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Voor u ligt alweer de vijfde editie van het
Verheul/Van der Voort Magazine. Veiligheid is
het thema van deze uitgave. Een grondslag dat
voor het overgrote deel van de Nederlanders
heel gewoon is. Hier hoort veiligheid, net als
voedsel, tot onze basisbehoeftes. En dat is in
ons land over het algemeen goed geregeld.

Wanneer we 5000 kilometer verderop kijken, dan is
veiligheid helemaal niet zo vanzelfsprekend. Daar is het
niet ‘gewoon’ om een dak boven het hoofd of brood op de
plank te hebben. Wij ervaren veiligheid dus anders. Wij
kunnen ons zorgen maken over bijvoorbeeld een lage
hypotheekrente, zodat onze woonsituatie niet in gevaar
komt. Ook cybercrime en brandgevaar zijn onderwerpen
waar wij ons druk over kunnen maken. Kortom; we zijn
een aantal ‘levels’ verder dan vele andere landen als het
om veiligheid gaat.
Afgaande op de risicomonitor is de kans dat in een
huishouden een brand door elektrische apparatuur
ontstaat, per jaar ongeveer 1 op de 150. Dit risico
kunnen we al beperken door apparatuur uit te
schakelen en de CV en meterkast eens in de zoveel
tijd te laten checken door een monteur. Spannender
wordt het als we het over digitale veiligheid hebben.
Hierin zijn wij ontzettend kwetsbaar! Aan de ene
kant gebruiken we digitalisering om ons huis te

Veiligheid

is niet vanzelfsprekend

beschermen, maar aan de andere kant kan een
hack alles uitschakelen in uw leefomgeving.
In dit magazine geven diverse adviseurs,
klanten en partners tips en tricks hoe u met
dergelijke veiligheidsrisico’s om kunt gaan.
Bij Verheul en Van der Voort staat zowel
fysieke als digitale veiligheid hoog in
het vaandel, zodat wij met een gerust
hart kunnen zeggen: ‘bij ons bent u
veilig’.
Fijne en veilige feestdagen gewenst!
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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.
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Makelaardij en Taxaties
Of het nu gaat om de koop of verkoop van een

financieel advies Verheul Huis &
Hypotheek

gezinswoning, woonboerderij, appartement of

Een onafhankelijke positie, betrouwbare adviezen

bedrijfspand; alle makelaars van Verheul zijn

en een grondige kennis van zaken. Dit zijn de drie

toegewijde specialisten die gaan voor resultaat.

grondbeginselen van de financieel adviseurs bij

• NVM – makelaars.

instrument als het gaat om goed verzekeren
tegen relatief lage kosten.
• Met de Assurantie-Taxatie kan Verheul de
ondernemer geheel of gedeeltelijk ontzorgen.

Huis & Hypotheek om een langdurige en goede

Adviseurs voor het leven, die ondernemers

relatie met de klanten te waarborgen.

serieus nemen.

• We zijn onafhankelijk en vinden altijd de meest

Echtscheidingsadvies

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

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

Adviseurs voor het leven, die woondromen
serieus nemen!

We hebben adviseurs in huis die speciaal opgeleid
en gecertificeerd zijn om echtscheidingen in
financieel opzicht op een juiste manier af te
wikkelen. Een echtscheiding is al moeilijk genoeg,
daarom is het verstandig om ons in te schakelen bij

Adviseurs voor het leven, die ervoor zorgen dat

de afwikkeling van de financiële huishouding.

het een aangenaam leven blijft.

Verzekeren en Sparen

• We zorgen dat de advocaatkosten laag blijven.

We zijn ons ervan bewust dat een verzekering

Verzuimbegeleiding

zijn werk moet doen als het er echt op aan komt.

Tien tot dertig procent van de kosten van ziekte en

De essentie van verzekeren is dat het aan de

arbeidsongeschiktheid is beïnvloedbaar. Volgens

verwachtingen van de klant moet voldoen als het

de ervaring van Hollands Kroon Risicobeheer, een

noodlot heeft toegeslagen.

dochteronderneming van Verheul Groep, kunnen

• Samen hebben we heeft een duidelijke lokale

• De adviseur is persoonlijk betrokken en komt
daardoor tot snellere resultaten en oplossingen.
• We zijn eerlijk, open en recht door zee. Ook als
het om lastige vragen gaat.
• Complete ontzorging nu en na de echtscheiding,

die kosten omlaag gebracht worden door verzuim

dankzij een convenant, (kinder)regeling en

anders aan te pakken.

financiële planningen.

kleur, maar als volmacht ook een uitgebreid
landelijk netwerk.

Adviseurs voor het leven, die nooit verzuimen.

Adviseurs voor het leven, die bewijzen wat zij
waard zijn, als het even tegen zit.

• een samengesteld verzekeringspakket sluit aan
op het specifieke risicobeeld van de regio.

Bedrijfsverzekeringen

Pensioen en Inkomen

zakelijk, compleet ontzorgen als het om

Met de ervaring in het assurantievak zijn we

Bijna iedereen meet de zekerheid en de kwaliteit

verzekeringszaken gaat.

goed in staat de risico’s van een onderneming

van het leven af aan inkomen en pensioen. Voor

vaak met minder verzekeringen beter te

ondernemers is deze combinatie zelfs nog

regelen. Uit de praktijk blijkt elke keer dat uit de

meer dan dat, want zij zijn ook verantwoordelijk

verzekeringsportefeuille van een nieuwe klant

voor de financiën van de onderneming en haar

verbetering wordt gehaald!

werknemers.

• Ook voor bedrijven maken we een

• We zorgen voor een passend pensioen voor de

• We kunnen de klant, particulier of

• Ook in geldzaken is het bedrijf betrokken met de
service ‘Regiobank’.
Adviseurs voor het leven, die zorgen dat een
verzekering uitbetaalt als het nodig is!

verzekeringspakket op maat.
• De Assurantie-Taxatie is een belangrijk

ondernemer en het personeel.
• We beheren vele collectieve
personeelsregelingen.
• Ook op individuele basis leveren we maatwerk.
• Er wordt volop gebruik gemaakt van de
digitale mogelijkheden en koppelingen met
salarispakketten.
Adviseurs voor het leven, die pensioen en
inkomen laten werken voor ondernemers.
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Bargengd 8 - Hippolytushoef

Beltstraat 29-31 - Hippolytushoef
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. De ruime badkamer met
dakkapel en vloerverwarming is voorzien van douche, toilet, bidet, dubbele wastafel en ligbad.

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 kunststof 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.

Binnenhaven 92 - Den Helder

Zr siffelslaan - anna paulowna
Ruimtelijk halfvrijstaand “hoog”huys met vrij uitzicht en mogelijkheid tot garage.
De zuidgerichte woonkamer heeft veel ruiten waardoor veel licht binnentreedt en waardoor u
al vroeg in de lente niet meer de kachel hoeft aan te zetten. De speelse diagonale hoek geeft
vele mogelijkheden tot opstelling van de woonkamer. De keuken is in L-vorm opgezet en heeft
inbouwapparatuur en directe uitgang naar de volbetegelde achtertuin. Een ruim chalet met
zelfs nog een zijberging zorgen voor meer dan voldoende bergruimte
De 1e verdieping heeft een massieve masterbedroom met vaste ‘trap’kast, een 2e slaapkamer, een bergkast en een ruime badkamer met douche en wasmachine aansluiting. Via de
vaste trap komt men op de 2e verdieping waar nog 2 aardig ruime slaapkamers. En dan is
er nog een derde verdieping ook. Deze kan gebruikt worden als bergzolder en verbaast u nog
qua ruimte.

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

vanafprijs € 369.000,- k.k.
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Overname Kantoor

Borst

Vanaf 1 januari 2020 nemen wij de portefeuille van kantoor Borst, makelaar en
assurantiekantoor uit Anna Paulowna, over. Alle activiteiten met betrekking tot de
verzekeringen, hypotheken en de makelaardij worden overgedragen. Medewerkers
Miranda Blaauw en Anna Dignum blijven de contactpersonen voor de verzekeringen en
Remko Borst blijft in de makelaardij werkzaam. Wel zo vertrouwd, toch!

Altijd in de Buurt

Dank voor 100 jaar vertrouwen

Extra fijn is dat de klanten van Borst nu altijd een

Eigenaren Loek en Lies Borst willen al hun relaties

vestiging van het kantoor in de buurt hebben: Anna

bedanken voor bijna 100 jaar vertrouwen. Loek:

Paulowna, Schagen, Wieringerwerf en Julianadorp.

“Wij zullen de contacten gaan missen, maar kijken

Daarnaast profiteert men van de passende

uit naar een nieuwe fase in ons leven.

dienstverlening op het gebied van wonen, werken en

We sluiten met een goed gevoel ons werkzame

ondernemen en kan men terecht voor alle vragen

leven af en zijn er van overtuigd dat de zaken van

over verzekeringen, pensioenen, hypotheken,

de relaties van Borst nu in goede handen blijven bij

makelaardij, financiële zaken en echtscheidingen.

De Verheul groep uit Anna Paulowna.”
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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 brugse abdijmoef bakstenen en geglazuurde
dakpannen (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 inbouwapparatuur. 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.

Vanafprijs € 585.000,- k.k.
Vraagprijs € 589.000,- k.k.

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.

Vanafprijs € 699.000,- k.k.
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Toch is het niet de bedoeling om heel veel groter
te groeien. “We willen ervoor waken dat die
korte lijnen verdwijnen of dat we niet meer zelf
op de werkvloer aanwezig kunnen zijn. Doordat

Jongens DE WIT

samen sterk

we naast de klant staan en zelf aanwezig zijn
op de bouwplaats, kunnen we snel schakelen
en meedenken bij uitdagingen. Dat vinden we
belangrijk.”

Van keukens tot bouwprojecten
Jongens DE WIT neemt allerlei opdrachten

Wat ooit begon in de stolpboerderij van hun ouders, is inmiddels uitgegroeid tot een
volwaardig bedrijf. In het begin nog als twee opzichzelfstaande firma’s, maar sinds
2012 runnen de broers Edo en Sjors samen Jongens DE WIT bouw & interieur. “Onze

aan. Of dit nu het ontwerpen en maken van een
eikenhouten keuken is of het begeleiden van een
groot bouwproject; de broers draaien hun hand er
niet voor om. “Voor Verheul en Van der Voort zijn

werkzaamheden vullen elkaar heel goed aan, waardoor we een totaalpakket kunnen

we verantwoordelijk geweest voor de renovatie

bieden aan de klant. Samen staan we nu eenmaal sterker dan alleen”, vertelt Sjors.

van het kantoorpand in Schagen. Dit hebben
we volledig aangestuurd en ook hebben we de
inrichting verzorgd.”

De stolp van De Wit werd in 2011 door een brand

deze manier van werken zijn vruchten afwerpt.”

getroffen. De broers waren genoodzaakt te

Sjors bedoelt hiermee dat hun naam van mond-

Het grootste project dat de jongens tot nu toe

verhuizen. “We hebben van de nood een deugd

tot-mond gaat. “Inmiddels hebben we drie

hebben gedaan betreft zeven drijvende woningen

gemaakt. Niet alleen voegden we onze bedrijven

medewerkers in dienst. Met z’n tweeën konden we

in Brabant. “Een bijzondere opdracht, waarbij we

samen, we hebben ook direct een pand van 600m2

de aanvragen gewoon niet aan.”

door de projectontwikkelaar als aannemer waren

aan de Zijperweg in Schagen neergezet. Hiervan

ingehuurd. We moesten op betonnen drijvers

verhuren we de helft, maar inmiddels hebben we

prefab woningen bouwen. Door het gewicht van

zelf alweer een pand erbij voor onze opslag!”

het huis staat deze op palen, maar zodra het
water zo’n 60 cm stijgt gaat het drijven. Dit soort

Groei door kwaliteit

opdrachten maakt ons werk nóg interessanter dan

Doordat beiden gezegend zijn met twee

dat het al is!”, aldus Sjors.

rechterhanden en een ondernemersmentaliteit,
groeit het bedrijf continu. “Korte lijnen en

Meer info:
www.jongensdewit.nl

langdurige kwaliteit door de juiste materiaalkeuze
staan bij ons op nummer één. Het is onze missie
om woningen en interieurs af te leveren die bij
wijze van spreken 100 jaar meegaan! We zien dat
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Jay Klaaren uit Hippolytushoef is
met zijn 24 jaar een jonge makelaar
binnen Verheul. Maar laat je niet
afleiden door zijn leeftijd, want qua
vakkennis doet hij niet onder aan de
senioren. “Zo’n vier jaar geleden ben
ik na mijn afstudeerstage bij Verheul
blijven ‘plakken’. Ik ben begonnen als
assistent makelaar onder de vleugels
van Hans Bos en inmiddels heb ik zelf
al een mooi portfolio opgebouwd.”

