheekadviseur van toegevoegde waarde zijn.

ook snel weer stabiel. Ook dankzij de noodfondsen

“Op de huidige woningmarkt moet men al vaak

Kinderen: Twee zoons van 21 en 23 jaar en

van de overheid. Als een tweede golf betekent dat

de vraagprijs bieden of een hoger bod doen, om

één dochter van 17 jaar.

veel bedrijven omvallen, dan is een druk op de

kans te maken op het gewenste huis. Maar hier

hypotheekrente daar inherent aan. Wanneer de

kleven ook veel risico’s aan, want alles wat je

Sport: Tennis (op competitieniveau en

overheid bij gaat springen, wordt die druk minder

meer biedt dan de waarde van de woning dien je

met regelmaat samen met zijn kinderen)

en zal ook het renteniveau weer bijtrekken.”

eventueel met eigen middelen in te brengen. Als

en wielrennen (samen met Marga voor

adviseur kunnen wij met onze kennis en ervaring

ontspanning en om het lichaam in conditie

Daarnaast geeft hij aan dat de vraag naar

op de woningmarkt een veilige grens aangeven

te houden).

woningen altijd blijft. “Er is altijd weer een

voorafgaand aan het bod.”

generatie die op zichzelf gaat wonen of huurders

Burgerlijke staat: Getrouwd met Marga
(dit jaar 25 jaar!).

Vakantie: Zowel zon als sneeuw, maar
met het gezin en de caravan naar Kroatië

die qua maandlasten toch voordeliger uit zijn

Ton hamert er op dat het van belang is om te kijken

met kopen. Uiteraard moet er wel voldoende

naar de mogelijkheden, de kansen en de risico’s

woningaanbod blijven om in deze vraag te

voordat men een kooptraject in gaat. “Je ziet vaak

Ton als collega: Staat altijd klaar om zijn

kunnen voorzien. Op dit moment is er een

dat mensen het randje van financiering opzoeken,

collega’s te helpen, deelt graag zijn kennis

krapte op de markt, waardoor er ook veel wordt

aan ons dan te taak om ze te beschermen tegen

en ervaring, biedt rust en een goede sfeer,

overboden.”

financiële tegenvallers. Nu en in de toekomst.”

houdt van een geintje op zijn tijd.
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staat op nummer 1.

De Binnenhof 15 - Schagen

O. Vlaerdinge 29 - Heerhugowaard

Welkom in deze fraaie en zeer nette geschakelde middenwoning in de gewilde wijk Hoep Zuid.
De ligging is perfect ten opzichte van NS-station, centrum en uitvalswegen. De woning is
prima afgewerkt, heeft 4 slaapkamers een luxe badkamer en keuken voorzien van alle nodige
apparatuur. De woonkamer heeft een plavuizen en voelt door de grote raampartijen lekker licht
aan. Via de schuifpui loopt u de zonnige tuin in, deze is gunstig gelegen op het westen. Aan
de voorzijde is de keuken met diverse inbouwapparatuur en veel bergruimte. Tevens is er een
trapkast waar ook het nodige opgeborgen kan worden. Op de 1e verdieping is het pronkstuk
van de woning te vinden, de badkamer! Deze is recent vernieuwd en modern ingericht. Hier zijn
ook nog 3 slaapkamers te vinden. Op zolder, met dakterras, bevindt zich de 4e slaapkamer en
is er ruimte voor de witgoedopstelling en cv ketel. Praktisch is de met een vlizotrap te bereiken
vliering. In de tuin kan je de hele middag en avond in de zon zitten. Is dat wat te warm dan biedt
het elektrische zonnescherm een plekje in de schaduw.

Deze super afgewerkte dijkwoning ligt in het zeer gewilde wijkje Broekhorn Havenkwartier.
Rustiek gelegen maar toch met alle voorzieningen in de directe nabijheid. Gelegen aan de rand
van deze fraai vormgegeven wijk heeft deze woning voor vrij uitzicht over water, jachthaven en
speelveld. Aan de achterzijde is juist de rust te vinden in de beschutte tuin en achtergelegen
hofje. De ligging ten opzichte van het winkelcentrum Middenwaard en uitvalswegen is zeer
gunstig. Alle voorzieningen dichtbij en toch snel op pad naar uw bestemming. Heeft u een
bootje of sloep, dan is varen in deze prachtige omgeving een echte aanrader! De woning zelf is
fantastisch onderhouden en luxe ingericht met bijvoorbeeld 2! keukens. Via het bordes komt
u binnen en ziet u gelijk de strakke afwerking van vloeren en wanden. Op deze verdieping is
de lichte woonkamer met moderne keuken te vinden. In het souterrain is dit allemaal nog
een keer te vinden. Een lichte tuingerichte woonkamer met moderne keuken en alle nodige
inbouwapparatuur. Tevens is hier de bijkeuken met witgoed- en cv-opstelling.

Verkocht onder voorbehoud

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

De Weel 50 - Hippolytushoef

Piet Gootjesstraat 45 - Schagen
In dit heerlijke rustige hofje staat deze ruime 2/1 kapwoning met aangebouwde garage. Het
gezellige centrum van Schagen en NS-station zijn op korte fietsafstand. Met alleen bestemmingsverkeer, park en speelvelden woon je hier heerlijk rustig. De woning is in de loop der
jaren goed onderhouden en op diverse punten opgeknapt. Zo is de keuken modern en luxe met
natuurstenen blad en alle nodige inbouwapparatuur, de badkamer modern en zijn er 4 flinke
slaapkamers. Mede dankzij de grote dakkapel op zolder is deze lekker ruim. Prettig is ook
dat de garage binnendoor te bereiken is. De woonkamer is lekker licht en geeft zicht op het
autoluwe hofje. Achter is de luxe keuken met dubbele tuindeuren en binnendoorgang naar de
garage. Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers en op zolder is er voldoende ruimte voor
een vierde slaapkamer met een extra werkplek. De moderne badkamer is voorzien van een
douchecabine, 2e toilet, ligbad en wastafel met dubbele kraan. De tuin is sfeervol ingericht
met houten tuinhuis, overkapping, terras en er is altijd wel een plekje in de zon te vinden.

Keurig onderhouden 2-onder-1 kapwoning aan de rand van een kindvriendelijke woonwijk met meerdere speelvelden in de directe omgeving. Heerlijke ligging, want zowel aan
de voor- als achterzijde heeft u geen last van directe buren. Beneden heeft u een lichte
woonkamer met open keuken, bijkeuken en inpandig te bereiken garage van bijna 4 x 6
meter. Boven zijn 3 royale slaapkamers gecreëerd door de twee kunststof dakkapellen en
is de badkamer met extra toilet. Zonnige tuin gelegen op het westen. De woning is zeer
zuinig door de 12x zonnepanelen en nieuw geïnstalleerde verwarmingsinstallatie. Parkeren kan op eigen terrein, in de garage of langs de openbare weg. Gelegen aan een doorgaande weg aan de rand van een kindvriendelijk woonwijk met speeltuintjes en speelvelden
om de hoek. Het centrum van Hippolytushoef met winkels en horeca is op fiets afstand.

Verkocht onder voorbehoud

Vraagprijs € 349.000,- k.k.
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Polder

TE KOOP OF TE HUUR
14 nieuwbouw loodsen te Anna Paulowna
Te koop vanaf € 54.950,-* v.o.n. | Te huur vanaf € 395,-*
* Prijzen zijn exclusief BTW

Neem contact met ons op voor meer informatie:

Hans Bos
Tom Beerepoot

Makelaardij Verheul
T. 0223 - 747 431
E. makelaardijverheul@verheulgroep.nl
I. verheulgroep.nl

polder-plaza.nl
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Koningsweg 44 - Westerland

Lindenlaan 62 - Schagen
Als er een woning in deze geliefde straat te koop komt moet je er snel bij zijn, zeker bij dit goed
onderhouden exemplaar. Gewoon een heel nette woning met zonnepanelen en een uitgebreid
isolatiepakket. Hierdoor zijn de energiekosten lekker laag. Daarnaast is de woning onderhoudsarm dankzij de grotendeels kunststof kozijnen. In de afgelopen jaren hebben deze (eerste!) bewoners de woning altijd goed onderhouden. Denk hierbij aan schilderwerk, voegwerk,
rondom isoleren en bijhouden binnenzijde. U ziet het gelijk bij binnenkomst, alles is netjes en
in keurige staat. De woonkamer is lekker licht met een open haard en dubbele tuindeuren. De
keuken heeft alle nodige inbouwapparatuur en een fraai natuurstenen blad. De aangrenzende
bijkeuken is voldoende ruim voor witgoedopstelling en fietsen. Overigens is dat niet nodig
omdat in de tuin een houten fietsenberging staat. De tuin is lekker diep en netjes aangelegd
met bestrating en beplanting. Kom kijken bij deze nette woning in deze geliefde straat!

Met weids uitzicht richting de Wieringermeerpolder woont u hier enorm vrij in deze verrassend
ruime vrijstaande woning op een kavel van maar liefst 1500 m²! Totaal 4 slaapkamers en
grote keuken. Grote vrijstaande verwarmde garage voor 2 auto’s met dubbele stalen kanteldeur en grote vliering. Een perceel van 1500 m² biedt naast comfort en privacy, het ultieme
buitenleven! Halverwege het perceel staat een chalet wat dit object uitermate geschikt maakt
als mantelzorgwoning, maar ook een eigen kantoor / praktijkruimte of een Bed & Breakfast
behoren hier tot de mogelijkheden! De gehele begane grond heeft een plavuizenvloer met in
de woonkamer vloerverwarming. Aan de voorzijde plek voor een grote eettafel en vrij uitzicht.
Aan de achterzijde de zitkamer met openslaande tuindeuren naar het terras. 1e etage met 4
slaapkamers, waarvan de 2 voorste kamers met inbouwkasten. Aan de achterzijde de ruime
ouderslaapkamer met zonnig balkon. Grote garage met betonvloer, geïsoleerd, wateraansluiting en verwarmd.

