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VOorwoord

Verheul en Van der Voort samen sterk
Vanaf januari 2019 is de jarenlange

hebben, kan deze samenwerking alleen maar

u kennis met beide bedrijven en hun medewerkers.

samenwerking tussen Verheul en de Van

voordelen geven. Hoewel we door de samenwerking

Aangezien de woningmarkt op dit moment hot

in volume groeien, blijft de persoonlijke aandacht

topic is, is er gekozen voor het thema ‘hypotheken’.

der Voort Groep geïntensiveerd door een

ontzettend belangrijk. Op deze manier zijn we

Zowel Verheul als Van der Voort is gespecialiseerd

fusie op het gebied van verzekeringen,

groot genoeg om onafhankelijk te zijn en voldoende

op dit gebied en werken nu intensief samen met

hypotheken en pensioenen. Eigenaren

stem te krijgen bij de verzekeringsmaatschappijen.

de voordelen van het label van Huis&Hypotheek.

André Vendrig en Willem van der Voort

Tegelijkertijd zijn de organisaties zo ingericht om

Zij hebben gekozen voor de werktitel van

persoonlijk met onze relaties om te blijven gaan en

Huis&Hypotheek Noordkop om deze samenwerking

de lokale activiteit in stand te houden.”

stevig in te vullen. U maakt via diverse artikelen

zijn ervan overtuigd dat zij hiermee de
klant nog beter van dienst kunnen zijn.

in dit magazine kennis met deze invulling, met de
Hoewel er officieel sprake is van een fusie,

adviseurs en met de recente ontwikkelingen in de

Willem: “Zowel Verheul als Van der Voort hebben

blijven beide bedrijven hun eigen merknaam

hypotheekwereld.

specialisten in huis op alle vakgebieden. Nu kunnen

voeren. Volgens de twee directeuren wordt de

we deze kennis delen en tegelijkertijd de door de

dienstverlening door de samenwerking breder en

klant gewenste persoonlijke dienstverlening blijven

steviger, maar zou een naamswijziging alleen maar

borgen. Ook kunnen we hierdoor blijven investeren

verwarring creëren. Het is de missie van de heren

Uiteraard kunt u voor vragen of meer

in kennisontwikkeling bij de medewerkers en in de

om de klanten te blijven verzekeren van de beste

informatie contact opnemen met Verheul,

toekomst.”

financiële dienstverlening op elk vakgebied met de

André: Aangezien we nagenoeg hetzelfde DNA

vertrouwde aanspreekpunten. In dit magazine maakt
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www.phverheul.nl of Van der Voort,
www.vandervoortgroep.nl

Samen
sterk
omdat...
...we elke dag bewijzen dat
wij echt adviseurs voor het
leven zijn. We bieden altijd een
financiële oplossing. We zijn altijd
persoonlijk beschikbaar en staan
paraat op de momenten dat het
er echt op aan komt. We gaan uit
overtuiging voor een langdurige
relatie met al onze klanten.

Verzekeren en Sparen
We zijn ons ervan bewust dat een verzekering
zijn werk moet doen als het er echt op aan komt.
De essentie van verzekeren is dat het aan de
verwachtingen van de klant moet voldoen als het
noodlot heeft toegeslagen.

financieel advies Verheul Huis &
Hypotheek

Of het nu gaat om de koop of verkoop van een

• Samen hebben we heeft een duidelijke lokale

Een onafhankelijke positie, betrouwbare adviezen

gezinswoning, woonboerderij, appartement of

kleur, maar als volmacht ook een uitgebreid

en een grondige kennis van zaken. Dit zijn de drie

bedrijfspand; alle makelaars van Verheul zijn

landelijk netwerk.

grondbeginselen van de financieel adviseurs bij

Makelaardij en Taxaties

toegewijde specialisten die gaan voor resultaat.

• een samengestelde verzekeringspakket van het
kantoor sluit aan op het specifieke risicobeeld

• NVM – makelaars.
• Veel kantoren, dus altijd dichtbij.
• Eigen vakkennis en uitgebreid
specialistennetwerk.
• Leveren van maatwerk vanaf het eerste
contactmoment tot de notariële akte.

Huis & Hypotheek om een langdurige en goede
relatie met de klanten te waarborgen.

van de regio.
• We kunnen de klant, particulier of
zakelijk, compleet ontzorgen als het om
verzekeringszaken gaat.
• Ook in geldzaken is het bedrijf betrokken met de
service ‘Regiobank’.

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

Adviseurs voor het leven, die woondromen

Adviseurs voor het leven, die zorgen dat een

Adviseurs voor het leven, die ervoor zorgen dat

serieus nemen!

verzekering uitbetaalt als het nodig is!

het een aangenaam leven blijft.
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Verzuimbegeleiding

Echtscheidingsadvies

Pensioen en Inkomen

Tien tot dertig procent van de kosten van ziekte en

We hebben adviseurs in huis die speciaal opgeleid

Bijna iedereen meet de zekerheid en de kwaliteit

arbeidsongeschiktheid is beïnvloedbaar. Volgens

en gecertificeerd zijn om echtscheidingen in

van het leven af aan inkomen en pensioen. Voor

de ervaring van Hollands Kroon Risicobeheer, een

financieel opzicht op een juiste manier af te

ondernemers is deze combinatie zelfs nog

dochteronderneming van Verheul Groep, kunnen

wikkelen. Een echtscheiding is al moeilijk genoeg,

meer dan dat, want zij zijn ook verantwoordelijk

die kosten omlaag gebracht worden door verzuim

daarom is het verstandig om ons in te schakelen

voor de financiën van de onderneming en haar

anders aan te pakken.

bij de afwikkeling van de financiële huishouding.

werknemers.

Adviseurs voor het leven, die nooit verzuimen.

• We zorgen dat de advocaatkosten laag blijven.

• We zorgen voor een passend pensioen voor de

• De adviseur is persoonlijk betrokken en komt
daardoor tot snellere resultaten en oplossingen.

Bedrijfsverzekeringen
Met de ervaring in het assurantievak zijn we
goed in staat de risico’s van een onderneming

• We zijn is eerlijk, open en recht door zee. Ook als
het om lastige vragen gaat.
• Complete ontzorging nu en na de echtscheiding,

ondernemer en het personeel.
• We beheren vele collectieve
personeelsregelingen.
• Ook op individuele basis leveren we maatwerk.
• Er wordt volop gebruik gemaakt van de

vaak met minder verzekeringen beter te

dankzij een convenant, (kinder)regeling en

digitale mogelijkheden en koppelingen met

regelen. Uit de praktijk blijkt elke keer dat uit de

financiële planningen.

salarispakketten.

verzekeringsportefeuille van een nieuwe klant
verbetering wordt gehaald!

Adviseurs voor het leven, die bewijzen wat zij

Adviseurs voor het leven, die pensioen en

waard zijn, als het even tegen zit.

inkomen laten werken voor ondernemers.

• Ook voor bedrijven maken we een
verzekeringspakket op maat.
• De Assurantie-Taxatie is een belangrijk
instrument als het gaat om goed verzekeren
tegen relatief lage kosten.
• Met de Assurantie-Taxatie kan Verheul de
ondernemer geheel of gedeeltelijk ontzorgen.
Adviseurs voor het leven, die ondernemers
serieus nemen.
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Gemeenelandsweg 17d - Hippolytushoef
Wieringen, bekend om zijn mooie uitzichten! Dat kunt u hier iedere dag ervaren. Deze vrijstaande woning ligt aan
de rand van het dorp op een mooie kavel (882 m²) met een nog mooier uitzicht. De woning met zwarte geglazuurde
dakpannen, heeft een luxe uitstraling. Door de raampartijen is de woning licht, dit merkt u al in de woonkamer.
Waar u aan de voorzijde van het uitzicht kunt genieten of aan de achterzijde privé kunt zitten. Vanuit de woonkamer
stapt u door de schuifpui het terras op. De keuken is open en in een hoek opgesteld, aansluitend de praktische
bijkeuken met toilet en wasmachineaansluiting en de binnendoor bereikbare garage. Boven is de ruime overloop,
welke nu als studeerkamer is ingericht. Er zijn twee royale slaapkamers (eenvoudig 3 slaapkamers van te maken)
beide slaapkamers met dakkapel, waarvan één met toegang via schuifpui tot balkon. De zonnige tuin ligt rondom
de woning en is ingedeeld met gazons, terrassen, borders en hagen.

Vraagprijs € 375.000 k.k.

Werfstraat 80 - Wieringerwerf
Duurzaam, comfortabel huis met energielabel A. Deze 2/1 kapwoning is gelegen in de nieuwbouwwijk met woningen in de stijl van de jaren dertig. De woning heeft een ruime sfeervolle woonkamer met een mooie gashaard, een
royale uitgebouwde keuken met luxe keukenmeubel met een 4 pits gaskookplaat met een extra wokbrander. Op
de 1e etage zijn 2 grote slaapkamers met ramen, radiatoren en bergruimten. De vergrote badkamer heeft een groot
ligbad, toilet en inloopdouche. Via de vaste trap naar de 2e etage is een grote ruimte met dakramen en radiator. De
tuin is prima gelegen op het westen, met een houten tuinhuis, sierbestrating, grindborders en schuttingen rondom.
Het knikarmscherm bij het terras is nieuw 2017 en ook de cv-combi gasketel is nieuw 2016. In 2015 zijn nog 13
zonnepanelen op het dak gelegd met een jaaropbrengst van ca. 3500 kWh.

Vraagprijs € 327.500 k.k.
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Brouwerstraat 53 - Den Helder

Brugstraat 5 - Middenmeer
Bedrijfspand in het centrum van Middenmeer, met diverse bestemmingsmogelijkheden. Begane grond 365 m² en etages 115 m². U kunt denken aan een winkel, horeca, kantoren of wonen.
De indeling is de entree met balie, kantoren, grote ontvangstruime met bar, diverse ruimten,
magazijn, separaat dames en heren toilet. Aan de achterzijde is een grote ruimte met bar.
Magazijn met horecakeuken met o.a. een dubbele spoelbak, gaskookstel, grote afzuigunit. Op
de 1e etage zijn 3 slaapkamers, een douche en toilet. Op de 2e etage zijn nog 3 slaapkamers.
Grote achtertuin met bomen en houten blokhut (evtl. voor een sauna). De kavel is 683 m².

Voor starters is dit echt een topper! Deze recent opgeknapte middenwoning vind je in de gezellige Visbuurt met het stadcentrum op loopafstand. De lichte woonkamer heeft een nieuwe
laminaatvloer en een doorloop naar de keuken in rechte opstelling. Deze is recent vernieuwd
en heeft een rechte opstelling met witte onder- en bovenkasten en inbouwapparatuur, zoals een kookplaat, afzuigkap, koelkast met vriezer en een elektrische oven. De badkamer is
ook recent vernieuwd en vind je aan de achterzijde. Deze heeft een mooi wastafelmeubel en
een praktische inloopdouche. Separaat toilet met een staand closet en tegels in moderne
kleurstelling. Op de etage is een grote open ruimte met een dakkapel waar je eenvoudig 2
slaapkamers zou kunnen maken. Er is een tuin/binnenplaats met een deur naar de schuur/
fietsenberging. Het cv-systeem is recent aangelegd en de voorgevel is vernieuwd. Instapklaar,
dus spullen inpakken en verhuizen maar!

Vanafprijs € 89.000 k.k.
Vraagprijs € 99.000 k.k.

Vraagprijs € 349.000 k.k.

Brugstraat 55 - Middenmeer

Burg. Lovinkstraat 4 Breezand

Deze gezellige vrijstaande woning met garage ligt nabij het centrum met diverse winkels.
De vergrote woonkamer heeft een sfeervolle houtkachel, parketvloer en tuindeuren naar de
zonnige tuin met terras/veranda. De royale woonkeuken is ook vergroot en heeft diverse inbouwapparatuur zoals een vaatwasser, 5 pits gasstel en koel/vries combinatie. Aansluitend is
de grote bijkeuken met geiser en wasmachine opstelling. Boven bevinden zich 3 slaapkamers
met vaste kasten en de badkamer met douche en 2e toilet. De garage van 6 x 6 meter geeft
voldoende ruimte voor auto en fietsen. De bergruimte erboven is altijd praktisch.

Deze zeer ruime energiezuinige vrijstaande woning met een mooie diepe kavel vindt u aan
de Burg. Lovinkstraat. Tuingerichte woonkamer met gezellige houtkachel en doorloop naar
de grote open woonkeuken aan de voorzijde met erker. De keuken heeft alle denkbare inbouwapparatuur, w.o. een dubbele spoelbak, elektrische oven, combimagnetron, afzuigkap,
koelkast en vaatwasser. 6-pits gaskookplaat met oven en wokbrander en voldoende kast- en
bergruimte. Toilet met wandcloset en fontein. Riante bijkeuken met o.a. bergruimte die van
zowel de voor en achterzijde te bereiken is met eigen toegangsdeuren en er is een spoelbak
aanwezig in de berging. Boven zijn 4 prima slaapkamers, een moderne badkamer met inbouwverlichting met douche, ligbad en een wastafelmeubel. Op de 1e etage is er apart toilet. Op de
2e etage zijn nog eens 2 ruime slaapkamers. 1 van de slaapkamers heeft een keukenblok met
spoelbak. De slaapkamers hebben een warm en koud water aansluiting. Boven de 2e etage is
er een handige vliering als bergruimte.

Vraagprijs € 259.000 k.k.

Vraagprijs€ 375.000 k.k.
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Witte Paal 339 - Schagen

Zuid Zijperweg 39 - Wieringerwaard

Op deze goed zichtbare locatie staat dit multifunctionele bedrijfspand. Het biedt uitstekende
mogelijkheden voor de ondernemer in de dienstverlening, denk hierbij aan kantoor- en/of
praktijkruimte, administratie kantoor, paramedische beroepen, ICT bedrijf etc. Kortom multifunctioneel!
Het hele pand is perfect verzorgd en zo te betrekken! Zowel beneden als boven is een grote
kantoorruimte met fraaie vloer- en wandafwerking. Het plafond is netjes afgewerkt met systeemplafonds en inbouwspots. Het geheel is erg goed geïsoleerd en heeft dus lage stookkosten. Verwarming gaat middels de HR-combiketel.

Helemaal gemoderniseerd en nostalgie ten top! Deze historische woning heeft veel sfeer en
karakter behouden en is door de huidige eigenaren nog meer benadrukt. U voelt zich meteen
thuis. De vrijstaande woning met verrassend veel volume is gelegen aan de rustige kant van de
vaart. U komt binnen in een voorentree met mooie hal en toilet. Woonkamer met open haard.
Eetkamer/kantoor aan de achterzijde. 2e eetkamer welke vroeger de keuken was. Bijkeuken
met hoek keukenmeubel en wasmachine plek. Mooie nieuwe woonkeuken met diverse inbouwapparatuur en gashaard. Grote glaspartij met uitzicht op het terras en de achtertuin. Op de
eerste etage zijn 3 slaapkamers en een badkamer met vloerverwarming, inloopdouche, ligbad,
toilet en dubbel wastafelmeubel. Tweede etage met 4e slaapkamer en grote overloop/open
ruimte, waar gemakkelijk een 5e slaapkamer gecreëerd kan worden. Dakterras gelegen op het
zuiden. De tuin is heringericht met terras, houten veranda met douglas hout en houten tuinhuis. Aan de achterzijde is nog ca. 100 m² grond in huur bij de gemeente voor 390,-- per jaar.

Vraagprijs € 185.000 k.k.

Vraagprijs € 295.000 k.k.

De Haukes 98A - Westerland
Vrijstaande woning (1992) met grote schuur op royale kavel van 1.120 m². U heeft een prachtig uitzicht over
de Wieringermeerpolder. Indeling: Entree, hal met toilet, ruime woonkamer, aparte kantoorkamer, grote open
woonkeuken. De luxe keuken is U-vormig en uitgerust met mooie inbouwapparatuur. Bijkeuken met aansluitingen
voor wasmachine, droger en cv-combiketel. Op de eerste etage zijn drie slaapkamers en de grote badkamer met
ligbad, aparte douche, dubbele wastafel en toilet. Vlizo trap naar zolder met veel ruimte. Stenen schuur(circa 10 x
4 mtr.) met bergzolder en 14 zonnepanelen. Aan de achtergevel is een nieuwe veranda met lichtplaten gemaakt.
Houten tuinchalet met terras in tuin.

Vraagprijs € 485.000 k.k.
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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;
• Familierecht;
• Estate-planning;
• Echtscheidingen;
• Mediation.
Patrick Stouthart is gespecialiseerd op het
gebied van de registergoedpraktijk en het
rechtspersonenrecht. Natascha Stouthart-Hilber
is gespecialiseerd in het familierecht en dan met
name in het erfrecht en de estate-planning. Ook is
zij juridisch mediator.

Samenwerken en elkaar
versterken
Het zwaartepunt van de praktijk van Stouthart en

Wie zijn

Stouthart & Hilber
Notarissen?

Hilber ligt op het ondernemingsrecht, familierecht
en (commercieel) vastgoed. Daarbij richten zij
zich zowel op de ondernemer als de particulier.
“Om een compleet pakket aan te kunnen
bieden, werken we nauw samen met kantoren
op het gebied van de advocatuur, fiscaliteit en
accountancy. Voor Verheul bedienen wij vooral
klanten van de makelaardij en de hypotheken.

Sinds 2001 leiden P.J.M. (Patrick) Stouthart

Schellekens en Natascha als zijn associé. Vier jaar

Deze samenwerking verloopt altijd uiterst prettig!

en A.M.N. (Natascha) Stouthart-Hilber het

later, in 2005, werd het tweede kantoor geopend

Daarnaast kun je door goed samen te werken

in Den Helder en is de standplaats van Natascha

elkaar versterken en daar profiteert iedere partij

Stouthart-Hilber verplaatst naar Den Helder.

van”, aldus Patrick Stouthart.

kantoor Stouthart & Hilber Notarissen
aan de Loet 45 te Schagen en het
Julianaplein 34a te Den Helder.

Uitgebreid pakket notariële
diensten

Patrick en Natascha Stouthart zijn beiden op 9

Stouthart & Hilber is een middelgroot

mei 2001 benoemd tot notaris in de gemeente

notariskantoor met twee notarissen en

Schagen, Patrick als opvolger van notaris M.A.

15 deskundige medewerkers, waarvan
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Meer informatie:
www.stouthart-hilber.nl.