Een veilige woning

verkoopt sneller

Van makelaar tot
kantoormanager

Afwisselend werk

Betaalbare preventie

Jay vindt de afwisseling in de werkzaamheden erg

De makelaar benadrukt dat niet alleen dure

Naast dat hij een 40-urige werkweek heeft, volgt

fijn. “We zijn zowel binnen als buiten aan het werk.

camerasystemen een huis een veilig gevoel

hij de opleiding tot makelaar. “Het is mijn streven

Daarnaast spreken we heel veel verschillende

geven. “Je kunt met kleine, vaak zeer betaalbare

om steeds verder te komen op dit vakgebied. Eerst

mensen en mogen we een kijkje nemen in hun

oplossingen al preventief veel bereiken. Denk

makelaar, wellicht daarna taxateur. Misschien

leven.” De makelaar legt uit dat de unieke gevallen

aan dubbel glas, sloten met een keurmerk

wil ik zelfs de papieren halen die nodig zijn om

zijn dag maken. “Laatst mocht ik een woning

en een lamp met bewegingssensor.” Naast

BOG-makelaar te worden.” Jay is dus ‘eager-

verkopen van een ouder echtpaar. Ze waren

inbraakpreventie kan men zich ook beschermen

to-learn’ en zijn ambitie gaat zelfs verder dan

ontzettend blij dat alles snel en goed geregeld

tegen bijvoorbeeld brand. “Bij zo’n 50% (!) van

diploma’s halen. “Ik zou het super tof vinden om

was. Binnen no-time konden ze in hun nieuwe,

de huizen in ons portfolio hangt een rook- en/of

kantoormanager te worden. Onder de vleugels

gelijkvloerse huurwoning trekken. Hierdoor nam

koolmonoxidemelder die het niet doet. Dit brengt

vandaan en op eigen benen staan!”

hun woongenot weer toe. Dit soort opdrachten

onnodig risico’s met zich mee. Ik geef dan ook

Dat het makelaarsvak hem ligt is wel duidelijk,

geeft mij een tevreden gevoel!”

altijd het advies de melders te activeren.”

Steeds meer
veiligheidsmaatregelen

Gelukkig ziet Jay in zijn klantenkring dat men

beeld bij een makelaar. Deze moet in de vijftig
zijn en een bekende naam hebben. Of men kent

De afgelopen jaren ziet Jay een verandering

het huis. “De reclames van de overheid, zoals

de makelaar al vanuit persoonlijke sferen. Bij

op de woningmarkt ontstaan op het gebied van

die met de slogan ‘maak het ze niet te makkelijk’

mij ligt dat even anders. Gelukkig werk ik onder

veiligheid. “Ik merk, vooral in het buitengebied,

dragen daar zeker aan bij. Ik zie steeds vaker

de gevestigde naam van Verheul en na enkele

dat er steeds meer bewakingscamera’s en andere

WhatsApp-buurtpreventies ontstaan en men

gesprekken zijn vaak alle twijfels bij de klant

gadgets in en om het huis aanwezig zijn.” Al

haalt standaard waardevolle spullen uit het zicht.

weggenomen. Uiteraard verandert dit, naarmate

die veiligheidsmaatregelen maken een woning

Alle voorzorgsmaatregelen, hoe klein ze ook zijn,

ik mijn portfolio verder opbouw en mensen mij

niet direct meer waard, legt hij uit. “Het ‘veilige

dragen bij aan veilig wonen. Iets waar we als

ook persoonlijk gaan kennen. Daarnaast vind ik

gevoel’ dat hiermee wordt gecreëerd, kan er wel

makelaar misschien niet direct mee te maken

het prettig om in mijn directe omgeving te werken,

voor zorgen dat een huis sneller wordt verkocht.

hebben, maar wat uiteindelijk wel bijdraagt aan

zoals Wieringen en de Wieringermeer. Dit gebied

Uiteraard moet je niet doorslaan met camera’s

een snellere verkoop van een woning. Mensen

ken ik als mijn broekzak en dat is natuurlijk ook

en dergelijke, want dan geef je het gevoel dat die

zoeken een plek waar ze zich veilig en vertrouwd

fijn voor de klant.”

voorzorgsmaatregelen nodig zijn.”

voelen.”

maar hij legt ook uit dat het als jonge makelaar
soms best lastig kan zijn. “Men heeft een bepaald
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steeds bewuster bezig is met veiligheid in en om

Slingerweg 64 - Hippolytushoef

Weereweg 10 - Lutjewinkel
Charmant gesitueerde charmante vrijstaande woning met garage. Op een rustig plekje in het
oude bebouwingspatroon ligt deze woning. Een heerlijk vrije tuin, parkeerruimte en een ruime
garage/berging, die de achterzijde afsluit. De deels houten woning heeft een knusse woonkamer voorzien van een erker en bevat een zit- en eetgedeelte. Grenzend aan de kamer een fijne
serre met tuintoegang. Naast het eetgedeelte de hoge keuken met een veel lichtbrengend
dakraam. Op de begane grond bovendien 2 slaapkamers en een badkamer met toilet en ligbad/douche. De entree is uitgebouwd tot een “voor”kamer die ook als lounge gebruikt wordt.
Op de 1e verdieping is een dakkapel aangebracht. Hier bevindt zich ook de HR CV combiketel,
bergruimte en een lage kamer.

Zoekt u een recent opgeknapte woning waar u gelijk in kan? Zoek dan niet verder en kom
kijken bij deze gezellige tussenwoning. Gunstig gelegen aan de Slingerweg nabij het centrum
van Hippolytushoef. U loopt of fiets zo het dorp in! De doorzon woonkamer heeft veel lichtinval
door de openslaande tuindeuren en een nette afwerking met sierlijsten bij het plafond en alle
wanden plafond gespoten. De woonkamer gaat over in de nette keuken met verschillende
inbouwapparatuur en in rechte opstelling. Deur naar de lange bijkeuken met hier ook de
badkamer en het toilet. Beide zijn in 2019 vernieuwd. Op de eerste etage zijn er drie nette
slaapkamers met laminaatvloer en een vaste trap naar de tweede etage, die ruim genoeg is
voor een vierde slaapkamer. Zonnige tuin op het zuidwesten met veel privacy. Onderhoudsvrij,
want het is volledig bestraat en heeft schuttingen rondom met poort aan achterzijde naar
achtergelegen steeg. Kom langs en laat u verrassen.

Vanafprijs € 175.000,- k.k.

De Dreef 20 - Schagen

Saffier 21 - Anna Paulowna

Dit is werkelijk een fantastisch huis! Het is groot, vrijstaand, modern en ligt goed op de zon
en vlakbij centrum en NS-station. Daarnaast is de afwerking uitstekend en goed verzorgd.
Het pand staat op een prima kavel van 289 m² groot en heeft een onderhoudsarme tuin. Op
de oprit, met carport, kunnen 2 auto’s staan. In de woning valt de strakke afwerking op, de
net nieuw geplaatste keuken en de heerlijk lichte woonkamer. De keuken is hypermodern
met verhoogd composiet werkblad, diverse moderne inbouwapparatuur zoals een Quooker,
3 diverse ovens, vacumeerlade, koelkast XL, vaatwasser XL en mooie inductie kookplaat met
geïntegreerde afzuiging. In de bijkeuken zijn wasmachine en droger netjes weggewerkt in de
vaste kasten, is er een handig keukenblokje en een achterdeur naar de tuin. Aan de voorkant
zijn dubbele deuren. Overal zijn bij binnenkomst sensoren aangebracht zodat je altijd goed
verlicht binnenkomt. Op de eerste verdieping zijn 3 slaapkamers waarvan de ruimte in de
ouderslaapkamer opvallend is.

Een kast van een huis met garage. Ruim opgezette woonkamer met erker, open keuken en eetkamer. Royale tuin op het zuidwesten gelegen. De basiskeuken is aanwezig met vlakscherm
afzuiging en flink wat kastruimte. De 1e verdieping is ook weer ruim en groot. Een ruime
overloop, een plek voor een hobby- of computerhoek, een berging met installaties als wasmachine, warmte terugwin unit (WTW) en uiteraard CV-combiketel. 1 slaapkamer van meer dan
7 X 4 meter. Dan is er nog een slaapkamer boven de garage. Grote badkamer met raam, bad,
toilet en wastafel. De 2e verdieping heeft een infrarood sauna en bergruimte ernaast. Een flink
dakterras en 2 slaapkamers. Hierdoor heb je in totaal in deze woning 4 slaapkamers met de
mogelijkheid om op de 1e verdieping nog te splitsen naar een 5e kamer.
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tussenwoning. ,,Makelaar Hans Bos heeft achter
de schermen alles geregeld: Hij heeft gekeken
welk type huis bij ons budget paste, welke huizen
pasten bij onze smaak en ook de bezichtigingen
geregeld.” Dat waren er overigens maar twee: de
tweede woning aan de Ploeg was direct ‘raak’.

EEN WOONDROOM
,,Vooral mijn man was helemaal weg van de woning.
Ik vond haar mooi, maar er moesten wel wat dingen
veranderen. Want roze tegels in de badkamer
bijvoorbeeld, dat kan echt niet. Ik zei: Of we passen
dit aan of we doen het niet.” Makelaars Jay Klaaren
en Jos Jenster hebben de twee bezichtigingen
begeleid die Selina en Menno hebben gehad. ,,Ook
op en top professioneel”, vertelt Selina over de twee

SELINA VELTHUIJSEN-TOL
HEEFT BLINDELINGS VERTROUWEN IN VERHEUL

mannen. ,,Ze keken bij wijze van spreken achter
de muren of er geen sprake was van achterstallig
onderhoud. Maar dat was er gewoon niet. Er zat
nog geen schroef scheef! De vorige eigenaar heeft
de woning in perfecte staat achtergelaten. Sterker
nog, hij heeft haar verfraaid met onder meer een
uitbouw van de keuken en een grotere garage.”

WIERINGERWERF- Een vertrouwensband

geleden toen ze in Wieringerwerf kwam wonen.

Ook over hypotheekadviseur Helen Dollekens is het

die in ruim zeventien jaar is opgebouwd

,,Ook toen heb ik voor Verheul gekozen. Dat

stel erg tevreden. ,,Ook een open vrouw die lekker

en die jaar na jaar alleen maar sterker

was in eerste instantie een praktisch besluit. Ik

direct communiceert”, aldus Selina. ,,Er was gelijk

wordt. Praat met Selina Velthuijsen-Tol

kende geen makelaars in de omgeving, zag een

een klik. En een professional hè? Zij heeft dat lage

en haar man Menno over Verheul en er

bordje Verheul in een tuin staan en heb gebeld.

rentepercentage geregeld.”

verschijnt een lach op hun gelaat in de
tuin van hun nieuwe twee-onder-een-kapwoning in Wieringerwerf.

Zo eenvoudig was het. Ik weet niet meer met
persoonlijke benadering van de onderneming mij

VERTROUWEN IN VERHEUL OOK BIJ
RELATIES VAN SELINA EN MENNO

wie ik destijds gesproken heb, maar wel dat de
zeer aansprak. Ze hebben gekeken wat de beste

Het vertrouwen in Verheul was er overigens niet

,,We waren best tevreden met onze tussenwoning

hypotheek voor mij was op dat moment, waren

alleen bij Selina en haar man maar ook bij de

in Wieringerwerf, maar we hoorden van vrienden

zeer betrokken bij de aankoop van de woning

vorige eigenaar. ,,Hij is vaak op de vaart en dus niet

dat we een dief van onze portemonnee waren:

en ik kreeg nog een presentje toe. Ik was toen

thuis. Maar hij was nog voordat er een definitief

We betaalden een relatief hoog rentepercentage,

al zo overtuigd dat ik ook al mijn verzekeringen

akkoord was bereid tot een sleutelverklaring,

gebaseerd op de marktsituatie zeventien jaar

heb overgezet naar Verheul.” Ook in dat opzicht

waarbij wij de sleutel kregen. Verbouwen mochten

geleden. Een belletje naar Verheul bevestigde

onderscheidt Verheul zich door een persoonlijke

we nog niet maar wel bijvoorbeeld al schilderen.

dat beeld. Nu wonen we veel groter tegen een

aanpak. ,,Ze bellen nog net niet zelf op om te kijken

Het zegt heel veel dat iemand daartoe bereid

rentepercentage van net iets meer dan twee

of een verzekeringspakket nog wel bij je past,

is.” Inmiddels heeft het echtpaar ook vrienden

procent. We betalen nu bruto wat we voorheen

maar toen ik zelf een keer belde met een vraag

overtuigd om met Verheul in zee te gaan. ,,Zij

netto kwijt waren. Oftewel: We lossen nu af voor

hebben ze uit zichzelf gezegd dat ze direct het hele

wilden in dezelfde buurt wonen, maar een

onszelf, niet meer voor de bank en we hebben een

pakket tegen het licht gingen houden. Kijk, daar

kandidaat-koper van hun oude woning wilde het

veel grotere woning. Een win-win situatie. Ik raad

hou ik van. Doorpakken als het moet.” Als geboren

liefst zaken doen zonder makelaar. Wij hebben dat

iedereen die in de jaren direct na de eeuwwisseling

Amsterdamse neemt Selina geen blad voor ze

hen afgeraden. Makelaardij is een specialisme, je

een huis gekocht heeft aan de hypotheekaflossingen

mond: wat goed is is gewoon goed. En dus hoefde

loopt tegen zoveel zaken aan waar je geen verstand

en de mogelijkheden op de huizenmarkt te

ze geen seconde na te denken toen ze bedacht

van hebt. Uiteindelijk is hun huis verkocht aan een

onderzoeken. En ik raad ze aan om dat door Verheul

welke makelaar ze in handen moest nemen toen

andere partij, met ondersteuning van Verheul.

te laten doen. Het is gewoon een topbedrijf.”

het voor haar en Menno duidelijk werd dat ze

En ze hebben inmiddels, ook met Verheul als

En niet alleen nu, maar ook al ruim zeventien jaar

een dief van de eigen portemonnee waren in de

makelaar, een woning vlakbij de onze gekocht.”
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Van Steenstraat 31 - Wieringerwerf
Bent u op zoek naar een comfortabele woning met diepe tuin in het centrum van Wieringerwerf? Kom dan gauw
kijken bij deze ruime hoekwoning met garage en eigen oprit. De woning heeft een lichte doorzon woonkamer met
open keuken en openslaande tuindeuren. Achter de keuken is de praktische bijkeuken en zitkamer waar heel gemakkelijk een praktijkruimte gecreëerd kan worden. Boven zijn maar liefst 4 slaapkamers en de badkamer. Ruime
zolder met sta-hoogte die te bereiken via de steektrap. Hier zou op termijn een extra slaapkamer gemaakt kunnen
worden. De achtertuin is zeer royaal met veel privacy, zonlicht en diverse terrassen met altijd een plekje in de zon.
Ook bergruimte heeft u niet te kort met de diverse bergingen. De van Steenstraat is een zeer rustige straat met alle
benodigde voorzieningen op loopafstand. Ook zit u vanaf hier binnen enkele minuten op de A7 richting de Randstad
of Friesland. Ervaar de mogelijkheden van de tuin en de woning en bel voor een afspraak!