Verkocht onder voorbehoud

Verkocht onder voorbehoud

Pr. Willem-Alexandersingel 120 - Den Helder

Aak 68 - Wieringerwerf
Deze leuke tussenwoning met dakkapel aan de voor- en achterzijde is prachtig gelegen aan de
rand van een rustige woonwijk. De woning heeft veel te bieden en is volledig naar eigen smaak
in te delen. Ruime woonkamer met een plavuizen vloer met vloerverwarming en open hoekkeuken met inbouwapparatuur. Boven zijn drie slaapkamers met plavuizenvloer en een badkamer
met douche, toilet en een wastafel. Via de openslaande deuren in de woonkamer komt u in
de op het zuiden gelegen achtertuin met sierbestrating, houten tuinhuis en een schuur met
bitumen dakbedekking. U heeft geen directe achterburen omdat de woning aan de rand van de
wijk ligt. Deze kindvriendelijke wijk heeft diverse speeltuintjes en ook het hertenkamp is om
de hoek. Het centrum van Wieringerwerf is op fietsafstand. Kavel van 137m².

Leuke uitgebouwde half vrijstaande jaren dertigwoning met grote garage gelegen aan de geliefde Singel! De originele begane grondvloer is van hout, maar de uitbouw is van beton en is
uitgevoerd met vloerverwarming. Nette lichte en zeer complete keuken is in 2007 geplaatst.
Al het sanitair; het toilet en badkamer is in 2011 vervangen. Op de aan de achterzijde rechtop
getrokken eerste etage zijn drie slaapkamers en de badkamer aanwezig. Aan de voorzijde is
een balkon op de erker en heeft men mooi uitzicht over de Singel. Op de tweede etage is nog
een royale slaapkamer, vergroot met twee dakkapellen. Via de schuifpui komt u in de diepe
achtertuin en brengt u tevens naar de grote (hobby) garage! U bent van harte welkom voor
een bezichtiging!

Vanafprijs € 295.000,- k.k.

Verkocht onder voorbehoud
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Op 1 januari 1993 was het nieuwe bedrijf een
feit. “Een nieuw begin met onze medewerkers
Nico Dorrestijn, John Wijnker en Co Schouten.
Tegelijkertijd pakte Piet timmerklussen op en zo
groeide ook de aannemerij-kant gestaag. Dit zijn
we met z’n allen gaan uitbouwen tot waar we nu,
27 jaar later, staan.”

Derde generatie
Inmiddels is de derde generatie, Gé, klaar om
verder te bouwen aan het familiebedrijf. “Hij heeft
veel gereisd en ook in het buitenland gewerkt.
We hebben hem nooit in deze richting gepusht,
maar zo’n vier jaar geleden liet hij blijken toch
wel interesse te hebben om het bedrijf over te
nemen. Hij heeft een rugtas vol ervaring, de nodige
papieren op zak en leert nu via ons hoe het is om
een zaak, of eigenlijk twee firma’s, te runnen.
Verzekeringen, personeelszaken, belasting…
alles passeert de revue. En we vinden dat hij
het allemaal snel en professioneel oppakt. Echt

Bouwen aan

super!”

een familiebedrijf

Gé stapt in twee gezonde bedrijven, want
zowel Bouwbedrijf P. Broers als Hubo draaien
lekker door. Zelfs in deze coronatijd. “We
hebben het ontzettend druk. Mensen gaan
nauwelijks op vakantie en maken het daarom

Piet en Monique Broers runnen samen al

thuis extra fijn.” Het dagelijks werk bestaat
bleek het voor beide partijen beter om de wegen

naast de administratieve werkzaamheden en de

zo’n dertig jaar bouwbedrijf P. Broers

te scheiden. Piet en ik pakte samen de bouwmarkt

winkelverkopen uit het realiseren van complete

en de bouwmarkt Hubo in Breezand.

op. Kees ging verder met het bouwbedrijf.”

woningen (van ontwerp tot vergunningen),

“Deze twee firma’s sluiten heel goed

het bouwen van veranda’s en aanbouwen en
Het echtpaar wilde opnieuw beginnen: van het

renovatiewerk. “Als Piet in de polder rondrijdt ziet

pand tot aan het woonhuis en van de verzekeringen

hij overal huizen en bedrijfshallen, die hij heeft

een succesvolle combinatie”, vertelt

tot aan de boekhouder. “Zodoende kwamen

gebouwd samen met onze vakmensen. Dat is mooi

Monique. “Mijn schoonvader, die helaas

we bij Peter Verheul terecht. Een bekende van

om te zien! Daarnaast leren wij leerlingen van het

mij, maar hij had geen banden met ons ‘oude’

Espeq de fijne kneepjes van het vak. Dit is goed

bedrijf. Hij heeft ons op weg geholpen met welke

voor de aanwas in onze branche, maar ook zeker

stappen we moesten zetten om dit plan goed

voor de continuïteit van ons bedrijf. Vaak blijven er

aan te pakken.” Toentertijd was Verheul ook nog

namelijk goede vakmannen bij ons hangen!”

op elkaar aan en zijn mede daardoor

veel te vroeg is overleden, is in de jaren
‘50 gestart. Het is prachtig dat we zijn
nalatenschap kunnen voortzetten.”

een administratiekantoor dat Monique hielp bij

Nieuwe start

de boekhoudkundige zaken. Daarnaast werd de

Op 20-jarige leeftijd stapte Piet in de firma, waar -

scheiding van de bedrijven helemaal juridisch

door het overlijden van zijn vader Gerrit - Kees van

afgekaderd. “Deze samenwerking met Verheul

der Tuin tijdelijk de honneurs waarnam. “Zo’n tien

voelde erg goed. Anno 2020 zijn zij nog steeds onze

jaar hebben ze samengewerkt, maar uiteindelijk

intermediair.”
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Meer info: www.
bouwbedrijfbroers.nl

Aanstormend talenten
binnen Verheul
De zakelijke adviseurs van Verheul

Rens Kuut (25), Zakelijk Adviseur

werd ik direct enthousiast over het bedrijf en mijn

brengen uw huidige en toekomstige

“Na een open dag van de ‘bedrijfsschool’ Finance

stageplek was een feit. Tijdens die periode ben

Academy, wist ik dat daar mijn basis lag voor mijn

ik werkzaam geweest op de schadeafdeling en

financiële situatie in kaart. Zij zoeken

carrière. De academie biedt drie opleidingen,

de particuliere markt. Ook heb ik de nodige Wft-

het product dat u nodig heeft en

maar ik wist al vanaf moment één dat ik de

certificeringen behaald. Door de fusie met Verheul

beoordelen of de financiële last een

verzekeringen in wilde. Op zoek gaan naar het

kwamen er nieuwe kansen binnen het kantoor.

verantwoorde uitgave is. Daarnaast

verzekeringspakket met de juiste dekking, de

adviseren zij u over de eventuele risico’s

risico’s inkaderen en het adviseren van de klant

In overleg met André Vendrig kwamen wij erachter

spraken en spreken mij het meeste aan.

dat de zakelijke branche voor mij een passende

die bij sommige beslissingen horen. Zij

vervolgstap was. Ik ben hier nu dan ook werkzaam

groeien met u mee en houden vinger aan

In het eerste jaar van de Finance Academy kreeg

als Zakelijk Adviseur binnendienst. Tegelijkertijd

de pols. Hieronder stellen drie jonge

ik les van praktijkdocent Luc Lievers. Hij nodigde

volg ik een HBO opleiding Finance & Control,

mij uit voor een sollicitatiegesprek bij Van der Voort

zodat ik nog beter in mijn vak wordt. Je bent nooit

Groep. Na een kennismaking met Mark van der

uitgeleerd in deze branche en dat houdt het ook

Voort (zoon van directeur Willem van der Voort),

interessant!

aanstormend talenten op dit gebied
zichzelf voor.
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Rens Kuut

Roel Feld

Wouter van Trappen

Aangezien ‘verzekeringen’ zeer breed zijn,

Toen ik op zoek ging naar een baan, werden er

zijn. Daarom wil ik zoveel mogelijk meegaan met

hebben we onderling een verdeling. Ik houd mij

allerlei marketing gerelateerde vacatures op

collega’s naar bijvoorbeeld klantgesprekken,

voornamelijk bezig met brand en cyber. Het leuke

mijn zoekopdrachten afgevuurd. Deze vacatures

taxaties en keuringen. Daarmee verbreed ik mijn

aan brandverzekeringen is dat je behoorlijk diep

voldeden niet aan mijn verwachtingen. Toen ik mijn

horizon en daar kan ik later de vruchten van

in de materie moet duiken en veel informatie

zoekopdracht veranderde in aspecten van banen

plukken.”

bij de klant moet inwinnen. Vragen als ‘welke

die mij leuk leken, kwamen vooral vacatures in het

materialen kunnen sneller brand veroorzaken’,

bancaire en verzekeringswezen naar boven. Dit

‘welke keuringen zijn er geweest’ en ‘missen

is echt mijn ding, want ik vind zowel de financiële

Wouter van Trappen (18),
Zakelijk Adviseur

er bepaalde certificeringen’ zijn slechts enkele

als de juridische kant ontzettend interessant. Het

‘’Van jongs af aan wist ik dat ik graag de kant van

voorbeelden die de revu passeren. Daarnaast

stukje klant aspect dat erbij komt kijken maakt het

de financiële dienstverlening op wilde gaan. Om

staat een brandverzekering niet op zichzelf, want

extra leuk. Daarnaast zorgt de fijne collegialiteit

deze reden heb ik doelbewust voor een opleiding

‘inboedel’ is daar bijvoorbeeld ook mee verweven.

onderling ervoor dat ik mij hier volledig thuis voel!

aan de Finance Academy gekozen. Ik ben nu

Het gaat dus om een compleet pakket, waarbij

bezig aan het laatste jaar van deze opleiding. Via

het ook van belang is dat de klant niet onder- of

Mijn vader stelde voor om informatie in te winnen

de Finance Academy ben ik bij de Van der Voort

oververzekerd is.

bij zijn oude collega André Vendrig. Zo gezegd, zo

Groep terecht gekomen. In het begin ben ik gestart

gedaan. Het eerste telefoontje duurde meteen

op de schadeafdeling en nu ben ik doorgerold

Klanten willen graag weten met wie ze van doen

zo’n 2,5 uur! Na deze eerste kennismaking volgde

naar de zakelijke markt. Het is mijn doel om na

hebben. Ik vind het daarom belangrijk om de klant

gesprekken op het kantoor in Schagen. Hier werd

het behalen van mijn diploma te starten met een

persoonlijk te kennen als ik bezig ben met zijn

mijn interesse zodanig gewekt dat ik mijzelf wel bij

vervolgopleiding op het HBO. Daarnaast is het mijn

verzekering. Een kennismakingsgesprek op locatie

Verheul en in deze sector zag werken. Het gevoel

wens om nog een aantal externe (vak)diploma’s

is daarvoor de beste tool. Ik kan meteen zien met

was zowel bij André als bij mij goed en zodoende

te behalen, zoals bijvoorbeeld het ‘Assurantie A:

wat voor bedrijf ik te maken heb en voor de klant

ben ik nu werkzaam als Zakelijk Adviseur.