Juridisch complexe

samenlevingsvormen
Helen Dollekens is sinds 1994 werkzaam bij Kantoor Verheul. Ze is Erkend Hypothecair
Planner en door haar jarenlange ervaring mede gespecialiseerd in hypotheken
bij complexe samenlevingsvormen. “Dit zijn bijvoorbeeld samengestelde gezinnen,
woongroepen of familieleden die samenwonen”, legt Helen uit. “Bij deze groep zijn
er vaak afwijkende juridische zaken bij het afsluiten van een hypotheek, waarmee
rekening gehouden dient te worden.”
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Helen Dollekens, Tom Beerepoot en Michelle Feenstra

Samengestelde gezinnen

is nu eenmaal een complexe materie en dat moet

alles zetten om deze prachtige wens in vervulling

Het overgrote deel van de complexe

gewoon goed geregeld zijn voor alle partijen. Daar

te laten gaan!”

samenlevingsvormen waar Helen mee te maken

maak ik mij hard voor. Voorkomen is nog altijd beter

krijgt bestaat uit samengestelde gezinnen. “Vaak

dan genezen!” Verheul werkt om deze reden ook

gaat het hierbij om het feit dat de ene persoon bij de

nauw samen met de notaris. “Samen zijn wij een

Mantelzorg- of
kangoeroewoning

partner intrekt. Het is dan belangrijk om de nieuwe

goed team en kunnen de klant van een gedegen en

Een ander voorbeeld van een complexe

partners te wijzen op eventuele vervelende situaties,

up-to-date advies voorzien.

samenlevingsvorm zijn mantelzorg- of

zoals wat er met de woning gebeurt als ze uit elkaar

kangaroewoningen. “Als kinderen voor hun ouders

Samenwonen om voor elkaar te
kunnen zorgen

een zelfstandige unit op hun eigen erf plaatsen,

Omstandigheden waar men liever niet over nadenkt,
maar die ik absoluut niet uit de weg ga in een

Naast de samengestelde gezinnen, krijgt Helen af

pand twee zelfstandige woonruimtes zijn, die via een

gesprek!”

en toe een andere bijzondere samenlevingsvorm

interne verbindingsdeur met elkaar in contact staan,

gaan of wanneer één van beiden komt te overlijden.

heet dit een mantelzorgwoning. Wanneer er in één

aan haar tafel. “Zo is er de wens van twee zusjes

spreken we van een kangoeroewoning. Een mooie

Helen heeft in haar carrière helaas te vaak

van rond de 75 jaar om samen te wonen, zodat ze

manier om een goede oude dag voor de ouders te

meegemaakt dat een klant uiteindelijk de dupe

voor elkaar kunnen zorgen. Aangezien ze beiden

regelen. Maar ook dit is complexe materie.”

werd doordat afspraken waren uitgesteld. “Soms

nog fit zijn, willen ze graag hun ‘eigen stekkie’

hoor ik nog wel eens: ‘volgend jaar laten we wel

behouden. Hun oplossing is om de woonboerderij

Beschermende factor

een samenlevingscontract opmaken’ of ‘voor een

van één van de zussen te verbouwen, waardoor

Naast het bieden van het juiste advies en het

testament hebben we nu nog geen geld, dat komt

er twee woningen ontstaan. Een niet alledaagse

begeleiden van een hypotheektraject, is Helen

later wel’. Terwijl een paar honderd euro besparen

aanvraag, maar des te leuker om op te pakken.”

van mening dat zij ook een beschermende factor

op een hypotheek van misschien wel een paar ton,

Helen krijgt bij dit unieke geval te maken met

voor de klant moet bieden, ook voor de toekomst.

volgens mij een verkeerde keuze is. Helemaal gezien

belangrijke juridische zaken, zoals: ‘wat gebeurt

“Wij kennen onze klanten persoonlijk en dat zorgt

de eventuele problemen die kunnen ontstaan.”

er met de woning als één van de twee zusjes komt

ervoor dat je een band met ze opbouwt. Het contact

te overlijden’ en ‘wat zijn de financiële gevolgen’.

moet langdurig en ‘voor het leven’ zijn, waarbij niet

Helen maak de klant daarom altijd bewust van de

“Het is een complex dossier, waarbij wij binnen

alleen de hypotheek op korte termijn van belang is,

eventuele nare scenario’s. “Het is niet de bedoeling

ons kantoor met meerdere collega financieel

maar ook de verzorging van de meeste life events

dat bij een overlijden iemand uit huis wordt gezet of

adviseurs en buiten kantoor samen met de notaris

die in het leven kunnen plaatsvinden, in goede en

dat het erfrecht nog bij de schoonouders ligt. Het

een gedegen advies geven, maar ik wil alles op

slechte tijden.” aldus Helen.
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Scheiden. Eén op de drie huwelijken
strandt, dus het is helaas een
hot topic in Nederland. Niet
voor niets dat er dus erkende
echtscheidingsadviseurs zijn.
Zij dragen er zorg voor dat beide
partijen weer een nieuw leven
kunnen oppakken, zonder dat
ze veel ‘last’ ervaren van de
financiële rondslomp rondom
een scheiding. Dit hoort ook bij
de werkzaamheden van Anton

Mediation bij

scheidingen

van der Wulp, gecertificeerd
financieel planner, erkend

is inclusief convenant, alimentatieberekening,

zaken op tijd te regelen. “Als de eigen woning

gesprekken met de adviseur, rechtbank- en

bijvoorbeeld niet meer als hoofdverblijf dient, heb

adviseur én register financieel

advocaatkosten en het eventuele ouderschapsplan.

je na twee jaar geen recht meer op belastingaftrek

echtscheidingsadviseur bij

“Wij werken alleen met maatwerk, niets is

van de hypotheekrente als vertrekkende partner.

standaard. Op die manier wordt een scheiding

Ook voor toeslagen en heffingskortingen, zoals

goed en eerlijk geregeld, iets wat onze klanten

kindgebondenbudget met alleenstaande-ouderkop

zeer waarderen.”

of inkomensafhankelijke combinatiekorting, is een

hypothecair planner, assurantie

Juiste begeleiding
Verheul.

snelle en goede afhandeling van belang.
Daarnaast werkt Verheul nauw samen met een
advocatenkantoor. “Als er sprake is van een

Pensioenverdeling is ook een lastig onderwerp om

“Doordat ik breed ben opgeleid, kan ik bij een

scheiding waarbij kinderen zijn betrokken, dan

de juiste keuzes voor te maken. Zodra het leven

scheiding de juiste begeleiding en het juiste

moet dit altijd via een rechtbank afgehandeld

van de klant verandert, veranderen deze financiële

advies geven.” Bij een scheiding komen namelijk

worden. Het verzoekschrift scheiding wordt

zaken ook! Als je niets doet of te laat reageert, kan

veel juridische zaken bovendrijven en het is van

opgemaakt door onze partner, maar het voorwerk

dit behoorlijke financiële consequenties hebben.

belang dat deze op een goede manier worden

doen wij allemaal. Dit zorgt ook weer voor

Ik zie het als mijn taak als echtscheidingsadviseur

afgewikkeld. “Mediation is niet voor elke scheiding

een vlotte afhandeling. Bovendien hanteert dit

om de klant hiervan bewust te maken en ze hierin

geschikt. Zodra men niet meer samen door één

advocatenkantoor een speciaal tarief voor ons,

van A tot Z te begeleiden.”

deur kan, dan verwijs ik mijn klanten door naar

waar de klant ook weer van profiteert. Deze kosten

een advocaat. Uiteraard komen emoties altijd om

zijn uiteraard opgenomen in ons totaaltarief.”

de hoek kijken, maar zolang men nog met elkaar

Altijd up-to-date
Om de klant zo goed mogelijk te kunnen

kan communiceren, kom ik er met de klant altijd

De tijd nemen

adviseren en te begeleiden in het

wel uit.”

Hoewel Anton een scheiding vlot kan regelen, is

scheidingsproces, is Verheul is aangesloten bij de

hij ervan overtuigd dat men vooral de tijd moet

ScheidingsDeskundige. “Dit is een kenniscentrum

Vlotte afhandeling voor een
prima tarief

nemen. “Gehaaste spoed is zelden goed en die leus

en opleidingsinstituut gespecialiseerd in het

is ook van toepassing bij scheidingen. Overhaaste

ondersteunen en opleiden van professionals die

De klanten die Anton ziet bij mediation zijn

beslissingen kunnen later voor problemen

betrokken zijn bij het scheidingsproces. Doordat

vooral bestaande klanten. “Ik werk al meer dan

zorgen en soms is een scheiding zelfs niet eens

wij lid zijn kan ik te allen tijde sparren met

twintig jaar (sinds 1996) bij Verheul, dus het komt

nodig. Als men de tijd neemt, levert dit veelal

collega’s op dit vlak. Daarnaast organiseert de

regelmatig voor dat ik een scheiding regel van

verrassende resultaten op. Ik heb zelfs een aantal

ScheidingsDeskundige bijeenkomsten waarin

mensen die ik al in mijn portfolio heb. Naast dat

keer meegemaakt dat een stel toch besloot niet te

dieper op diverse juridische, fiscale en procedurele

het prettig werkt dat je weet wie je voor je hebt,

scheiden en in plaats daarvan in relatietherapie te

onderwerpen wordt ingaan en heb ik toegang

heeft Verheul ook al de meeste papieren in huis.

gaan. Uiteraard is dat geen garantie voor een lang

tot de kennisbibliotheek. Zo blijf ik dus altijd

Hierdoor kunnen we een scheiding vlot en voor een

en gelukkig leven, maar scheiden kan altijd nog!”

up-to-date. Bovendien vind ik het ontzettend

prima tarief regelen.” Een gemiddelde scheiding

Als de scheiding toch wordt doorgezet, is het

leuk en interessant om mijn kennis continu bij te

via Anton kost zo’n 1500 euro per persoon. Dit

volgens Anton van belang om vooral de fiscale

spijkeren!”
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Langeweg 79a - Slootdorp

Deze onder architectuur gebouwde exclusieve villa (1.032 m³) is op een kavel van maar liefst 1.742 m² gelegen. De woning is in 1977 gebouwd met het
beste materiaal en biedt veel ruimte in en om het huis. De living heeft een
nieuwe plavuizen vloer met vloerverwarming en open haard en een aantal
nieuwe kozijnen met 3-laags glas. Op de begane grond is een slaapkamer
en vernieuwde badkamer met een whirlpool duobad, stoomcabine en toilet.
De keuken met natuurstenen blad is comfortabel. Nieuwe bijkeukenkasten

met plek voor de wasmachine en droger. Dubbele garage met elektrisch
bedienbare deuren en hobby-bergruimte. Boven zijn 4 slaapkamers en de 2e
badkamer. Het buitenzwembad wordt mede verwarmd door 2 zonnecollectoren. Rondom de woning liggen verschillende terrassen. Dit is een unieke
woning met vele mogelijkheden. Het onderhoud is prima, de buitenzijde is in
2018 nog geschilderd.

Vraagprijs € 749.000 k.k.
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Drie kapiteins bij Bouwbedrijf

Appelman

Bouwbedrijf Appelman is sinds 1958 een gevestigde naam in Anna Paulowna. In 1998

Met ons vakkundige team bekijken we dan de

namen de broers René, Frank en Martijn Winter het bedrijf over van de grondleggers

mogelijkheden en geven we een advies op maat.”

Jan Appelman en Frans Winter. “We zijn een allround onderneming. Of de klant nu
een appartementencomplex wil laten bouwen of inbraakschade aan de deur wil laten
repareren, wij zien in ieder project de mooie elementen van ons vak”, vertelt René.

Kwaliteit en betrouwbaarheid
Daarnaast is het bouwbedrijf sinds jaar en dag lid
van de brancheorganisatie Bouwend Nederland en
Bouwgarant. “Om het lidmaatschap van bouwgarant

Krachten bundelen

geleerd. Vooral logistiek gezien!” Een ander project

te verdienen moeten we aan een aantal kwaliteits-

Drie kapiteins op één schip, die ook nog eens

buiten de Noordkop was de verbouwing van Grand

en financiële eisen kunnen voldoen. Dit biedt de

familie van elkaar zijn, blijkt een gouden formule te

Café de IJsbreker in Amsterdam. “Dit was in de

opdrachtgever vertrouwen en de mogelijkheid een

zijn voor het bouwbedrijf. “Alledrie hebben we onze

verschrikkelijke winter van 2009! De klant wilde

bouwgarant-verzekering af te sluiten. Dit geeft extra

krachten en die bundelen we in de onderneming.

perse in die periode een grote verbouwing laten

zekerheid van kwaliteit en is zeker niet iets dat bij

Martijn is verantwoordelijk voor de uitvoering, Frank

doen, vanwege het laagseizoen. Samen kwamen we

alle bouwbedrijven mogelijk is.”

verzorgt de projectbegeleiding en René houdt zich

tot de creatieve oplossing om onze medewerkers

bezig met de organisatie, planning en algemene

tijdens de werkzaamheden te laten overnachten in

Gezonde groei

zaken.” Verder staan de gebroeders Winter met

een woonboot om de hoek. Zo konden wij de chaos

Als René naar de toekomst kijkt, vindt hij het vooral

beide benen op de grond en hebben ze een no-

op de wegen ontlopen en kon de deadline gehaald

belangrijk dat ze op deze manier doorpakken.

nonsense mentaliteit. “We vinden het belangrijk om

worden.”

“Toename in volume is geen doelstelling van ons,

naast de opdrachtgever te staan. De klik moet er
zijn. Dan kom je tot de mooiste objecten!”

maar we groeien wel mee met de vraag uit de

Klantwensen centraal

markt. Dat is wat ons betreft een gezonde groei.

Het is duidelijk dat bij Appelman de wensen van

We hebben nu ongeveer 20 medewerkers en dat

Bijzondere projecten

de klant centraal staan. “Ieder project is uniek. Of

gaat prima. We vermaken ons en hebben plezier in

Afgezien dat het werkterrein van Appelman voor

het nu gaat om een verbouwing van een bestaande

het werk. Op deze manier kunnen we nog wel 25

een groot deel in de Kop van Noord-Holland ligt,

woning, nieuwbouw, het restaureren van een

tot 30 jaar door!”, aldus de mede-eigenaar.

wordt er ook wel eens een uitstapje naar het

monumentaal pand of bij het creëren van een

buitenland gedaan. “We hebben een vakantievilla

uniek bedrijfspand, we denken graag met de klant

op het Franse eiland Corsica gebouwd. Een super

mee. Juist door met de klant persoonlijk in gesprek

gaaf project, waar we ontzettend veel van hebben

te gaan, komen de échte wensen naar boven.
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Meer informatie:

www.bouwbedrijfappelman.nl

Molenkolk 14 - Anna Paulowna

Een huis om verliefd op te worden! Op een waanzinnig mooie plek naast de
Poldertuin, staat deze karakteristieke vrijstaande woning met garage. Bij
binnenkomst merk je het direct, deze woning heeft het allemaal. De locatie
is mooi rustig, want de Molenkolk is (voor autoverkeer) een doodlopende
straat. Het winkelcentrum van Anna Paulowna is op slechts 200 meter af-

stand! Vanuit de woonkamer aan de achterzijde kijkt u uit over uw eigen tuin
naar een natuurgebied. Het perceel is enorm en telt maar liefst 1.620 m².
Wilt u wonen als een vorst met uitzicht over uw eigen landgoed? Dan is dit
uw kans!

Vraagprijs € 539.000 k.k.
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Credion:

adviseur van de ondernemer
“Als een ondernemer op zoek is naar een

met de klant om tafel zitten, zodat alle wensen,

de start van de werkzaamheden en een succesfee

objectief en transparant advies over

mogelijkheden en eventuele alternatieven

als de overeenkomst wordt afgesloten. Het

uitgebreid aan bod komen. Het komt regelmatig

eerste kennismakingsgesprek is uiteraard geheel

voor dat we hiervoor even sparren met onze

vrijblijvend en gratis! Het moet immers klikken.”

financiering, dan is hij bij Credion aan
het juiste adres”, vertelt Kees Kiemel.

collega’s bij Verheul.”

Hij is sinds eind 2016 bedrijfsadviseur bij

Op bezoek

Credion. “Wij adviseren en bemiddelen

Het grote verschil tussen Credion en de banken

Bij voorkeur zoekt het bedrijf de klant op. “Door op

bij aanvraag van financieringen,

is dat Credion meerdere oplossingen tot haar

bezoek te gaan bij de klant, ontstaat er een goed

bijzonder beheer situaties en

beschikking heeft en dat de banken toch altijd

totaalbeeld van de organisatie en de ondernemer.

hun vaste beleidsregels moeten naleven. “Door

Op deze wijze kunnen wij nog gerichter de

de jarenlange ervaring van mijn collega Jack

financieringsbehoefte voor nu en in de toekomst in

Zwarthoed en van mijzelf kunnen we de beste deal

beeld brengen. Mocht de ondernemer liever bij ons

voor de klant sluiten.”

op het kantoor in Heerhugowaard langskomen, is

renteverlengingsmomenten voor het
MKB. Dit doen we voornamelijk voor
de regio Alkmaar, Heerhugowaard en

hij natuurlijk ook van harte welkom.”

Schagen.”

Bemiddelen als vakgebied
Met de klant om tafel

Samenvattend is het vakgebied van Credion

Het bedrijf werkt voor de particuliere

het bemiddelen bij de aanvraag van

verzekeringen en financieringen graag samen

bedrijfsfinancieringen, waardoor de ondernemer

met de Verheul Groep. “We werken met dezelfde

zijn handen vrij heeft voor zijn eigenlijke

klantgerichtheid als Verheul. Vooraf gaan we

werkzaamheden. “Wij hanteren een vaste fee bij
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Meer informatie:

www.credion.nl/
heerhugowaard

Na een tijd bij een
verzekeringsmaatschappij te hebben
gewerkt, startte Annika Wiesman in
2017 bij de Van der Voort groep. “Ik miste
vooral het persoonlijke klantcontact,
de begeleiding van A tot Z en ik wilde
graag voor een bedrijf in de regio
werken. Dat bood Van der Voort.”
Inmiddels is ze hypotheekadviseur en
ondersteunt ze haar collega
Anton van der Wulp in Julianadorp.”

Hypotheken voor

starters en senioren
Annika heeft vooral te maken met hypotheken voor

Digitaal vs maatwerk

goede en betaalbare hypotheek kan afsluiten. Juist

starters en senioren. “Bij deze twee groepen kan

Vooral de digitale tools zorgen voor verkeerde

door maatwerk kan de leencapaciteit verhoogd

een hypotheek afsluiten behoorlijk ingewikkelde

verwachtingen, legt Annika uit. “Dit geldt

worden.”

materie zijn. Daarnaast kampen beide partijen met

voornamelijk voor starters. Zij zijn digitaal

het hardnekkige geluid dat zij vaak geen goede

ingesteld en gebruiken online tools voor het

Reële verwachtingen

hypotheek kunnen krijgen. Vaak is er meer mogelijk

berekenen van hun hypotheek. Enerzijds kan zo’n

Daarnaast ziet Annika het als haar taak als

dan men denkt.” Om die reden vindt Annika het

online zoektocht ervoor zorgen dat er te veel wordt

adviseur om de starter met beide benen op de

belangrijk dat de klant bij haar aan tafel komt.

beloofd. Anderzijds kan het afschrikken.”

grond te houden. “Uiteraard is het fijn als iemand
veel geld kan lenen voor een droomhuis, maar het

“Door met elkaar in gesprek te gaan en dieper

Annika wil als hypotheekadviseur voorkomen dat

moet wel reëel blijven. Ik ga altijd in gesprek met

in iemands financiële situatie te duiken, komen

een starter zich óf in de schulden steekt óf de hoop

de klant. Een droomwoning is mooi, maar je wilt

er vaak diverse mogelijkheden boven drijven! Zo

op zijn droomhuis opgeeft. “Zo’n rekentool gaat

daarnaast ook nog kunnen leven en leuke dingen

kan een starter of een senior toch zijn droomhuis

uit van de standaard. Wij gaan veel dieper in op de

kunnen blijven doen!”

kopen, zonder dat de maandlasten onverantwoord

specifieke situatie van een starter en kunnen met

Maar als de klant voet bij stuk houdt, zal Annika

hoog zijn.”

creatieve oplossingen komen, zodat hij toch een

altijd het onderste uit de kan halen. Op dit moment
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Hypotheekteam Westerpark Schagen: Annika w., Moniek en Simone

Oversluiten kan geld opleveren

toch die droomwoning te kunnen kopen, zonder dat

Senioren en het hardnekkige
misverstand

de maandlasten onverantwoord hoog worden.

Bij senioren loopt Annika niet echt tegen de digitale

dat zij een hypotheek niet kunnen of mogen

is bijvoorbeeld Duokoop een mooie constructie om

Ook is er bij senioren het misverstand ontstaan

tools, maar vaak tegen het hardnekkig misverstand

oversluiten. “Ook dit is een fabel! Het is veelal

“Deze maatwerk-oplossing houdt in dat men

aan dat ze te oud zijn voor een hypotheek. “Dat

mogelijk om een hypotheek naar een lagere

het huis koopt met hypotheek, maar dat de

is helemaal niet waar. Leeftijd speelt een zeer

rente over te sluiten, waardoor men in de woning

grond wordt gekocht door de organisatie

beperkte rol bij het afsluiten van een hypotheek.

kan blijven wonen. Daarnaast kan eventuele

Duokoop. Voor het gebruik van de grond, wordt

Zelfs als iemand 80 jaar oud is, kan er een

overwaarde van het huis worden verzilverd.

een erfpachtcanon betaald. Het voordeel is dat

hypotheek met een looptijd van 30 jaar worden

Hiermee kunnen senioren zelf leuke dingen

er meer huizen binnen handbereik zijn voor

afgesloten.”

doen, maar ik zie ook vaak dat dit geld wordt

de starter en dat de maandlasten vaak lager

gebruikt om een erfenis bij leven te schenken.”

uitvallen. Het nadeel is echter dat je als koper

Senioren hebben vaak al vermogen opgebouwd of

Annika benadrukt hiermee nog eens dat ze graag

een stukje vermogensopbouw mist en dat de

hebben een woning die bijvoorbeeld als onderpand

persoonlijk in gesprek gaat met de klant. “Aan

erfpacht met de inflatie mee oploopt. Dit betekent

kan dienen. “Wanneer er sprake is van overlijden,

tafel wordt vaak duidelijk wat men nu echt wil.

dat je niet precies weet wat je over een aantal

voordat de hypotheek is afgelost, kan het huis

Vervolgens bekijk ik de mogelijkheden. Daarom

jaar aan erfpachtcanon betaalt. Dit kan mee- of

gebruikt worden om het restant te betalen. “Het

is maatwerk bij ons de regel: dát kan dromen

tegenvallen.”

gaat hierbij om risicobeperking. Niet om leeftijd.”

waarmaken!”
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Molenvaart 353c - Anna Paulowna

Aan de rand van Anna Paulowna staat op een kavel van 1180 m² deze mooie
vrijstaande woning met grote garage of hobbyschuur van 55 m². De bouwstijl
is opvallend vanwege de grote kloostermoppen bakstenen (bouwbedrijf Kuin
Bovenkarspel). De 15 zonnepanelen zorgen voor een jaarlijkse opbrengst van
ca. 2300 kWh. Royale L-vorm woonkamer met gezellige gashaard, tuindeuren naar verhoogd terras en luxe open hoekkeuken met diverse inbouwappa-

ratuur. Boven zijn 4 ruime slaapkamers en de badkamer met inloopdouche,
ligbad, toilet, wasmachineaansluiting en wasdrogeraansluiting. De tuin ligt
rondom de woning en is dit jaar opnieuw ingericht met verschillende terrassen, tuinmuren met natuursteen en gazon. U zit heerlijk met uw glaasje wijn
op het terras aan het water, terwijl de eendjes voorbij zwemmen. Veel privacy
en ruimte bij deze villa.