Vraagprijs € 215.000,- k.k.

Wulk 2 - Middenmeer

Deze vrijstaande woning met inpandige garage heeft alle ruimte, zowel binnen als buiten. Mooie markiezen aan de
voorzijde. Een mooi afgewerkt interieur in de royale woonkamer met natuurstenen vloer met vloerverwarming en
open haard met natuurstenen schouw. Open keuken in U-vorm met diverse inbouwapparatuur. Praktische doorloop
naar de bijkeuken en de garage. Boven zijn 4 grote slaapkamers en de badkamer (met dakkapel) met ligbad,
douchehoek en toilet. De achtertuin heeft een gezellige veranda met vlonderterras en diverse beplantingen en
schuttingen rondom. De volkstuintjes liggen op slechts 50 meter afstand, zodat u heel dichtbij uw eigen groente
kunt telen.

Vraagprijs € 519.000,- k.k.
14

Ontwerpen en inspireren
Voor dit internationale project hoefde Tediek niets
te ontwerpen. “Dat heeft een binnenhuisarchitect
gedaan. Maar regelmatig starten we aan de
tekentafel met een klant, waarbij we zijn ideeën
en wensen omzetten in een ontwerp. We denken
graag mee en komen altijd tot een passende
oplossing.”
Om de klant een handje te helpen om tot creatieve
ideeën te komen, wordt er hard gewerkt aan
een inspiratiestudio in het nieuwe pand op

Alles op maat bij

Robert Tediek keukens & interieur

industrieterrein Kruiswijk (Anna Paulowna).
“Sinds de zomer van 2018 zijn we hier gevestigd.
Uiteraard wilden we de werkplaats niet stilleggen,
dus die was prioriteit. Inmiddels is de showroom
aan de beurt. Er zullen verschillende keukens,
wandkasten en meubels worden geplaatst, die tot
de verbeelding spreken!”

Onder het mom ‘je kunt altijd nog onder

en bedrijven die iets meer te besteden hebben.

een baas werken’ startte Robert Tediek

“Onze ontwerpen zijn modern, trendy, strak, one

Toekomstproof

of a kind en gedurfd. Dit trekt vooral dertigers uit

Het nieuwe pand is niet alleen een inspirerende

de stad aan, waarschijnlijk omdat zij zichzelf hierin

plek, het gebouw is ook duurzaam. “We hebben

zes jaar geleden zijn eigen bedrijf in
keukens & interieur. Dat bleek een gouden

herkennen.”

bijna geen afval. Ons zaagsel wordt hergebruikt

zet. Al gauw werd zijn vriendin Dionne

Het meest intensieve project was overigens niet in

om alles te verwarmen en binnenkort laten we

Vonderbank ook zijn business-partner en

Amsterdam, maar in Oostenrijk. “Via-via kregen

zonnepanelen plaatsen. Het doel is om geheel

we deze opdracht. Van de badkamermeubels tot

zelfvoorzienend te worden.” Hoe de toekomst er

de keuken en de wandkasten, alles werd in onze

verder zal uitzien voor Robert Tediek keukens

werkplaats gemaakt. Dit nam zo’n vier maanden

& interieur is koffiedik kijken. “Zes jaar geleden

keukens-op-maat maken is onze core-

in beslag.” Daarna is een deel van het team

hadden we niet durven dromen waar we nu staan.

business”, vertelt Dionne trots.

van Tediek naar Oostenrijk gegaan om alles te

Als die tendens zich voort blijft zetten, is ons

installeren. “De woning stond bovenop een berg.

bedrijf meer dan toekomstproof!”, besluit Dionne.

namen ze personeel aan. “Met ons team
ontwerpen en creëren we van alles, maar

Van Amsterdam tot Oostenrijk

We moesten met een inventief liftensysteem aan

De klantenkring van Robert Tediek keukens &

de gang en een lokale verhuisploeg schoot ons

interieur bevindt zich grotendeels in de regio van

te hulp. Het had wat voeten in aarde, maar het

Amsterdam. Het zijn voornamelijk particulieren

resultaat mag er zijn!”
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Meer informatie:
www.roberttediek.nl

Cyberrisico’s: een grote uitdaging
Na jaren ervaring en kennis te hebben opgedaan bij Centraal Beheer in Apeldoorn, zet

we iets verdachts zien in een mail, sturen we dat

Jorrit Edema zijn carrière vanaf dit jaar voort bij Verheul en Van der Voort. “Ik werkte

direct door naar de IT-medewerker. Liever te veel

al lange tijd samen met kantoor Verheul. De professionaliteit, de transparantie en

checken, dan één keer te weinig!”

het warme contact met de klant sprak mij direct aan, dit zie je namelijk niet vaak bij

Samenwerking Perfect Day

intermediairs”, vertelt de risico- en verzekeringsadviseur.

En daar heeft Jorrit helemaal gelijk in, want
cybercrime komt veel voor en kan enorme schade
opleveren voor bedrijven. “Iedereen begrijpt dat je

Inventariseren en adviseren

De adviseur legt uit dat dit intensieve trajecten

de basis risico’s, zoals brand en inbraak, beter kunt

Het inventariseren van risico’s is dagelijkse

zijn. “Om het in juiste banen te leiden en te zorgen

verzekeren. Een hack daarentegen is moeilijker

kost voor Jorrit. “We brengen de financiële

dat we alles correct doorvoeren, slaan we alle

voor te stellen, maar kan soms meer aanrichten

bedreigingen in kaart en adviseren de klant hoe

correspondentie op. Zowel de gesprekken met de

dan een brand. Vele bedrijven overleven een hack

daarmee om te gaan. Via een modelportefeuille

klant als de afspraken met de verzekeraars.” Dit

niet en dat baart me zorgen.” Om ondernemers

wordt alles inzichtelijk gemaakt. Daarmee kunnen

wordt allemaal verzameld in een beveiligd CRM-

te helpen hun bedrijf beter te beschermen tegen

we laten zien wat er bij ons en elders is verzekerd

systeem. “Hier hebben slechts enkele collega’s

cybercrime, werken Verheul en Van der Voort

en welk gedeelte niet verzekerd is, dus op eigen

toegang toe. Ook proberen we zo alert mogelijk

met Nationale-Nederlanden en drie andere grote

risico is. Op basis daarvan geef ik een advies op

te zijn op eventuele phishing-mails, omdat deze

volmachtbedrijven samen. Daar is Perfect Day

maat.”

een behoorlijk risico vormen voor onze data. Als

uitgerold.
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Chris Montijn, cyber expert bij Perfect Day, kan de

Stasegem. Hij kon de lange inactiviteit van zijn

bewust te maken van het risico, dek je al een groot

ongerustheid van Jorrit beamen. “Er zijn tal van

bedrijf niet permitteren en betaalde tienduizenden

gedeelte in”, legt Chris uit. Aan Jorrit de taak om

voorbeelden waarbij een onderneming, klein of

euro’s voor vrijgave van de computersystemen. Een

bij het afsluiten van het verzekeringspakket ook

groot, na een hack het ontzettend moeilijk had om

horrorscenario, maar deze voorbeelden laten wel

cyberrisk te bespreken met de klant.

het hoofd boven water te houden.” Chris geeft twee

zien dat het iedereen kan overkomen!”

Actie

voorbeelden. “Een heel bekende is een autobedrijf
in Zutphen. Daar werden de computers aangevallen

Cyber check

“Op dit moment loopt er een actie waarbij Perfect

door cybercriminelen. Van klantgegevens en

Om deze ellende te voorkomen helpt Perfect Day

Day een expert zoals Chris voor 195 euro langs

facturen tot de vakanties van het personeel.

de ondernemer inzicht te geven in zijn digitale

stuurt om een cyber check te doen. Dankzij

Alles is gegijzeld door Ransomware. In ruil voor

risico’s. “Niet alleen kijken we naar gaten in de

de check worden de kwetsbaarheden van een

6000 dollar in cryptomunten kon de ondernemer

techniek, maar vooral ook naar medewerkers en

bedrijf inzichtelijk. Zo kan de ondernemer een

de sleutel krijgen om weer bij zijn bestanden te

processen, wetgeving (avg) en een noodproces.

weloverwogen beslissing nemen om te investeren

komen. Hij heeft ervoor gekozen om niet te betalen

Zo geven wij bijvoorbeeld praktische tips hoe ze

in preventie en/of verzekeren. Ik raad dit iedereen

en alles van scratch af aan weer op te bouwen.

met wachtwoorden dienen om te gaan en welke

aan, want iedereen kan de dupe worden van

Dit in tegenstelling tot een bakkerijspecialist in

gegevens ze wel en niet mogen delen. Door mensen

cybercrime, helaas!”, aldus de adviseur.
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De Wetering 92 - Schagen

Meerval 70 - Schagen
Deze fraaie nieuwbouwwoning ligt heerlijk aan het water en heeft maar liefst 5 slaapkamers.
Omdat de woning in 2012 is gebouwd is het isolatiepakket uitstekend en zijn dus de stookkosten lekker laag. Verder is het huis prima onderhouden, heeft de woning vloerverwarming
en zijn keuken en badkamer modern en netjes. De keuken, aan de voorzijde heeft een natuurstenen blad en de nodige inbouwapparatuur. De woonkamer is iets verlaagd en kijkt via de
grote ramen vrij weg over een waterpartij. Aansluitend is het zonnige, bestraatte terras met
vlonder en berging.
Op de eerste verdieping zijn 3 slaapkamers en de moderne badkamer met vloerverwarming,
glazen douchecabine, toilet en wastafel. Op de tweede verdieping zijn nog eens 2 slaapkamers.
Mede dankzij de in 2015 geplaatste dakkapel zijn deze kamers ruim en licht. Daarnaast is hier
ook de witgoedopstelling en cv ketel te vinden.

Deze ruime hoekwoning met berging/bijkeuken is bijzonder netjes afgewerkt en aan de achterzijde uitgebouwd. Door deze uitbouw is het op de begane grond heerlijk ruim. De woonkamer
en keuken zijn lekker licht en hebben een fraaie doorlopende houten vloer. Vanuit de riante
woonkeuken is de brede tuin met terras te betreden. De keuken heeft een strak natuurstenen
werkblad, inductie kookplaat, afzuigkap, combi-magnetron, koel/vries combinatie, vaatwasser
en Quooker voor direct kokend water. Aan de zijkant van de woning is een deel van de voormalige garage omgebouwd tot een moderne 2e keuken voorzien van enkele inbouwapparatuur.
Tevens is hier genoeg bergruimte voor de fietsen.
Op de eerste verdieping zijn 3 riante slaapkamers en de badkamer met douche, 2e toilet en
wastafel. Over de 1e en 2e verdieping ligt een nette doorlopende laminaatvloer. Op de 2e
verdieping vindt u de zeer ruime 4e slaapkamer met dakkapel, zolderberging en voorzolder
met witgoedopstelling.

vanafprijs € 275.000,- k.k.

Dr S. Mansholtstr. 18 - Wieringerwerf

M.H. Trompstraat 14 - Den Helder
Centraal gelegen in Den Helder ligt deze historische woning met op loopafstand het
winkelcentrum, de zee, het uitgaansleven en het station. De woonkamer heeft een schouw,
een achtergelegen volbetegelde keuken, heeft flink wat werkblad , boven en onderkasten en
inbouwapparatuur zoals 4 pits-gaskomfoor, oven, RVS-afzuigkap, 1½ wasbak en koelvriescombi. Hierachter een volbetegelde badkamer met griekse bies. Het heeft een douchebak
met schuifschermen, een wastafel met accessoireplank en spiegel met verlichting. Ook is
een designradiator, toilet en raam aanwezig. De achtertuin is in de lengte gericht, heeft een
stenen-houten schutting met de buren. Achterop het perceel is een schuur aangebouwd waar
voldoende ruimte voor rekken en fietsen aanwezig is. Op de 1e verdieping zijn 2 slaapkamers,
waarvan 1 met een royale dakkapel. De achterzijde heeft 2 velux dakramen.