Algemeen’ diploma.

is het fijn dat hij weet wie zijn zaken waarneemt.

Tegelijkertijd haal ik de nodige WFT’s en doe ik veel

Het zoeken naar passende (verzekerings)

Dat wekt vertrouwen. Zo ging ik laatst met onze

werkervaring op. Het eerste gesprek is overigens

oplossingen voor klanten vind ik het mooiste

adviseur Jorrit Edema mee naar een klant die oude

wel kenmerkend aan Verheul: van directeur tot

aan ons vak. Dat hoeft echt niet altijd

Landrovers omtovert naar luxere exemplaren. Een

medewerker en stagiaire, iedereen is gul met het

verzekeringstechnisch te zijn. Het bewust

bijzonder bedrijf waar ik nu een nog duidelijker

geven van informatie, om jou nieuwe dingen te

omgaan met risico’s en klanten daarin een juist

beeld bij heb!”

kunnen leren. Ik houd mij voornamelijk bezig met

advies geven is ook van groot belang. Zij kunnen

nieuwe aanvragen van onze zakelijke klanten. Het

vervolgens een weloverwogen keuze maken over

Roel Feld (23), Zakelijk Adviseur

is een intensieve baan, maar ik heb het erg naar

wel of niet verzekeren.

“Ik ben sinds medio augustus 2020 werkzaam

mijn zin.

Op dit moment focus ik mij voornamelijk op het

bij Verheul. Waar Rens zeker wist dat hij de

gebied van automotive-verzekeringen. In de

verzekeringen in wilde, was dat bij mij een ander

Mijn nabije toekomst plan is om nog enkele

toekomst wil ik mijn focus meer gaan leggen

verhaal. Ik heb de HBO-opleiding Business

interne vakdiploma’s te halen en misschien nog

op het gebied van aansprakelijkheid. Dit omdat

Studies gedaan met uitgangspunt Marketing

een master te volgen. De binnendienst is in ieder

zowel de financiële als de juridische kant mij erg

& Sales. Daarnaast heb ik een half jaar

geval nog niet mijn eindstation, want ik zou graag

aantrekt. Uiteindelijk wil ik doorgroeien in de rol

Accountmanagement gevolgd in Denemarken.

in de toekomst in de buitendienst werkzaam willen

van buitendienst adviseur.”
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Kogerlaan 36B-64 - Schagen

Bent u op zoek naar een gelijkvloers appartement waar u onbezorgd kunt
genieten van uw oude dag? En, indien nodig, gebruik kan maken van zorg?
Dit kan allemaal in Pallene. Extra pluspunt is dat dit prachtige appartement ook nog eens op de begane grond is gelegen met een eigen voordeur. De afwerking van dit appartement is luxe met een fraaie plavuizen
vloer met vloerverwarming, moderne keuken met natuurstenen blad en
alle nodige inbouwapparatuur. De ouderslaapkamer is ruim en heeft een
vaste kastenwand. De tweede slaapkamer is thans in gebruik als kantoor
en heeft doorgang naar het balkon. De woonkamer is lekker ruim en licht

met vloerverwarming en doorgang naar de keuken. Prettig is de extra eetgelegenheid aan de voorzijde, de vaste kasten en extra bergingen die bij dit
appartement horen. Op loopafstand is het centrum van Schagen te vinden
met alle voorzieningen zoals winkels, openbaar vervoer en restaurants. Het
complex is in 2006 gebouwd, volledig geïsoleerd en met aandacht gebouwd
voor wooncomfort. Dit appartement heeft een eigen berging en gedeelde
berging. Uiteraard mag een eigen, vaste parkeerplaats niet ontbreken. Kom
kijken, u zult aangenaam verrast zijn.

richtprijs € 450.000,- k.k.
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Een droomhuis bouwen
Al meer dan 25 jaar regelt Verheul de

via kwam het gezin Vendrig op een idyllisch stukje

goed bereikbaar en denken mee in oplossingen.

verzekeringen en hypotheekzaken van

land in dezelfde regio. “We zagen het helemaal

Daar word ik als klant erg blij van.”

Barbara, Hans en zoons Rick en Stan

zitten! Voordat we het wisten ontstond het project
‘nieuw huis’. We zijn op die plek met letterlijk niets

Afgestemd op het gezin

begonnen. Het bestemmingsplan moest gewijzigd

Aangezien Barbara en Hans hun huis van scratch

werknemers van Verheul via voetbal en

en onze woning moest ontworpen worden. Anno

af aan bouwen, kunnen ze het helemaal naar hun

tennis én is mede-eigenaar André Vendrig

2020 zitten we midden in de bouw.”

eigen zin maken. “Het huis is enorm duurzaam!

Vendrig. Daarnaast kent het gezin tal van

familie. Inmiddels is het echtpaar hun
droomhuis aan het bouwen, waarvoor

Het is gasloos, heeft 24 zonnepanelen, een

Blije klant

warmtepomp en twee Airturbs (windturbines).

Verheul verkocht het oude huis van de Vendrigs.

Ook is het mega geïsoleerd! Als we willen, kunnen

Verheul weer diverse zaken voor hen

“Dat ging eigenlijk heel snel en zonder veel

we volledig los van het net.” De woning is ook qua

regelt. “Zakelijk en privé zijn dus al

gedoe. We hebben twee keer overleg met Hans

indeling volledig afgestemd op de wensen van het

Bos gehad, daarna zijn de foto’s gemaakt voor de

gezin. “Dit heeft Mike van ME-2 architecten heel

verkoopbrochure en vervolgens is het huis voor

mooi vertaald! Zo hebben wij er bijvoorbeeld voor

een goede prijs verkocht. Wat ik fijn vond is dat

gekozen om ‘slechts’ drie slaapkamers boven te

jaren met elkaar verweven. Dat gaat
prima!”, laat Barbara weten.

we goed en persoonlijk advies ontvingen en dat

maken, maar is tegelijkertijd onze woonkeuken

Rust en ruimte

het duidelijk was welke stappen wanneer gezet

enorm. Het huis past echt precies bij onze

Wat begon als een mooie dagdroom van het stel,

moesten worden. Er komt bij het verkopen van je

behoeften.”

is nu toch echt werkelijkheid aan het worden.

woning al zoveel op je af, dat die duidelijkheid erg

Bouwbedrijf Hollands Kroon is verantwoordelijk

“We woonden heerlijk in de Wieringermeer, maar

welkom is!”

voor de bouw van de nieuwe woning. Het

we hadden de wens om ooit nog eens vrij op een

Naast ervaring met de verkoopmakelaar, heeft

specialistische installatiewerk wordt uitgevoerd

boerderijtje te wonen. Niet alleen voor de rust,

Barbara ook een aantal contactmomenten met

door installatiebedrijf P. Bruijn uit Heerhugowaard.

maar ook voor de ruimte. We hebben namelijk een

Helen Dollekens gehad om de nieuwe hypotheek

“We hebben ervoor gekozen om het grondwerk,

jachthond en het is mijn hobby om met ‘m te jagen

en de verzekeringen af te sluiten. “Zij heeft

schilderwerk en het behangen allemaal zelf te

en te trainen. Een groot stuk eigen grond is dan

ontzettend veel geduld en legt alles heel goed uit.

doen. In overleg met de aannemer kunnen we

geen overbodige luxe.”

Ik vind hypotheken best lastig te begrijpen. Het is

tijdens de bouw hiermee aan de slag. Zodoende

dan extra prettig als het goed wordt uitgelegd en

zijn we vanaf de zomer eigenlijk ieder weekend

Zo’n drie jaar geleden kwam per toeval een

het ook geen probleem is om het een tweede of

bezig met het huis. We hopen begin 2021 klaar

vrijstaande woning in Opperdoes op hun pad, maar

misschien zelfs een derde keer uit te leggen. Zowel

te zijn en eindelijk van ons droomhuis te kunnen

toen al werd de vraagprijs enorm overboden. Via-

Helen als Hans en de andere medewerkers zijn

genieten!”
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Dennis en Nadine de Keijzer trouwden in
mei 2013, kochten een nieuwbouwwoning
en kregen twee mooie dochters Jennifer
en Melissa. Kortom, ze hadden alles
voor elkaar. Het enige smetje, de hoge
hypotheekrente, was regelmatig
onderwerp van gesprek. “In december
2019 zijn we daarom voor een oriënterend
hypotheekgesprek naar Verheul gegaan.
Inmiddels wonen we in een prachtig huis
op een toplocatie voor een lage rente!”,
vertelt Nadine.

Van een oriënterend gesprek naar

een nieuw huis

De medewerkers zijn oprecht geïnteresseerd,
luisteren goed naar je wensen en denken mee.
Ook het snel schakelen was fijn! Maar wat ons
wel wat tegenviel was de papieren rompslomp. In
ons traject ging nog heel veel op papier, terwijl wij

Een buitenkansje

de voors en tegens en bracht uiteindelijk een bod

van mening zijn dat er meer online kan worden

Tijdens het gesprek met Verheul kreeg het stel

uit. “Dit is een unieke kans geweest, want het huis

gedaan. Dat is een verbeterpuntje voor in de

het advies om te verhuizen. Dit was de meest

stond officieel nog niet te koop. We konden voor

toekomst.”