Vraagprijs € 599.000 k.k.
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Molenvaart 168 - Anna Paulowna

Molenvaart 295 - Anna Paulowna
Wauw, wat een prachtplek! Deze vrijstaande woning is gelegen aan de rustige kant van de
Molenvaart, nabij het NS-station en ook basisscholen, sportvelden en het winkelcentrum zijn
dichtbij. De kozijnen zijn rondom vervangen voor kunststof kozijnen en ook de vloer op de begane grond is inmiddels van beton. Er zijn in totaal 3 slaapkamers, waarvan één op de begane
grond. Ook de badkamer (ca. 2004), met een douchecabine en een wandcloset, is op de begane
grond. Met oog op de toekomst is dit dus zeker ook voor senioren een geschikte woning. De
diepe tuin (ca. 80 meter diepte!) ligt op het zuidwesten biedt voldoende mogelijkheden (denkt
u bijvoorbeeld maar aan een eigen groentetuin) en heeft vrij uitzicht over de landerijen. De
kavel is maar liefst 881 m² groot!

Deze vrijstaande woning met grote losse schuur vindt u aan de Molenvaart in Anna Paulowna.
Het geheel is gelegen op een A-locatie, want zowel het NS-station, basisscholen, sportvelden
en het winkelcentrum zijn nabij gelegen. De woning is in de loop der jaren netjes onderhouden
en her en der wat gemoderniseerd. Zo is in 2008 de badkamer gerenoveerd en is het buitenschilderwerk in ca. 2015 gedaan door een erkend schilder (fa. Helders Schilders Bedrijf). U
komt binnen in een entree met meterkast en trapopgang naar de eerste etage. Deur naar de
woonkamer met open keuken in hoekopstelling v.v. diverse inbouwapparatuur. De woonkamer
is heerlijk licht en heeft een erker aan de voorzijde, u kijkt vrij uit over de Molenvaart! Via de
woonkamer is de bijkeuken te bereiken. Separaat toilet met closet en fontein. Gerenoveerde
badkamer met inloopdouche, wastafelmeubel, designradiator en wandcloset. Op de eerste
verdieping zijn 3 slaapkamers en is er voldoende bergruimte.

Vanafprijs € 250.000 k.k.
Vraagprijs € 270.000 k.k.

Vanafprijs € 315.000 k.k.
Vraagprijs € 325.000 k.k.

Narcissenstraat 2 - Hippolytushoef

Nieuwesluis 45 - Wieringerwaard

Deze ruime hoekwoning van 1965 is uitgebreid met een aanbouw-serre en bijkeuken voor w.a.,
w.d., vaatwasser en vriezer. Bovendien staat de garage-opslagruimte direct naast de woning.
U woont hier in een gezellige woonwijk met kindvriendelijke omgeving, namelijk met school,
zwembad en kinderopvang in de buurt. De woonkamer heeft een eiken houten vloer en de
lichte keuken is nieuw van 2007 en modern ingericht met inbouwkoelkast, 5 pits gaskookplaat
en afzuigkap schouwmodel. Boven zijn 3 slaapkamers met vaste kasten en de badkamer met
douche. De achtertuin is bestraat en met een grote fietsenberging-hobbyruimte. De muur en
ramen zijn geïsoleerd. Kavel 204 m². Inhoud van de woning is ca. 320 m³.

Vrijstaand wonen in alle vrijheid op een unieke plek met een weids uitzicht? Dat kan hier aan
het einde van de Nieuwesluis! Aan de achterzijde het uitzicht over landerijen, met in de verte de
iconische watertoren van het dorp Wieringerwaard. Aan de voorzijde gelegen aan het haventje
van de Nieuwesluis met een doorgaande vaarroute richting het Amstelmeer en Kolhorn.
De gezellig ingerichte woonkamer heeft een sfeervolle open haard gemetseld van oude geeltjes en 2 doorlopen richting de landelijke ingerichte open woonkeuken met alle benodigde
inbouwapparatuur. In 2005 is de woning vergroot en is er aan de achterzijde een heerlijke tuinkamer met vloerverwarming en openslaande tuindeuren uitgebouwd, waar u kunt genieten van
het uitzicht. Boven zijn 2 slaapkamers, waarvan één zeer ruim is, met dakkapellen en de ruime
badkamer met hoekligbad, toilet, douchecabine en wasmeubel met spiegel. Royale op het
westen gelegen achtertuin met vrij uitzicht en diverse terrassen met altijd een plek in de zon.

Vanafprijs € 295.000 k.k.
Vraagprijs € 315.000 k.k.

Vraagprijs € 179.500 k.k.
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Noord Gesterweg 22 - Den Oever

Noorderoeverdijk 25 - Den Oever

Vrijstaande jaren ‘30 woning in het prachtige vissersdorp Den Oever. Voor deze scherpe prijs
woont u vrijstaand met een eigen oprit, garage op een kavel van 350 m². De woning heeft een
ruime en lichte woonkamer met openslaande tuindeuren en keuken die van alle gemakken is
voorzien. In de aanbouw zijn de bijkeuken, het toilet en de badkamer te vinden. Eerste verdieping met 2 ruime slaapkamers, waarvan eenvoudig drie te maken zijn. Op de zolder is een
extra slaapkamer gecreëerd en tevens voldoende bergruimte. Zonnige op het westen gelegen
achtertuin met de houten garage met elektra en zijtuin met gazon. De woning is rustig gelegen
en alle voorzieningen zijn op korte afstand bereikbaar.

Wat een luxe! Deze bijzonder ruime hoekwoning met veel volume staat op een steenworp
afstand van de dijk en het wad! Zijentree met meterkast met 9 x 230 volt groepen, slimme
meter en 1 aardlekschakelaar. Vanuit de entree bereikt u de sfeervolle woonkamer. Deze is
heerlicht licht door de vele raampartijen en heeft een prachtige massief houten vloer en een
Luxe keuken (2015). Deze is in hoekopstelling en geeft een warme en landelijke uitstraling. De
keuken heeft voldoende inbouwapparatuur, w.o. een 4 pits gaskookplaat, koelkast, vaatwasser, combi oven, afzuigkap, enkele spoelbak en voldoende kast- en bergruimte. In 2016 is er
een pui geplaats met openslaande tuindeuren, waardoor de tuin via de keuken eenvoudig te
bereiken is. De keuken geeft tevens toegang tot de berging waar plek is voor de wasmachine
en de wasdroger. Hal met toilet v.v. wandcloset en fontein en trap naar de 1e etage. De
gehele 1e etage heeft een keurige laminaatvloer en telt 3 ruime slaapkamers. De badkamer
is betegeld tot aan plafond en heeft een douche, ligbad, wandcloset en een dubbele wastafel.

Vraagprijs € 195.000 k.k.

Vraagprijs € 239.000 k.k.

Oostslootstraat 17 - Den Helder

Populierenlaan 20 - Wieringerwaard
De ligging maakt deze woning uitermate fijn wonen met geen buren aan de voorzijde, wat
een vrij gevoel geeft en veel privacy biedt. Straatgerichte woonkamer met laminaatvloer. Drie
slaapkamers en een ruime badkamer. Veel ruimte boven door de dakkapel aan zowel de voor
als achterzijde van de woning. Grote Z-vormige woonkamer met laminaatvloer, zit gedeelte
aan voorzijde met elektrische haard in schoorsteen en grote eetkamer aan achterzijde met
een schuifpui naar het terras. Via een toog bereikt u de keuken. Hoekkeuken met vanille
kleur kastjes en beuken aanrechtblad (2000) anderhalve rvs spoelbak, vaatwasser, koelkast,
combimagnetron en geïntegreerde afzuigkap. Drie slaapkamers allen met vinyl op de vloer,
raampartijen en radiatoren. Een van de slaapkamers heeft een grote inbouwkast. Separate
wasruimte met wasmachine- en wasdrogeraansluiting. De badkamer is volledig betegeld en
heeft een hangend closet, wastafel met spiegel, kunststof ligbad.

Nabij de dijk en het centrum van Den Helder staat deze gezellige woning met garage. De
gehele begane grond heeft een betonvloer met vloerverwarming (m.u.v. de garage). De keuken
is netjes en in hoekopstelling (2013). Ook de badkamer (2013) met inloopdouche vindt u op
de begane grond. Op de eerste verdieping zijn twee slaapkamers, waarvan één voorzien van
dakkapel. Aan de voorzijde is een parkeerterrein met meer dan voldoende ruimte om de auto te
parkeren. Wil je geen tuin, maar juist een hobbyruimte om te klussen of om je motor/scooter
te parkeren? Dan is dit een kans die je niet mag laten lopen! U komt de woning binnen bij de
voorentree in de hal met het toilet welke is ingericht met een wandcloset en een fonteintje.
De ruime woonkamer heeft vloerverwarming wat zorgt voor een aangenaam leefklimaat. In de
aanbouw is de keuken gesitueerd. Deze dateert uit 2013 en is in hoekopstelling, welke is v.v.
een 4-pits gaskookplaat, rvs afzuigkap, elektrische oven, koelkast, vriezer en vaatwasser.

Vanafprijs € 95.000 k.k.
Vraagprijs € 110.000 k.k.

Vanafprijs € 200.000 k.k.
Vraagprijs € 215.000 k.k.
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Prins Bernhardweg 7 - Slootdorp

Prof. Ter Veenweg 13 - Middenmeer
Wonen en werken combineren met inpandige hobbyschuur, ideaal voor een hobbyist of een
startende ondernemer. Prima woonlocatie met grote hobbyschuur met een toegangsdeur van
ca. 3 x 3 mtr. Voor de woning is voldoende openbare parkeerruimte aanwezig voor ca. 10
auto’s. De garage/grote hobbyruimte met betonvloer beslaat 170 m² op de begane grond en op
de open verdieping is ca. 50 m² magazijnruimte. Het kantoor (of slaapkamer) is ingericht met
systeemplafonds, TL-verlichting, radiatoren en is 35 m². Het voordeel van deze woning is dat
alle ruimtes op de begane grond zijn, zoals woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer. De
woning wordt verwarmd via een gasgestookte C.V.-ketel met radiatoren, maar ook gekoppeld
aan de houtkachel om de stookkosten laag te houden. De woning en de praktijkruimte/kantoor/slaapkamer hebben geïsoleerde ramen en dak. Bij de woning zijn meerdere slaapkamers
mogelijk! De royale kavel is 350 m² en de aanvaarding is in overleg.

Te koop: Voor de zzp-er of de hobbyist is dit een ideale loods / bedrijfsruimte van circa 140
m² ( ca. 8,5 mtr. x 16,5 mtr.). De loods is gelegen aan de Prins Bernhardweg (achter de Brink)
en vanaf de openbare weg te bereiken. Elektra is aanwezig met eigen meterkast. Plafond is 3
meter hoog en de schuifdeur is 3 mtr. hoog. Kantoorruimte aanwezig van 4 x 3. Aanvaarding
per eind 2019.

Vraagprijs € 86.500 k.k.

Vraagprijs € 312.500 k.k.

Ruimtevaartstraat 3 - Dirkshorn

Schelphorst 22A1 - Wieringerwerf

In het landelijke en gezellige dorp Dirkshorn staat deze goed onderhouden tussenwoning.
Met 4 slaapkamers met recht opgaande muren op de 1e verdieping is deze woning net dat
maatje royaler wat hierin wonen zo aantrekkelijk maakt. De woonkamer is lekker licht dankzij
de grote ramen en de open keuken. Deze is vergroot zodat er ruimte is voor een ontbijttafel.
Ingebouwd in de keuken zijn o.a. de vaatwasser, koelkast, 4 pits gaskookplaat en combioven.
Het moderne toilet is echt een plaatje met hangend closet en fontein. Rondom is de woning
tevens voorzien van onderhoudsarme kunststof kozijnen.
Op de eerste verdieping zijn 3 slaapkamers en de in 2018 vernieuwde badkamer met inloopdouche, wastafelmeubel en voorzien van vloerverwarming! Prettig is het separate toilet. De
zolder heeft een dakkapel zodat er nog een ruime 4de slaapkamer is. De tuin is netjes aangelegd met bestrating, stenen berging en achterom.

Deze bedrijfsunit uit 2002 is maar liefst 190 m² op de begane grond en ook nog eens een
zolderetage (met stevige smalle stalen trap bereikbaar) van 150 m². De begane grondvloer is
van beton en de verdiepingsvloer is van hout. Grote handmatige overheaddeur aan voorzijde.
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.

Vraagprijs € 215.000 k.k.

Vraagprijs€ 160.000 k.k.
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Michelle Feenstra heeft na het afronden van haar studie eerst een aantal jaren
gewerkt als particulier verzekeringsadviseur bij een verzekeringsmaatschappij
elders. Door haar vroegere stage bij Verheul was dit bedrijf haar niet geheel
onbekend. Toen ze het tijd vond voor een nieuwe uitdaging, raakte ze opnieuw in
contact met algemeen directeur André Vendrig. “Ik ben in 2015 bij Verheul gestart
als startend hypotheekadviseur. Ik begon met het adviseren van starters, maar
kreeg al snel de complexere dossiers toegewezen.” Inmiddels heeft Michelle zich
gecertificeerd als financieel planner en adviseert zij haar relaties in de breedste zin
van het woord.

Marktontwikkelingen in de

hypotheekbranche
Execution only

het afsluiten van de hypotheek.” Ook voor de

voor flexibele arbeidsrelaties (zoals bijvoorbeeld

Michelle merkt dat de markt erg in ontwikkeling

professionele adviseurs is het een complexe

uitzendkrachten) en startende ondernemers.

is. Zo is bijvoorbeeld execution only in opkomst:

materie om de hypotheek te laten aansluiten op de

“Het is vaak lastig voor deze groep om een

een hypotheek afsluiten via internet, zonder

belastingregels. “Wij zijn er vaak al uren mee aan

financiering te krijgen. Een uitzendkracht moet

advies. “Het komt steeds vaker voor dat wij klanten

het puzzelen. Een consument wordt overrompeld

een voldoende bestendig inkomen kunnen

ontmoeten, die eerst zelfstandig geprobeerd

door alle extra mogelijkheden en regels. Ze

aantonen en een ondernemer dient drie volledige

hebben een hypotheek af te sluiten via het

betalen voor ons advies weliswaar meer, maar op

kalenderjaren gedraaid te hebben.” Zo is er nu

internet. Dit is tegenwoordig mogelijk bij sommige

de langere termijn is een hypotheek gebaseerd op

voor uitzendkrachten de perspectiefverklaring. “Er

aanbieders. De consument doet een kennistoets en

een goed advies goedkoper dan execution only.”

wordt niet alleen gekeken naar het inkomen dat in

als hij slaagt, mag hij de hypotheek zelf afsluiten.

Naast het afsluiten van een hypotheek worden

de afgelopen drie jaren verdiend is, maar er wordt

Vanaf dat moment loopt de consument tegen

ook de belangrijkste risico’s besproken, zoals

ook onderzocht wat iemand met een bepaalde

allerlei zaken aan!”

werkloosheid, overlijden en arbeidsongeschiktheid.

afgeronde studie in de toekomst zou kunnen

Het wordt steeds complexer om een goede

“Zaken waar een consument liever niet over

verdienen. Zo is er vaak toch meer mogelijk dan

hypotheek af te sluiten. “Daar loopt de consument

nadenkt, maar die wel degelijk van groot belang

van tevoren gedacht.”

dan ook tegenaan. Vooral bij ZZP’ers, scheidingen

zijn bij het afsluiten van een hypotheek. We leveren

en samengestelde gezinnen is het ingewikkeld.

bij Verheul breed advies!”

Deze groep komt dan uiteindelijk toch bij ons

Maatwerk door Verheul
Wij zien ook steeds meer maatwerk in ons vak
terugkomen, vertelt Michelle. “Soms wijkt een

nieuwe woning. En dat is maar goed ook! Er

Meer mogelijkheden voor
starters en ZZP’ers

komt zoveel meer bij kijken dan alleen maar

Er zijn ook positieve ontwikkelingen in de branche

lastig onderpand of een gecompliceerd inkomen

voor advies en begeleiding bij de koop van een
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financieringsaanvraag af van de standaard. Een

Adviseursteam Financieel Advies: Annika W., Simone, Ronald, Anton, Michelle en Helen

bijvoorbeeld. Met een goede onderbouwing naar

gegevens vanuit overheidsinstanties en laadt

vaak fout ingevuld en moet met regelmaat opnieuw

de geldverstrekker toe lukt het ons dan toch

actuele informatie veilig door naar onze systemen.

worden aangeleverd. Met Handig! hoeft dat niet

regelmatig om de financiering rond te krijgen. Dat

Zo hoeven wij minder documenten bij onze klant

meer.”

is ook het mooie aan mijn vak! Elke klant is anders

op te vragen. Het vergemakkelijkt en versnelt het

en elke klant heeft een ander financieel plaatje.”

proces!”

Deze tool is overigens nog niet geschikt voor elke
consument, vertelt Michelle. “De tool gaat uit

Digitale tools

Handig! is ook zo’n digitale ontwikkeling.

van het gemiddelde inkomen dat in de afgelopen

Digitalisering is ook een goede ontwikkeling in de

“Met deze tool wordt het aanleveren van de

jaren is verdiend. Hierdoor is het toetsinkomen

branche volgens Michelle: “Door de ontwikkeling

werkgeversverklaring vervangen door een

via Handig! soms lager dan het huidige

van diverse digitale tools, wordt de papieren

inkomensverklaring van het UWV. Dit levert zowel

inkomen. Doordat wij toegang hebben tot alle

rompslomp steeds minder. Ockto is hier een

tijdsbesparing op bij ons en bespaart frustratie van

financieringskanalen, kunnen wij ook hierin het

goed voorbeeld van. Dit programma verzamelt

de werkgever. Een werkgeversverklaring wordt

pad volgen dat het beste past bij onze klant!”
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Schelphorst 22A4 - Wieringerwerf

Schelphorst 22A7 - Wieringerwerf
Deze bedrijfsunit van 2002 is maar 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.

Deze bedrijfsunit van 2002 is 60 m² op de begane grond en een verdieping (met stevige trap
bereikbaar) van ca. 50 m². De begane grondvloer is van beton en de verdiepingsvloer is van
hout. Grote overheaddeur 4 x 4 mtr. en aparte loopdeur aan voorzijde. Meterkast met gasmeter
en elektrameter.
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.

Vraagprijs € 64.000 k.k.

Vraagprijs € 130.000 k.k.

VERKOCHT onder voorbehoud
Schoener 17 - Wieringerwerf

Scholeksterlaan 8 - Wieringerwaard
Bent u op zoek naar een betaalbare woning waar u niets aan hoeft te doen? Dan is dit uw kans!
Deze woning is de afgelopen jaren gemoderniseerd en helemaal klaar voor de toekomst, want
alle kozijnen zijn vernieuwd in 2016 (kunststof). Ook de keuken is vernieuwd in 2014 en heeft
alle benodigde inbouwapparatuur. De woonkamer is straatgericht en heeft een nieuwe plavuizen vloer (2014). De berging is netjes verbouwd tot bijkeuken en de tuin is opnieuw ingericht in
2015 met sierbestrating, nieuwe schuttingen en een berging. Boven zijn 3 prima slaapkamers
en een badkamer. Gezellige, vrije ligging aan de achterzijde met uitzicht over een sportveld.

Mooie tussenwoning gelegen in de schepenwijk. De woning heeft een ruime, doorzon woonkamer met veel lichtinval. De keuken is in de uitbouw en heeft een vinylvloer, recht keukenblok
en kunststof aanrechtblad. Boven zijn er 3 slaapkamers met gipsplafond en uitzetraam. De
badkamer heeft een mooie inloopdouche, hangend closet en verlicht plafond met spots. Op
zolder is er nog een ruime, 4e slaapkamer met veluxdakraam en knieschotten. De tuin is
onderhoudsarm en heeft een houten tuinhuis met deels overkapping.

Vanafprijs € 170.000 k.k.
Vraagprijs € 180.000 k.k.

Vraagprijs €197.500 k.k.
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Totaalpakket bij

Kroon Keukens, Tegels en Sanitair
Pieter Bregman en Arie Kossen delen
niet alleen de passie voor voetbal. Ook
voor Kroon Keukens, Tegels & Sanitair
voelen ze dezelfde liefde. “Vijf jaar

bij de plaatselijke voetbalclub: Arie Kossen. “Na

Gezonde groei

enkele keren met elkaar te hebben gesproken

Inmiddels is Kroon Keukens sinds een jaar

tijdens de derde helft, in informele sfeer, werd

uitgebreid met tegels en sanitair. “Het is belangrijk

duidelijk dat we ook een klik hadden op zakelijk

om te groeien, maar wel op een gezonde manier”,

geleden is onze winkel ontstaan door

gebied. Arie heeft ontzettend veel ervaring en

legt Pieter uit. “Wij luisteren naar de wensen

de toenemende vraag naar een lokale

kennis op keukengebied. Hij zit immers sinds 1978

en behoefte van onze klanten en spelen daarop

keukenspeciaalzaak. Samen met Dennis

in het vak. Wij wilden zijn knowhow graag aan ons

in. Ook overleggen Dennis, Arie en ik veel met

den Hollander leid ik al 21 jaar het

bedrijf toevoegen”, blikt Pieter terug.

elkaar over hoe we eventueel kunnen uitbreiden.