Deze exclusieve villa is onder architectuur gebouwd en uniek in de wijde omgeving. De villa ligt
op een riante kavel van 814 m² aan de rand van Wieringerwerf. De woning is met een inhoud
van circa 700 m³ erg ruim opgezet en heeft een luxe uitstraling door het gebruik van duurzame
materialen. De tuin is vergroot door de toevoeging van een achtergelegen perceel en biedt veel
rust en privacy. Op de begane grond is de royale woonkamer met open keuken. De keuken
met keukeneiland is in 2014 geheel vernieuwd en is luxe uitgerust met een combi-stoomoven,
vaatwasser, koelkast, rvs 4-pits gaskookplaat en rvs designafzuigkap. Naast de ruime hal is
het toilet. Vanuit de keuken komt u in de bijkeuken met keukenblok en spoelbak en plaats
voor de wasmachine, droger en de inpandige garage met elektrische sectionaldeur en heteluchtverwarmingsketel. Op de eerste etage ligt kurkvloer en zijn 4 slaapkamers waarvan één
met een dakterras aan de voorzijde en de luxe badkamer met ligbad.
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Samen meer mogelijk maken

voor klanten

Sinds 2016 werken Verheul en de

het belangrijk dat wij volledig kunnen vertrouwen
op hun advies. Een goede samenwerking is daarom
zo van belang. Onze ervaring leert dat de adviseurs
waarmee wij contact hebben zeer deskundig en
professioneel zijn”, vertelt Trea.

hebben we veel expertise. Daardoor kunnen we

Rabobank nauw samen om klanten te

onze belofte waarmaken: bij Rabobank is meer

Financiële zekerheid voorop

helpen met een goed hypotheekadvies.

mogelijk. Voor de klanten van Verheul/Van der

Sander benadrukt dat de financiële zekerheid en

Voort is het een mooie aanvulling dat zij ook voor

veiligheid van de klant altijd voorop staan. “Als een

“Door de korte lijntjes die we met elkaar

de hypotheek van de Rabobank kunnen kiezen. De

klant door een hogere maandlast zijn droomhuis

hebben kunnen we veel betekenen

voorwaarden van de Rabobank hypotheek zijn zeer

kan kopen, maar daardoor in financiële problemen

voor hypotheekaanvragers”, vertelt

goed en bieden veiligheid voor de klant.”

komt, dan beschermt zowel de adviseur als de

Trea Zwart-Sikma, acceptant en
relatiebeheerder.

Rabobank de klant. Maar we kijken altijd naar de

Complexe aanvragen

mogelijkheden, niet naar de onmogelijkheden, en

In de samenwerking met Verheul/Van der Voort

zijn daarbij gezond realistisch. Samen maken we

behandelt de Rabobank met enige regelmaat ook

meer mogelijk voor onze klanten.”

“Wij kennen de markt waarin Verheul/Van der

complexe aanvragen. Het gaat dan om maatwerk

Voort werkt, omdat wij zelf ook in dit gebied

waarbij op het eerste gezicht niet altijd duidelijk is

zitten.” Manager Sander Kouwenberg bevestigt

of er mogelijkheden zijn. “De adviseur van Verheul/

dat: “Vanwege de dynamiek op de woningmarkt

Van der Voort heeft het gesprek met de klant en

en de flexibilisering van de arbeidsmarkt neemt

beoordeelt de mogelijkheden. Als de adviseur de

voor veel klanten de complexiteit toe. Juist dan

hypotheek verantwoord vindt, ontvangen wij de

is de uitdaging om verder te kijken. Wij vinden

hypotheek aanvraag. Een goede toelichting van de

de samenwerking met Verheul heel prettig. Het

adviseur kan dan alsnog tot een oplossing leiden

is fijn om elkaar te kunnen versterken. Samen

voor de klant. Wij zien de klant niet en daarom is
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Meer informatie over de
Rabobank:
www.rabobank.nl/
particulieren

Elzenhof 9 - Middenmeer

Fazantstraat 18 - Wieringerwerf
In het centrum met een diversiteit aan winkels en andere voorzieningen staat dit kantoor/
winkelpand met een totale oppervlakte van 160 m² BVO. De indeling is als volgt; entree /
windportaal, kantoor, tussenhal en oude kluis, winkelruimte met radiatoren, keuken met
tegelvloer, keukenblok met onder- en bovenkastjes, boiler, vaatwasseraansluiting, enkele
spoelbak, koelkast en kookplaat. Toiletportaal met wasbak en separaat heren- en damestoilet. Tussenhal met tegelvloer en met deur naar achteruitgang. 2 bergingruimtes met CVketel. Parkeermogelijkheden in parkeervakken voor de deur.

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.

Huurprijs € 950,- per maand

Galjoen 2 - Wieringerwerf

Keizerskroon 18 - Breezand

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.

Kijken is kopen bij deze woning, want alle puntjes staan hier op de i! Nieuw, ruim, perfect
afgewerkt en aan de voorzijde een speelveldje voor de deur. Ideaal voor de starter of jonge
gezinnen. Weinig onderhoud dus de komende jaren zit u hier goed! Een ander leuk bijkomend
voordeel is dat deze woning zeer energiezuinig is! De woonkamer heeft een prachtige houten
vloer en vloerverwarming, wat zorgt voor een aangenaam leefklimaat. De woonkamer is gericht
op de tuin en heeft grote raampartijen. De keuken bestaat uit 2 delen. Een recht blok en
een kookeiland. Witte kasten en zwart / antraciet aanrechtblad. Alle denkbare en benodigde
(inbouw) apparatuur is aanwezig. De overloop heeft een licht grijze laminaatvloer en geeft
toegang tot de 3 slaapkamers en de badkamer. Vaste trap naar de 2e etage. Voorzolder met
knieschotten, cv ketel, wasmachine- en wasdrogeraansluiting en een groot dakraam. Deur
naar 4e slaapkamer met groot dakraam, radiator, laminaatvloer en inbouwspots.

Vanafprijs € 375.000,- k.k.
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Kievitlaan 18 - Wieringerwaard

Kokkel 4 - Middenmeer

In één omschrijving: Wauw, wat een plaatje van een woning!! Het is heerlijk wonen in deze twee-ondereen kap woning met garage! Waarom? Omdat werkelijk alle puntjes hier op de i staan en de woning zeer
netjes en modern is afgewerkt. De woning is op nagenoeg alle punten gemoderniseerd en daarmee direct
te betrekken. Zo zijn o.a. de keuken (‘17), tuin met veranda (‘14), toilet (‘15) en de cv-ketel (‘18) vernieuwd.
Ook is er in 2012 een kunststof dakkapel geplaatst op de 2e etage en is de woning in ‘17/’18 buitenom
geschilderd. Werkelijk te veel om op te noemen, dus maak een afspraak en kom gauw kijken!
Straatgerichte woonkamer met een schitterende pvc vloer (‘17) en staat in directe verbinding met de
keuken aan de achterzijde. Deze is vernieuwd in 2017 en heeft mooie witte kastjes/lades, een composiet
aanrechtblad en van alle gemakken voorzien. De geïsoleerde garage is inpandig te bereiken en heeft dubbele deuren. Op de 1e etage zijn 3 ruime slaapkamers welke allen netjes ingericht zijn. De badkamer is
uit 2007 en heeft een inloopdouche, (2e) wandcloset, dubbel wastafelmeubel met spiegel en verlichting.

Eindelijk weer een betaalbare 2-onder-1 kapwoning te koop in de gewilde “Schelpenwijk”.
Deze recente woning is zeer comfortabel, gunstig gelegen met een speelveld aan de voorzijde
en keurig onderhouden. Begane grond met ruime woonkamer met schuifpui naar de tuin en
luxe open hoekkeuken met alle benodigde inbouwapparatuur. Via de woonkamer kunt u binnendoor naar de garage met kunststof pui met loopdeur en een tuindeur, Op de 1e etage
zijn 3 prima slaapkamers, voorraadkast met wasmachine aansluiting en de volledig betegeld
badkamer met inloopdouche, extra toilet en wastafel. De 2e verdieping heeft nog twee slaapkamer met beide een dakkapel! De tuin is heerlijk gelegen en heeft een mooi terras, gazon en
borders met beplanting. Aan de voorzijde kunt u twee auto’s kwijt op de oprit. Al met al een
zeer complete woning, die u zeker moet zien! Belt u dus gauw voor een afspraak en wij laten
de woning met veel plezier aan u zien.

Vanafprijs € 249.000,- k.k.

Kruiswijk 19c - Anna Paulowna

Herenbosstraat 2 - Schagen
Op deze toplocatie is nu dit karakteristieke kantoorpand te huur! Het pand is fraai opgetrokken
in de jaren ‘30 en straalt echte grandeur uit. Het pand is opgedeeld in diverse kantoorruimtes
beneden en boven. Het ademt sfeer door de diverse mooie jaren ‘30 details. Denk aan prachtige
glas in lood ramen, paneeldeuren en op de bovenste verdieping de zichtbare houten balken in
de dakconstructie. Daarnaast is de ligging ten opzichte van centrum, NS-station en parkeerplaatsen ideaal. Alles letterlijk om de hoek. Met een pand zoals dit, op deze fantastische plek
zult u altijd gevonden worden. Het pand doet als het ware de marketing voor u!

Deze bedrijfsunit (bouwjaar 2000) met een BVO van ca. 2 x 70 m² op industrieterrein Kruiswijk is als huurpand beschikbaar. De nieuwe eigenaar krijgt hiermee de beschikking over een
representatieve vestiginglocatie. Op de begane grond is een bedrijfsruimte van 70 m² welke
toegankelijk is via een overheaddeur en separate loopdeur. De verdieping heeft dezelfde oppervlakte en is ingericht met een toilet. Het pand is optimaal geïsoleerd, voorzien van cv ketel
en radiatoren, wasbak en tl-balken. De vloerbelasting beneden is 1000 kg/m², op de etage is
dat 150 kg/m². Parkeerruimte voor de unit via parkeervakken.
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De Dentele 25 - Westerland

Jc de Leeuwweg 43 - Breezand
Heerlijk landelijk wonen met veel loodsruimte. De goed onderhouden woning heeft een ruime
gang met toegang tot badkamer, toilet, kelder, 1e verdieping, woonkamer en keuken. De lichte
woonkamer geeft de kans tot een weids uitzicht over de bloembollenvelden. De woonkeuken
is ruim opgezet met royaal keukenblad en eethoek. In de bijkeuken zijn wasmachine en droger
opgesteld, de cv-ketel geplaatst. Op de 1e verdieping vindt u maarliefst 4 slaapkamers met
vaste kasten, allen van ruim formaat. De achtertuin is zuidwestelijk gericht. Het perceel heeft
een twee opritten. Één aan de voorzijde en een tweede aan de westzijde (Balgweg). U kunt bij
de garage en loodsen komen en er zijn flink wat stelplaten neergelegd. Bij elkaar genomen
hebben de loodsen meer dan 700m² ruimte voor u en zijn bijna allemaal onderling gekoppeld.
Verwarming, water en elektra is ook aanwezig.

In het landelijke Westerland staat deze sfeervolle splitlevel hoekwoning. Het dorp Westerland
kenmerkt zich door het glooiende landschap, wat ontstaan is in de ijstijd. Dit is terug te zien in
de uitbouw van de woonkamer die ca. 1 meter lager ligt. Het hoogteverschil in de woonkamer
zorgt voor een speels en gezellig effect. Ook is hierdoor een ruime woonkeuken ontstaan met
plek voor een groot gezin. Naast de woonkeuken en woonkamer heeft u beneden nog de praktische bijkeuken. De woning heeft boven drie slaapkamers waarvan één zeer ruime slaapkamer
met inloopkast en één op de met een vaste trap bereikbare zolder. De onderhoudsvrije tuin met
houtenberging is volledig bestraat en ligt op het oosten. In de tuin heeft u veel privacy en een
heerlijk zitje. Starters, grijp je kans!

Omtaplein 8 - Wieringerwerf

Jc de Leeuwweg 34 - Breezand
Vrijstaande woning met garage, loods, zomerchalet een weergaloos uitzicht over de bloemvelden. Een ruime woonkamer met flinke raampartij met een dichte keuken erachter. De
keuken is in hoek opgesteld met granieten blad en inbouwapparatuur. Een ruime badkamer
met, ramen, dubbele wastafel, bubbelbad, aparte douche en toilet. Op de 1e verdieping zijn
er 2 slaapkamers. De garage heeft dubbele deuren om doorgang te geven aan de loods. Ook
is er een volledig bewoonbare en geisoleerd chalet met douche, toilet, bedstee, keuken en
pellet kachel.