‘voordelige’ optie om van de huidige hypotheek

de markt uit bieden!” Het bod werd geaccepteerd.

los te komen. Hoewel ‘verhuizen’ niet hoog op

“We zijn heel blij met deze beslissing, we wonen

Daarentegen had het stel nauwelijks omkijken

het verlanglijstje van Nadine stond, werd Dennis

heerlijk.”

naar de bezichtigingen en de biedingen. “Dat was

steeds enthousiaster.

top! Tom heeft in twee dagen tijd tien mensen

“Hij had altijd al zijn zinnen gezet op een twee-

Positief gevoel

door ons huis geloodst en daar kwamen vijf

onder-één-kapper en die droom kon nu wel eens

Dat het paar bij Verheul is uitgekomen voor de

biedingen uit. We werden overal netjes van op de

werkelijkheid worden. Het viel ons in eerste

aan- en verkoop van hun woningen, is geen toeval.

hoogte gehouden en alle stappen werden duidelijk

instantie een beetje tegen hoeveel we konden

“Het is een bekende naam in het dorp en mijn

doorgenomen. Wij zitten voorlopig prima op onze

lenen en ook de snelle huizenmarkt was een

ouders waren recent ook bij Verheul geweest voor

plek. Het voelt prettig om dingen goed geregeld

dingetje. We merkten dat je als koper heel snel

hypotheekadvies. Wij gingen toen ook vrijblijvend

te hebben. We hebben in tegenstelling tot de

moest reageren, anders was een woning alweer

in gesprek en van het één kwam het ander. Ik vind

vorige koop (nieuwbouw) een heel positief gevoel

verkocht.”

vooral de persoonlijke benadering erg prettig.

overgehouden aan het kooptraject!”

Dennis en Nadine werden het erover eens dat
ze zouden verhuizen en Tom Beerepoot werd
uitgenodigd om een waardebepaling van de huidige
woning te maken. “Dan gaat het balletje wel echt
rollen. Tom luisterde goed naar onze wensen
voor het nieuwe huis en attendeerde ons op een
buitenkansje. We zijn toen meteen gaan kijken,
maar twijfelden heel erg. Er moest veel gebeuren,
want het was een ouder huis, maar wel op een
mooie locatie!”
Het koppel mocht nog een keer kijken, besprak
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Ivar de Vries (18)
tweedejaars Consulent Publieke

Leren vanuit de praktijk

Dienstverlening
“De Finance Academy heeft als groot
voordeel dat je in een oriëntatiejaar
begint. Je krijgt dan met alle facetten van
het financiële en juridische vakgebied te

De Finance Academy is een unieke bedrijfsschool. Opgericht met als uitgangspunt
een nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs. Zo’n

maken. Zo ervaar je welke richting het
beste bij je past. Als je niet precies weet
welke richting je wilt kiezen, is dit ideaal.

25 partijen uit de accountancy, het bank- en verzekeringswezen en de juridische

Om precies die reden koos ik ook voor

dienstverlening werken met ROC Kop van Noord-Holland samen om jongeren op te

Publieke Dienstverlening, deze opleiding

leiden voor de financiële sector.

is redelijk breed en dat biedt mij de
kans om te proeven van wat er allemaal

Binnen de Finance Academy worden drie opleidingen gegeven: Assistent-accountant, Banken & Insurance

mogelijk is op dit terrein.

en Juridische Dienstverlening. De brede opleiding heeft als doel goed opgeleide jongeren te behouden voor

Toen Hans Bos tijdens een excursie

Noord-Holland. Verheul participeert graag in de Finance Academy en biedt praktijkkennis, werkervaring,

over de makelaardij vertelde, raakte ik

baangarantie, gastlessen en stages aan. In dit artikel vertellen vier enthousiaste aanstormende talenten

direct enthousiast. Ik ging direct met

over hun opleiding en stageplek bij Verheul.

mijn mentor in overleg of een stage in de
makelaardij bij Verheul een optie was.
Gelukkig bleek dit mogelijk! Sinds de
zomervakantie loop ik nu bij het kantoor
in Wieringerwerf stage. De dagen zijn
veelzijdig, van kantoorwerk tot contact
met klanten en woningen bezoeken. Ik
vind vooral het persoonlijke contact met
mensen erg leuk.
Mijn plan is om eerst deze opleiding goed
af te ronden en dan verder te studeren
op HBO-niveau. En dan misschien
wel werken bij Verheul. De meeste
medewerkers werken hier al zo’n 20 tot
25 jaar en vertellen nog steeds vol passie
over hun werk. Dat intrigeert en inspireert
mij. Het laat zien dat Verheul gewoon een
goed bedrijf is.”
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Jaimy van Veen (19)

Dewi Traa (17)

tweedejaars Consulent Publieke

Consulent Publieke Dienstverlening

Dienstverlening

Lisanne
Crielaard (18)
Juridisch Administratief
Dienstverlener

“Nadat ik op excursie was bij Verheul

“Na de excursiedag vanuit school, waar

vanuit school, raakte ik ontzettend

Hans Bos vertelde over de makelaardij,

“Waar de andere stagiaires via de Finance

enthousiast over de makelaardij. Dat

wilde ik graag meer weten over zijn vak.

Academy bij Verheul zijn binnengekomen,

leek mij nou echt iets voor mij! Ik heb

Dit begon met een dagje meelopen in

heb ik een andere weg bewandeld. Ik

toen meteen een mailtje gestuurd met de

de binnendienst op het kantoor in de

volg namelijk op het Horizon College

vraag of ik een dag mocht meelopen. Dat

Nieuwstraat in Schagen. Makelaar Bas

de opleiding Juridisch Administratief

was geen probleem. De dag startte met

begeleidde mij en hij is, net als Hans

Dienstverlener. Dit houdt in dat ik rechten,

kantoorwerk en ik maakte kennis met de

Bos, een hele enthousiaste spreker!

in de breedste zin van het woord, op MBO-

binnendienst. Daarna gingen we huizen

Tijdens deze dag maakte ik kennis met

niveau studeer. In de makelaardij heb je

bezichtigen en mocht ik helpen bij het

verkoopgesprekken, taxaties en het

ook te maken met juridische documenten,

invullen van een taxatierapport. Ik vond

informeren van mensen die een huis

zoals verkoopaktes. Vanuit mijn

dit allemaal zo leuk, dat ik een opleiding

zochten. Dit was ontzettend interessant en

opleiding werden enkele stagebedrijven

wilde kiezen dat hier goed bij aansluit. Dat

een stage bij Verheul zag ik helemaal zitten.

voorgesteld, waaronder Verheul. Na een

werd Consulent Publieke Dienstverlening.

goed en prettig sollicitatiegesprek met

Zo’n meeloopdag raad ik overigens iedere

Verheul is een goed en leuk stagebedrijf,

de directeuren André Vendrig en Hans

student, die een stagebedrijf zoekt, aan. Je

maar je moet wel echt willen leren! De

Bos, werd ik aangenomen! Nu loop ik

weet meteen of het bedrijf én het werk bij

medewerkers vertellen je graag alle

maar liefst vijf dagen in de week stage,

je past. Dat voorkomt teleurstellingen!

ins en outs van het vak, maar als je

waardoor ik veel ervaring krijg en kostbare

niet gemotiveerd bent of niets met die

kennis vergaar.

Op een stagedag bij Verheul mag ik veel.

waardevolle informatie wilt doen, dan is

Zo houd ik de mailbox bij en reageer

dat echt zonde van jouw en hun tijd. Ik vind

Ik vind het opstellen van

ik als dat nodig is, uiteraard checken

het super interessant om uit de praktijk te

koopovereenkomsten, de koop definitief

mijn collega’s dit. Daarnaast ga ik mee

kunnen leren, dus mijn dagen vliegen als

maken en verkoper en koper adviseren

naar bezichtigingen en mag ik diverse

het ware om!

over rechten en plichten erg leuk.

rapporten invullen. Het leukste vind ik de

Het stukje wetgeving hierin verandert

bezichtigingen, maar op kantoor heb ik

Mijn doel is om deze opleiding af te maken

regelmatig, waardoor het ook interessant

het ook ontzettend naar mijn zin. Mijn doel

en dan een HBO-opleiding te volgen. Ik

blijft! Over een jaar hoop ik mijn diploma

is om eerst nog verder te studeren in de

weet nog niet of dat makelaardij wordt,

te hebben behaald. Daarna wil ik verder

makelaardij. Ik hoop dat ik ooit, net zoals

want hypotheken en verzekeringen hebben

met een HBO-opleiding, maar ik weet nog

de werknemers van Verheul, met veel

ook mijn interesse. Gelukkig kan ik bij

niet precies welke richting ik ga kiezen.

enthousiasme over mijn vak mag praten

Verheul alle takken van sport doorlopen,

Dat zal na deze stageperiode vast duidelijk

en mijn kennis dan mag doorgeven aan de

zodat ik een goede beslissing kan maken

worden!”

nieuwe generatie.”

voor mijn vervolgopleiding.”
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Historisch derde kwartaal moet noodsignaal aan de overheid zijn

Woningprijzen

stijgen tot recordhoogte

NOORDKOP- De oproep van het kabinet

kwartaal. Om een en ander in perspectief te

Schagen en Hollands Kroon

deze zomer om niet te ver van huis

plaatsen: vanwege de zomervakanties is het derde

In Schagen en Hollands Kroon daalde het

te gaan hebben velen in de meest

kwartaal normaliter de minst drukke periode voor

woningaanbod nog meer dan in de regio Den

makelaars. De zomerhitte werd dit keer echter

Helder, met 29 procent naar 142 woningen.

weerspiegeld in de woningmarkt.