Arie vult hem aan: “Tot vijf jaar geleden leidde ik

Daarnaast zien we in onze branche dat vooral

een groot team bij een omvangrijke keukenzaak,

de jongere en de oudere generatie geen zin of

waardoor ik ook mijn ondernemersskills heb

tijd heeft om zelf te klussen in huis. Door een

Bouwbedrijf Hollands Kroon. Door
keukens toe te voegen aan onze diensten
en nu ook tegels en sanitair, kunnen

kunnen ontwikkelen. Dit komt nu nog meer van

totaalpakket aan te bieden van bouw, verbouw,

we een nóg completer pakket aan onze

pas! Ik ben mijn pensioengerechtigde leeftijd

renovatie, keukens, badkamers, tegels en alles wat

klanten bieden”, vertelt mede-eigenaar

misschien voorbij, maar keukens hebben nu

daarbij hoort, kunnen we deze doelgroep compleet

Pieter.

eenmaal mijn hart veroverd. Daarnaast ben ik fit

ontzorgen.”

en gezond en vind ik het werk hartstikke leuk!

Ervaring en kennis op
keukengebied

Zelfs op zondag ben ik vaak even in de showroom
te vinden. Extra belangrijk is dat ik een goede klik

Meer informatie:

Om dezelfde kwaliteit te waarborgen als waar het

met Pieter, Dennis en de rest van het 16-koppige

www.kroonkeukens.com en

bouwbedrijf voor staat, zochten Pieter en Dennis

team heb. Er hangt hier echt een familiebedrijf

een ervaren keukenspecialist. Deze werd gevonden

sfeer, terwijl het officieel geen familiebedrijf is.”
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www.kroontegelsensanitair.nl

Schulpweg 27 - Nieuwe Niedorp

Sportlaan 57a - Oudesluis

Van buiten is het al te zien. Dit is een hele leuke, ruime woning, waar iedereen zich snel thuis
voelt. Gelegen aan een rustige woonstraat aan de rand van het dorp. De woning is ruim opgezet
met een grote woonkamer met erker en veel ramen, waardoor de woonkamer heel licht is.
Open woonkeuken met keukenmeubel in hoekopstelling met diverse inbouwapparatuur en
deur naar terras en de diepe tuin met gazon, beplanting en moestuin. Boven zijn 2 zeer ruime
slaapkamers, waarvan 3 slaapkamers gemaakt kunnen worden. Alle voorzieningen zijn in het
dorp, zoals de supermarkt, basisscholen, busstation en sportvelden. Kortom, veel mogelijkheden op een mooie woonstek. Wees er snel bij en kom kijken.

Bijzondere en grote woning in Oudesluis, nabij Schagen,’t Zand en Anna Paulowna. NoordHolland. Gezellige, gelijkvloerse woning te huur! De binnenkomst is al speciaal, de woning is
gelegen naast de gymzaal van Oudesluis. Een gezamelijke toegang met gemeenschappelijke
hal. In de gemeenschappelijke ruimte is de deur naar de woning. De woning is ruim opgezet
met vanuit de eigen hal doorgang naar de open keuken, bijkeuken en bergruimte. Ruime, open
keuken met kookeiland, royale woonkamer en grote openslaande deuren naar de tuin. Vanuit de
woonkamer is ook de slaapkamer te bereiken. De slaapkamer heeft grote openslaande deuren,
een inloopkast en een open doorloop naar de badkamer. De badkamer heeft grote openslaande
deuren, een ligbad, toilet en douchehoek. Grote, besloten tuin met heel veel groen, terrasjes en
achterom. De woning is nu zonder meubilair. 1 eigen parkeerplaats bij de woning. Elk vertrek
kijkt uit op de weelderige en grote tuin. Voor maximaal 2 personen. NIET voor huisvesting seizoenarbeiders. Huurperiode 1 á 2 jaar. Ongeveer per najaar 2019 beschikbaar. Borg: 3 maanden.

Vraagprijs € 425.000 k.k.

Huurprijs € 1.050 per maand

verhuurd
Sportlaan 57b - Oudesluis

Stevinstraat 29 - Middenmeer
Royale 2/1 kapwoning met veranda te huur in zeer kindvriendelijke omgeving! De ruime
woonkamer heeft een massief eiken houten vloer en mooie openslaande tuindeuren vanuit de
woonkeuken met lichtkoepel. De luxe keuken is voorzien van veel inbouwapparatuur. Naast de
voorentree is een kantoor beneden. Boven zijn 4 slaapkamers. De ruime badkamer is voorzien
van een ligbad en douchecabine. De tuin biedt veel privacy aan de achterzijde. Aan de voorzijde
is voldoende parkeerruimte voor 2 auto’s. Kavel is 458 m² groot. De inhoud is ca. 580 m³. De
woning is te huur voor nette huurders.

Bent u op zoek naar een grote en nostalgische bedrijfsruimte? Zoek dan niet verder! Wij hebben voor uw de perfecte ruimte om uw bedrijf te vergroten of om uw atelier in te maken.
Het is een bijzondere plek om te werken. Diverse vertrekken en ook nog een grote zolder. Voormalige gymzaal uit de jaren 30 nabij schagen, ‘t Zand en Anna Paulowna - Noord-Holland. Nog
uit te voeren onderhoud en aanpassingen in overleg. Huurperiode 1 á 2 jaar. Waarborgsom: 3
maanden huur. Kale huur: € 1950,-. NIET voor huisvesting seizoenarbeiders.

Huurprijs € 1.300 per maand

Huurprijs € 1.950 per maand
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TipTop Vloeren

HéT adres voor uw vloer!

een prachtige vloer! Vraag gerust eens naar de
mogelijkheden. Voor alle denkbare randafwerking
voor uw vloer, zoals plinten, profielen,
ondervloeren en onderhoudsmiddelen bent u bij
TipTop vloeren aan het juiste adres. Wij geven altijd
de scherpste prijs!

PVC vloeren

terecht voor betaalbare kwaliteitsvloeren van ons

Zoekt u een slijtvaste vloer die weinig onderhoud

eigen huismerk. Bij TipTop Vloeren heeft u al een

Houten vloeren

vergt en toch een natuurgetrouwe uitstraling

laminaat vloer met V-groef voor € 9,95 p/m²!!

Een mooie houten vloer brengt sfeer en warmte in

heeft dan is een PVC vloer iets voor u. PVC is

uw interieur. TipTop vloeren heeft een zeer

een kunstof parket vloer gemaakt van hetrogeen

Traprenovatie

groot assortiment houten vloeren en zijn in alle

PVC. De stroken zijn opgebouwd uit meerdere

Traprenovatie beschouwen wij als een ambacht

denkbare uitvoeringen, bewerkingen en kleuren

lagen PVC-folies en dragers, afgewerkt met een

en vraagt de nodige aandacht en expertise,

te verkrijgen. Ook is het mogelijk om speciaal op

zware slijtvaste transparante toplaag. Dankzij

net zoals het leggen van een mooie vloer. Alle

maat gemaakte vloeren te verkrijgen.

de huidige technieken zijn PVC vloeren bijna niet

werkzaamheden worden altijd uitgevoerd door een

van een echte houten vloer te onderscheiden.

vakkundig opgeleide Traprenovateur, zodat het

Meer nformatie:

Een PVC vloer is sterk en duurzaam, eenvoudig

resultaat altijd Tiptop is. Bij traprenovatie is het

www.tiptopvloeren.nl

in onderhoud, stabiel stil en zeer geschikt voor

mogelijk om uw trap te bekleden met Hout PVC

vloerverwarming. TipTop vloeren is gespecialiseerd

of laminaat. Het renoveren van uw trap is over het

in egaliseren en het leggen van PVC vloeren. Bij

algemeen binnen een dag klaar, waarbij de meeste

ons vindt u een ruim assortiment betaalbare PVC

werkzaamheden buitenshuis Worden verricht. Dus

vloeren van goede kwaliteit, en een uitstekende

geen rommel in huis! Ook bekleden wij uw

service.

trap graag met een mooi stuk tapijt.
Schuren en behandelen: Heb je thuis een houten

Laminaat

vloer die wel wat liefde en zorg kan gebruiken?

TipTop Vloeren is dealer van nagenoeg alle grote

Laat dan door TipTop Vloeren je vloeren schuren

laminaat merken zoal Quickstep, Parador, Floorlife

en behandelen. Uw vloer komt er weer als nieuw

Tarkett, Balterio, Saffier,etc. Ook kunt u bij ons

uit te zien. Zo kun je nog jaren genieten van
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95-jaar oude vereniging

profileert zich als ‘de nieuwe amateurclub’

Nieuwe kleedkamers en ook een nieuwe,

De vereniging uit Hippolytushoef slaagde op

naar Brits voorbeeld, ‘hoge’ kantine. Tel

Paaszaterdag glansrijk voor het examen ‘een

daarbij op een aansprekende website,

groot toernooi organiseren’. Een event met ruim

geschikt voor pc, laptop en mobiele

500 kinderen, plus naar schatting aangevuld met
1500 ouders, grootouders en andere familieleden.

telefoon en vv Succes scoort al bij de

Het leidde niet tot stress, het verliep meer dan

eerste indruk. Die eerste indruk blijkt

vlekkeloos. Dat wil zeggen; in combinatie met

ook gewoon te kloppen als je de club
beter leert kennen.

het mooie weer was het de perfecte familiedag.
“Maar zelfs dan moet je blijven opletten”, verklaart
voorzitter Patrick Mulder (44).

Kortere wedstrijden en
meer drinkpauzes
Hij doelt op de temperatuur die
continu opliep en na 13.00 uur,

30

VV Succes - gastheer van het 21e Verheul Jeugdtoernooi - heeft voorbeeldrol

gevoelsmatig althans, in de zon de 25 graden

honderd vrijwilligers”, vertelt de man die tussen

Wél serieus, niet te prestatiegericht

Celsius aantikte. “We besloten in te grijpen, want

1998 en 2007 werkzaam voor Verheul was als

Dat uitgangspunt: wel serieus maar niet te

er bestaat in dat geval een kans op oververhitting

hypotheekadviseur en anno 2019 in de logistiek zit.

prestatiegericht, vind je overal terug in de

en uitdroging. De wedstrijden werden verkort tot

“De club leeft enorm. Hippolytushoef heeft pakweg

vereniging. Mulder: “We spelen met ons eerste

tien minuten met een drinkpauze van vijf minuten.”

vierduizend inwoners, wij hebben vijfhonderd

team vierde klasse, hikken al jaren tegen promotie

Een verstandig besluit, want de ‘acteurs’ in het

leden. Dus 12,5% van de dorpsbewoners is lid van

aan. Nu zouden we betaalde spelers kunnen halen,

jaarlijkse ‘theaterstuk’ dat dankzij de Verheul

Succes. Dat is een waanzinnig mooi percentage!”

maar dat willen we niet, want dat tast het karakter

Groep mogelijk wordt gemaakt, zijn kinderen van

van de club aan. We willen zo hoog mogelijk

maximaal twaalf jaar oud. En dat zijn de oudsten

Randactiviteiten van Succes

welteverstaan. De jongsten (de kabouters) zijn een

Het maakt dat de club veel kan organiseren.

jaar of vijf.

“Zaalvoetbaltoernooien bijvoorbeeld, want we

Het Verheul Jeugdtoernooi past ook naadloos

beheren ook de sporthal”, aldus Mulder die zelf

bij die visie. “De kinderen strijden om de

Kinderen zorgen voor een
mooie strijd

ook in ‘Hippo’ woont. “Voor de jeugd houden we

kampioensbekers, maar het is tegelijkertijd een

in de zomer een tentenkamp op het terrein waar

familiair evenement”, aldus de preses. “Naast de

Dit maakt dat je op het toernooi de prachtigste

zo’n 120 kids een nachtje slapen bij de voetbal.

strijd op het veld, zie je nieuwe vriendschappen

schaarbewegingen ziet, maar ook de meest

In de winter houden we Fifa-toernooien, maar

ontstaan. Dat het al 21 jaar bestaat zegt wat over

vertederende gevechten om het leder: een kluwen

naast dit gamen wordt er ook genoeg bewogen.

de status van het toernooi en hoeveel waarde

van meisjes en jongens van twee turven groot, een

Denk aan ons Zwarte Piet-toernooi, waarbij het

eraan gehecht wordt. Er is simpelweg niet zo’n

woud van benen en daartussen ergens de bal. De

hulpje van Sinterklaas scheidsrechter is tijdens de

groots jeugdvoetbalevenement als het Verheul

schoonheid van de strijd zit ‘m in het enthousiasme

zaalvoetbalwedstrijden.”

Jeugdtoernooi in de Noordkop. Maar al zouden

van de kinderen. Ook de spanning dat je nooit

spelen, maar wel met eigen jongens.”

er meer toernooien zijn, de agenda biedt er

weet waar de bal uit de ‘flipperkast’ komt en wie

Verder houdt de club de banden met het dorp

nauwelijks ruimte meer toe. Dat komt omdat

uiteindelijk als winnaar met het gewilde object

warm, door basisschoolleerlingen in aanloop

we pas laat, eind september, beginnen met de

richting doel mag lopen, zorgen voor een mooie

naar het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi gratis

competitie en langer, tot in juni, doorgaan.”

strijd.

trainingen aan te bieden. “Zodat ze goed voor de
dag komen tijdens het evenement. Die trainingen

Het eeuwfeest

Vele vrijwilligers

worden verzorgd door stagiaires van de CIOS-

Over vijf jaar viert vv Succes het eeuwfeest. Dan

De reactie na de goal is overbekend, maar de

opleiding. Het is kortom best serieus, maar

strijkt het Verheul Jeugdtoernooi, dat elk jaar

vreugde-uitbarsting van de doelpuntenmaker blijft

tegelijkertijd staat het sociale aspect voorop.

bij een andere club in Hollands Kroon wordt

je als ouder en toeschouwer in het hart raken.

Tijdens het Zwarte Piet-toernooi krijgt bijvoorbeeld

gehouden, ook weer neer in Hippolytushoef. Het

Toch leidt dat bij menige club er niet toe dat die

iedereen een cadeautje, wordt er natuurlijk volop

zal niet tot nervositeit leiden bij de vereniging.

ouders zich massaal als vrijwilliger aanmelden.

met pepernoten gestrooid en wordt Zwarte Piet in

Mulder met een zelfverzekerde lach: “Je ziet, we

Wel bij vv Succes. “We hebben meer dan

een rondootje wel eens gedold.”

zijn er nu al klaar voor!”
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Jay Klaaren

Michelle Feenstra

Tom Beerepoot

Aankoopmakelaar, woonachtig in Hippolytushoef.

Hypotheekadviseur, woonachtig in Schagen.

Register Makelaar Taxateur, woonachtig in Schagen.

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.

“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.”

“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.”

Mieke Spaan-Leijen

Jos Jenster

Ronald Kok

Verzekeringsadviseur, woonachtig in Schagen.

Assistent makelaar, woonachtig in Oudesluis.

Hypotheekadviseur, woonachtig in Schagen.

“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.”

“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.”

“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.”

Jelte Veenstra

Hans Bos

André Vendrig

Pensioenadviseur, woonachtig in Nieuwe Niedorp.

Register Makelaar Taxateur, woonachtig in
Wieringerwerf

Algemeen directeur, woonachtig in Middenmeer.

”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.”
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“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.”

Jacco IJsselstein

Helen Dollekens

Bas de Weger

Casemanager en accountmanager, woonachtig in
Tuitjenhorn.

Erkend Hypothecair Planner en Echtscheidingsadviseur, woonachtig in Anna Paulowna.

Register Makelaar Taxateur woningen, woonachtig in
Schagen.

“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.”

“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

JORRIT EDEMA

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

Register Makelaar in Assurantiën, woonachtig in
Hippolytushoef

Risico- en verzekeringsadviseur, woonachtig in
Alkmaar
“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”.

“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.

Annika Wiesman

Simone Pankras

Hypotheekadviseur, woonachting in Anna Paulowna

Hypotheekadviseur, woonachtig in Dirkshorn

“Sinds juni 2017 ben ik werkzaam bij Van der
Voort Groep in Schagen. Voor mij een bewuste
keuze om de overstap te maken naar een kleiner
bedrijf, waar ik dichter bij de klant sta en met een
hecht team tot oplossingen kan komen voor onze
relaties.”

“Sinds 1991 werk ik bij de Van der Voort Groep en
dit doe ik nog steeds elke dag met heel veel plezier.
In ons bedrijf is er veel ruimte voor eigen inbreng
en zelfontwikkeling. Hier voel ik mij zeer prettig
bij. Vertrouwde gezichten en persoonlijk contact is
onze kracht.”
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Grootste stijging huizenprijzen vond afgelopen jaar plaats in de Noordkop,
huizenmarkt lijkt zich nu wel te stabiliseren

De Kop aan kop
Opmerkelijk nieuws van de NVM. Uit

mogelijk is om een tussenwoning onder de twee

transactieprijs nog wel iets, maar slechts met

de eerste kwartaalcijfers over 2019

ton te kopen. Tegelijkertijd is het de vraag hoe

een fractie tot net iets boven de drie ton. Dat

lang het noordelijkste deel van Noord-Holland

komt overeen met het landelijke beeld waarin de

nog deze ‘starterscategorie’ weet vast te houden.

woningprijs met 0,1 procent afnam.

van de brancheorganisatie voor
makelaars blijkt dat de Kop van

Het beschikbare woningaanbod is in een jaar tijd

Noord-Holland tussen april 2018 en

in Den Helder en Texel met ruim veertig procent

Een trendbreker? ,,Dat is te vroeg om te zeggen

april 2019 in percentage de grootste

afgenomen, waarmee de regio ook in dit opzicht

maar er zijn dit keer indicatoren die erop wijzen

één van de koplopers is in Nederland. ,,Koplopers,

dat het dak bereikt is”, aldus Bos. ,,De rek in de

goud en zilver: Het zijn spectaculaire cijfers maar

huizenprijsstijgingen in de twee steden die op dit

woningprijsstijging van heel Nederland
heeft gekend. Het ‘zilver’ zogezegd is voor

de medaille is maar blinkend aan één zijde ervan”,

gebied leidend zijn in Nederland, Amsterdam en

Den Helder en Texel met een plus van

vertelt Hans Bos, Directeur Makelaardij bij Verheul.