Dit appartement heeft een ideale ligging door het uitzicht op plantsoen, je woont in het centrum van Wieringerwerf en je hebt altijd de 1e rang bij Wieringerwerf op wielen. De grote
woonkamer ontvangt veel licht door de tuindeuren die leiden naar een prima zonnig terras
(30 m²) welke op het zuiden ligt. In het gehele appartement ligt een mooie laminaatvloer met
vloerverwarming. Daarbij is het prima geïsoleerd en heeft het een energielabel B. De laminaatvloer is doorgelegd in beide slaapkamers. Luxe moderne badkamer met douche, wastafel
en lichtkoepel en volledig betegeld. Ruime open keuken in twee delen, waarvan een deel in
hoekopstelling en een recht blok / kastenwand met de inbouw magnetron. Alle benodigde
apparatuur is aanwezig. Het appartement heeft een praktische berging voor bijvoorbeeld de
fietsenstalling. Het appartement is aangesloten bij een VVE, die zorgt voor onderhoud en beheer van het gebouw, daarvoor wordt elke maand € 55,- aan servicekosten gerekend.
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De Lange Ring 7 - Anna Paulowna
Tal van mogelijkheden met deze riante bouwkavel van maar liefst 1.320 m2! Er zijn genoeg mooie locaties op dit
grote bedrijventerrein, maar zo mooi als deze zie je ze niet vaak. De ligging is fantastisch met vrij uitzicht over de
Polder aan de voorzijde. Het NS-station is op slechts 200 meter afstand. Op dit bedrijventerrein vindt u een divers
aanbod van bedrijven. Ooit uw eigen bedrijfspand willen realiseren op een van de mooiste locaties van Kruiswijk
II? Dan is dit een kans die u niet mag laten lopen! Vraagprijs EUR 125.000,- k.k. exclusief btw (EUR 95,- p/m2
exclusief btw). De beheersverordening Kruiswijk I en II geldt ter plaatse van dit perceel. Deze is vastgesteld op
28-5-2013. Hierin staat bij dit perceel aangegeven dat ‘’bedrijf tot en met categorie 2’’ is toegestaan. Het maximum bebouwingspercentage van de kavel is 60%.

Vraagprijs € 125.000,- k.k. geen B.T.W.

Kruiswijk 19d - Anna Paulowna
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.
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Opstal- en inboedelverzekering
beschermen huis en haard

Verzekeringen zijn er om financiële

Natascha en collega verzekeringsadviseur Mirjam

Alles wat niet vast zit aan de woning, maar er

risico’s te beperken. Door middel van

de Schipper adviseren particulieren over het

wel in staat (bank, TV, schilderijen) valt onder de

een opstal- en inboedelverzekering

verzekeren van de meest uiteenlopende risico’s.

inboedelverzekering. Deze twee verzekeringen zijn

“De opstal- en inboedelverzekering zijn grote

dus eigenlijk een verlengstuk van elkaar.”

worden huis en haard beschermd.
“Als er onverhoopt water-, brand- of

bezit risico’s, bij elke schade groot of klein kan de

inbraakschade is, dan zorgt de juiste

hiertegen te beschermen is het goed adviseren

Verzekeren tegen financiële
tegenvallers

verzekering ervoor dat de eigenaar niet

van de juiste passende verzekering van belang”,

Bij het afsluiten van een hypotheek is het verplicht

voor hoge kosten komt te staan”,

legt Mirjam uit. “Het verschil tussen deze twee

om een inboedelverzekering af te sluiten.

verzekeringen is voor de klant niet altijd even

Natascha: “De kosten van schade aan een woning

duidelijk: alles wat vast zit aan het huis valt onder

lopen vaak erg hoog op. Een goede verzekering

de opstalverzekering (regenpijp, schuur, dak).

zorgt er als het ware voor dat de eigenaar tegen

legt verzekeringsadviseur Natascha
Bregman uit.

klant financieel benadeeld worden. Om de klant
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een flinke financiële tegenvaller beschermd

informatie inventariseren. Je kunt je voorstellen

is 30.000 euro waard en de inboedelverzekering

wordt.”

dat een houten huis met een rieten dak een

is voor 25.000 euro afgesloten. Vervolgens breekt

Wanneer het gaat om een appartement of een

hoger risico heeft dan een stenen woning met

er brand uit en is de schadepost 10.000 euro.

huurwoning, dan is de opstalverzekering vaak

dakpannen. Dit betekent dus automatisch ook een

Aangezien er sprake is van onderverzekering

geregeld via de Vereniging van Eigenaren (VVE)

hogere premie.”

wordt er slechts 83,4% van het schadebedrag

of bijvoorbeeld de woningstichting. “Hierbij is

uitgekeerd.”

het belangrijk om te weten dat gevolgen van

Garantie tegen onderverzekeren

water-, brand en inbraakschade niet onder de

De opstal- en inboedelverzekering zorgt niet

Akelige scenario’s voorkomen

opstalverzekering vallen”, legt Natascha uit. “Als

alleen dat de risico’s beperkt worden, het is

Natascha en Mirjam proberen dit soort akelige

de houten vloer krom is getrokken doordat een

ook een garantie tegen onderverzekeren. “Door

scenario’s bij de klanten te voorkomen. Mirjam:

waterleiding is gesprongen zijn die (vaak hoge)

middel van de herbouwwaardemeter en de

“Dit doen we door een passend advies te bieden.

kosten voor jezelf. Een goede inboedelverzekering

inboedelwaardemeter worden de verzekerde

Daarnaast plegen we regelmatig onderhoud

kan hierbij uitkomst bieden.”

bedragen vastgesteld. Respectievelijk zijn ze 10 en

aan bestaande verzekeringspakketten. Op die

5 jaar geldig, waarna ze worden herzien. Dit zorgt

manier weet de klant precies waarvoor hij wel en

De hoogte van het te verzekeren bedrag in de

ervoor dat de klant eigenlijk nooit onderverzekerd

niet verzekerd is én zijn de verzekeringen altijd

opstal- en inboedelverzekering is per situatie

kan zijn. En dat geeft een veilig gevoel!”

up-to-date.” Natascha vult aan: “Een schade,

verschillend. Mirjam legt uit: “Die wordt bepaald

Als er sprake is van onderverzekering, dan wordt

aangebracht door jezelf of door een derde, is altijd

aan de hand van de herbouwwaarde. Dit is de

nooit het schadebedrag uitgekeerd. Natascha: “Bij

vervelend. Door goede verzekeringen af te sluiten

som van o.a. het soort woning, de grootte en

onderverzekering wordt alleen naar rato van de

voor onze klanten, zorgen we ervoor dat het niet

de bouwaard. Via de adresscan kunnen we die

verzekerde waarde uitgekeerd. Stel: een inboedel

nóg vervelender wordt!”
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Jay Klaaren

Michelle Feenstra

Aankoopmakelaar, woonachtig in
Hippolytushoef.

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

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

Tom Beerepoot

Mieke Spaan-Leijen

Register Makelaar Taxateur, woonachtig in
Schagen.

Verzekeringsadviseur, woonachtig in
Schagen.

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

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

Jos Jenster

Ronald Kok

Assistent makelaar, woonachtig in
Oudesluis.

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

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

Jelte Veenstra

Hans Bos

Pensioenadviseur, woonachtig in Nieuwe
Niedorp.

Register Makelaar Taxateur, woonachtig in
Wieringerwerf

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

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

André Vendrig

Jacco IJsselstein

Algemeen directeur, woonachtig in
Middenmeer.

Casemanager en accountmanager,
woonachtig in Tuitjenhorn.

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

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

Bas de Weger

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

Register Makelaar Taxateur woningen,
woonachtig in Schagen.

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

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

Anton van der Wulp

Peter van Trappen

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

Register Makelaar in Assurantiën,
woonachtig in Hippolytushoef

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

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

JORRIT EDEMA

Annika Wiesman

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”.

Hypotheekadviseur, woonachting in Anna
Paulowna

Simone Pankras

Luc Lievers

Hypotheekadviseur, woonachtig in
Dirkshorn

Adviseur, woonachtig in Heerhugowaard

“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.”

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

“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.”

Raymond Bijlhout

Remko Borst

MKB Adviseur en accountmanager,
woonachtig in Castricum.

Factotum, woonachtig in Anna Paulowna.
Met kennis en kunde van veel
verschillende zaken help ik onze klanten
naar eer en geweten. Een advies op maat
met een vertrouwd gevoel.

Als eerste stageloper bij Van der Voort
Groep in 1993 heb ik mij in de loop
der jaren ontwikkeld als een echte
sparringpartner voor de ondernemer
en zijn / haar bedrijf. Mijn focus is het
opbouwen van een lange termijn relatie
met mijn cliënten.
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Prins Bernhardweg 7 - Slootdorp

Doorlaat 2 - Anna Paulowna
Ruim en royaal appartement in het centrum van Anna Paulowna. Via een gesloten portiek met
berging kunt u met trap in de patio op de 1e verdieping komen. Op deze woonverdieping vindt u
een heerlijk ruime woonkamer van maar liefst 46 m². Een 8 persoons tafel doet niet eens groot
aan. De keuken in hoekopstelling is voorzien van alle gemak. Met ingebouwde voorzieningen
als 6 pits gaskomfoor, vaatwasser en magnetron. Een royale vloerverwarmde badkamer met
heerlijk ligbad en separate douche. Fraai ingericht en mooi afgewerkt. Het aparte toilet is
mede voorzien van een (heren)urinoir. Naast de masterbedroom is er nog een 2e slaap-/was-/
werkruimte. Boven vindt u toegang tot berging, stookruimte en 2 behoorlijk grote slaapkamers
waarvan 1 zelfs een voorbereiding heeft voor een toilet. Met een balkon aan de voorzijde en een
zonneterras aan de zuidzijde is het plaatje compleet.

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. Voor de loods
is een plein met betonplaat aanwezig. De loods heeft een loopdeur en een schuifdeur, buitenverlichting op de loods. Kantoorruimte van circa 3 x 4 meter, met vinylvloer, houten schrootjes
op de wanden en systeemplafond met inbouwspots. De bedrijfsruimte heeft een beton vloer en
verlichting middels tl-balken. Aanvaarding per eind 2019.

Noord-Gesterweg 21 te Den Oever

Schelphorst 22A4 - Wieringerwerf
Deze bedrijfsunit van 2002 is 60 m² op de begane grond en een verdieping (met stevige trap
bereikbaar) van ca. 50 m². Begane grond: betonvloer van 10 x 19 meter, voorzijde handmatige
overheaddeur en loopdeur, open werkruimte, stalen trap naar houten verdieping van 150 m² .
Opslagruimte 1e verdieping: houten vloer op houten balken met houten opleggers. 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. Servicekosten: € 250,-- per jaar (opstalverzekering, straatwerk, onderhoud)
Nieuw lidmaatschapsgeld voor een lid van de VVE Schelphorst 22 ABC € 100,--.
Goede stand en ligging op een kleinschalig industrieterrein vlakbij de A7 richting Amsterdam
en Leeuwarden. Verder goede bereikbaarheid van Alkmaar, Hoorn en Purmerend.

De zilte zeelucht in het Vissersdorp Den Oever, de haven en de Waddenzee op steenworp afstand. Wat te denken van iedere zaterdag een lekker vers visje van de vismarkt. Het is hier
heerlijk wonen in deze halfvrijstaande woning met garage. Straatgerichte woonkamer met
laminaatvloer en gaat over in de eetkamer aan de achterzijde. Deur naar keuken met rechte
opstelling. Praktische bijkeuken met toilet, voorraadkast en cv opstelling. Deur naar garage
en deur naar de tuin. De 1e etage heeft een ruime overloop met toegang tot drie slaapkamers
en de badkamer. Luik met vlizotrap naar de riante bergzolder over de gehele breedte van de
woning. De achtertuin is volledig bestraat, dus onderhoudsvrij. De tuin is op het zuidoosten
gelegen. Aan de achterzijde van de woning de oprit met toegang tot de garage.
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Verheul

mooi gepresenteerd kon worden”, aldus Karin.

handelt snel en vakkundig

,,We hebben vijf of zes bezichtigingen gehad die
allemaal goed voorbereid werden. Overigens heeft
Bas niet alle bezichtigingen gedaan, assistentmakelaar Kelly de Jong heeft er ook twee op zich
genomen en ook dat ging zeer professioneel.”

Ze wilden meer ruimte voor zichzelf

Uitstekende herinneringen

en voor de kinderen. En nadat Karin

Verheul was zowel de verkoop- als

Wat betreft Ronald Kok is het Zandtemer stel

Strooper (36) haar droomwoning in

aankoopmakelaar voor de Zandtemer familie.

ook helder: ,,Hij heeft wederom gezorgd voor een

,,Omdat we aan zowel makelaar Bas de Weger

hypotheek met relatief lage maandlasten en een

als hypotheekadviseur Ronald Kok uitstekende

lage rentelast voor een lange termijn.” Ze kijken

herinneringen hebben”, verklaren de financieel

elkaar even lachend aan: ,,Weet je, we zijn erg blij

ook dankzij Verheul”, vertellen de twee

administratief medewerkster en de timmerman.

dat we in ’t Zand kunnen blijven wonen, want we

inwoners uit ’t Zand.