Opvallend is dat bijna de helft van het beschikbare

letterlijke zin genomen. Het huis
of het opknappen ervan was al

woningaanbod vrijstaand was. ,,Dit is het duurdere

een geliefde bezigheid tijdens het

,,Al zijn er wel regionale verschillen”, verklaart

segment wat automatisch inhoudt dat de aankoop

‘coronavoorjaar’, de zomer werd

Hans Bos, Directeur Makelaardij bij Verheul. ,,Zo

van een dergelijke woning voor veel huishoudens

daalde in de regio Den Helder-Texel het aantal

buiten het budget valt”, aldus Hans Bos. ,,Dat is

transacties met 10 procent, terwijl dat in de

een zorgelijke ontwikkeling.”

gebruikt om de opgewaardeerde
woning in de etalage te zetten en

gemeenten Schagen en Hollands Kroon met 31

op zoek te gaan naar een nieuw

procent toenam.”

huis. Een andere verklaring kan

Niettemin zijn vrijstaande huizen in de Kop van
Noord-Holland gewild, want lopende het kwartaal

Den Helder

daalde het aanbod van dit woningtype met 44

De woningmarkt is echter dermate overspannen,

procent. Wel werden er meer huizen te koop gezet,

het derde kwartaal dat in veel

met name in Den Helder, dat een dalend

in totaal kwamen er in de loop van het derde

opzichten historisch is. Zo werden

transactietotaal niet zoals vroeger geassocieerd

kwartaal 188 woningen bij ‘op de markt’. Dit past

kan worden met een afkoelende woningmarkt.

in het landelijke beeld waarin ten opzichte van

Integendeel zelfs, halverwege het derde kwartaal

het derde kwartaal vorig jaar 22 procent meer

stonden er slechts 47 huizen te koop in de

huizen in de verkoop kwamen. ,,Dit kwam vooral

marinestad en de directe omgeving ervan.

door het overheidsbeleid om nieuwbouwprojecten

er niet gegeven worden over

er dit kwartaal 41.583 koopwoningen
verkocht, een stijging van 14,4
procent ten opzichte van het derde

naar voren te halen”, verklaart Bos. ,,Men wilde

kwartaal van 2019 en een plus van
zeven procent in vergelijking met
het tweede kwartaal van 2020.

Daar kwamen lopende het kwartaal 66 bij, maar

hiermee, door veel woningbouwprojecten in

ook dat was bij lange na niet voldoende om de

het derde kwartaal op te starten, de schade

prijsstijging een halt toe te roepen. De gemiddelde

veroorzaakt door de coronacrisis beperken.

vraagprijs in de regio Den Helder steeg met maar

Maar de woning-schaarste is zo groot dat

liefst 12,7 procent naar 306.000 euro. Dat de

huizenprijzen toch door het dak zijn gegaan. Wij

transactieprijs nog een stuk lager lag, 219.000

kijken als deskundigen in de woningmarkt dan

Dit is méér dan alleen het hoogste aantal in bijna

euro, zegt niet al teveel, want niet minder dan 59

ook met een zorgelijke frons op het voorhoofd

drie jaar. Het is ook qua verkoop het beste derde

procent van alle huizen werd boven de vraagprijs

naar dit laatste kwartaal. Door het schema van

kwartaal dat de bij brancheorganisatie NVM

verkocht. Bovendien lag de transactieprijs 16

woningbouwprojecten te vervroegen staat er in

aangesloten makelaars, waaronder Verheul,

procent hoger dan een kwartaal eerder.

de laatste maanden van dit jaar relatief weinig op

ooit hadden. De gemiddelde transactieprijs voor

de planning. Wij vrezen daarom niet alleen, maar

een huis steeg naar 354.000 euro, dat is bijna

Ook de verkooptijd, die in het derde kwartaal

weten zeker dat de huizenprijzen verder zullen

twintigduizend euro meer dan in het tweede

slechts 23 dagen bedroeg, wordt steeds korter.

stijgen.”
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Woningen totaal

Woningen Schagen

Woningen Hollands Kroon

Woningen totaal
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Landelijk perspectief

daalde met 27 procent naar 27.861 huizen.

vraagprijzen ten opzichte van vorig jaar met 6,9

Wanneer wij deze cijfers in een landelijk

Ondanks dus dat
ϴ er nieuwprojecten naar voren zijn

procent naar 411.000 euro.

perspectief plaatsen zijn Schagen en Den Helder

gehaald, is er sprake van het laagste beschikbare

De transactieprijs ging met 16,5 procent omhoog,

qua gemiddelde woningprijs nog steeds een

woningaanbod sinds 1999. De gemiddelde

waardoor er gemiddeld in deze twee Noordkop-

aantrekkelijk alternatief voor de Randstad. ,,Dat

vraagprijs was 348.000 euro, daar werd gemiddeld

gemeenten 328.000 euro voor een huis neergeteld

zien we ook in ons bedrijf terug”, vertelt Bos.

twee procent overheen geboden. Het feit dat

moest worden. Zoals vermeld waren vooral

,,We verwelkomen steeds meer Randstedelingen

de gemiddelde verkooptijd maar dertig dagen

vrijstaande woningen in trek, die gingen voor bijna

op zoek naar een huis. Dat komt ook omdat de

bedraagt en dat 54 procent van de huizen boven

25 procent meer van de hand bij de notaris. In

coronacrisis bewezen heeft dat thuiswerken vaak

de vraagprijs wordt verkocht, geeft aan dat de

algemeenheid werd 57 procent van de woningen

prima kan. Dan worden langere afstanden, als

tijden voor woningzoekers nog moeilijker worden.

in Schagen en Hollands Kroon boven de vraagprijs

je maar een of twee keer per week naar kantoor

Als er al nieuwbouwwoningen in de markt komen

verkocht bij een gemiddelde verkooptijd van 33

gaat, minder een probleem. Bijkomend voordeel

gaan die ‘als warme broodjes’ weg: er werden

dagen.

van het wonen in de Kop van Noord-Holland is de

in het derde kwartaal met 9400 stuks 45 procent

landelijke omgeving en dat kinderen er de ruimte

meer nieuwbouwhuizen verkocht dan in het derde

hebben om op een veilige manier te spelen.”

kwartaal vorig jaar.

regio Den Helder gemiddeld de keuze hebben uit

Schagen en Hollands Kroon wijken qua

Net zoals in Schagen en Hollands Kroon laat ook

één woning en in Schagen en Hollands Kroon uit

woningaanbod niet meer af van het landelijk

landelijk het woningtype vrijstaand de grootste

twee huizen. Per woningtype bestaan er echter

gemiddelde: niet alleen in deze twee Noordkop-

stijging van het aantal verkopen in een jaar zien. Er

verschillen. Zo zijn er in Schagen momenteel

gemeenten maar in heel Nederland hebben

werden er in het derde kwartaal maar liefst 21,4%

nauwelijks gezinswoningen beschikbaar. Wie zo’n

woningzoekers gemiddeld de keuze uit maar

meer van verkocht.

huis wenst heeft gemiddeld slechts de keuze uit

twee huizen. Dat komt omdat het landelijk

één woning.

woningaanbod halverwege het derde kwartaal

In Schagen en Hollands Kroon stegen de
ϴ

Voor woningzoekers houden bovengenoemde
cijfers in dat ze met hun beschikbare budget in de
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De dames van de afdeling
assurantiën
Als u als particulier een
verzekeringspakket wilt afsluiten

om periodiek even met een professional door het

Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit

verzekeringspakket te lopen.

klanten beschermen tegen de financiële gevolgen
van schade met betrekking tot hun kostbare en

of wilt laten checken bij Verheul,
Het leukste aan mijn werk is het klantcontact, het

waardevolle bezittingen. Ik adviseer en bespreek

werken met mensen. Dit maakt mijn functie lekker

de maatregelen ter voorkoming van die schade.

divers. Het liefste ben ik de hele dag met klanten

Dit doen we met veel aandacht voor de specifieke

contact heeft. Daarom stellen ze zich

in gesprek, of dat nu via de telefoon is of in onze

situatie van de klant.

hieronder even kort voor.

spreekkamer. Nu met de coronacrisis gaan de

Door de coronacrisis wordt het persoonlijke

afspraken op kantoor niet door, waardoor mijn job

contact iets anders - meer digitaal - ingevuld,

toch een beetje anders wordt. Gelukkig kunnen wij

maar wij zijn nog steeds even dienstbaar. Er zijn

ook goed advies geven via de telefoon, e-mail of

ook in deze tijd vele manieren om onze klanten te

beeldbellen.

bedienen: beeldbellen en persoonlijke afspraken

dan is de kans groot dat u met één van
onderstaande verzekeringsadviseurs

Melanie van der Holst
Verzekeringsadviseur
Particulier

Ik denk overigens dat mijn dienstverlening in de

met voldoende afstand zijn enkele voorbeelden.

“Via de Finance Academy

toekomst sowieso meer wordt gedigitaliseerd.

Daarnaast kan er schriftelijk en telefonisch veel

van het ROC Kop van Noord-

Microsoft Teams wordt binnenkort al ingezet voor

worden afgehandeld. Wij springen in op de wens

Holland in Schagen ben ik bij

de adviesgesprekken. Daarnaast zullen wij ons

van de klant hierin.

Verheul terecht gekomen. Ik

als adviseur steeds meer moeten specialiseren

Tegenwoordig kan men natuurlijk ook veel online

moest daar wel een sollicitatie

in bepaalde risico’s, zodat je nog meer een

veel bij andere/digitale partijen, maar dat raad ik

voor doen, maar gelukkig ging

toegevoegde waarde voor de klant wordt.”

af. Bij Verheul zitten de kundige adviseurs ‘achter

dat heel goed! Inmiddels ben ik ruim vier jaar
officieel in dienst. Ik adviseer onze particuliere
klanten over schadeverzekeringen. Onder mijn
werkzaamheden vallen onder andere het afsluiten

het scherm’ en kijken echt naar de specifieke

Mirjam Bes - de Schipper
Verzekeringsadviseur
Particulier

situatie van de klant. Wij onderzoeken of de
dekkingen van de verschillende verzekeringen
voldoende op elkaar en op de situatie van de klant

van nieuwe verzekeringen of het wijzigen van

“Samen met mijn man

aansluiten. Een goede adviseur kent zijn klant en

bestaande pakketten. Daarbij inventariseer ik wat

Maurice en twee dochters

weet ook de behoeftes van de klant goed te kunnen

het beste bij iemand past.

woon ik in Sint Maarten, maar

inventariseren, waardoor zij gezamenlijk tot een

Enkele voorbeelden zijn een verhuizing en een

ben geboren en getogen in

passend verzekeringspakket komen. Ook kan de

wijziging in de gezinssamenstelling. Bij dit soort

Schagen. En daar werk ik ook,

adviseur de klant informeren over verschillende

op onze nieuwe locatie aan het

wet- en regelgevingen waarvan hij of zij mogelijk

zaken dient het verzekeringspakket aangepast
te worden naar de nieuwe situatie. Ik adviseer de

Westerpark. Inmiddels ben ik 13 jaar in dienst.

niet op de hoogte is. Dat is echt de meerwaarde

klant hierin.

Eerst bij Van der Voort Groep en sinds de fusie in

van een goede adviseur.”