Utrecht, lijkt eruit. Woningen werden daar nog wel

14,6 procent, het ‘goud’ voor Hollands

,,De nieuwste cijfers van de NVM geven aan dat

duurder maar niet meer met grote percentages.

de Kop van Noord-Holland inmiddels voor veel

In Rotterdam en Den Haag stegen de prijzen nog

Kroon met een percentage van maar

Randstedelingen als een goed alternatief wordt

wel flink maar die steden liepen achter bij de

liefst 17,8 procent. Schagen valt met een

gezien. Er trekken kortom mensen met talent en

andere twee grote steden. Een andere indicator

toename van de huizenprijs van 8 procent

geld naar deze regio en dat kan op termijn een

dat het plafond is bereikt is dat het aantal

weliswaar buiten de top tien, maar in

remedie zijn voor de vergrijzing van het gebied.

nieuwbouwprojecten afneemt, omdat de kostprijs

De doffe kant van de medaille is wel dat starters

te hoog wordt. Die wordt doorberekend aan de

nu ook in Den Helder onder druk komen te staan.

huizenverkoper, maar ook dat heeft zijn grens.

een stuk hoger dan in het noordelijker

Hollands Kroon gaf tot een jaar geleden een

Landelijk gezien duurt het steeds langer, tot wel

gedeelte van de Kop van Noord-Holland.

gemengd beeld, maar dreigt voor starters nu ook

negen maanden, tot de kritische grens is gehaald

Het goede nieuws voor de woningkopers

te duur te worden. Als er al iets knaps staat voor

van 70 procent voorverkoop. Dan begint pas een

onder de twee ton is dat snel verkocht. Woningen

bouwer met een woningproject. Veelzeggend is

deze gemeente waren de woningprijzen al

van nu: de woningmarkt lijkt zich te

boven de twee ton blijven wel langer te koop

ook dat voor het vijfde kwartaal op rij het aantal

stabiliseren. Althans, in Schagen en

staan. Schagen was en is voor de starter te duur

verkochte nieuwbouwwoningen is gedaald. Dat valt

Hollands Kroon. In Den Helder is de

geworden.”

niet te compenseren met bestaande huizen.

gemiddelde woningprijs in het eerste

Die markt is verzadigd. In het eerste kwartaal

Prijs lijkt zich te stabiliseren

zijn er 3,2% minder woningen van eigenaar

Maar er is ook goed nieuws, want Den Helder

gewisseld dan in hetzelfde kwartaal van 2018.

naar ruim 185.000 euro. Ter vergelijking:

schiet weliswaar door, maar de woningmarkt

Hiermee lijkt op de bestaande koopwoningmarkt

een jaar geleden kostte een gemiddeld

in Hollands Kroon en Schagen lijkt zich te

een nieuw evenwicht in het aantal transacties te

stabiliseren. De prijsstijging in Hollands Kroon

ontstaan van om en nabij 145 duizend verkochte

over het afgelopen jaar mag spectaculair zijn, als

woningen op jaarbasis bij NVM-makelaars (en

het huidige prijsniveau wordt vergeleken met dat

210 duizend transacties op de totale bestaande

van het laatste kwartaal van 2018 komt er een

koopwoningmarkt, red.). Anders gezegd: de

Toch wordt de regio Den Helder-Texel door

ander beeld naar voren. In Hollands Kroon daalde

woningmarkt is vooral afhankelijk van nieuw te

de NVM benoemd als één van de vijf ruimste

gemiddelde transactieprijs van een woning zelfs

koop gezette woningen en kan nog maar weinig

woningmarkten in Nederland. Reden is dat het

iets van pakweg 260.000 euro naar iets onder de

profiteren van woningen die al lang te koop staan

in het overgrote deel van Nederland niet meer

260.000 euro. In de gemeente Schagen steeg de

om het aantal transacties ‘op te krikken’.”

kwartaal van 2019 nog flink gestegen

huis in de marinestad ongeveer
150.000 euro.
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Ontwikkeling woningprijzen gemeente Hollands Kroon
Transactieprijs in dzd. euro’s
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zowel in Hollands

100

Kroon als in Schagen
twee-onder-een

50
0

kap woningen en

Tussenwoning

2e kwartaal 2017

3e kwartaal 2017

Hoekwoning

Twee onder één
kap

4e kwartaal 2017

1e kwartaal 2018

Vrijstaand
2e kwartaal 2018

Appartement
3e kwartaal 2018

Totaal

4e kwartaal 2018

1e kwartaal 2019

vrijstaande huizen
duurder. Het verschil
tussen vraagprijs
en daadwerkelijke

Snelkoop is nog altijd ‘goedkoop’

transactieprijs was in Hollands Kroon voor

Hoe moet dit regionaal vertaald worden? Om te

‘Inhaalrace’ Schagen lijkt
voltooid

beginnen met Hollands Kroon: wie een woning

Dit is geen ‘natte vingerwerk’, want ‘buurman’

Schagen laat min of meer eenzelfde beeld zien met

in deze gemeente wil kopen doet er wijs dat toch

Schagen kan als bewijsmateriaal worden

wederom vrijstaande huizen die qua verkoopprijs

snel te doen. De geringe prijsdaling lijkt namelijk

aangevoerd. In de stad Schagen is de afgelopen

het verst boven de vraagprijs lagen (verschil van 4

slechts een rimpeling in het water, een korte

periode veel nieuwbouw opgeleverd, vooral

procent).

verstoring, te zijn. Ja, het aantal woningen in

rond de Hoep en de Nes. De toename van de

aanbod nam met uitzondering van appartementen

woningvoorraad heeft niet voor verlichting van de

Hoek- en tussenwoningen iets in prijs gedaald

in het laatste kwartaal af. Ja, de verkooptijd nam

prijsdruk gezorgd. Integendeel zelfs, het heeft een

Maar hoe komt het, met al deze cijfers in beeld,

toe van iets onder de vijftig dagen naar boven de

extra aanzuigende werking gehad. In 2017 werd

dat de woningprijzen in Schagen en Hollands

zeventig dagen. Maar: de woningen die verkocht

er voor een nieuwbouwwoning gemiddeld 250.000

Kroon zich toch gestabiliseerd hebben? Dat heeft

werden gingen wel gemiddeld met ruim een

euro betaald, in 2018 lag die prijs tegen de 390.000

met de bestaande woningvoorraad te maken en

procent hogere transactieprijs dan de vraagprijs

euro aan…. Een onwaarschijnlijke prijsstijging

dan vooral de kleinere woningen. In dat opzicht

naar de notaris. En: het aantal aangevraagde

en inmiddels lijkt Schagen te voldoen aan het

gloort er hoop voor de minder kapitaalkrachtige

bouwvergunningen in de Kop van Noord-Holland

algehele beeld van nieuwbouwhuizen in het westen

inwoners uit de Kop van Noord-Holland. Hoek- en

is in 2018 fors gestegen, ook voor huurwoningen

van het land, want de gemiddelde vraagprijs is tot

tussenwoningen gingen in Hollands Kroon bijna

trouwens. Het gaat om honderd huizen voor de

boven de vier ton gestegen. Onderwijl piekt het

een procent lager dan de vraagprijs gemiddeld

huursector en 120 voor de verkoop. Deze woningen

aantal afgegeven bouwvergunningen: die lag in

van de hand. In Schagen werden tussenwoningen

zijn of komen binnenkort op de markt. Deze

Schagen in 2018 op 150, in 2017 werden er nog

een fractie goedkoper dan de vraagprijs verkocht

ontwikkeling past niet in het landelijke beeld,

maar iets meer dan honderd afgegeven. Tot een

en hoekwoningen werden zelfs voor een lager

de huizen zijn ongetwijfeld betaalbaarder en de

prijsdaling leidt dat vooralsnog niet. Althans, niet

percentage van 0,4 procent overgeschreven.

verwachting is dat ze dan ook gewild zullen zijn.

voor de nieuwbouw.

“Dit zegt nog niet alles, want vertaald naar

Ook al omdat een betaalbaar nieuw huis in het

vrijstaande woningen zelfs bijna zes procent.

vierkante meters werden tussenwoningen in

westen van het land schaars is: hier liggen de

Het is het waterbedeffect van de woningmarkt: de

Schagen wel duurder”, aldus Bos. ,,Aan de

prijzen ervan gemiddeld boven de vier ton, in de

oververhitting van de huizenmarkt in de Randstad

andere kant is het wel een prettig signaal. Je

rest van het land op 369.000 euro. Hollands Kroon,

is eraf als je tenminste het huidige prijspeil als

wilt als makelaardij tenslotte een groot deel van

waar de gemiddelde waarde van een woning net

het ‘nieuwe normaal’ accepteert. Wie in de regio

de gemeenschap bedienen. Tegelijkertijd moet

boven de twee ton is, is dan een aantrekkelijk

Amsterdam tussen wal en schip dreigt te vallen,

je als inwoner van de Kop van Noord-Holland er

alternatief. Het gevolg: een gemeente die meer in

kijkt nu ook nadrukkelijk naar het noorden. De

wel bewust van zijn dat je, wanneer je minder

the picture komt te staan en daaruit voortvloeiend

‘Kop’ is dan ook geen buitengebied meer.

kapitaalkrachtig bent, je vooral op de bestaande

prijsstijgingen.

Dat vertaalt zich ook per woningtype. Zo werden

kleinere huizen moet richten.”
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Stroeërkoogweg 5 - Hippolytushoef

Stroeërweg 4 - Hippolytushoef
Wieringer boerderij op Stroe te koop. Op het mooiste stukje Wieringen is nu de mest 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. 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.

Groots, vrijstaand en toch in het dorp wonen? Dan bent u hier aan het goede adres! Via een chique entree met gietijzeren poorten komt u aan bij deze vrijstaande woning met aangebouwde
garage. De woning is netjes afgewerkt en heeft een gezellige, grote erker aan de woonkamer
gebouwd waar het heerlijk zitten is met uizicht op de groene tuin. Verder is beneden een slaapkamer en badkamer gemaakt zodat de woning instapklaar is voor iedereen! Boven zijn nog 2
slaapkamers én een badkamer. De tuin is rondom de woning aangelegd met veel gazon, leuke
beplanting, verschillende zit-plaatsen en een terras gemaakt met een windscherm waardoor u
hier het knusse achtertuin-gevoel krijgt. Grote kavel van 1400 m².

Vraagprijs € 449.000 k.k.

Vraagprijs € 750.000 k.k.

VERKOCHT onder voorbehoud
Texelstroom 34 - Wieringerwerf

Tjalk 37 - Wieringerwerf
In de Schepenwijk is een mooie hoekwoning beschikbaar. Een prachtige woning met ruime
L-vormige woonkamer en gesloten keuken. Boven zijn 4 slaapkamers, waarvan 1 op zolder. De
badkamer is compleet met ligbad, badmeubel, spiegel, douchecabine, designradiator en toilet.
De woning is verbeterd op tal van punten, zoals buitenom nieuwe voegen (2001), hardhouten
kozijnen in voordeurpui, keuken en garage, aan de achterzijde is een aanbouw (1980) met
ruime keuken en aparte bijkeuken. De vloer van de woonkamer is in 2013 geïsoleerd. In 2015
zijn er nieuwe zinken dakgoten en boeidelen geplaatst. Via het achterplein en deur in de tuin is
de garage te bereiken, dit maakt de garage ideaal voor hobbyist of klusser. De poort in de tuin
geeft toegang tot de naastgelegen steeg.

Royale hoekwoning uit 1984 met een heerlijke tuin op het zuiden met houten tuinhuis. De
tuingerichte woonkamer is verlengd en heeft tuindeuren, laminaatvloer en strak gestuukt
plafond met mooi lichtkoepel. De luxe hoekkeuken (nieuw 2018) heeft veel inbouwapparatuur.
De praktische bijkeuken met wasmachine- en wasdrogeraansluiting komt uit op het terras. Op
de 1e etage zijn 3 slaapkamers en de badkamer (2008) met douche, wastafel en toilet. Met de
vaste trap komt u op de 2e etage met overloop en cv ketel en 4e slaapkamer met dakraam.
De tuin is grotendeels bestraat met sierbestrating en heeft schuttingen rondom (nieuw 2016),
tevens heeft het tuinhuis elektra en zijn aan de voor- en achterzijde buitenkranen gemonteerd.

Vanafprijs € 199.000 k.k.
Vraagprijs € 212.000 k.k.

Vraagprijs € 219.000 k.k.
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Tulpstraat 8 - ‘t Zand Nh

Vermeerstraat 33 - Anna Paulowna
Aan een van de mooiste straten van Anna Paulowna staat deze twee-onder-een kap woning
met veel volume, carport en garage! U komt het huis binnen via de zijentree met plavuizenvloer, trapopgang, meterkast en toilet. Het toilet is tot circa 1,5 meter betegeld met hangend
closet en fontein. Meterkast met voldoende groepen. Ruime straatgerichte woonkamer met
erker en houten vloer. De vele raampartijen geven een ruimtelijk effect en maken de ruimte
heerlijk licht! Toog naar eetkamer / keuken. Sfeervolle eetkeuken in hoekopstelling met voldoende kastruimte en inbouwapparatuur. De keuken is voorzien van plavuizen met vloerverwarming. Via de bijkeuken is er toegang tot de tuin en garage. Op de 1e etage zijn 3 ruime
slaapkamers, waarvan de slaapkamer aan de voorzijde met balkon. Alle slaapkamers hebben
een lichte laminaatvloer, radiatoren en ramen. Luxe badkamer, betegeld tot aan het plafond
met een hangend closet, wastafel, ligbad, inloopdouche en planken voor handdoeken. De 2e
etage is middels een vaste trap bereikbaar.

Deze ruime middenwoning staat in een lekker rustig straatje en heeft een heerlijk diepe achtertuin. Voor heeft u zicht op een plantsoentje en achter is er ook geen inkijk van buren. De
gezellige dorpskern met supermarkt, bakker en slager zijn op loopafstand. De sportfaciliteiten
en lagere school vindt u ook op een steenworp afstand. De woning zelf heeft een royale en
lichte woonkamer met genoeg ruimte voor een grote bank en eettafel. Aansluitend is de vergrote keuken met vloerverwarming, natuurstenen werkblad en alle nodige inbouwapparatuur.
Erachter gelegen is de bijkeuken met wasmachine-, drogeropstelling en achterdeur.
Op de 1e verdieping zijn twee flinke slaapkamers en een kinderkamer. De aan de achterzijde
gelegen ouderslaapkamer heeft vaste kasten. De badkamer is eenvoudig maar netjes met
douchecabine en wastafelmeubel. Via de vaste trap komt u op de voorzolder met CV opstelling
(Atag 2017). Tevens is hier een royale zolderkamer, v.v. dakkapel en kantelraam!

Vraagprijs € 295.000 k.k.

Vanafprijs € 189.500 k.k.

Notenhof 77 - Schagen

Vlasstraat 28 - Kreileroord
Mooie hoekwoning met tuin in een gezellige woonstraat. De woonkamer heeft een houten vloer
(2016) en is verlengd door middel van een uitbouw in 2001. De nette hoekkeuken (2001) heeft
de benodigde inbouwapparatuur met deur naar bijkeuken met plaats voor onder andere de
wasmachine. Op de 1e etage zijn 3 slaapkamers, alle hebben een vinylvloer en gipsplafond. De
badkamer is in 2011 geplaatst en heeft een inloopdouche, toilet, design radiator en wastafel.
Op de 2e etage bevind zich een zolder die te bereiken is met een vlizotrap. De tuin is onderhoudsvriendelijk met een gazon, achterom en schuttingen rondom (2018). Voor de woning
kunnen zelfs 2 auto’s op eigen oprit staan. Grote kavel van 292m²!

Deze faaie en ruime tussenwoning staat op 142m2 eigen grond in een kindvriendelijke woonwijk en op loopafstand van scholen, winkels en sportgelegenheden. Vooral de ruimte is opvallend wat de woning uitermate geschikt maakt voor een gezin met kinderen. Het hofje waar de
woning aan ligt is autoluw en heeft (basis)scholen en supermarkt om de hoek. De woning heeft
een lichte tuingerichte woonkamer met een PVC vloer en een open keuken in hoekopstelling.
De keuken heeft recent een opknapbeurt gehad met diverse nieuwe apparatuur zoals een
vaatwasser, oven en koelkast. Daarbij zijn 5 pits gaskookplaat en close-in-boiler nog in prima
staat. Aan de voorzijde is een praktische bijkeuken/berging met wasmachine en drogeropstelling. Het toilet is bijzonder fraai met hangend closet. Voor de woning is nog een houten
fietsenberging geplaatst, altijd handig! De ruime ouderslaapkamer op de 1e verdieping is over
de hele breedte, daarnaast zijn er nog 2 kinderkamers en de nette badkamer.

vraagprijs € 235.000 k.k.

Vraagprijs € 169.000 k.k.
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Vogelzand 2272 - Julianadorp

Wallerweg 46 - Breezand

Vlakbij het strand, duinen en de golfbaan van Julianadorp staat deze schitterende villa die onder architectuur gebouwd is en met kunstriet is gedekt. Speelse indeling met 4 verschillende
woonniveau’s, 2 grote woonruimtes en 4 slaapkamers met 3 luxe badkamers. Royale eetkamer
met een open haard en tuindeuren naar het verhoogde terras. Ruime entree met trappenhuis in
licht essenhout. Luxe inbouwkeuken met granieten aanrechtblad, bijkeuken. De slaapkamers
hebben een terras of balkon. In het souterrain is de wasruimte, fitnessruimte met sauna, de
dubbele garage en veel bergruimte. De gerenoveerde tuin heeft een mooi uitzicht vanaf het
hoger gelegen terras. Inhoud: 1.230 m³, kavel 1045 m².

Deze twee-onder-een kap woning staat op een mooie ruime kavel van 265 m² en is in 2014
compleet gemoderniseerd. Zo is er een praktische bijkeuken geplaatst met een mooie kastenwand en nieuwe cv-ketel, is er een nieuwe keuken, badkamer en toilet geplaatst, is alles
netjes gestukkt en v.v. nieuwe vloeren, zijn de voor- en achtertuin opnieuw ingericht en zijn
alle gevels opnieuw gevoegd en geimpregneerd. De woonkamer heeft een mooie grijs eiken
laminaatvloer, keurige nieuwe keuken in rechte opstelling en een superstrakke badkamer.
Alles klopt qua kleurstelling in deze woning. Pluspunt is de eigen parkeergelegenheid op
de oprit. De bijzonder diepe tuin biedt veel privacy en is keurig ingericht. Doordat de woning
een mooie diepe voortuin heeft van ca. 9 meter, ligt de woning een stuk van de weg af en is
het hier heerlijk rustig wonen. Loopt u over het pad aan de zijkant van de woning dan komt
u in de diepe achtertuin met gazon, bestrating en het tuinhuis met heerlijke zitplek onder de
overkapte veranda.

Vraagprijs € 690.000 k.k.

Vraagprijs € 232.500 k.k.

Westerlanderweg 62 - Westerland

Westerlanderweg 186 - Westerland
Aan de Westerlanderweg, op 5 autominuten van de A7, staat deze vrijstaande woning met
paardenstallen, paddock, rijbak (17 x 34m), grote stenen schuur/praktijkruimte, garage en
ruime parkeergelegenheid op een kavel van maar liefst 1635 m². Deze, lichte sfeervolle woning heeft een ruime L-vormige straatgerichte woonkamer, keuken en gerenoveerde badkamer
(2016) op de begane grond. Daarnaast een tuinkamer met openslaande deuren naar één van de
terrassen. Boven zijn drie slaapkamer te vinden: één aan de voorzijde met inbouwkast, één aan
de zijkant van de woning met grote dakkapel en één aan de achterzijde met toegang tot het
dakterras. Rondom de woning ligt een heerlijke zonnige tuin met gazon, borders en terrassen.
De schuur/praktijkruimte is volledig betegeld en voorzien van eigen keuken en badkamer.
Het achtergelegen, omzoomde gazon biedt talloze mogelijkheden (dieren, speeltoestellen,
moestuin etc.).

De ligging van deze woning met garage is zondanig, dat u hier een heerlijk rustige woonplek
aantreft. Aan de achterzijde zit u helemaal vrij. De woning is knus, maar moet wel op een
aantal punten gemoderniseerd worden. Dit gegeven is verwerkt in de vraagprijs.
In de woonkamer is een handige trap/kelderkast. De keuken biedt veel bergruimte (liefst elf
kastjes), een dubbele spoelbak, vier elektrische kookplaten, afzuigkap, oven en wasmachineaansluiting. Woning en garage worden verbonden met een tussenhal van waaruit ook de doucheruimte toegankelijk is. Boven zijn twee slaapkamers en een overloop met inbouwkasten.

Vraagprijs € 184.000 k.k.

Vraagprijs € 375.000 k.k.
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Michiel Veenstra is zelfstandig
ondernemer. Zijn bedrijf Veenstra
Grondwerken is gespecialiseerd in
grondwerk en tuinaanleg. Samen
met zijn vrouw Marlies en twee
jonge kinderen is hij recentelijk
verhuisd naar een nieuwe woning in
Middenmeer. “Zowel voor de aankoop
van het nieuwe huis als de verkoop
van ons oude stekkie en de nieuwe
hypotheek, hebben we Verheul in de
hand genomen”, vertelt Michiel.

Michiel en Marlies Veenstra over Verheul
“Met Hans Bos als makelaar en Michelle Feenstra

belangrijk, maar het is nóg belangrijker dat je als

tweede keer papa en mama en tussendoor had ik

als hypotheekadviseur, hadden we een fijn ‘team’

klant ook echt gehoord wordt. Dat is bij Verheul

nog de drukte van het bedrijf.

om ons heen. We vonden het vooral praktisch en

zeker het geval! De aan- en verkoop van een

We hadden dus behoefte aan rust. Dat bood

prettig dat alles onder één dak zit bij Verheul.”

woning is al een hectische tijd, maar Marlies en

Verheul!”

Hans zorgde voor een soepele afhandeling van de

ik werden in deze periode ook nog eens voor de

aan- en verkoop van de woningen voor de familie
Veenstra: “Er waren nog enige hindernissen te
nemen met betrekking tot de verkopende partij.
In dat geval is het erg fijn als je terug kunt vallen
op je aankoopmakelaar. Onze eigen woning is ook
mede dankzij de inzet van Hans en zijn team snel
en gunstig verkocht.”
Daarnaast komt er behoorlijk veel
papierrompslomp kijken bij het afsluiten van
een nieuwe hypotheek. “Dit geldt helemaal voor
zelfstandig ondernemers! Hierin ben ik uitstekend
begeleid door Michelle en haar collega’s.”
Michiel kende Hans en het bedrijf Verheul al via de
lokale ondernemersvereniging. “Elkaar kennen is
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Hypotheken

voor expats

40

Vanaf eind jaren negentig beweegt
Van der Voort Flex zich landelijk in de
markt van financiële dienstverlening
voor de flexbranche. “We startten met
de oplossing voor de zorgverzekering
voor de arbeidsmigrant. Inmiddels
is het pakket flink uitgebreid.
Met name de verzuimoplossingen
en de verzekeringsmantels voor
aansprakelijkheid en ongevallen
worden landelijk afgenomen”, vertelt
Willem van der Voort, eigenaar van de
Van der Voort Groep. Door de jarenlange
ervaring met expats en de financiële
dienstverlening hiervoor, kan Flex ook
worden ingezet bij passende hypotheken
voor Europese arbeiders. “We zien een
groeiende groep die ervoor kiest om
voor een langere periode, al dan niet
met hun gezin, in Nederland te gaan
wonen. Vooral mensen met een Poolse
achtergrond vinden het belangrijk om
een eigen woning hier te verwerven.
Wij kunnen deze woningzoekenden en
kennismigranten uitstekend van dienst
zijn!”