,,Zij hebben vijftien jaar geleden ons ook begeleid

vinden het hier fijn. We hopen in dit huis oud te

bij de aankoop van de tussenwoning. Wij waren

mogen worden.”

augustus zag en haar man Hilbert de Jong
(37) had overtuigd, ging het snel. ,,Vooral

,,Onze tussenwoning in de Mauritsstraat werd

over hen zodanig tevreden dat we naderhand ook

in een tijdbestek van slechts anderhalve week

al onze verzekeringen bij Verheul ondergebracht

verkocht. De aankoop van het vrijstaande huis

hebben.”

in de Irenestraat, ook in ’t Zand, heeft wat

Bas de Weger onderscheidde zich bij de

langer geduurd omdat er al een bod door een

bezichtiging van het gewenste vrijstaande huis.

ander stel was gedaan. Toen we alsnog een bod

,,Het is een woning uit 1956, dus er moest een

mochten doen, hebben wij de kans met beide

nodige aan gebeuren”, vertelt Hilbert. ,,Bas zag

handen aangegrepen. Eind oktober hebben we de

precies de pijnpunten van het huis. Daardoor

sleutel gekregen, half december zijn we na een

konden we een scherp bod doen.” De makelaar

grondige verbouwing er met onze zonen Wesley

was nóg meer onderscheidend bij de verkoop

(7) en Demian (5) en onze dochter Senna (twintig

van de oude woning. ,,In korte tijd werd een

maanden) ingetrokken.”

professionele fotograaf geregeld zodat het huis
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Sportieve uitdagingen

in Verheul-stijl

Deze zomer plaatste u namelijk massaal sportieve

3. Maaike de Wit, Monica Zuidberg en Debby van

foto’s op Social Media met of in onze nieuwe

Mullum, tijdens ‘t Kwartje Triatlon in Anna

Wij houden van uitdagingen. Zowel in

sportoutfit. Daar zijn inmiddels drie winnaars

Paulowna.

de makelaardij als in verzekeringen

uitgerold, gekozen door onze sportieve juryleden:

Gefeliciteerd! Deze winnaars ontvangen een

Annika Verwoerd, Annika Wiesman en Laura Peer.

Bol.com-cadeaubon en hun winnende foto op

Er is gelet o.a. gelet op locatie, sportiviteit en

canvas of aluminium.

en hypotheken. Maar ook op sportief
gebied worden veel van onze adviseurs

originaliteit.

Iedereen bedankt!

graag uitgedaagd. Om dit kracht bij te
zetten, sporten zij in Verheul-stijl.
Ook menig relatie traint graag in onze
sportkleding, zagen wij dankzij onze
wedstrijd op Facebook en Instagram!

Prijswinnaars:

Graag willen wij alle deelnemers aan de prijsvraag

1. J ohn Beier, tijdens het beklimmen van de Mont

en iedereen die ons sporttenue draagt bedanken!

Ventoux in Frankrijk.

Wij zijn trots op uw ambassadeurschap. Deze

2. M
 onica Zuidberg en Esther aan de Wiel, tijdens
de overlevingsloop in Den Helder.
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positieve uitstraling zorgt er mede voor dat wij een
gezonde en groeiende onderneming zijn!
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Schelphorst 22A7 - Wieringerwerf

Scholeksterlaan 28 - Wieringerwaard

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. Indeling unit: begane grond:
betonvloer van 7 x 20 meter, voorzijde handmatige overheaddeur en loopdeur, open werkruimte, houten trap naar verdieping. 1e verdieping: houten vloer op houten balken met houten
opleggers, magazijn van ca. 110 m². Extra: Nu loopt een SDE subsidie aanvraag, waardoor met
de daken elektriciteit opgewekt kan worden. Hiermee wordt voor de VVE elk jaar 8 duizend
euro gegenereerd. Servicekosten: € 250,-- per jaar (opstalverzekering, straatwerk, onderhoud)
Nieuw lidmaatschapsgeld voor een lid van de VVE Schelphorst 22 ABC € 100,--.
Goede stand en ligging op een kleinschalig industrieterrein vlakbij de A7 richting Amsterdam
en Leeuwarden. Verder goede bereikbaarheid van Alkmaar, Hoorn en Purmerend.

Op een mooie, rustige locatie in het dorp Wieringerwaard staat deze gezellige starterswoning
te koop! De woning is recent (deels) gemoderniseerd (o.a. nieuwe laminaatvloer op de begane
grond en binnen opnieuw geschilderd). De ligging is goed, want er is aan de voorzijde geen
directe inkijk van buren en daarnaast is er genoeg parkeergelegenheid. Absoluut pluspunt is
de mooie woonkeuken met diverse inbouwapparatuur. Op de 1e etage zijn 3 slaapkamers en
de badkamer met een douche en een wastafelmeubel. De onderhoudsvrije tuin is grotendeels
bestraat en ligt op het westen, zodat je tot laat in het zonnetje kunt zitten! De ruime schuur
heeft veel bergruimte. Starters, grijp je kans!

Slingerweg 121 - Hippolytushoef

Sluisplein 20 - Anna Paulowna

Wat een ruimte en mogelijkheden in deze keurig onderhouden vrijstaande jaren ‘30 woning
nabij het centrum van Hippolytushoef!! Dit is een woning die u van binnen moet zien om de
grootte te ervaren. Beneden heeft u onder andere een sfeervolle woonkamer met prachtige
gashaard met schouw, woonkeuken met plek voor een groot gezin en een kantoorruimte. In
de voormalig schuur is het toilet en de badkamer gecreëerd en houdt u alsnog voldoende
ruimte over voor berging en een grote garage met geïsoleerde elektrische garagedeur. Op de
eerste verdieping zijn er drie slaapkamers, voldoende bergruimte en een extra toilet. De zolderruimte is met vaste trap te bereiken en in tweeën verdeeld. Beide kanten zijn in te richten
als slaapkamer/kinderkamer. In de achtertuin heeft u veel privacy en kunt u heerlijk zitten.
Aan de voorzijde heeft u nog een eigen oprit voor wel 2 tot 3 auto’s. Kavel van 400m² en een
woonoppervlak van ruim 200m². (vergelijk dit eens met een andere woning) Is uw interesse
gewekt en bent u benieuwd wat deze woning te bieden heeft?

Centraal gelegen winkelruimte van 135 m² te koop! Gezellige locatie in het winkelcentrum
van Anna Paulowna. Een betere locatie is bijna niet te vinden! Heerlijk lichte winkel door de
grote raampartijen aan twee zijden. Gelegen tussen de grote supermarkten, dus altijd aanloop
in dit winkelgebied. Aan de achterzijde in het pand is een ruimte voor keuken/pantry/kantine/
magazijn en toilet.
Installaties: gasgestookte C.V.-combiketel met radiator en deur-blower, merk: Intergas combi, bouwjaar C.V.-combiketel: 2017. Meterkast: 4 x 230 Voltgroepen. Riolering via gemeente
riool, sanitair: toilet. Alarminstallatie: inbraaksensoren. Buitenzijde wordt onderhouden door
de VvE. Het onderhoud van het object is op peil.

huurprijs € 990,- per Maand
Vraagprijs € 189.000,- k.k.
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Sinds 1992 is John Twisk betrokken
bij HB Controle in Waarland. Eerst
voornamelijk op financieel gebied
en vanaf 2010 als eigenaar. “Mijn
werkzaamheden zijn enorm divers. Van
controles op locatie en het aansturen
van de monteurs tot het beantwoorden
van mails en advies op maat geven”,
vertelt John.

Brandveiligheid
is een serieuze business

Professionele blusmiddelen
John weet uit ervaring dat er veel blusmiddelen
via internet worden besteld. “Dat is gevaarlijk.
Regelmatig zien we dat online gekochte

Breed pakket

normering te houden, maar vaak hebben ze te

brandblussers niet goed of helemaal niet werken.

De corebusiness van HB Controle is onderhoud en

maken met aanvullende eisen van bijvoorbeeld

Wij leveren alleen professionele blusmiddelen,

controle van kleine blusmiddelen. “Zo zijn we ook

de verzekeraar. Wij kunnen hierin deskundig

want in tijden van nood zit je niet te wachten op

begonnen en dit is nog steeds onze belangrijkste

adviseren.”

materiaal dat weigert.” Daarnaast vertelt hij dat

activiteit. Jaarlijks checken wij de brandveiligheid

vele ‘internetblussers’ nog werken met schuim

van bedrijven in heel Nederland. Om deze

Failliet na brand

waarin PFAS-stoffen zijn verwerkt. “Deze zijn zeer

werkzaamheden te mogen uitvoeren, hebben wij

De ondernemer laat weten dat de helft van de

milieubelastend. Al jaren geleden hebben wij met

alle benodigde certificaten in huis. Doordat we

bedrijven, die door brand stilgelegd moeten

onze leverancier om tafel gezeten, waardoor we

nauw samenwerken met collega-ondernemingen

worden, failliet gaat. “Zelfs als de verzekering

nu één van de weinigen zijn die enkel en alleen

kunnen we een landelijke dekking garanderen.”

volledig uitkeert. Je kunt je pand en producten

blussers aanbieden zonder deze chemische

Door de jarenlange ervaring en kennis in

misschien terug krijgen, maar de klanten die

substantie.”

brandbeveiliging en -preventie, biedt HB

in de tussentijd een andere leverancier hebben

Controle inmiddels een breed pakket van

gevonden ben je vaak kwijt. Dan kun je dus niet

Door kritisch te blijven kijken naar hoe het nog

veiligheidsproducten en -diensten aan. “Naast

meer het hoofd boven water houden.

beter kan, zoals bij PFAS, en te blijven adviseren

onderhoud en controle kan de klant bij ons

Het is ons doel om ondernemers goed voor te

op het gebied van brandveiligheid hoopt HB

terecht voor kwalitatief goede brandblussers,

lichten en deze verschrikkelijke scenario’s voor te

Controle een brandveilige toekomst voor bedrijf en

noodverlichting, EHBO-materialen,

blijven!” Maar ook voor de particulier heeft John

particulier te bieden. “Dat is onze missie en daar

ontruimingstekeningen en bijna alles wat verder

enkele tips: “Zorg voor werkende brandmelders

maken we ons hard voor”, aldus John.

nodig is op het gebied van brandbeveiliging.”

in huis! Daarnaast kun je een brandblusser in

Daarnaast geeft John Twisk graag een advies

de garage zetten of een blusdeken in de keuken

op maat. “Bedrijven dienen zich aan de NEN-

hangen. Zo kun je grote branden vaak voorkomen.”
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Meer informatie:
www.hbcontrole.nl

Sternstraat 72 - Wieringerwerf

Swarte Liester 21 - Hippolytushoef

In het centrum van Wieringerwerf staat dit verhuurde horeca beleggingspand. Het pand is goed
bereikbaar (de op- en afrit van de autosnelweg A7 ligt op nog geen 2 kilometer afstand) en
heeft een goede ligging, gelegen aan een doorgaande straat met voldoende parkeermogelijkheden in de nabijheid. Het pand is gelegen nabij notariskantoor, huisarts en makelaardijkantoor en winkelvoorzieningen. B locatie. Het pand is in 1979 gebouwd en is geheel gelijkvloers.
De ruimte is geschikt voor vele doeleinden van dienstverlening tot detailhandel. Op dit moment is het pand verhuurd en is het in gebruik als pizzeria alsmede grillroom. De indeling is als
volgt: entree met dubbele openslaande deuren, winkel/verkoopruimte met meterkast, toilet
(met fontein) en kleine berging.

Comfort en ruimte zijn de sleutelwoorden voor deze nette 2-onder-1 kap woning uit 2005.
De woning is gelegen aan een rustige straat in de kindvriendelijk nieuwbouwwijk van Hippolytushoef. De lichte woonkamer met eiken houten vloer is verlengd waardoor u een zee
van ruimte heeft op de begane grond. Aan de achterzijde is er een prachtige woonkeuken met
openslaande deuren. De keuken met kookeiland is van alle gemakken voorzien en tevens
heeft u hier de deur om binnendoor in de bijkeuken en garage te komen. Boven vindt u drie
slaapkamers en de badkamer met ligbad, toilet en douchecabine. Op de 2e etage is een vierde
slaapkamer met dakkapel en heeft u, naast de bijkeuken, ook nog plek voor de wasmachine
en de droger. In 2019 zijn de voortuin en de gehele achtertuin gerenoveerd, opnieuw bestraat
en voorzien van kunstgras waardoor deze onderhoudsarm is.

Dit pand is verhuurd. Het huidige huurcontract zal bij verkoop worden voortgezet.

Jan vd. Benstraat 66 - Schagen

Tjatting 29 - Hippolytushoef
Wat een heerlijke plek om te wonen in deze verlengde 2-onder-1 kapwoning. Zowel aan de voor
als achterzijde heeft u een vrij gevoel met daarbij de voordelen van een moderne woning. De
woning is gelegen in een kindvriendelijke woonwijk in het dorp “Hippolytushoef”. U komt binnen via de zijentree in de hal met toilet en meterkast. Vanuit daar loopt u door naar de lichte
woonkamer met massief eikenhouten vloeren en erker. De woonkamer loopt over in de grote
woonkeuken met de openslaande tuindeuren, rechte keukenblok en deur naar de bijkeuken en
berging. Op de eerste verdieping zijn 3 slaapkamers met laminaatvloeren en uitzetramen. De
badkamer is heerlijke ruim en van alle gemakken voorzien, zoals een toilet, inloopdouche en
ligbad. Via de vast trap komt u op de 2e verdieping met een vierde slaapkamer en voldoende
bergruimte. Door de openslaande tuindeuren loopt u de op het zuiden gelegen tuin in. De tuin
is grotendeels bestraat en heeft een achterom door de steeg naast de garage. Aan de voorzijde
heeft u een eigen oprit met plek voor twee auto’s.