Ook bij een melding van een overlijden heb

2019 onder de naam Verheul.

ik een adviserende rol. Ik bespreek met de

De twee bedrijven passen qua visie en missie heel

nabestaande(n) welke verzekeringen er aangepast

goed bij elkaar. Er wordt door de collega’s met

dienen te worden en zet dit in gang. Daarnaast

dezelfde passie gewerkt. Iedereen is vakkundig,

loop ik graag met (potentiële) klanten even door

heeft doorzettingsvermogen en er heerst een fijne

“Nadat ik 20 jaar bij Fortis

het verzekeringspakket. Regelmatig kunnen

sfeer. Wij streven samen naar onbezorgdheid voor

had gewerkt, maakte ik op 1

wij een gerichter voorstel doen, waardoor de

klanten en een goede dienstverlening, een klant

januari 2000 de overstap naar

klant bijvoorbeeld minder gaat betalen of beter

mag nog bediend worden in dit bedrijf en dat werkt

Verheul. Eerst op het kantoor

verzekerd is. Ik adviseer daarom ook iedereen

erg prettig!

in Anna Paulowna en nu alweer
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Heleen van Oosten
Verzekeringsadviseur
Particulier

zo’n 5 jaar in Schagen. Als Verzekeringsadviseur

manier evengoed onze klanten kunnen bedienen.

en volledige pakketten. Ook uitvaart valt

Particulier ben ik gespecialiseerd in

Hopelijk kunnen we snel weer klanten ontvangen

hieronder. Daarnaast adviseer ik de klant bij

zorgverzekeringen. In deze periode heb ik het extra

op ons kantoor. Wij staan immers voor de

wijzigingen op bestaande verzekeringen. Dit kan

druk, vanwege het feit dat men ieder jaar per 1

persoonlijke aandacht! Uiteraard kunnen we in de

bijvoorbeeld komen doordat een gezinssituatie

januari kan overstappen van Zorgverzekering.

tussentijd het klantcontact via Microsoft Teams

veranderd, maar ook als er een verhuizing heeft

bewerkstelligen, maar ik zit liever ‘live’ aan tafel.

plaatsgevonden.

Wat betreft de zorgverzekeringen komt er een

Vaak komen er dan ook andere zaken aan het licht,

drukke tijd aan, vanwege dat men ieder jaar per

waardoor we de klant nóg gerichter en daardoor

Om klanten uit de omgeving Den Helder en

1 januari kan switchen van zorgverzekering. Mijn

beter kunnen adviseren.”

Julianadorp nog beter te kunnen bedienen,
ben ik van het kantoor in Anna Paulowna naar

werkzaamheden bestaan uit het inventariseren
van de wensen van onze klant en vanuit daar
de betreffende offertes op te vragen bij de
verzekeraars. Uiteindelijk is het mijn doel

Natascha Bregman
Verzekeringsadviseur
Particulier

Julianadorp verhuisd. Qua reistijd voor mij ook
fijner, want het is ook mijn woonplaats! Ik werk
samen met Financieel Adviseur Anton van der

om een passend product te adviseren aan de

“Jaren geleden ben ik bij een

Wulp en Binnendienst Medewerker Hypotheken

klant. Het gaat hierbij om alle particuliere

‘kleine’ tussenpersoon gestart:

Moniek de Vrij. Ik vind het werk erg leuk. Met name

verzekeringen, waaronder uitvaartverzekeringen,

Brinksma Adviesgroep. Zij

het vormen van een totaal offerte is vaak een hele

zorgverzekeringen en daarbij ook alle

besloten in 2013 de portefeuille

uitdaging.

bankproducten van de Regiobank.

over te dragen aan Verheul. En
ik maakte die overstap ook. In

Zoals iedereen bij Verheul, ondervind ik ook dat

Die adviserende rol vind ik vooral leuk vanwege

eerste instantie om de klanten van Brinksma te

het persoonlijke contact anders is geworden

de diversiteit en het contact met de klant,

helpen, maar al snel draaide ik volledig mee in de

door corona. Er wordt nu veel gecommuniceerd

verzekeraars en collega`s. Door het coronavirus

gehele portefeuille van Verheul.

via de telefoon en de mail. Ik denk dat die trend

is er helaas nu minder contact met de klant op

zich blijft voortzetten. Onze dienstverlening zal

kantoor. Dat vind ik jammer. Het contact verloopt

Mijn werkzaamheden bestaan onder andere

waarschijnlijk in de toekomst meer digitaal

nu veel via de telefoon en via de e-mail. Ik vind dat

uit het adviseren over nieuwe particuliere

worden, maar onze persoonlijke benadering zal

wat onpersoonlijk, maar ben wel blij dat we op deze

schadeverzekeringen van bromfiets tot woonhuis

nooit verdwijnen!”
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Warme ontvangst verzekerd!

Lindenlaan 65 - Schagen

Seringenhof 62 - Schagen
Prachtig opgeknapte woning met carport in een kindvriendelijke buurt! Deze woning heeft de
afgelopen jaren een complete metamorfose ondergaan. Zo heeft de woonkamer een prachtige
nieuwe vloer en gestucte wanden gekregen. De keuken is opgeknapt, het toilet is omgetoverd
tot een moderne ruimte met hangend closet. Het dak van de carport is vernieuwd en de woning
heeft middels spouwmuur isolatie een warme jas gekregen. In 2017 is een nieuwe cv ketel
geplaatst en zijn er deels nieuwe waterleidingen aangelegd. Als absolute kers op de taart is
de compleet nieuwe badkamer, welke in september 2020 nieuw is geïnstalleerd. Ruimte is
er ook genoeg met de lichte, tuingerichte woonkamer en op de 1e verdieping 3 slaapkamers.
Hiervan is de ouderslaapkamer over de gehele breedte van de woning. De moderne badkamer
is compleet nieuw en heeft een glazen inloopdouche, wastafelmeubel en een 2e toilet. Op de
2e verdieping is een ruime 4e zolderkamer met dakraam. In de diepe achtertuin zit u heerlijk op
het terras onder het zonnescherm te kijken naar de kinderen op het grasveld.

Deze fraaie geschakelde woning met garage ligt in een geliefde straat en is prachtig afgewerkt. Helemaal heerlijk is de riante serre. Deze heeft een glazen schuifpui die bijna hele
geopend kan worden en heeft interne zonwering. Daarnaast is de kavel van 336m² groot te
noemen met een beschutte ligging op het zonnige zuidwesten. Binnen is alles strak en modern
afgewerkt. De woonkamer is heerlijk licht, heeft een moderne pvc vloer en mogelijkheid tot
open haard. De keuken heeft een natuurstenen werkblad en alle nodige inbouwapparatuur
zoals een vaatwasser, koelkast, oven, magnetron en 4 pits gasstel. Via de in 2017 geplaatste
serre zijn de garage, bijkeuken en wasruimte te bereiken. Boven zijn 4 slaapkamers, deze zijn
keurig afgewerkt met een doorlopende vloerafwerking en strakke wandafwerking. De badkamer is in 2012 aangepakt en is nu een moderne ruimte met glazen douchecabine, hangend
closet en wastafelmeubel. De zolderberging is te bereiken met een schuiftrap. D

Verkocht onder voorbehoud

Verkocht onder voorbehoud

Saffier 76 - Anna Paulowna

Spechtlaan 5 - Anna Paulowna

Als er in deze straat een woning in de verkoop komt, moet je er snel bij zijn! Deze woningen
zijn bij vele woningzoekers namelijk erf geliefd. Ze zijn relatief jong (2008), uitstekend geïsoleerd (energiezuinig) en gelegen op een van de leukste plekjes van woonwijk ‘De Edele Steen’.
Saffier 76 doet zijn naam eer aan, want de afwerking is netjes met een luxe keuken en dito
badkamer. Er zijn 3 prima slaapkamers, welke door de rechte gevels goed te benutten zijn.
Groot pluspunt van juist deze woning is de mooie veranda waaronder je tot ‘s avonds laat
lekker buiten kunt zitten! De tuin is netjes ingericht met bestrating, schuttingen en heeft een
houten berging met elektra. Onder de veranda kun je tot ‘s avonds laat lekker buiten zitten. De
spotjes geven een sfeervol effect. Via een poort is de achtergelegen steeg bereikbaar. Gelegen
aan een rustige straat in woonwijk ‘De Edele Steen’ met alle gebruikelijke voorzieningen (zoals
scholen, het NS-station, sportvelden en winkels) in de nabije omgeving.

Voor wie een betaalbare woning met garage zoekt is dit echt een uitgelezen kans! Je komt de
woning binnen bij de entree aan de voorzijde. Hier is de hal met meterkast en toegang tot 3
slaapkamers en een badkamer. De slaapkamers zijn in 2019 gemoderniseerd en allen voorzien van strakke wandafwerking en een mooie laminaatvloer. De badkamer heeft een ruime
inloopdouche met een grootwastafelmeubel. Het toilet heeft een staand closet en fonteintje.
De woonkamer is op de eerste etage. Omdat er geen directe inkijk is van buurtbewoners, geeft
dit een groot gevoel van privacy. De keuken is aan de voorzijde en heeft diverse apparatuur. De
woonkamer is op de tuin gericht en via het balkon is er een trap naar de tuin. Via een vaste trap
bereik je de tweede etage. Hier is de voorzolder met veel bergruimte en de cv-ketel opstelling.
De loggia (inpandig balkon) is hier bij de slaapkamer betrokken, daarom is deze extra groot!
Helemaal naar beneden lopen om te douchen hoeft niet, want in 2019 is op deze etage een
extra badkamer met toilet gerealiseerd!

Vanafprijs € 220.000,- k.k.

Vanafprijs € 199.000,- k.k.
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Topkids laat kinderen

hun talenten ontdekken

Het Talent OntwikkelingSProgramma

Een topcombinatie

Toekomstplannen

voor Kinderen, Topkids, wordt

“Naast mijn carrière als topsporter was ik twee

Over de toekomst van Topkids is Marit heel positief.

jaar geleden op zoek naar een maatschappelijke

“We focussen ons nu op de regio Den Helder,

uitdaging. Het leven van een professioneel

Alkmaar en Hoorn. Naast het lesprogramma dat

warm hart toegedragen. Dit uit

wielrenster is natuurlijk al uitdagend, maar het

we aanbieden op scholen, willen wij in de toekomst

zich in sponsoring, maar ook in

is ook eenzijdig. Dag in dag uit ben je bezig om de

grotere evenementen organiseren. Events waar

ondersteuning door middel van inzet

beste versie van jezelf te laten zien en je talenten

kinderen meerdere talenten kunnen ontmoeten,

uit te buiten”, legt Marit uit.

denk daarbij niet alleen aan topsporters, maar ook

door Verheul al jaren een

van de medewerkers.