Duidelijk en eerlijk advies
“Het kopen van een woning in Nederland is voor
iedereen een grote financiële investering, maar dit
geldt nog meer voor expats. Zij kunnen niet precies
weten hoe lang zij in dezelfde plaats in Nederland
zullen verblijven. Daarom vinden wij het belangrijk

Vele regels en voorschriften

dat deze groep extra goed de voorwaarden van

Als expat & arbeidsmigrant is het niet eenvoudig

hun Nederlandse hypotheek begrijpen. Bij onze

om in Nederland een huis te kopen, volgens

adviseurs staan duidelijkheid en eerlijkheid op één

Willem. Er gaan vele regels en voorschriften mee

in het adviesgesprek. Dit betekent ook dat we in de

gemoeid. “Onze adviseurs zijn bekend met deze

taal van de expat uitleg geven.”

regel- en wetgeving en kunnen over het algemeen
aan iedere expat een hypotheekadvies geven.”

Daarnaast is het, zoals bij iedereen die een huis
wil kopen, natuurlijk van belang wat de expat zich

Kanttekening: een Europese arbeider komt pas in

kan veroorloven qua hypotheek. “We verzamelen

aanmerking voor een hypotheek, als:

hiervoor gegevens van de buitenlandse arbeider

• Hij/zij een permanente verblijfsvergunning heeft.

en rekenen de maximale maandlasten uit. De

• Hij/zij zes maanden in Nederland woont én een

adviseur legt ook uit wat dit betekent. Het is

vast contract of een intentieverklaring van de

namelijk niet de bedoeling dat hij/zij door een

werkgever heeft.

hypotheek meteen aan zijn financiële plafond zit.

Wanneer de expat uit een niet-Europees

Men moet immers ook nog kunnen genieten van

land komt, maar hij/zij door de Nederlandse

leuke uitjes in Nederland! Vervolgens kan de expat

Immigratie- en Naturalisatiedienst erkend staat

binnen zijn financiële stramienen naar een woning

als een kennismigrant, gelden dezelfde regels als

gaan zoeken. Uiteraard kunnen wij daar ook

een Europese expat.

uitgebreid bij ondersteunen en adviseren.”
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Hypotheken kunnen

niet zonder taxaties

“Als men een woning wil kopen, dan wordt er over het algemeen geld
geleend bij een bank, pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij.
De geldverstrekker wil in dat geval graag weten of de lening in verhouding
staat tot de waarde van het pand, zodat de risico’s beperkt kunnen worden.
Om die reden wordt een taxatie gedaan”, vertelt Hans Bos. Sinds 1998 is hij
mede-eigenaar van de Verheul Groep. Daarnaast is Hans woning- en bedrijfs
onroerend goed (BOG) -makelaar, taxateur van woningen en BOG én geeft hij
leiding aan het makelaarsteam.
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Bepalen van de rente
“Een taxatierapport geeft de marktwaarde
van de woning weer. Met marktwaarde wordt
bedoeld wat het huis kan opbrengen in de vrije
markt. Daarnaast wordt er rekening gehouden
met de executiewaarde, want zodra de klant de
rente en aflossing niet meer kan betalen, kan
de geldverstrekker genoodzaakt zijn de woning
te veilen. De veilingwaarde is ongeveer 80 tot 85
procent van de marktwaarde. Deze twee gegevens

Gevalideerd en ongevalideerd
taxatierapport
Tegenwoordig worden er veel hogere eisen gesteld
aan taxaties, dan voorheen. “Zo’n tien jaar geleden
werden door collega’s nog wel eens oude taxaties
klakkeloos overgenomen. Het kwam zelfs voor
dat er in een taxatierapport bijvoorbeeld een
woonoppervlakte van 100 m2 stond, terwijl het in
werkelijkheid maar 85 m² was. Gelukkig kan dit
nu niet meer voorkomen, want een taxatierapport
dient eerst door een externe controleur van een
validatie-instituut te worden gecheckt.”
De validatie-instituten NWWI, Taxateurs Unie
en Taxatie Validatie Instituut (TVI) hebben de
taak hypotheek- en taxatiefraude tegen te gaan
door taxatierapporten te controleren en te
valideren. “Dit is alleen nodig bij taxatierapporten
die gevalideerd dienen te zijn, zoals bij
woningfinanciering. Bij de aanvraag van een
hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie

nemen de pluspunten mee, zoals een nieuwe

(NHG) is ook altijd een gevalideerd taxatierapport

keuken.” Ook vraagt Hans het eigendomsbewijs

nodig. In andere situaties is het soms handig om

en eventuele bouwtekeningen bij de huidige

te weten hoeveel een woning ongeveer waard

eigenaar op. “Uiteraard check ik dat op eventuele

is, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of bij een

onjuistheden.” Daarnaast moet elke ruimte op de

verkoop van ouders aan kind. In dat geval voldoet

foto worden gezet en grondig ingemeten worden

een ongevalideerd taxatierapport.”

aan de hand van een verplichte meetinstructie.
“Dat is secuur werk voor de taxateur. Dit laten
we bij verkoop van woningen doen door een

Zeer uitgebreide rapporten

fotograaf die, naast het maken van foto’s, ook

Zodra Hans een aanvraag krijgt voor een

gespecialiseerd is op het gebied van inmeten. Zo

gevalideerd taxatierapport, gaat hij aan de slag.

weten we 100% zeker dat de meting naar behoren

Dit begint bij de voorbereiding op kantoor. “Via

wordt uitgevoerd.”

een uitgebreide database van de Nederlandse
Vereniging van Makelaars (NVM), kunnen we al

Leuk en uitdagend werk

veel gegevens opvragen.” Vervolgens doorloopt

Waar een taxateur vroeger genoeg had aan

Hans de volgende stappen:

een rapport van twee kantjes, levert Hans nu

• Het kadaster wordt geraadpleegd;

boekwerken aan van gemiddeld zo’n 30 pagina’s.

• Het bestemmingsplan wordt opgevraagd;

“Het is veel werk, helemaal na de invoering van

worden gebruikt voor het inschatten van de risico’s

• De bodemkwaliteit wordt opgevraagd;

de hogere eisen op taxatiegebied door de NRVT,

voor de geldverstrekker. Hoe hoger het risico, hoe

• De gemeente wordt geraadpleegd over

Nederlands Register voor Taxateurs. Maar het

hoger de rente voor de klant.”
Toch kan de klant zelf ook wat doen aan de hoogte

monumentenstatus en bijzonderheden;

is ook ontzettend leuk en uitdagend! Het is mijn

• Het pand wordt daadwerkelijk bezocht en

taak om een taxatierapport naar eer en geweten

geïnspecteerd.

te onderbouwen en mij te allen tijde onafhankelijk

van de rente. “Men kan bijvoorbeeld kiezen voor

op te stellen. Doordat ik dat goed kan, heb ik

een korte rente. Aan de ene kant loopt de klant

“Deze laatste stap doen we zelf en moet

een vertrouwen in de markt opgebouwd. Het is

meer risico, omdat de rente kan muteren. Maar

nauwkeurig gedaan worden. Alle details zijn voor

ontzettend mooi als een klant graag wil dat ik de

aan de andere kant is de rente vaak lager dan een

de taxatie van belang. We checken de gebreken,

taxatie uitvoer. Hij legt immers (over het algemeen)

vastgestelde rente van 10 of 20 jaar.”

zoals eventuele dakpannen die missen en we

zijn grootste financiële bezit in mijn handen!”
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Daarom kiest u
voor RegioBank

Kantoor Verheul

Molenvaart 261
1761 AE Anna Paulowna
T 0223747433
E info@phverheul.nl
I www.phverheul.nl

Siesoo hairstudio

Andere specialismen van Siesoo zijn:
• Krullentechniek (speciale manier van knippen)
• Kleuringen
• Permanenten/waven
• Haarsnijden en klassiek scheren (barbier)

Siesoo hairstudio zag het levenslicht in

onze gasten altijd voorzien van het hipste kapsel of

“Op dit moment zijn we flink aan het verbouwen.

1990. Annalies Strobos Hiemstra en Marco

een verrassende haarkleur.”

We creëren een aparte ruimte voor de heren,

Groot zetten hun passie voor nieuwe
haartrends om in een eigen kapsalon in

zodat ze in alle rust kunnen genieten van hun
Het doel van Siesoo is om de gast van hoge

barbierbeleving. Daarnaast wordt er een plek

kwalitatieve en professionele diensten te voorzien.

speciaal ingericht voor hoofd- en huidproblemen.

Middenmeer. In 2003 stapte Marco Groot uit

“Daarnaast vinden wij het belangrijk om een advies

Ook spelen we met het idee om een

de zaak, dat nu gedomineerd wordt door

op maat te geven. Ieder persoon en ieder haartype

schoonheidsspecialiste in onze zaak te situeren.

een topteam van acht kapsters, Annalies

is immers anders! Door deze service komen

Op die manier kunnen we écht alles op het gebied

gasten ook weer terug bij ons in de kappersstoel.”

van beauty onder één dak aanbieden!”

zelf en haar man Marco Strobos. “Ons
werk bestaat uit 50% touch en feeling,

Als Annalies van een gast hoort: ‘Mijn haar zit zo

Relatie met Verheul

25% psychologie en 25% ambacht. Dat

lekker, ik kan het zelf gemakkelijk in model krijgen

Annalies is sinds jaar en dag de vaste kapster van

onderscheidt ons van andere kapsalons in

en die kleur staat me echt waanzinnig’, dan is haar

André Vendrig, mede-eigenaar van Verheul. “Op

missie volbracht.

die manier zijn we in contact gekomen. Inmiddels

Noord-Holland”, vertelt Annalies trots.

is Verheul echt mijn klankbord. Ik spar graag met

Diverse specialismen

de adviseurs over mijn ideeën en plannen, waarna

Pionier op haargebied

Siesoo is gespecialiseerd in het behandelen van

zij mij een passend advies geven. Dat waardeer ik

Om up-to-date te blijven en pionier te zijn op

huid- en haarproblemen. “Op dit gebied zijn we

ontzettend!”, aldus de onderneemster.

haargebied, volgt het team van Siesoo regelmatig

ons aan het specialiseren en verder in aan het

trainingen en cursussen. “We zijn eager to learn

verdiepen. Met ons merk Davines Natura Tech, dat

en laten ons daarom graag bijscholen. Daarnaast

alleen werkt met natuurlijke voedingsingrediënten,

halen we hier onze inspiratie vandaan. Door

proberen we de klant altijd van een oplossing te

bovenop de nieuwste trends te zitten, kunnen wij

voorzien.”

Meer informatie:

www.siesoo.nl.
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Financieren van

nieuwbouw
“Het traject van een hypotheek voor

Naarmate de bouw vordert, raakt het bouwdepot

Nieuwbouw vs bestaande bouw

een nieuwbouwhuis loopt iets anders

steeds leger. “Vanaf de overdracht van de grond

Ronald woont zelf in een 40 jaar oude woning in

bij de notaris moet er hypotheekrente betaald

Schagen en zou zelf niet snel voor nieuwbouw

worden over het geleende bedrag, maar als koper

kiezen. “Maar ik begrijp het wel! Mijn huis heeft

dan de financiering van een bestaande
woning”, vertelt Ronald Kok. Sinds 2004

ontvang je ook doorgaans dezelfde rente over

veel liefde en zorg nodig, waardoor ik eigenlijk

is hij hypotheekadviseur bij Verheul en

het bedrag in het bouwdepot. In het begin zijn de

continu aan het verbouwen ben. Dat kost veel geld.

sluit regelmatig hypotheken af voor

maandlasten dus laag, maar deze worden hoger

Een nieuwbouwwoning kun je van scratch af aan

naarmate de oplevering dichterbij komt.” Deze

naar jouw hand zetten en deze wordt tegenwoordig

manier van financieren is vooral fijn als de koper al

energiebesparend opgeleverd. Bovendien ben je

een hypotheek heeft lopen op zijn huidige woning

verzekerd dat je de aankomende jaren weinig tot

bouw van het huis. Hoe dichter bij de

of huur betaald voor zijn tijdelijke onderkomen.

geen geld kwijt bent aan onderhoud.”

oplevering, hoe hoger de maandlasten.

“De dubbele maandlasten zijn in het begin vaak

Mede om die redenen, maar ook door het aanbod

nog goed op te vangen. De koper kan ervoor

van de vele nieuwbouw om en in Schagen, krijgt

kiezen deze lasten zelf te betalen of mee te laten

Ronald steeds vaker te maken met hypotheken

financieren in de hypotheek. Dit verschilt per

voor nieuwbouw. “Starters hebben bij nieuwbouw

situatie.”

als voordeel dat zij meegroeien in de maandlasten,

nieuwbouw. “De hypotheek groeit bij
nieuwbouw als het ware mee met de

“Het is wel spannend om vanaf een
tekening een huis te kopen, maar het
is zeker leuk om je huis gebouwd zien
worden en zelf te kunnen bepalen hoe de

tenzij de starter al een huurwoning heeft. Dan

Meer- en minderwerk

heeft hij ook te maken met dubbele lasten. Voor

Een nieuwbouwproject biedt vaak een meer- en

een doorstromer is een nieuwbouwproject iets

minderwerklijst aan, waarop staat wat men extra

ingewikkelder. Dubbele kosten, de verkoopprijs

Meegroeiende maandlasten

kan laten uitvoeren of juist achterwege kan laten.

en -termijn van het huidige huis en een eventuele

Bij een nieuwbouwhypotheek wordt, anders dan bij

Meerwerk mag, net zoals de dubbele woonlasten,

tussentijdse woning zijn slechts enkele uitdagingen

een reguliere hypotheek, de lening op een aparte

meegefinancierd worden in de hypotheek. “In

waar een doorstromer mee te maken krijgt.”

rekening gestort: het bouwdepot. “Na de krabbel

principe kun je alle meerwerk en verbeteringen

Ronald benadrukt dat het nu eenmaal lastige

op de hypotheekakte wordt eerst de grond betaald.

meefinancieren, omdat deze allemaal bijdragen

materie is en dat iedereen zijn eigen unieke situatie

Het restant van de lening komt later aan bod. Bij

aan een waardestijging van de te bouwen woning.

heeft. “Daarom vind ik het belangrijk om dit in een

iedere fase, zoals bij het storten van de fundering,

Sommige banken hanteren speciale rentetarieven

persoonlijk gesprek te bespreken. Op die manier

het opleveren van de eerste verdieping en het

voor nieuwbouw, omdat deze woningen

kunnen wij uitgebreid meedenken over passende

dichtmaken van het dak, wordt er een bedrag

‘energieneutraler’ en beter worden gebouwd dan

oplossingen, zodat iedereen op een verantwoorde

overgemaakt naar de aannemer.”

het geval is bij bestaande bouw.”

manier een nieuwbouwwoning kan financieren.”

woning eruit komt te zien”.
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Burg. Lovinkstraat 87 - Breezand	

De Gorsen 23 - Callantsoog
Op loopafstand van strand, zee en duinen en in een kindvriendelijke omgeving staat deze ruime
tussenwoning met garage. De woning is aan een woonerf gesitueerd waar geen auto’s kunnen
komen. De woonkamer is netjes en in lichte kleuropstelling met een houtkachel en kunststof
schuifpui. De open keuken staat in hoekopstelling met diverse apparatuur zoals vaatwasser, 5
pits gasstel, combioven en koelkast. Daarachter is de bijkeuken met wasmachineaansluiting
en achterdeur. Boven heeft u de beschikking over een viertal ruime slaapkamers en een grote
badkamer. Deze heeft een ligbad, douchecabine, toilet en wastafel. De zolderkamer is vergroot
met een dakkapel en heeft veel bergplekken. De voor- en achtertuin zijn netjes aangelegd en
met beplanting, straatwerk, veranda en op het westen gericht. De garage grenst direct aan
de achtertuin met toegangspoort naar de weg. Dit is een lekker ruime woning met garage,
gelegen in het gezellige kustdorp Callantsoog met alle voorzieningen nabij.

Op een leuke locatie staat deze 2/1 kap met 5 slaapkamers en een grote garage. De woning is
in de loop der jaren gemoderniseerd, zo is er een mooie woonkeuken geplaatst in 2007. Door
de dakkapel op de 2e etage (2012) is er een extra slaapkamer gecreëerd. Op het dak van de
garage liggen 12 zonnepanelen en vanuit de tuinkamer aan de achterzijde kijkt u vrij uit over
de landerijen! Entree aan de achterzijde met toegang tot het toilet, badkamer, bijkeuken en
de (woon)keuken. Het toilet is netjes betegeld en heeft een staand closet met een fonteintje.
De bijkeuken heeft een vaste kast en een deur naar de tuin. U vindt de badkamer op de
begane grond. Deze is netjes betegeld en heeft een douche en een wastafelmeubel. In 2007
is de woonkeuken gerealiseerd, deze biedt een heerlijke plek om gezellig samen te koken! De
keuken is in landelijke style en heeft diverse inbouwapparatuur, zoals een combimagnetron,
inductiekookplaat, koelkast en een vaatwasser.

Vanafprijs € 245.000 k.k.
Vraagprijs € 260.000 k.k.

Vraagprijs € 225.000 k.k.

De Langeloop 10G - Schagen

De Langeloop 12 Y - Schagen
Op dit recent opgeleverde Businesspark bieden we deze fraai afgewerkte unit te huur aan.
De startende ondernemer vindt in deze unit een prima afgewerkte kantoorruimte en opslaggruimte. De ruimte heeft een entree/hal, royaal toilet, kantoor met aan twee zijden grote raampartijen, pantry en opslagruimte met een 3 meter hoge overheaddeur. De huurprijs is gezien
afwerking en ruimte zeer scherp en biedt zodoende ruimte om als bedrijf te groeien. U hoeft
enkel meubels mee te nemen en u kunt beginnen. Ondernemer, kom snel kijken!

Deze bedrijfsruimte is zeer netjes afgewerkt en leent zich voor meerdere doeleinden. Zo is
er via de loopdeur een fraaie entree/showroom en via de 3,7 meter hoge overheaddeur kom
je in de hoge bedrijfsruimte. Aan de achterzijde hiervan is een werkplaats gemaakt en deze
is gescheiden door dubbele deuren en raampartijen. Naast de trapopgang bevindt zich ook
de toiletruimte met hangend closet, urinoir en wastafel. Op de middels een staalconstructie
ingebouwde verdieping is de ruime pantry met kantoor en grote opslagruimte. Het keukenblok
in de pantry is uitgerust met een koelkast, 4 pits gasfornuis met oven, afzuigkap, spoelbak
en close-in-boiler. Het hele pand is voorzien van cv ketel met radiatoren en een heater in de
bedrijfsruimte.

Vraagprijs € 199.000 k.k.

Huurprijs € 695,- per maand
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HSB-Schilders is al bijna 40 jaar gevestigd
in Den Helder. Vanuit daar en een
nevenvestiging in Hoorn worden projecten
in heel Noord-Holland gefaciliteerd. In
1998 is het Helderse bedrijf overgenomen
door Robbert Luyendijk. “Inmiddels
zijn we een multifunctioneel bedrijf,
waarbij schilder-onderhoud, renovatie,
timmerwerk, glaszetten, hout- en
betonreparaties, behangen, hout- en
marmerimitaties tot de dagelijkse
werkzaamheden behoort”, laat Robbert
weten.
In het Onderhoudsvoorstel met MJOP geeft HSB

Schilder-onderhoud,

aan in welk jaar welk onderhoud noodzakelijk

mooi en doordacht

we volgens MJOP in een bepaald jaar zien dat

is en voor welke prijs het uitgevoerd wordt. “Als
het geplande schilder-onderhoud nog niet nodig
is, dan wordt deze uitgesteld en worden er geen
kosten in rekening gebracht. Het MJOP is dus
een leidraad, maar onze vakspecialisten houden

Het klantenbestand van HSB is, net zoals de

pand. De ervaring leert dat klanten soms te laat

de noodzaak persoonlijk in de gaten om zo alleen

werkzaamheden, erg divers. “Van overheden

aan schilder-onderhoud denken. “De klant is dan

kosten te maken die echt nodig zijn.”

tot vakantieparken en van aannemers tot

duurder uit dan nodig, omdat bijvoorbeeld houtrot

Robbert geeft aan dat zo’n 80% van de

particulieren en VVE’s. We houden ons vooral

al vrij spel heeft gekregen. Voorkomen is altijd

onderhoudskosten van een woning uitgaat naar

bezig met onderhoud en renovatie van gebouwen

beter dan genezen!”

kosten voor schilderwerk en dakonderhoud.
“Wanneer de juiste aandacht wordt gegeven aan

en woningen. Onze vakmensen beheersen alle
facetten van het schildersvak en dat zie je terug in

Periodiek onderhoud

dit specifieke onderhoud, dan is de kans een

onze projecten. Niet voor niets vertrouwen klanten

Om die reden heeft HSB zich gespecialiseerd in

stuk kleiner dat je ineens voor grote uitgaven

ons monumentale panden toe, zoals het Kasteel

periodiek onderhoud op basis van een MeerJaren

komt te staan. Het mes snijdt daarbij hopelijk

Muiderslot in Muiden en ‘t Staetenhuys in Den

OnderhoudsPlan (MJOP). De basis van zo’n MJOP

aan twee kanten. Wij behoeden de klant voor

Helder.”

is een uitgebreide inspectie. Van deze inspectie

onnodige kosten en wij mogen wellicht een

wordt voor de klant een uitgebreide rapportage

onderhoudsabonnement afsluiten wat natuurlijk

Weersinvloeden vs schilderwerk

met fotos gemaakt. “Hierdoor en natuurlijk

continuïteit van werk betekent.”