Deze nette tussenwoning staat in een rustige woonwijk met een wandelpark en
speelgelegenheden in de buurt. Prettig is dat de woning is voorzien van onderhoudsarme
kunststof kozijnen en betonnen vloeren heeft. De woning dient echter wel opgeknapt te
worden. U treft binnen een lichte woonkamer met open keuken, trapkast en ruime hal met
toilet. Boven zijn 3 slaapkamers en de badkamer met douche, wastafel en
wasmachineopstelling. De zolder is te bereiken met vaste trap en kan goed omgebouwd
worden tot een 4e slaapkamer. De tuin is bestraat en heeft een achterom. Aan de voorzijde
staat de stenen berging.
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Strikwerda van den Heuvel Architecten:

een veelzijdig architectenbureau
Gerben Strikwerda en Bram van den

Van juist die diversiteit en afwisseling van projecten

keuze van materialen en bij de keuze van een

Heuvel gaan ‘way back’ en kennen elkaar

worden Gerben en Bram blij. “Regelmatig

aannemer en bouwmethode. Ook kent een goed

ontwerpen we ook verbouwingen zoals het

ontworpen gebouw of interieur een hogere

realiseren van een uitbouw. Bij zo’n project gaan

restwaarde en langere levensduur.”

de verschillende vooropleidingen (kunst

we vrijblijvend in gesprek met de klant om te

Het architectenbureau werkt naast particulieren

en techniek), zijn ze een goede combinatie.

kijken wat de wensen zijn. Voor veel mensen is

ook vaak voor projectontwikkelaars. “We zijn nu

“Daarom hebben we ervoor gekozen

verbouwen of nieuwbouw een grote verandering.

nauw betrokken bij de bouw van dertig woningen

Wij begrijpen dat en nemen daarom extra tijd in

in Vijfhuizen, waarvoor we de architectuur en

van de Academie van Bouwkunst. Vanwege

om begin 2019 onze bedrijven samen te

de schetsfase. We bekijken de huidige situatie

een compleet stedenbouwkundig plan hebben

voegen onder de naam Strikwerda Van

en inventariseren waar de kansen liggen op

gemaakt. In 2020 worden de woningen gebouwd.

den Heuvel Architecten”, vertelt Gerben.

ruimtelijk, maar ook op technisch gebied.”

We kunnen niet wachten om het resultaat te zien.”

Door deze samenvoeging kan het duo een

Het duo werkt elke opdracht gefaseerd uit. “In het

compleet pakket bieden. “Van interieurontwerp

begin komen we al snel tot een goed beeld van het

Werken aan een mooie en betere
wereld

tot bouwkundige advies. We zijn een stuk

project en het bijbehorende financiële plaatje. We

Naast het ontwerpen van interieurs en woningen,

veelzijdiger geworden en daar profiteert de klant

presenteren vervolgens een schets in 3D, zodat

houdt het duo zich graag bezig met onderzoek

van.” Daarnaast hebben de beide heren dezelfde

de klant een realistisch beeld van de toekomstige

binnen actuele thema’s op gebied van klimaat en

missie: Slimme, mooie en kwalitatief hoogwaardige

werkelijkheid krijgt.

milieu. “Op dit moment doen we onderzoek naar

ontwerpen maken. “Dit doen we uiteraard binnen de

“We willen de klant uiteindelijk ontzorgen.” vertelt

wateroverlast en hittestress in woningen. Ons

kaders van het budget en de wensen van de klant.”

Gerben “En doen dit door naast het ontwerp ook

doel is om hier inventieve oplossingen voor te

de eventuele vergunningen aan te vragen en

vinden. We gaan graag de samenwerking aan met

We willen de klant ontzorgen

bouwbegeleiding aan te bieden.

coöperaties of ontwikkelaars om mooie projecten

Wie het portfolio van Strikwerda van den Heuvel

Veel mensen zien een architect als een kostbare

te realiseren die klaar zijn voor de toekomst.”

Architecten bekijkt, valt een grote diversiteit in

dienstverlener, toch blijkt dat de kosten zich

projecten op: interieur, woning of hele woonwijk.

meestal terugverdienen door een slim ontwerp,
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Meer informatie: www.svdh.nl

Van Hengelstraat 32 - Hippolytushoef

Van Hengelstraat 56 - Hippolytushoef
Een kans als deze doet zich niet vaak voor. Moderne en heerlijk lichte 2/1 kapwoning met mega
tuin, garage en eigen oprit. In de afgelopen jaren is deze woning gerenoveerd met een nieuwe
badkamer (2013) en keuken. (2014) Ook is de woonkamer bij de plafonds en wanden opnieuw
gespoten en zijn de slaapkamers strak gestuukt. De woonkamer is heerlijk licht door de grote
raampartijen en u kijkt zowel uit op de rustige straat als de grote achtertuin. In de woonkamer
heeft u voldoende ruimte voor een ruime eethoek naast de luxe open hoekkeuken. Boven zijn
4 keurige slaapkamers met vaste kasten en de voormalig badkamer. De huidige badkamer
is in 2013 vernieuwd en beneden geïnstalleerd. Via de bijkeuken loopt u de diepe en zonnige
achtertuin met veranda in. In de veranda (nieuw 2016) kunt u in volle privacy genieten van het
avondzonnetje. Aan de voorzijde heeft u een eigen oprit en toegang tot de garage. Dit huis is
ideaal voor iemand die ruimte en licht zoekt. Bel dus gauw voor een afspraak en pak deze kans!

Wat een ruimte en mogelijkheden in deze sfeervolle hoekwoning in Hippolytushoef! De woning
is keurig onderhouden en voorzien van alle gemakken. Aan de voorzijde heeft u een ruime en
lichte woonkamer. De woonkamer loopt over in de royale woonkeuken met alle benodigde
inbouwapparatuur en plek voor een grote eettafel. In de woonkeuken is een lange kastenwand
met plek voor de wasmachine en droger en de deur binnendoor naar de garage. Op de eerste
etage zijn twee slaapkamers en de volledig betegelde badkamer met ligbad en wastafelmeubel
(2005). De ouderslaapkamer ligt op de tweede etage en heeft inbouwkasten, dakkapel aan de
achterzijde en 2 Velux dakramen aan de voorzijde. Daarbij is er ruimte voor de cv-ketel en
zijn er knieschotten. In de diepe parkachtige tuin met gunstige zonligging ervaart u een waar
gevoel van privacy. Er zijn meerdere heerlijke zitjes en een veranda met buitenkeuken om tot
in de late uren te genieten van de tuin. Als klap op de vuurpijl de grote geïsoleerde schuur.
Ideaal voor de hobbyist, maar ook in de richten als B&B, aanleunwoning of praktijkruimte.

Vanafprijs € 199.500,- k.k.

De Slenk 16 - Schagen

Vliedlaan 72 - Schagen
Vrijstaand wonen op een prachtstek! Dat kan nu in deze perfect onderhouden woning uit 2006
aan deze brede laan. De woning is van alle gemakken voorzien en heeft vooral heel veel ruimte
en volop sfeer. Daarnaast is er veel lichtinval en is het geheel uitstekend geïsoleerd. De royale woonkamer en woonkeuken zijn gescheiden door prachtige glas in lood en-suite-deuren
met vaste kasten. Dit geeft deze toch al mooie woning net dat beetje extra allure. Naast de
ruime woonkamer is de heerlijke woonkeuken met ruimte voor een grote eettafel. Verder is
deze uitgerust met een natuurstenen blad, 5 pits gaskookplaat, koelkast, vaatwasser en een
zogeheten pyrolyse oven met zelfreinigend-systeem wat het schoonmaken eenvoudig maakt.
De dubbele tuindeuren leiden naar de nette en zonnige tuin. Via de bijkeuken met witgoed
opstelling is de geïsoleerde kantoorruimte te bereiken. Deze heeft een eigen opgang en is dus
geschikt voor een klein bedrijf aan huis.

Wat zijn deze jaren ‘30 stijl woningen toch heerlijk ruim! Zeker als ze ook nog een uitbouw en
2 dakkapellen hebben. Dat heeft deze woning recent laten doen. En als je toch bezig bent
doe je gelijk keuken, toilet, badkamer en dat werk je modern en strak af. Dit is gewoon een
kant en klare topwoning! In 2016 is de uitbouw geplaatst en de moderne keuken met kookeiland en bar erin gezet. Uiteraard is er gelijk vloerverwarming aangebracht. Hierdoor is een heel
ruime woonkamer met woonkeuken ontstaan. Praktisch is de binnendoorgang naar de garage
en schuifpui naar de tuin. Het sanitair is zeer modern en top afgewerkt. Zowel het toilet als
de badkamer! Op de eerste verdieping zijn 3 ruime slaapkamers met een mooie doorlopende
laminaatvloer. De badkamer heeft een bubbelbad, inloopdouche, toilet en dubbel wastafelmeubel. Dankzij de 2 dakkapellen zijn op zolder nog eens 2 slaapkamers en veel ruimte op
de overloop voor wasmachine en droger. Dus een woning met royale woonkamer, eetkamer/
keuken, garage en 5 slaapkamers. En dat allemaal strak en modern afgewerkt.
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Vogelzand 2272 - Julianadorp

Wallerweg 46 - Breezand
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 gestuukt en v.v. nieuwe vloeren, zijn de voor- en achtertuin opnieuw ingericht en zijn
alle gevels opnieuw gevoegd en geïmpregneerd. 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.

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 openhaard 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.

Vanafprijs € 210.000,- k.k.
Vraagprijs € 229.000,- k.k.

Vanafprijs € 599.000,- k.k.

Westerlanderweg 186 - Westerland

Weth. Kloostermanlaan 5 - Anna Paulowna
Deze gezellige en landelijk ingerichte woning vind je aan een rustig woonerf in Anna Paulowna,
waar de kinderen gewoon nog op straat spelen. Als je de woning binnenstapt merk je het vrijwel direct, dit is echt een warm en gezellig huis. De begane grond heeft een mooie houten vloer
en vanuit de woonkamer is er zicht op de straat. Aan de voorzijde is er geen directe inkijk van
buren. De keuken is aan de achterzijde en is voorzien van alle gebruikelijke apparatuur. Op een
zomerse dag zet je hier de openslaande tuindeuren lekker open! Op de eerste etage zijn 2 grote
slaapkamers en een keurige, luxe badkamer met een inloopdouche en 2e wandcloset. Er is een
vaste trap naar de grote zolderverdieping met een deur naar de 3e slaapkamer met een groot
dakkapel. Het is genieten in de achtertuin, want deze ligt op het westen en heeft dus een groot
gedeelte van de dag zon. De fiets(en) kun je kwijt in de ruime berging met elektra. De ligging
is echt top, want aan de achterzijde ligt de woning aan een groot speelveld. Parkeerruimte is
er genoeg in de openbare parkeervakken aan de voorzijde van de woning.

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.).
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Bewustwording
helpt schade voorkomen

Bart Oomens werkt al ruim 16 jaar

Weten wat verzekerd is

telefoon. Ik vroeg haar of ze ook zomaar 700 euro

“Het is vervelend om tegen de klant te moeten

op het tafeltje zou leggen. Uiteraard antwoordde

zeggen dat iets niet verzekerd is. Het liefste geef ik

ze ‘nee’. Dit voorbeeld laat zien dat men vaak niet

schademeldingen binnen. De meest

de gedupeerde een fijne vergoeding. Maar als iets

bewust is van de waarde van een smartphone en

voorkomende is de (hoe kan het ook

niet verzekerd is, sta ik ook met de rug tegen de

mede daarom er laconiek mee om gaat. Met alle

anders) kapotte smartphone. “De

muur.” Bart legt uit dat men vaak niet goed weet

gevolgen van dien!”

op de schadeafdeling van Van der
Voort en krijgt dagelijks diverse

verzekeringsmaatschappijen passen

wat wel en niet verzekerd is. “Dit komt doordat
verzekeringsmaatschappijen hun voorwaarden

De schade expert legt uit dat met een beetje

daarom de voorwaarden aan om een

bij verlenging van de verzekering veranderen.

awareness een schade kan worden voorkomen.

forse premiestijging te voorkomen.

De aangepaste polissen en voorwaarden worden

“Leg de smartphone niet in het zicht of laat deze

niet goed of niet gelezen en dit leidt dan tot

niet onbeheerd achter in een jas aan de kapstok.

teleurstellingen. Door het aanpassen van de

Ook in huis geldt: haal waardevolle spullen, zoals

voorwaarden, zoals het verhogen van het eigen

een uitgeklapte Macbook van tafel die vanaf buiten

dan ook uit de voorwaarden

risico en het uitsluiten van val- en stootschade bij

zichtbaar is, want ‘gelegenheid maakt de dief’. Het

geschrapt of worden hogere eigen

mobiele electronica kan premiestijging beperkt

is een kleine moeite deze op te ruimen, maar kan

blijven.”

een vervelende inbraak voorkomen!” Voorgaande

In vele gevallen is de val- en
stootdekking van mobiele apparaten

risico’s toegepast”, legt de schade
expert uit.

tips zijn ook van toepassing op spullen in de tuin.
Een smartphone kost tegenwoordig gemiddeld

“Tuinstoelen, -kachels en partytenten zijn pas

zo’n 700 euro kost én het ik ook nog eens een

verzekerd als ze achter slot en grendel staan. Zelfs

schadegevoelig apparaat. “Regelmatig komt het

stormschade is meestal niet gedekt, omdat je deze

voor dat de klant niet is verzekerd of slechts een

spullen van te voren binnen had kunnen zetten. Dit

laag bedrag terug krijgt door een hoog eigen risico

is een voorwaarde die vaak niet bekend is.”

of maximale vergoeding van bijvoorbeeld 300 euro
terugkrijgt. Een flinke domper, dus! Veel schade

‘Dat gebeurt mij niet’

is gemakkelijk te voorkomen door een hoesje om

Bart geeft aan dat het dus erg belangrijk is om

de telefoon te doen en de smartphone niet in de

de polissen en voorwaarden vooraf goed door

broekzak te stoppen. Het komt regelmatig voor dat

te lezen of bij Verheul/Van der Voort navraag te

een smartphone in het toilet valt of ergens vanaf

doen, maar dat het nóg belangrijker is om bewust

gestoten wordt. Gebruik van een mobiele telefoon

met spullen om te gaan. “Vaak denkt men ‘dat

tijdens het fietsen is niet alleen onveilig. De kans

gebeurt mij niet’. Totdat het wel gebeurt. Een

op schade door vallen is ook groot en buiten de

kapotte telefoon is ontzettend vervelend, helemaal

woning doorgaans niet verzekerd.”

als je niet verzekerd bent. Maar een inbraak in
je eigen huis heeft veel grotere gevolgen, omdat

700 euro op tafel

je ook berooft bent van je veiligheid. Door kleine,

Bart is van mening dat wanneer men bewuster

bewuste aanpassingen te doen, kun je allerlei

met zijn spullen omgaat, het aantal schades een

ellende voorkomen. Mocht er dan toch nog schade

stuk minder zal worden. “Laatst vertelde een klant

voorkomen, dan hoop ik de klant blij te kunnen

dat zij haar iPhone op een tafeltje op het terras

maken met de zin ‘ja, u bent hiervoor volledig

had gelegd. Ze lette even niet op en weg was de

verzekerd’!”, besluit Bart.
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Gezellige lichtjes

vormen een risico

Kelly OMahony werkt sinds dit

De schadebehandelaar geeft graag nog extra

jaar bij Verheul als Multi Branche

tips ter aanvulling op haar collega Bart Oomens.