“Daarnaast heb je continu een groep mensen om je

aan muzikanten, acteurs, vloggers en YouTubers.”

Marit Raaijmakers is hier een goed

heen die monitoren en helpen om betere prestaties

Het plan van Topkids is om kinderen dan de

voorbeeld van. Zij is professioneel

neer te zetten. Ik merkte dat ik een soort van

mogelijkheid te bieden zich in te schrijven voor een

‘ontsnapping’ nodig had van 24/7 topsporter zijn.”

meeloopdag met zo’n talent. “Daarnaast willen we

Verheul kwam met de perfecte oplossing. “Ze

de kinderen via de digitale wereld langer verbinden

boden mij een baan aan die ik flexibel naast

aan een talent, zodat diegene een soort mentor-

mijn topsport kon invullen. Heel kort was dat als

rol krijgt. Met deze nieuwe plannen hoop ik dat

ondersteunende factor op kantoor, maar al snel

we nog meer kinderen kunnen ondersteunen in

werd dat manager bij Topkids. Iets dat perfect bij

hun ontwikkeling en de stap naar de middelbare

mij en mijn sportieve leven past. Een, wat je noemt,

school. Wat ons betreft zijn alle kids Topkids!”

wielrenster en via Verheul ook
manager van Topkids.

topcombinatie!”

Een kijkje in het leven van een
topsporter

Topkids in het kort

Inmiddels is Marit alweer ruim een jaar werkzaam
bij Topkids en ze heeft het ontzettend naar haar

Edwin Groot is initiatiefnemer van Topkids en

zin. “Het programma houdt in dat topsporters

is ontstaan uit een trainingsprogramma dat

kinderen van de basisschool (groep 7 en 8)

hij met zijn team binnen Voetbaltraining Totaal

meenemen in hun dagelijks leven.” Tijdens

heeft ontwikkeld in 2013. Dit programma is

vier klassikale- en vier gymlessen worden

erop gericht om kinderen met behulp van

de kwaliteiten en talenten van de kids steeds

voetbal te laten ervaren dat iedereen een

zichtbaarder.

talent heeft en er mag zijn zoals hij of zij
is. Omdat dit concept zo goed aansloeg bij

“Dat is ontzettend leuk om te zien! Extra fijn is

zowel kinderen als ouders is het eind 2014

dat die zichtbaarheid ervoor zorgt dat ze op een

doorontwikkeld voor basisscholen, omdat er

positieve manier naar zichzelf en anderen leren

dan veel meer kinderen geïnspireerd kunnen

kijken. Dat heeft als resultaat dat de eigenwaarde

worden door het programma. Dit nieuwe

en het zelfvertrouwen wordt vergroot en dat levert

programma kreeg de naam Topkids. Er zijn

weer een goede basis om de juiste keuzes te

sinds die tijd al heel wat toptalenten in de Kop

kunnen maken. Nu en in de toekomst.”

van Noord-Holland zichtbaar geworden.
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Marit Raaijmakers | Manager Topkids en professioneel wielrenster bij Parkhotel Valkenburg CT en Team NL
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Korenstraat 34 - Kreileroord

Kogerlaan 105 - Schagen
Wat een gigantische vrijstaande woning is dit! De woonkamer is uitgebouwd en heeft en-suitedeuren naar de naastgelegen hobby- of kantoorruimte. Aan de voorzijde de riante woonkeuken
te vinden. Dankzij de voor- en zijuitbouw is deze lekker ruim en er is plek voor een grote
eettafel. De garage/berging heeft dubbele houten deuren en biedt ook nog eens 19m² ruimte.
In de uitgebouwde woonkamer ligt een fraaie massief houten jatoba vloer en zijn er dubbele
deuren naar de beschut gelegen tuin. De tuin is op het zuidwesten gericht en netjes aangelegd
met terras, veranda en beplanting. De woonkeuken is riant en is voorzien van inbouwapparatuur en heeft extra bergruimte in de trapkast. Op de 1e verdieping zijn 3 slaapkamers waarvan
de ouderslaapkamer zeer riant is met een oppervlakte van 20m². De 2 kinderkamers zijn ook
ruim genoeg. De nette badkamer heeft een ligbad, douche, wastafel en toilet. De riante 2e
verdieping biedt ruimte aan de 4e grote slaapkamer en een ruimte met cv opstelling en ruimte
voor de witgoedapparaten. Hier is ook toegang tot het grote dakterras met mooi uitzicht.

Een unieke en toekomstbestendige woning! Op een rustige locatie in het dorp Kreileroord
staat deze uitgebouwde tussenwoning. De woning is volledig gasloos gemaakt en is daardoor
perfect voorbereid op de toekomst. Door de duurzame energiebronnen zijn uw energiekosten
hier minder dan € 100,- per maand! Boven treft u op de eerste etage een ruime overloop met
2 fijne slaapkamers en de badkamer. Op de tweede etage een derde slaapkamer met dubbele
dakkapel. Het geheel is compleet met een ruime tuin en grote berging. De tuin is ruim en heeft
een houten terrasvlonder direct achter de woning. Verder is de tuin netjes bestraat en aan
beide kanten voorzien van zeer degelijke schuttingen. De berging is ruim en bied plaats aan
een werkbank en voldoende opslagruimte. Via de berging komt u in de achtergelegen steeg.

VRAAGPRIJS € 199.000,- K.K.

Verkocht onder voorbehoud

DR.Colijnstraat 28 - Middenmeer

Spreeuwenlaan 9 - Schagen

Heeft u een groot/opgroeiend gezin of bent u gewoon opzoek naar moderne woning waar u
zo in kunt? Dan is deze keurig onderhouden hoekwoning nabij het centrum van Middenmeer
misschien wel iets voor u! De huidige eigenaren zijn hier in 2011 komen wonen en hebben
werkelijk het hele interieur gemoderniseerd. Beneden treft een royale doorzon woonkamer
met moderne open keuken. Door de grote ramen zijn de woonkamer en keuken heerlijk licht en
doe zij nog ruimer aan. Boven zijn vier slaapkamers (waarvan twee 2-persoons) en de moderne
badkamer met inloopdouche, toilet en vloerverwarming. In 2014 is er een trap naar de zolder
gekomen en een dakopbouw, die zorgt voor een extra slaapkamer. De zonnige tuin is op het
zuidoosten en netjes ingericht met sierbestrating, gazon en een veranda. De kavel is 250m².

Wat een prachtige woning! Dat zal uw eerste reactie zijn bij binnenkomst. Vooral ook de verrassend fraaie ligging zal u verbazen. Het geheel is van top tot teen fantastisch afgewerkt en
de zongunstige tuinligging aan het water maakt het tot een topwoning! Vanuit de vergrote
woonkamer kijk je door de grote raampartijen de mooi aangelegde tuin in. De lichte living is
strak afgewerkt en heeft een sfeervolle houten vloer. Direct aan de woonkamer is in de tuin
een glazen veranda geplaatst. Deze is tevens voorzien van een zonnescherm. Aan de voorzijde
is de exclusieve keuken gesitueerd. Deze heeft een fraai composiet werkblad en alle nodige
inbouwapparatuur. De fraaie, luxe keuken is gescheiden van de woonkamer middels stalen
schuifdeur. Naast de woning is de aangebouwde garage met elektrische overheaddeur, gootsteen en vaste kasten. Op de eerste verdieping zijn 3/4 slaapkamers. Via een slaapkamer
kom je in de ruimte boven de garage. De slaapkamers zijn dankzij de dakkapel heerlijk ruim.
Uiteraard is de badkamer luxe en modern afgewerkt.

Verkocht onder voorbehoud

Vraagprijs € 435.000,- k.k.
54

Aan de Westerterpweg in Slootdorp heeft
Biesheuvel ook een winkel, waar verse knoflook

Heel Nederland aan

de verse knoflook

en knoflookproducten, zoals knoflook’naise
en marinades, wordt verkocht. “We merken
dat boerenlandwinkels erg in trek zijn. Qua
verkooppunten zijn we in één jaar tijd al
verdubbeld! Groot voordeel van deze shops is
dat de consument ziet waar zijn eten vandaan
komt én hij wordt ook nog eens goed voorgelicht.

Sinds juni dit jaar is Robert Töpfer commercieel manager bij Biesheuvel Knoflook. Het is

Wij vertellen onze klanten in ieder geval vol
enthousiasme over onze verse knoflook!”

zijn taak om ‘heel Nederland aan de verse knoflook’ te krijgen. Dat wil hij onder andere
bewerkstelligen door het delen van kennis bij zowel de consument als de verwerkende
industrie. “Veel organisaties halen hun knoflook uit landen als China. De bekende
netjes met bolletjes knoflook worden vervolgens als ‘vers’ verkocht, maar die zijn
vaak al twee jaar oud. Hier mist gewoon nog heel veel kennis.”

Samenwerking lokale bedrijven
Door regelmatig samen te werken met lokale
bedrijven, wordt de missie van Biesheuvel Knoflook
‘heel Nederland aan de verse knoflook’ kracht
bijgezet. “Dit heeft inmiddels geresulteerd in onder
andere knoflookijs en -kaas en heerlijke gerechten,
waarvan we enkele recepten op onze website

De knoflook van Biesheuvel is wél vers. “Wellicht

Bewuster eten

hebben staan. Door dit soort samenwerkingen

iets duurder, maar daar krijg je kwaliteit,

Robert merkt daarnaast een verandering bij

worden consumenten en bedrijven nieuwsgierig

smaak en duurzaamheid voor terug. Bovendien

consumenten op het gebied van ‘bewuster

gemaakt naar de mogelijkheden van verse

kan men precies herleiden waar het product

eten’. “Consumenten hebben steeds meer de

knoflook. En zo winnen we stukje bij beetje meer

vandaan komt.” Vooral voor sausgiganten is deze

behoefte om te weten waar hun eten en drinken

terrein!”

korte voedselketen interessant. “Wij telen en

vandaan komt. Daar ligt tevens een taak voor de

verwerken onze eigen knoflook onder één dak.

verwerkende industrie.