Robbert benadrukt dat vooral in deze regio de

ook door jarenlange ervaring weten we welke

weersinvloeden en de zee negatieve gevolgen

geveldelen wanneer schilder- onderhoud zouden

Meer informatie:

kunnen hebben op het schilderwerk van een

moeten krijgen.”

www.hsb-schilders.nl
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Aalscholverstraat 18 - Anna Paulowna

Bargengd 8 - Hippolytushoef
Royale dorpsvilla met garage in prima nieuwbouwwijk. De gehele begane grond heeft een
plavuizenvloer welke speels is gelegd. Royale living met grote eethoek en schuifpui naar het
terras. Open keuken voor de echte keukenprins(es) met een 6-pits gaskookplaat, 2 gasovens,
natuursteen aanrechtblad en veel kastruimte. Bijkeuken met wasmachine en wasdrogerplek,
cv ketel en pomp vloerverwarming. Inpandige garage met vloerverwarming, tevens te gebruiken als hobbyruimte. Boven zijn 2 etages met in totaal 6 slaapkamers en een luxe badkamer
met kuntstof ligbad, 2 wastafelmeubels en elektrische vloerverwarming. De tuin is rondom de
woning gelegen en heeft een zonnig terras, gazon, beplanting en rondom een coniferenhaag en
hekwerk. De kavel is 531 m² groot en de tuinligging is gunstig met de hele dag zon.

Mooie bungalow geschakeld met de naastgelegen seniorenwoningen op een rustig plekje in
Anna Paulowna. De tuin grenst aan een waterpartij, zodat hier wonen extra leuk wordt. De
gehele woning is gelijkvloers en voorzien van inpandige garage en berging met aan de voorzijde
een mooie oprit voor de deur. Ruime Lvorm woonkamer met gezellige open haard en nieuwe
tuindeuren naar het terras. Half open keuken met hoekmeubel, drie slaapkamers, waarvan
2 met tuindeuren naar het terras. Badkamer met douche en wastafel. Het toilet is apart. De
kavel meet 245 m².

Vraagprijs € 189.000 k.k.

Vraagprijs € 545.000 k.k.

Beatrixstraat 3-5 - Hippolytushoef

Beltstraat 29-31 Hippolytushoef

In een rustige straat in het centrum staat deze vrijstaande woning met praktijkruimte of aanleunwoning of mantelzorgwoning op een grote kavel van 519 m². De woning heeft een inpandige dubbele garage en carport. Het huis heeft 2 woonkamers, slaapkamer en badkamer op
de begane grond. De gehele eerste etage heeft een houten vloer en aan de ouderslaapkamer
een balkon. Boven zijn 4 slaapkamers. Daarbij is een overloop, apart toilet en badkamer met
ligbad, douche en wastafel. Op de tweede etage is de grote bergzolder met hobbykamer te
bereiken via een vlizotrap. Bij de oprit zijn tevens meerdere parkeerplaatsen van de gemeente.
De tuin ligt rondom de woning , waardoor u de gehele dag volop in de zon kunt zitten op diverse
terrassen. De tuin is omsloten met een coniferenhaag. Het onderhoud is prima, want het schilderwerk is net gedaan. Rondom de woning zijn gecoate aluminium boeidelen aangebracht in
2014. Een mooie kans voor een bijzonder woning met diverse extra mogelijkheden.

Goed onderhouden vrijstaande woning met 132 m² gebruiksoppervlak met daarbij een grote
schuur van 300 m² nabij het centrum van Hippolytushoef. U kunt ruim wonen en/of werken
met zowel de winkels, sportvelden, school en zwembad op loopafstand. De grote schuur, die
direct achter het huis staat, heeft een grote roldeur en een loopdeur. De schuur met veel
natuurlijk licht kan dienen als garage of opslag en biedt daardoor vele mogelijkheden voor
uw werk of hobby. De woning heeft een sfeervolle mozaïek parketvloer in de woonkamer. Het
zitgedeelte is nu ingericht bij de erker aan de voorzijde en het eetgedeelte aan de achterzijde,
vlakbij de gashaard en de dichte keuken. De keuken biedt veel werkruimte met twee parallel
opgestelde keukenblokken en een 5-pits gasfornuis met oven. Aan de achterzijde kunt u via
de bijkeuken naar de onderhoudsvriendelijke tuin met buitenberging en de schuur. Boven zijn
4 slaapkamers, waarvan 1 met balkon op het zuiden, aan de achterzijde.

vanafprijs € 405.000 k.k.

Vraagprijs : 375.000 k.k.
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Wim en Ina van der Veeke

over Verheul
Wim (61) en Ina (59) van der Veeke

Doordat het tweetal tuin- en dierenliefhebbers is,

Hierdoor durfde het echtpaar de vervolgstap

zijn beiden geboren in Middenmeer.

was de ruimte zeer welkom. “We hadden kippen,

te zetten en hebben ze een woning aan de

Inmiddels is het stel al zo’n 38 jaar

eenden, duiven, konijnen, een kat en een vijver

Tulpenstraat in Breezand gekocht. “Vlak bij ons

met vissen en daarnaast een mooie siertuin en

‘oude buurtje’! Helen Dollekens heeft ons heel

fruitbomen. Het was veel werk, maar dat hebben

goed geadviseerd en de hypotheek voor ons

bij elkaar en wonen ze sinds 12 jaar
in Breezand. “Door de komst van

we altijd met veel plezier gedaan!” Ina spreekt

geregeld. De gesprekken verliepen zo soepel, dat

een brede school in Middenmeer,

in de verleden tijd, omdat het echtpaar vorig jaar

we nu ook de verzekeringen bij Verheul hebben

moest ons huis gesloopt worden.

besloot het roer om te gooien.

ondergebracht. Ondertussen zijn we in ons nieuwe

Onze huizenjacht eindigde bij de
Hyacintenstraat in Breezand, waar

huis bezig en gaan we binnenkort ons ‘oude

Tijd voor meer vrijheid

stekkie’ verlaten.”

“We wilden meer vrijheid en zochten een woning

een prachtige woning met bijna

met iets minder grond en die vonden we bijna

In de oude woning van Wim en Ina komt een jong

900 m2 aan grond te koop stond via

letterlijk ‘om de hoek’.” Maar eerst moest hun

stel te wonen. De dieren die nog over zijn mogen

huidige huis verkocht worden. Op advies van de

blijven. “De nieuwe bewoners zullen het huis weer

makelaar hebben Wim en Ina hun woning laten

een boost geven en dat verdient de woning ook!

taxeren. “Dit werd gedaan door Tom Beerepoot

Het is een prachtige plek met veel mogelijkheden.”

Verheul. Dit zorgde voor onze eerste
kennismaking”, blikt Ina terug.

van Verheul. Daarna kwamen we in de mallemolen
van het verkopen terecht: het huis moest van top

En Wim en Ina? Die gaan een nieuwe start maken

tot teen op de foto voor Funda en daarna kwamen

met lekker wat meer vrijheid. “Ons plan is om

de bezichtigingen. Een hectische en spannende

vaker op pad te gaan en te genieten van onze

tijd. Gelukkig heeft het niet lang geduurd!” Binnen

inmiddels drie maanden oude kleindochter.

een maand was het huis aan de Hyacintenstraat

Het leven bestaat tenslotte niet alleen maar uit

verkocht.

werken”, aldus Ina.
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De onmisbare achterban

van de adviseurs

Moniek de Vrij

Niki Mensink

Relatiebeheer financieel advies, kantoor Schagen Westerpark

Relatiebeheer financieel advies, kantoor Anna Paulowna

Moniek is sinds april 2018 werkzaam bij Van der Voort, waarbij ze twee

Sinds maart 2019 ondersteunt Niki de financieel adviseurs. “Ik ben de

hypotheekadviseurs ondersteunt: Simone Pankras en Annika Wiesman.

spil in het web tussen de geldverstrekkers, notarissen, makelaars en

“Ik houd mij vooral bezig met de administratieve rompslomp rondom

adviseurs. Als relatiebeheerder zorg ik ervoor dat alle documenten

de hypotheekaanvraag. Om dat in goede banen te leiden, heb ik contact

op tijd bij de juiste partijen zijn en de processen voor de klanten zo

met onze relaties, de geldverstrekkers en de notaris.”

zorgeloos mogelijk verlopen.”

Zodra de hypotheek is aangevraagd, ontvangt de hypotheekadviseur

Niki controleert dus alle documenten op juistheid.

een renteaanbod van de geldverstrekker. Moniek controleert dan of

“Wanneer ik bijvoorbeeld signaleer dat een werkgeversverklaring

deze overeenkomt met de aanvraag en onderzoekt of er nog informatie

niet correct is ingevuld, neem ik rechtstreeks contact op met de

nodig is en verzamelt dat indien nodig. “Ik zorg dat het dossier

werkgever om deze aan te laten passen. Ook check ik de

helemaal compleet weer bij de geldverstrekker komt en ik informeer de

notarisafrekening op voorhand, zodat de klant niet voor verrassingen

notaris, zodat zij de papieren kunnen voorbereiden voor het passeren.

komt te staan tijdens het passeren. Zo ontzorgen en ondersteunen wij

Vervolgens ontvangen we de conceptakte en de nota van afrekening.

onze relaties.”

Deze controleer ik op eventuele onjuistheden. Het is mijn missie om
het traject van de hypotheekaanvraag zo soepel mogelijk voor de

Dat geen dag hetzelfde is en elk dossier anders is, vindt Niki het

klant te laten verlopen.” De samenwerking tussen Verheul en Van der

mooiste aan haar werk. “Het werk is heel dynamisch en ik ben

Voort vindt Moniek een goede stap. “Het maakt ons samen sterker. We

betrokken bij alle facetten van het financiële advies. De persoonlijke

hebben nu nóg meer kennis en ervaring en kunnen als groter bedrijf

betrokkenheid, klantgerichtheid en gastvrijheid vind ik ook erg fijn.

efficiënter werken met geautomatiseerde systemen. Hiermee kunnen

Zowel voor de klanten als voor ons!”

we een betere en completere service bieden.”
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De adviseurs van Verheul en Van der Voort zijn nergens
zonder assistentie van hun achterban: de relatiebeheerders.
Zij ondersteunen de adviseurs op administratief gebied,
controleren de papieren en hebben contact met de relaties en
partners. Hoewel de dames van relatiebeheer dus vooral op de
achtergrond opereren, spelen zij een zeer belangrijke rol in
het gehele proces. Tijd om ze op de voorgrond te laten treden.
Maak kennis met:

Diana de Groot

Annika Verwoerd

Relatiebeheer financieel advies, kantoor Schagen

Relatiebeheer financieel advies, kantoor Anna Paulowna

Op 1 mei 2003 startte Diana bij Verheul. “Ik ondersteun sinds jaar en

Annika is in maart 1999 het team van Verheul komen versterken en

dag de adviseurs voor hypotheek én complex financieel advies. Dat

werkt als relatiebeheerder bij Verheul. “Ik ondersteun de adviseurs

houdt vooral in dat ik dossiers compleet maak en tijdig aanlever bij de

met betrekking tot het hypotheekadvies en overig complex financieel

maatschappijen. Contact met banken, maatschappijen, notarissen en

advies. Daarbij heb ik continu contact met verschillende banken,

klanten is daarbij orde van de dag.”

verzekeringsmaatschappijen, notarissen en klanten.”

Wanneer een adviseur een hypotheek aanvraagt voor een klant,

Naast het controleren van hypotheekaanvragen en het compleet

ontvangt Diana een renteaanbod. “Dan begint mijn werk. Ik controleer

maken van deze dossiers, heeft Annika in haar functie ook te maken

het renteaanbod en check of de nodige stukken aanwezig zijn in het

met aanvragen van bijvoorbeeld overlijdensrisicoverzekeringen. “Het

dossier. Als dit niet het geval is, vraag ik die op bij de klant. Vervolgens

is de taak van de adviseur om met de klant de dekking bij overlijden,

geef ik de taxatieopdracht aan een taxateur. Wanneer de map met

de hoofdsom en de looptijd te bespreken. Ik verzorg daarna de

renteaanbod compleet is, zal de adviseur deze verder bespreken

aanvraag. Vervolgens signaleer ik of deze akkoord is en of er een

met de klant. Zodra er getekend is, zet ik het dossier door naar de

polis wordt afgegeven. Deze controleer ik dan weer bij binnenkomst.”

bank. Eventuele ontbrekende stukken spoor ik op. Vervolgens wordt

Zorgen dat alles op de juiste tijd op de juiste plek is, maakt het werk

de definitieve offerte opgemaakt, controleer ik de afrekening van de

volgens Annika ontzettend leuk. “Het is een uitdaging om dat steeds,

notaris en informeer ik de klant.” Hoewel Diana altijd met strakke

samen met de adviseur en de klant, weer voor elkaar te krijgen.”

deadlines moet werken, vindt ze het werk ontzettend leuk en geeft

Annika vindt het prettig dat ze met een hechte groep collega’s op

het haar een kick wanneer ze een dossier weer tijdig akkoord heeft

de afdeling financieel advies zit. “We kunnen daardoor gemakkelijk

gekregen. “Het ontzorgen van de klant staat bij ons op nummer één.

elkaars werk overnemen, mocht dat nodig zijn.”

Als de klant blij is, ben ik dat ook!”
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VERKOCHT onder voorbehoud
De Piek 15 - Tuitjenhorn

Elzenhof 9 - Middenmeer
Zeer ruime levensloopbestendige woning met een inhoud van 564 m³ op een prima kavel. Twee
slaapkamers en een badkamer op de begane grond wat gelijkvloers wonen mogelijk maakt.
Ruime woonkamer met goed werkende open haard en veel licht door de grote raampartij aan
de voorzijde en aluminium schuifpui aan de achterzijde. Open hoekkeuken. Op de 1e etage
zijn 2 slaapkamers, waarvan 1 met badkamer ensuite. Vaste trap naar ruime zolderetage,
bruikbaar als kantoor of hobbyruimte of slaapkamer. Aan de voor- en achterzijde uitzicht over
gemeentegroen vanaf de twee balkons. De garage/schuur van ca. 3 x 4,5 mtr. aan de voorzijde
is ook binnendoor bereikbaar. Aan bergruimte is geen gebrek, in de tuin staan een schuur en
een houten tuinhuis en onder de woning is een groot souterrain van 8 x 3 mtr., bereikbaar met
vaste trap. De tuin is grotendeels bestraat en heeft vaste planten, een boom en vijverpartij. Op
de eigen oprit is ruimte voor twee auto’s. Een woning met veel mogelijkheden.

Deze fraaie hoekwoning is top gelegen en aan de achterzijde uitgebouwd. Hier zijn de eetruimte en bijkeuken gemaakt. De ligging is aan alle kanten gunstig aan een kindvriendelijk
hofje en een zonnige achtertuin. In deze netjes aangelegde tuin staat een vergrote vrijstaande
stenen berging. De woning heeft een lichte woonkamer van maar liefst 12 m diep en is achter
uitgebouwd met openslaande deuren naar de zonnige achtertuin met stenen berging. Tussen
voorkamer en eetkamer ligt de nette keuken met diverse inbouwapparatuur. De praktische bijkeuken heeft een wastafel en beschikt over voldoende opbergruimte. Op de 1e verdieping zijn
3 slaapkamers en de nette badkamer met douchecabine, wastafel en toilet. Via de vaste trap
bereikt u de 2e verdieping met cv- opstelling en de mogelijkheid voor een 4e slaapkamer. De
woning is goed onderhouden, gunstig gelegen en alle voorzieningen op korte afstand. Tevens
kunt u makkelijk voor de deur parkeren. Kom kijken bij deze fraaie woning.

Vraagprijs €229.000 k.k.

Vraagprijs € 325.000 k.k.

Emmahoeve 12 - Slootdorp

Galjoen 2 - Wieringerwerf
Ruime vrijstaande woning gelegen in een rustige, kindvriendelijke villawijk op een kavel
van 750 m². Indeling: hal/ entree, toilet, kantoor, badkamer met douche, wastafel en toilet,
slaapkamer met inbouwkast, gesloten keuken voorzien van apparatuur, zoals vaatwasser en
gaskookplaat 6 pits. Bijkeuken met w.a. en w.d. en cv ketel, royale woonkamer met parketvloer en schuifpui naar terras en zonnige tuin met zonweringen. 1e etage: drie slaapkamers
met genoeg bergruimte en complete badkamer met ligbad en douche, wastafel en 3e toilet.
Naast de woning een oprit voor minstens 2 auto’s, garage en berging, samen 12 x 3 mtr. Grote
omliggende tuin met bossages eromheen.

Zoekt u een keurige woning, van een recent bouwjaar waar u niks meer aan hoeft te doen? Dan
is deze uitgebouwde middenwoning met diepe tuin zeker wat voor u. De woning is gunstig en
rustig gelegen in een kindvriendelijk buurt. De ruime woonkamer heeft een Frans eikenvloer en
openslaande tuindeuren naar de diepe op het zuiden gelegen tuin. Open hoekkeuken met alle
benodigde inbouwapparatuur. De sanitaire voorzieningen zijn keurig, op de begane grond het
toilet met hangend closet en fontein en op de 1e etage de royale badkamer met inloopdouche,
2e toilet en wastafel. Op de 1e etage zijn 3 slaapkamers met tevens de Frans eiken vloer en
gespoten wanden. Aan de achterzijde een grote dakkapel wat de slaapkamers zeer ruim maakt.
Vaste trap naar 2e etage met mogelijkheid tot het creëren van de 4e ruime slaapkamer, nu in
gebruik als wasruimte. De tuin is keurig ingericht en heeft geen inkijk van de achterzijde. Hier
kunt u in privacy van de zon genieten. Door het recente bouwjaar is de woning super geïsoleerd
en zijn de stookkosten laag.

Vraagprijs € 225.000 k.k.

vanafprijs € 375.000 k.k.
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“Mijn vader startte in 1968
hoveniersbedrijf ‘De Siertuin’
en blijkbaar valt de appel niet
ver van de boom, want na vijf
jaar werkzaam te zijn geweest in
de zaak nam ik het in 1989 over”,
vertelt Rob Elfring. Inmiddels
heeft de derde generatie, Rob’s
zoon Bart, ook plaatsgenomen
in het hoveniersbedrijf en

Hoveniersbedrijf

De Siertuin

houden de heren zich bezig met
tuinonderhoud, tuinaanleg,
bestrating en interieurbeplanting.
Daarnaast maken ze bijzondere

Vijftig jaar ervaring

De Siertuin heeft jarenlange ervaring en kennis,

tuinontwerpen.

Het bedrijf heeft ruim 50 jaar ervaring, maar gaat

waardoor Rob en Bart altijd een gedegen advies

goed met de tijd mee. Rob en zijn zoon weten dat

kunnen geven over tuininrichting en alles wat

de huidige tuintrends anders zijn dan die van

daarmee te maken heeft.

vroeger. “Vroeger was een tuin lang niet zo
belangrijk als nu. Anno 2019 is de tuin het

Naast de aanleg van en het advies over tuinen,

verlengstuk van de woning en krijgt het steeds

speelt onderhoud van particuliere- en

vaker een duidelijk thema. Nu is het bijvoorbeeld

bedrijfstuinen een belangrijke rol bij De Siertuin.

hip om een culinaire kooktuin te maken: de

“Wij maken onderhoudscontracten op maat, zodat

moestuin, maar dan 2.0 met een luxe buitenkeuken

de tuin van de klant altijd een verzorgde uitstraling

en open haard. Daarnaast wint de industriële look

heeft en dat de kosten overzichtelijk blijven.”

aan terrein, waarbij je kunt denken aan materialen
als beton, hardsteen, hout, bamboe en handmade

Creatief en bevlogen

producten.”

Rob en Bart zijn beiden een creatieve en bevlogen
hovenier en houden van hun vak. “Elke tuinaanleg

Wensen omzetten in een
droomtuin

is weer een uitdaging om er een droomtuin van te

Vader en zoon Elfring denken graag mee met de

grond, bloemen, planten, vijvers en andere

klant, want: “Tuintrends zijn natuurlijk

tuinelementen, dat maakt ons werk ontzettend

slechts trends, het gaat er uiteindelijk om of de

leuk!”

maken voor de klant. Heerlijk buiten bezig zijn met

klant zich lekker voelt in zijn tuin. En daar ligt
precies de leukste uitdaging in ons werk: de

Meer informatie:

wensen van de klant omzetten in een droomtuin!”

www.desiertuin.nl
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Duurzaamheid

meenemen in de hypotheek
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Het is een hot topic in Nederland:
duurzaamheid. Dit wordt in
de toekomst alleen nog maar
belangrijker. Verduurzamen
van de woning kost geld.
Hypotheekadviseur Simone Pankras,
al ruim 25 jaar werkzaam als
adviseur, adviseert haar klanten
regelmatig over de financiële
mogelijkheden als het gaat
om verduurzaming. “Duurzame
oplossingen kunnen veelal

volledig team Financieel Advies

meegefinancierd worden in de
hypotheek.”

Hoe ouder, hoe meer
mogelijkheden

deze kunnen opleveren.”
Bij Simone komt in vrijwel elk adviesgesprek

verdeeld, maar er wordt steeds meer duidelijk

In de regel geldt: hoe ouder het huis, hoe meer mo-

het onderwerp energiebesparende maatregelen

over de voordelen van het aansluiten van een

gelijkheden er zijn om de woning te verduurzamen.

aan de orde. “Als de klant geïnteresseerd is het

warmtepomp.

“Woningen die gebouwd zijn voor 1975 hebben

verduurzamen van de eigen woning, breng ik ze

vaak nog enkel glas en zijn slecht of matig geïso-

in contact met een energieadviseur. Deze heeft

Investeren in verduurzamen levert op de lange

leerd. Zolang dit niet wordt aangepakt zullen de

kennis van zaken en geeft een op maat gesneden

termijn geld op door energiebesparing. De kosten

energiekosten fors zijn. Huizen vanaf 1992 zijn be-

advies over de mogelijkheden. De klant geeft aan

gaan wel voor de baten uit. Afhankelijk van

ter geïsoleerd en hebben doorgaans een goede CV-

wat hij wel en niet wil. Onze taak is vervolgens om

de wensen van de klant en de reeds genomen

ketel. Toch zijn er ook voor woningen van na 1992

te adviseren over de financieringsmogelijkheden.”

maatregelen komen de kosten uit tussen de 10.000

kansen om het energieverbruik drastisch terug te

• Warmtepomp. De meningen zijn hier nog over

en 35.000 euro.

dringen. Met name de plaatsing van zonnepanelen

Een energieadviseur kan met allerlei tips komen.

kunnen hier een flink verschil maken”.

Hieronder de meest voorkomende:

Langer plezier van de woning

•O
 ptimale isolatie. Door HR++ glas en dak- plus

“Aan al deze aanpassingen kan dus een flink

Duurzame oplossingen
Simone legt uit dat toepassen van energiezuinige
maatregelen veel voordelen heeft. “Op de eerste

vloerisolatie in de woning te integreren, wordt de

prijskaartje zitten. Maar de overheid en de

energie een stuk efficiënter gebruikt.

banken spelen hier ook op in. De leencapaciteit

•A
 ansluiting op een warmtenet. Soms is het

kan zowel op inkomen als op de waarde van de

plaats komt dit het wooncomfort ten goede.

mogelijk om een woning aan te laten sluiten op

woning flink verruimd worden als men kiest voor

Daarnaast wordt de energierekening lager en is

stads- of buurtverwarming.

energiebesparende maatregelen.

het beter voor het milieu. Investeren in de woning
is bovendien een investering in de toekomst.
Naast een mogelijke waardeverhoging zal ook de

• Koken op inductie. Als er nog gas wordt gebruikt

Uiteraard gaat het hier om maatwerk en is het

in een woning is het verstandig om over te

per situatie verschillend. Juist door dit onderwerp

stappen op elektriciteit.

onderdeel te maken van het hypotheekadvies,

courantheid van de woning verbeteren. Het is dus

• Zonnepanelen. Hiermee kan men zelf elektriciteit

altijd verstandig om met een adviseur in gesprek

opwekken. Met een smartgrid kan de energie ook

te maken. Zo kan men nóg langer genieten van de

te gaan welke duurzame oplossingen er zijn en wat

lokaal worden opgeslagen voor later gebruik.

eigen woning!”
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hoeft men zich hierover later geen zorgen meer
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Bark 40 - Wieringerwerf

Bovenwiel 4 - Wieringerwaard
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brandenburg 3 - Anna Paulowna

de Binnenhof 29 - Schagen
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Diamant 32 - Anna Paulowna

Grote Sloot 498 - Oudesluis
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Jippesstraat 46 - Oudesluis

Landbouwstraat 24 - Kreileroord
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Lindenlaan 56 - Schagen

Maalsteen 15 - Wieringerwaard
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Reigerplantsoen 2 - Anna Paulowna

Van Eckstraat 23 - Wieringerwerf

HT

HT

OC
RK

OC
RK

VE

VE

Vermeerstraat 1 - Anna Paulowna

Vliestroom 92 - Wieringerwerf
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Zeis 1 - Wieringerwerf

Kogerlaan 71 - Schagen
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Hypothekenland

blijft complex

“Door de media en bepaalde
hypotheekverstrekkers wordt de indruk
gewekt dat hypotheken eenvoudiger
worden. Voor starters is dit in de regel
het geval, omdat er minder keuze is in
het soort hypotheken. Maar voor het
overgrote deel, de woningbezitters,
blijft het een complexe markt”, legt
André Vendrig, mede-eigenaar van
Verheul, uit.

“De woningbezitters hebben te maken met diverse

De hulpvraag neemt dus niet af, maar toe!”

fiscale regimes uit het verleden. Daarnaast kan

Wat wél verandert volgens André is het het

er ontzettend veel veranderd zijn in hun situatie.

hypotheekproces. “Doordat de hypotheekadviseur

Misschien hebben ze een andere baan, zijn ze

steeds meer gebruik kan maken van brondata, kost

gewisseld van partner of hebben ze nu een

het minder tijd om de papierrompslomp te regelen.

samengesteld gezin. Bij deze groep speelt er

Door systemen als Ockto kunnen gegevens van

zoveel meer dan alleen de hypotheekvorm.”

onder andere de Belastingdienst, werkgever, KVK
en UWV ingelezen worden in centrale systemen.

Vraagstukken die er écht toe
doen

De adviseur haalt ze vervolgens op, zonder
dat hij de klant daarbij nodig heeft. Dit scheelt

daar kunnen we nu nóg meer tijd aan besteden.

Terwijl de media de indruk blijft wekken dat

ontzettend veel uitzoekwerk en dus tijd!” Het

Fiscale en juridische vraagstukken, maar ook

men online, met behulp van robot advisering of

bemiddelingstraject is ook minder complex, omdat

levensvragen komen meer en uitgebreider aan

via hypotheek-binnen-één-week, geen adviseur

de informatie van geldverstrekkers automatisch

bod. Denk daarbij aan vragen als: ‘waar maak

meer nodig heeft, ziet André een andere tendens.

wordt ingeschoten.

je je zorgen om’, ‘wanneer wil je met pensioen’,

“Wij nemen waar dat mensen ontzettend veel

‘wil je straks meer of minder gaan werken’, ‘is

behoefte hebben aan een adviseur. Juist door de

Door deze manier van informatieverstrekking, kan

er een kinderwens’ en ‘wat moet er gebeuren als

veranderingen in het leven van de woningbezitters,

de hypotheekadviseur direct aan de slag met zijn

je ernstig ziek wordt’. Vraagstukken die echt van

maar ook door de vele hypotheekaanbieders op de

advies. “Dit gedeelte van de hypotheekaanvraag

belang zijn voor een goede, toekomstbestendige

markt, zien ze door de bomen het bos niet meer.

vonden en vinden wij ontzettend belangrijk! En

hypotheek!”
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Combinatie van online en offline

kun je nu eenmaal geen levensvraagstukken

we deze groep ook offline van een goed advies

De complexiteit van het afsluiten van een

bespreken. Een robot kan je ook geen zekerheid

kunnen voorzien. Via de robot kan er veel worden

hypotheek is dus niet afgenomen. Maar André ziet

geven of ontlasten. Dat weet ook deze groep,

uitgezocht, maar het geeft een extra veilig gevoel

wel dat zo’n 5 tot 10% van de hypotheekaanvragers

gelukkig. Het gaan nu eenmaal om één van

als een adviseur in levende lijve even meekijkt.

geïnteresseerd is in het online afsluiten van een

de grootste uitgaven in je leven en je gaat een

Door het combineren van de online tool samen met

hypotheek.

verplichting van 10, 20 of 30 jaar aan. Dat doe je

onze expertise en kennis, hopen we een vangnet te

niet ‘even’ online.”

zijn voor deze online generatie.

“Vooral starters en de nieuwe generatie kunnen

Uiteraard groeit Verheul ook gewoon mee met

Zodat ook zij een goede hypotheek kunnen

gebruik maken van robots. Maar ook zij hebben

zijn tijd en wordt er om die reden geïnvesteerd

afsluiten, waar ze over 10 tot 30 jaar nog steeds

een goed onderbouwd advies nodig. Met een robot

in een online tool. “We zetten online in, zodat

tevreden over zijn.”
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H W Mesdagstraat 1 - Schagen

Hofstraat 100 - Den Oever
Knusse vrijstaande woning gelegen in het centrum van Den Oever. De woning is geheel gerenoveerd in de periode van 2000 tot 2006. De sfeervolle woonkamer heeft een laminaatvloer,
zitplateau en een open haardhoek, luxe U-vorm keuken met natuurstenen granieten werkblad
en inbouwapparatuur. Pluspunt is de nieuwe badkamer van 2005 met spotjes in het plafond,
vloerverwarming, douchecabine, hangend closet en badmeubel. Boven zijn nog 2 ruime slaapkamers met dakkapel. De achtertuin is voornamelijk voorzien van sierbestrating en heeft een
houten tuinchalet, fruitbomen en schuttingen rondom. Gelegen op een perceel van 179 m².
Eventueel is een ruime garage van ca. 25 m² op 50 meter afstand te koop.

Deze hoekwoning is klaar om een metamorfose te ondergaan en helemaal eigen te maken!
Echt een topstek om te wonen nabij het centrum van Schagen. Via de hal is er toegang tot de
woonkamer en de dichte keuken. Deze heeft een keukenblok met enkele spoelbak, afzuigkap
en een geiser welke voorziet in warm water. Via de keuken is er doorgang naar de berging met
wasmachine opstelling. De woonkamer heeft een schuifpui waardoor u de heerlijk ruime tuin
betreedt met schuur en tuinhuis. Boven zijn 3 slaapkamers waarvan 2 met vaste kasten en de
eenvoudige badkamer met douche, toilet en wastafel. Via de vaste trap komt u op de 2e verdieping met cv-opstelling uit 2016. Tevens is hier de 4e ruime slaapkamer met Velux dakraam. De
woning is aan zowel de voor- als achterzijde vrij gelegen en heeft een heerlijk diepe en zonnige
achtertuin op het zuiden. Kortom een woning met veel mogelijkheden op loopafstand van het
gezellige centrum van Schagen!

Richtprijs € 250.000 k.k.

Vraagprijs € 175.000 k.k.

Industrieweg 10 - Middenmeer

Klieftstraat 46 - Hippolytushoef

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 bureau’s
meteen installeren, want de kantoorruimtes zijn helemaal nieuw ingericht. Eventueel kunt u
er een aangrenzende bedrijfsunit van ongeveer 55 m² erbij huren, nummer 10a (lege unit met
autodeur) te huur voor € 350,-- per maand/€ 50.000,-- k.k. excl. btw.

Prima opgeknapte middenwoning met een onderhoudsvriendelijke tuin en op loopafstand van
het centrum. De woonkamer is straatgericht en licht door 2 ramen. De keuken heeft een
modern aanrecht in rechte opstelling kleur mat wit en met houtstructuur, diverse inbouwapparatuur en openslaande deuren naar het terras. Boven zijn 2 slaapkamers beide met keurige
laminaatvloer en velux dakraam. Lichte badkamer met ruime douchecabine, wastafelmeubel
hangend closet, design radiator en lichtkoepel. Aparte ruimte voor de cv ketel en de wasmachine en droger. Achtertuin is geheel bestraat met een grote houten berging en schuttingen
rondom. De woning is gelegen in een rustige straat op loopafstand van het centrum van Hippolytushoef met diverse voorzieningen.

VRAAGPRIJS bij koop € 110.000 k.k.
excl BTW voor een kantoorunit.

VRAAGPRIJS bij koop € 209.000 k.k. excl BTW
voor beide kantoorunits.

HUURPRIJS € 675 excl. BTW, per maand p. kantoor

Vraagprijs € 159.000 k.k.

Beide kantoren voor € 1.350,- p/mnd
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Hoofdsponsor zegt na weer een succesvolle editie steun toe voor derde aflevering van jeugdtoernooi
Er was al het reguliere Grand-Prix
circuit voor de Noord-Hollandse
schaakjeugd, maar het Verheul
Schager jeugdschaaktoernooi had in
april de primeur van de Super-Grand
Prix. Dat hield in: vier vierkampen
voor de sterkere jeugdspelers van de
provincie. De sterkste vierkamp in het
Regius College, locatie Emmalaan, werd
gewonnen door de elfjarige Dennis
Jansma uit Monnickendam met twee
punten uit drie partijen. Hij zegevierde
op basis van onderling resultaat, want
de Amsterdammer Matteo van Cleef
behaalde ook twee punten.

Schager Verheul jeugdschaaktoernooi
heeft met Super-Grand Prix Noord-Hollandse primeur
Nog een primeur op het jeugdschaaktoernooi:

Tranen werden een lach

met een lach van ‘veertien centimeter breed’ of

geldprijzen. Voor de eerste twee in elke vierkamp

De organisatie kreeg verder net als vorig jaar

sowieso met een vergulde blik van plezier. En

overhandigde André Vendrig, algemeen

hulp van ouders die bereid waren als tafelleider

er was een echte meester aanwezig van wie ze

directeur van Verheul, een envelop met inhoud.

te fungeren. Dat is meer dan alleen uitslagen

het ‘echte werk’ konden leren: grootmeester

De andere veelal jongere spelers, dat waren er

noteren: de krenten in de pap gedurende deze

Harmen Jonkman, die zijn dochters Sophia

ongeveer honderd, kleurden net als vorig jaar de

middag waren ouders en leden van Mach die

en Amelia begeleidde op het evenement. Een

achtkampen in. Het goud in de hoogste achtkamp

na een ronde met de kinderen partijen zaten te

beeld dat beklijfde was dat van de voormalige

ging naar de elfjarige Guido Hesselingen uit

analyseren of gewoon een potje zaten te spelen.

schaakprofessional die één van zijn dochter

Alkmaar met 5,5 punt uit zeven partijen. Hij

Mogelijke tranen werden dan snel vervangen

onderwees na een partij. Die kennisoverdracht, dat

verloor de laatste partij van Tjacko Bok van HWP

voor een lach, maar tien minuten later was er

is samen met het enthousiasme van de kinderen

Haarlem, maar dat had geen consequenties omdat

bij de kids alweer de verbeten blik. Ook bij de

de toekomst van het schaken.

runner-up Stefan van de Duijs van het Haarlemse

allerjongsten van vijf- en zesjarigen. Ze komen nog

Kennemer Combinatie ook verloor. Bok werd

nauwelijks boven de tafel, maar het was opvallend

hierdoor tweede met vijf punten, Van de Duijs

dat juist daar tijdens de Verheul Grand Prix de

viel met 4,5 punt buiten de top drie, omdat Gagik

langste partijen werden gespeeld. De allerlangste,

Artunov van de organiserende vereniging Magnus

die werden afgewerkt in de Super Grand-Prix,

Anna Paulowna Chess (Mach) evenveel punten

maar daar hadden ze ook een ruimere bedenktijd.

had en het Noordkop-talent de onderlinge partij

Wat hier opviel was de rust die de spelers en

van de Haarlemmer had gewonnen. Vorig jaar

speelsters (er deden weer aardig wat meisjes mee)

leidde dat bij Artunov tot tranen toen hij na een

konden opbrengen: minutenlang nadenken over

vergelijkbaar scenario net buiten de prijzen viel, dit

een zet, zouden die kinderen doordeweeks in het

jaar had de organisatie zich beter voorbereid door

klaslokaal ook zo rustig zijn?

aanmoedigingsprijzen weg te geven. Van de Duijs
kreeg zo’n beker als positief signaal richting zijn

“Logisch dat ze zo geconcentreerd zijn, dit is hun

talent en dat werkte: de jongen straalde van oor

passie”, merkte een oplettende oude op. Of zoals

tot oor dat hij toch nog, ondanks het verlies in de

voorzitter en spreekstalmeester Jos Hendriks

slotronde, naar voren mocht komen.

van Mach het verwoordde: de kinderen schaakten
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Kruiswijk 19d - Anna Paulowna

Lindelaan 19 - Middenmeer
Ruime middenwoning met vrij uitzicht over plantsoen en garagebox direct achter de woning
met elektra. De ligging is rustig en ideaal voor kinderen. U komt binnen via de voorentree met
meterkast en toilet. De royale straatgerichte woonkamer heeft uitzicht op openbaar groen
en een mooie waterpartij. Doorloop naar de luxe open hoekkeuken met inbouwapparatuur en
gezellige bar en een aanbouw-bijkeuken met opstelling voor de wasmachine. Eerste etage
met drie ruime slaapkamers, badkamer met bad, wastafel en toilet. De grote zolder met veel
bergruimte is middels een vlizotrap bereikbaar. Op het achtergelegen parkeerplein staat de
garagebox.

Ondernemers grijp deze kans! Deze praktische bedrijfsunit met een kantooretage staat op
bedrijventerrein Kruiswijk. Het geheel heeft een BVO van 140 m² (2 x 70 m²). De begane grond
van ca. 70 m² bestaat grotendeels uit een werkplaats met een overheaddeur. Aparte entree
met een trap naar de eerste etage met kantoorruimte, serverruimte, archiefruimte, keuken en
sanitair (douche, wastafelmeubel en toilet). De unit is netjes onderhouden en onlangs is de
erfverharding aan de voorzijde opnieuw bestraat.

Vraagprijs € 99.000 k.k. geen B.T.W

Vraagprijs € 212.000 k.k.

Melchiorstraat 23 - Oudesluis

Melkdistel 20 Middenmeer
Heeft u deze prachtige vrijstaande villa met dubbele garage al gezien? Deze woning is van
alle gemakken voorzien, zoals op drie etages een badkamer, slaapkamers en toiletten. Bij
binnenkomst ziet u het meteen, de woning is zeer ruim en prachtig afgewerkt met houten - en
natuurstenen vloeren. De uitgebreide keuken is voorzien van veel apparatuur, zoals 2 vaatwassers, amerikaanse koelkast, 4 gaspitten, aparte wokbrander en vergrote spoelbak. Vanuit de
keuken komt u in de lichte living, met comfortabele gashaard en tuindeuren naar het terras
met buitenhaard en royale veranda aan de woning. In de tuin waant u zich op vakantie met
mooi terras, gazon en plek voor hottube en buitendouche voorbereid. Zowel in het souterrain
als op de 1e etage zijn royale slaapkamers, zodat de woning ook ideaal is voor een groot
gezin, als mantelzorgwoning of met gastenverblijf. Ook een eigen praktijk aan huis behoort
tot de mogelijkheden. Inpandige garage en 2e garage/berging aanwezig. Voor een uitgebreide
rondleiding staan wij voor u klaar.

Op een mooie en rustige plek in het pittoreske Oudesluis staat deze ruime opgeknapte hoekwoning op maar liefst 285 m2 eigen grond. De woning is recent op diverse punten opgeknapt.
Zo is de keuken nieuw, zijn er tuindeuren geplaast en is eigenlijk de hele woning nieuw gestoffeerd. Daarnaast zijn er enkele isolatievoorzieningen aangebracht. Zo is de kruipruimte
opgevuld met siliconenchips en zijn de muren nageïsoleerd. Op de begane grond is een doorzon
woonkamer met fraaie laminaat vloer, nieuwe tuindeuren naar de ruime achtertuin, moderne
nieuwe keuken in hoekopstelling en doorgang naar de bijkeuken met wasmachineaansluiting.
Door de grote van de woonkamer is naast de zitkamer meer dan genoeg ruimte voor een grote
eettafel bij de keuken. De nette badkamer heeft een douche, ligbad en wastafelmeubel. Boven
zijn maar liefst 4 slaapkamers en voorzien van een dakkapel! De achtertuin is ruim, heeft een
terras, gazon, houten tuinhuis en is achterom te bereiken. Naast de woning staat de houten
garage met elektra en overheaddeur.

Vraagprijs € 199.000 k.k.

Vraagprijs € 529.000 k.k
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Eerste Verheul

Bedrijventoernooi Volleybal

ook een succes!

Het eerste Verheul Bedrijventoernooi
Volleybal in april was een groot succes.
Er deden tien teams mee waarmee de
Zuiderzeehal in Wieringerwerf goed
gevuld was. Verheul was met twee teams
present, het toernooi werd gewonnen
door VV Dol voor Houtsmit. Verheul 2
pakte het brons, Verheul 1 eindigde
als zesde. Complimenten voor de jonge
bestuursleden Thirza Jansen en Mariska
Zuidema van Volleybalvereniging
Wieringermeer die het evenement perfect
organiseerden!
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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 Notarissen

Bouwbedrijf Appelman

Tip top vloeren

Kroon Keukens

HSB-Schilders

Credion

Familie veenstra

Wim en Ina van der Veeke
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Siesoo hairstudio

De siertuin

Onze Makelaars

Kantoor Anna Paulowna

Kantoor Julianadorp

Kantoor Schagen

Kantoor Wieringerwerf

Molenvaart 261

Schoolweg 10

Nieuwstraat 47

Sternstraat 37

1761 AE Anna Paulowna

1787 AW Julianadorp

1741 BV Schagen

1771 AN Wieringerwerf

tel. 0223 - 52 17 50

tel. 0223 – 74 70 10

tel. 0224 – 21 76 00

tel. 0227 - 60 28 24

E-mail: info@phverheul.nl

E-mail: info@phverheul.nl

E-mail: info@phverheul.nl

E-mail: info@phverheul.nl

www.phverheul.nl