Dat past prima binnen de steeds meer duurzame

” Volgens de commercieel manager draagt de

en milieuvriendelijke visie van deze bedrijven.

coronacrisis ook aan deze behoefte bij. “Men

Verschillende grote verwerkende bedrijven hebben

wil gezonder eten voor een betere weerstand,

ons al gevonden, maar we willen graag meer

daarnaast wil men ‘om de hoek’ kopen om lokale

vergelijkbare organisaties bedienen.”

ondernemers te supporten.”
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Meer informatie:
www.biesheuvelknoflook.nl

Steenspil 11 - Wieringerwaard

Stroeërweg 4 - Hippolytushoef

Deze energiezuinige middenwoning is helemaal instapklaar! De woning is netjes onderhouden
en heeft veel woonoppervlak door de ruime zolder met vaste trap. Door het hoge afwerkingsniveau met massief eikenhouten vloer en sierpleister tegen de wanden heeft het huis een
luxe uitstraling. U komt de woning binnen via de ruime entree met meterkast en toilet. Het
toilet is netjes en volledig betegeld. Vanuit de hal komt u in de heerlijk lichte woonkamer
met openslaande deuren naar de tuin met sierbestrating en gazon. De open woonkeuken is
netjes en compleet uitgerust met vaatwasser, 5-pits gaskookplaat, koel-vriescombinatie en
combi-oven. Via de stijlvolle houten trap komt u op de eerste etage met drie slaapkamers en
de badkamer. De slaapkamers zijn stuk voor stuk ruim en licht. De badkamer is netjes, volledig betegeld en voorzien van een tweede toilet. De zolder is bereikbaar via een vaste trap en
biedt een zee van ruimte. Gebruikt u deze ruimte als opslag of tovert u deze kamer om tot een
heerlijke slaapkamer of hobbyruimte? Mogelijkheden genoeg!

Wieringer boerderij op Stroe te koop. Op het mooiste stukje Wieringen is nu de meest karakteristieke woning van Wieringen te koop. Een Wieringer boerderij, geschikt als een grote woning,
of, zoals nu het geval is, in tweeën te bewonen in een appartement op de begane grond en een
appartement op de eerste en tweede etage. Of gemakkelijk in te richten als mantelzorgwoning
of Bed en Breakfast. Om de boerderij heen ligt een groot stuk weiland. De kavel is in totaal
3.335 m². Het bouwjaar is recent, namelijk 2001, dus de bouwkwaliteit is optimaal en het
object is super geïsoleerd. De woning is gelegen aan rustige weg, buiten bebouwde kom,
open ligging en vrij uitzicht. Een groot verhard terrein achter en naast de woning biedt veel
parkeerruimte.

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Zuid Zijperweg 75 - Wieringerwaard

Zwing 12 - Wieringerwerf

Uitgebouwde vrijstaande woning met schuur/kas/opslag/hobbyruimte op grote kavel van ca.
3500 m². Bijna gehele begane grond heeft een PVC vloer met vloerverwarming, aangebouwde
serre met schuifpui naar terras. Moderne keuken in hoekopstelling met composiet aanrechtblad, 5-pits gaskookplaat, anderhalve RVS spoelbak en vaatwasser. Losse kastenwand met
koelkast, vrieskast, inbouw oven en magnetron. Bijkeuken met wasmachine en wasdroger
opstelling. Ruime badkamer op de begane grond met ligbad, inloopdouche en wastafel. Vier
slaapkamers op de 1e etage, waarvan 2 met grote dakkapel aan de achterzijde. Vanaf de overloop is een luik naar kleine bergzolder. De grote tuin met veel gras/gazon is rondom de woning.
Grote schuur / kas, deels in gebruik als kantoor met toilet. Gigantische kavel van 3.500 m².

Prachtig gelegen in een autoluwe straat, in de kindvriendelijke woonwijk “de Oosterterp” staat
deze goed onderhouden vrijstaande woning. In 2014 is de hele begane grond onder handen
genomen door het plaatsen van een nieuwe moderne keuken, nieuwe houten vloer en prachtige
serre met lichtstraat. De woning heeft vijf slaapkamers en is niet alleen geschikt voor een
groot gezin, maar door de extra kamer/ruimte (voormalige garage) op de begane grond ook nog
eens levensloopbestendig te maken. Deze ruimte is nu in gebruik als hobbyruimte. Rondom
de woning ligt een prachtige tuin gericht op het zuiden. De tuin heeft meerdere terrassen en
biedt veel privacy. Kavel van 510 m². Extra zijn de 12 zonnepanelen! Gunstig gelegen in een
autoluwe straat in een rustige kindvriendelijke woonwijk met vrijstaande en half vrijstaande
koopwoningen. Het centrum van Wieringerwerf ligt op fiets- en loopafstand. Wieringerwerf is
een dorp met veel voorzieningen, direct gelegen aan de A7 met ontsluiting naar de randstad
en Friesland.

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD
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Ruimte voor een

groot gezin

Lucien en Mariska Molenkamp liepen al enige tijd met de gedachte om te verhuizen

omdat hij veel geïnteresseerden voor onze soort

naar een grotere woning. “We hebben een groot gezin en dan is ruimte geen overbodige

woning in zijn portefeuille had.” Jay bleek gelijk

luxe”, vertelt Lucien. “We werden door mijn schoonouders getipt en bekeken een huis
op Funda. Die viel niet in de smaak, maar ons oog werd toen getrokken naar de woning

te hebben: de tweede bezichtiging was raak en
de vraagprijs werd flink overboden. “Opnieuw
sprongen we een gat in de lucht!”

daaronder. Met een oppervlakte van meer dan 500m2 leek het helemaal voor ons gezin
De familie Molenkamp is van Wieringerwerf naar

gemaakt!”

Slootdorp verhuisd en woont hier nu sinds oktober.
Lucien en Mariska maakten direct een afspraak

werd het bod direct geaccepteerd. We sprongen

“We zitten hier echt heerlijk! Doordat we ons huis

voor een bezichtiging. “Diezelfde week stonden we

een gat in de lucht, eindelijk hadden we de ruimte

in Wieringerwerf goed konden verkopen, konden

al in ‘ons’ huis en we werden nog meer verliefd.

die we zo graag wilden!”

we het werk dat nodig was aan onze nieuwe

We zagen dat de woning wat TLC nodig had, maar

woning uitbesteden. Ik heb een drukke baan en

dat wilden we graag investeren.” Het gezin werd

Uiteraard moest de ‘oude’ woning nog worden

doe een zware studie, dus dan is het erg prettig

bijgestaan door aankoopmakelaar Jay Klaaren van

verkocht. Ook daar werd Jay voor ingezet,

om de weinige vrije tijd met mijn gezin door te

Verheul. “Een professional die een goede strategie

maar dan als verkoopmakelaar. “Hij had ons al

brengen. Door de korte lijnen met Verheul, de

had met betrekking tot het bod dat we uitbrachten.

voorbereid op een zeer snelle verkoop. Enerzijds

snelle handelingen en het goed meedenken, zitten

Mede door zijn vakkundigheid en snelle handelen

omdat de huizenmarkt zeer krap is, anderzijds

wij nu helemaal op ons plek!”
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Wij hebben deze

C.G. Geusstraat 47 - Den Helder

De Slenk 39 - Schagen

Esdoornstraat 34 - Schagen

Hector Treubstraat 51 - Den Helder

Iepenlaan 11 - Schagen

Jan van der Benstraat 18 - Schagen

Julianastraat 42 - ‘t Zand

Langehof 23 - Schagen
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woningen aangekocht

Limmerhoek 47 - Alkmaar

Meerweg 69 - Breezand

Molenstraat 3T - Den Helder

Schagerweg 19 - Middenmeer

Van L. Stirumstraat 17 - Den Helder

Wijdenes Spaansweg 17 - Breezand

W. Posthumustuin 39 - Heerhugowaard

Zuiderweg 2 - Anna Paulowna
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Wij hebben deze woningen

Akkermantje 6 - Hippolytushoef

Berkhout 8 - Anna Paulowna

Galjoen 35 te Wieringerwerf

Hoge Buurt 16 - Sint Maarten

Julianastraat 36 - ‘t Zand

Lindelaan 19 - Middenmeer

Meerval 64 - Schagen

Melchiorstraat 34 - Schagen
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recent succesvol verkocht

Molenvaart 295 - Anna Paulowna

Populierenlaan 22 - Schagen

Pr. Margrietstraat 17 - Wieringerwerf

Verbindingsweg 8 - Wieringerwerf

Verzetlaan 170 - Schagen

Westerpark 99 - Schagen

Wilgenlaan 19 - Wieringerwaard

Zandvaart 117 - Breezand
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Voor onder andere

deze hypotheekverstrekkers
kunt u bij ons terecht.
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Wij bedanken onze relaties
voor hun bijdrage in ons magazine

Stouthart & Hilber

Tante Pietje

De Keukenzaak

Commandeur
Bouwontwikkeling

HSB Schildersbedrijf

bouwbedrijf P. Broers

Barbara Vendrig

Dennis en Nadine de Keijzer

Biesheuvel Knoflook

Lucien en Mariska Molenkamp
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Kantoor Anna Paulowna

Kantoor Julianadorp

Molenvaart 261 | 1761 AE Anna Paulowna

Schoolweg 10 | 1787 AW Julianadorp

tel. 0223 - 52 17 50 | E-mail: info@verheulgroep.nl

tel. 0223 – 74 70 10 | E-mail: info@verheulgroep.nl

Vestiging Schagen Westerpark
Westerpark 158 | 1742 BX Schagen
tel. 0224-217400 | E-mail: info@vandervoortadvies.nl

Kantoor Schagen

Kantoor Wieringerwerf

Nieuwstraat 47 | 1741 BV Schagen

Sternstraat 37 | 1771 AN Wieringerwerf

tel. 0224 – 21 76 00 | E-mail: info@verheulgroep.nl

tel. 0227 - 60 28 24 | E-mail: info@verheulgroep.nl

www.verheulgroep.nl