Schadebehandelaar, maar heeft ruime
ervaring op dit vlak. “Ik ben acht jaar

“Door relatief eenvoudige aanpassingen te doen,
kan brand voorkomen worden. In deze ‘donkere’
maanden worden veel lichtjes en kaarsen gebruikt

lang Senior Brand Schadebehandelaar

om het gezellig te maken. Helaas nemen ze ook

geweest bij een andere organisatie. In

een groot brandrisico met zich mee.”

2016 ben ik zelfs genomineerd voor de
Cobra Young Professional Award, een
aanmoedigingsprijs voor aanstormend

Niet ‘even’ onbeheerd
achterlaten
Het is misschien ‘logisch’, maar Kelly wil iedereen

talent werkzaam in dit marktsegment”,

op het hart drukken kaarsen niet onbeheerd achter

laat Kelly weten.

te laten. “We zien het nog te vaak. Men is ‘even’
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een rondje met de hond, terwijl de brandende

Als de lader smelt of het telefoontje explodeert,

uitgroeien tot een vuurzee! Als voorbeeld neem ik

kaarsjes nog op tafel staan. Dit kan grote gevolgen

zijn de gevolgen vaak niet te overzien!” Deze tip

de ‘vlam in de pan’. Het komt veelvuldig voor dat

hebben.

geldt niet alleen voor televisies, waterkokers en

men water op het fornuis gooit om het te blussen,

Daarnaast komt het regelmatig voor dat een kaars

lampen. Ook elektrische dekens staan in deze tijd

maar dit kan het alleen maar verergeren! Een

te dicht bij een vitrage staat of op een houten

regelmatig te loeien, zonder dat iemand thuis is.

deksel op de pan is de eenvoudige oplossing.

meubel. Ik hoef u niet te vertellen wat dit tot gevolg

“Doe het gewoon niet.”

kan hebben. Hetzelfde geldt voor een draaiende

Op de website van de brandweer

De juiste knowhow

(https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/

De schadebehandelaar legt uit dat niet alleen

thuis-brandveilig) staan nog veel meer tips

Kelly geeft aan dat laders en accu’s in het

preventie belangrijk is, maar dat men ook goed

met betrekking tot preventie. Ik adviseer om de

stopcontact of apparaten op de stand-by stand

moet weten wat te doen bij een brand. “Vaak

site goed door te lezen, zodat iedereen met de

tevens een groot risico vormen. “Veel mensen

schrikt men zo erg, dat er verkeerde beslissingen

juiste knowhow van gezellige en vooral veilige

laden ‘s nachts hun smartphone op. Naast het bed.

worden genomen. Een klein brandje kan dan

feestdagen kan genieten!”

wasdroger. Ook geen goed plan!”
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Seringenhof 63 - Schagen

Zijperweg 9c - Schagen

Deze fraaie hoekwoning is zeer netjes opgeknapt, goed onderhouden en heeft 5 ruime
slaapkamers. Vanaf 2011 is nagenoeg de hele woning opgeknapt met nieuw sanitair, keuken
en afwerking. Tevens is de topgevel van rockwool isolatie en keralit platen voorzien.
Beneden is de keuken aan de voorzijde geplaatst met de nodige inbouwapparatuur. De lichte
woonkamer heeft een fraaie vloer, trapkast en achterdeur naar de zonnige op het zuiden
gerichte achtertuin. Aan de voorzijde is een carport en stenen berging. Prettig is de speeltuin
pal voor de deur waar de kinderen onbezorgd kunnen spelen, terwijl u van binnen een oogje
in het zeil kan houden. Op de eerste verdieping zijn 3 slaapkamers en de moderne
badkamer. De ouderslaapkamer is over de hele breedte en heeft een inloopkast. De fraaie
badkamer heeft een glazen inloopdouche, toilet, wastafelmeubel en subtiel opgestelde
witgoedopstelling. Prettig is het zijraam in de badkamer. Op zolder zijn nog een keer 2
slaapkamers met topgevelramen.

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

Zuiderpark 9 - Wieringerwerf

Zwanenbalg 1313 - Julianadorp

Deze comfortabele semi-bungalow met garage, gelegen aan de rand van Wieringerwerf, beschikt op de begane grond over een slaapkamer en een badkamer met ligbad, separate douche
en toilet. Hier kunt u dus geheel gelijkvloers wonen. De woning heeft een rustieke uitstraling.
De ruime woonkamer heeft grote raampartijen en een schuifpui. Beneden is een slaapkamer
en de badkamer. Boven zijn nog eens 2 slaapkamers met beide een wastafel en veel bergruimte achter de knieschotten. Via de separate woonkeuken en bijkeuken met vaste kasten
komt u in de garage. De garage heeft een elektrische roldeur, kraan, verwarming en afvoerput.
De mooie tuin is vergroot en rondom de woning gelegen met grote bomen, gazon en een terras.

Wilt u wonen als een vorst in een riante vrijstaande woning met een geweldig mooie ligging
aan het water? Dan is dit uw kans! Aan een rustige woonstraat in de kindvriendelijke woonwijk
‘’Zwanenbalg’’ staat deze riante vrijstaande woning met garage. Strandliefhebbers kunnen hier
hun hart ophalen, want het strand ligt letterlijk om de hoek en is dus op steenworp afstand!
Eigenlijk zult u deze woning gewoon ‘’even’’ moeten komen bekijken, dan zult u begrijpen wat
we bedoelen! De ruimte op de begane grond is riant te noemen, met een breedte van ca. 7
meter en een lengte van 10 meter. De gehele begane grond (m.u.v. van een gedeelte van de
garage) heeft vloerverwarming, wat zorgt voor een aangenaam leefklimaat. Aan de voorzijde
is de ruime living met uitzicht op de straat. De keuken aan de achterzijde staat in directe verbinding met woonkamer en is vernieuwd in 2010. De keuken is voorzien van alle luxe en heeft
een prachtig hardstenen werkblad en alle gebruikelijke apparatuur. De garage is inpandig te
bereiken en is extra breed!

Vanafprijs € 425.000,- k.k.
Vraagprijs € 445.000,- k.k.
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Totaalpakket
Willijan geeft aan dat veel bedrijven niet
weten dat ze in de meeste gevallen geen
groot accountantskantoor nodig hebben.
“Een professioneel administratiekantoor als
CijferMeester Wieringerwerf volstaat. Mocht er
toch een accountant nodig zijn, dan kan ik deze

CijferMeester:

best of both worlds

gewoon voor ze inschakelen vanuit mijn netwerk.”
De ondernemer biedt de volgende diensten aan
voor zowel particulier als MKB en zelfstandigen
met en zonder personeel:
• Verzorging van boekhouding
• Indienen belastingaangiftes
• Informatievoorziening/advisering

Sinds 1 oktober 2019 heeft Willijan

Een ander voordeel om onder de vleugels van

• Opstellen van jaarrekeningen

van Heusden zich aangesloten bij

CijferMeester te opereren is dat er een achterban

• Loonadministratie

is. “Mocht ik onverhoopt wegvallen, dan pakt een

• Advies in bedrijfsplannen/rechtsvormen

collega de werkzaamheden op. De kwetsbaarheid

• Debiteurenbeheer

CijferMeester. Een franchiseorganisatie
met ruim 60 kantoren in Nederland. “Na

van een eenmanszaak is hiermee getackeld.”

30 jaar ervaring te hebben opgedaan
bij een accountantskantoor en een
verzekeraar, heb ik ervoor gekozen om

“Ik lever dus een totaalpakket aan administratieve

Bij de klant aan tafel

taken, waarbij het mijn missie is om de klant

Willijan geeft aan dat vooral het persoonlijke

zoveel mogelijk te ontzorgen!”

aspect van zijn kantoor belangrijk is. “Ik

zelfstandig verder te gaan onder de

ken mijn klanten bij naam en toenaam. Een

Samen op weg naar succes

naam CijferMeester Wieringerwerf.”

vertrouwensrelatie is belangrijk als het om cijfers

Een gezonde en betrouwbare financiële

gaat. Daarom omvat mijn werkgebied vooral de kop

administratie is essentieel voor succes. “Daarom

Fijne voordelen

van Noord Holland.Op die manier kan ik letterlijk

sta ik graag naast de ondernemer, zodat we samen

Door zich aan te sluiten bij CijferMeester biedt

bij de klant aan tafel zitten, wat voor beide partijen

op weg kunnen naar succes. Ondernemers zijn

Willijan zijn klanten ‘the best of both worlds’:

veel prettiger werkt.”

goed in hun vak en CijferMeester Wieringerwerf

de charme van een klein administratiekantoor

Door met de klant persoonlijk in contact te zijn,

is goed in financiële en administratieve

en de kwaliteit die vergelijkbaar is met die van

biedt Willijan nét iets meer dan menig concullega.

dienstverlening. Een mooie combinatie.”

een groot administratiekantoor. “Daarnaast

“Als je met elkaar in gesprek bent, kom je tot

ervaar ik als franchisenemer diverse voordelen,

nieuwe inzichten. Ik kan zo beter meedenken en

zoals toegang tot de modernste technologieën,

daardoor bijvoorbeeld financiële processen binnen

waaronder het scan-en-herkensysteem. De klant

een bedrijf verbeteren. Ook vraag ik regelmatig

kan hiermee zelf heel eenvoudig inkoopfacturen

verder, zoals waarom iets wel of niet verzekerd

in zijn administratie verwerken. Dit levert tijd- en

is. Vervolgens geef ik daar mijn advies in. Op die

geldbesparing op!”

manier kunnen we samen de risico’s beperken.”
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Meer informatie
(ook voor een second opinion):
www.cijfermeester.nl/
wieringerwerf

Hoekenga 24/7 in bedrijf

weken later was zijn onderneming een feit en
inmiddels houdt hij de boel draaiende met een
negenkoppig team. “Ik ben in gesprek met de
tiende, maar het is niet de bedoeling om veel

René Hoekenga heeft een bedrijvig bestaan. Naast

Hoekenga Mechanisatie

groter te groeien. In dit geval is het noodzakelijk,

dat hij ondernemer is, zit hij bij de vrijwillige

Sinds 1998 bestaat zijn bedrijf Hoekenga

omdat de techniek van de huidige machines

brandweer. “Voor beide ben ik 24/7 bereikbaar.

Mechanisatie in Slootdorp. “Door een verandering

ontzettend ingewikkeld is. Een jonge monteur is

Soms sta ik op zondagochtend bij een agrariër

in het management bij mijn toenmalige werkgever,

hier meer gedreven in.”

de machine te repareren en rijd ik ‘s nachts met

kreeg ik de kans voor mezelf te beginnen. In eerste

gierende banden naar een brandmelding. Maar het

instantie niet mijn ambitie, maar het tractormerk

Naast het repareren van akkerbouw en veehouderij

is het allemaal waard”, vertelt de ondernemer.

Renault wilde mij daarbij ondersteunen.” Twee

werktuigen, verkoopt Hoekenga Mechanisatie ook
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Helpende hand bieden

24/7 inzetbaar. Het vergt doorzettingsvermogen,

Dat ‘helpen’ zit bij René in het bloed. Niet alleen

maar ik zou het voor geen goud willen missen. Niet

staat hij dag en nacht klaar voor zijn klanten, ook

alleen de saamhorigheid van de groep is fijn, ik heb

mensen in nood kunnen volledig op hem rekenen.

er ook vrienden voor het leven aan overgehouden.

“Zo’n 12 jaar geleden ben ik door een maat van mij

Daarnaast is het ontzettend mooi om mensen

in aanraking gekomen met de brandweer. Ik heb

in nood de helpende hand te kunnen bieden. Of

toentertijd een oefenavond meegemaakt en ben,

dat nu een kat uit een boom halen, een bekneld

zoals ze dat zeggen, blijven plakken.”

persoon uit een auto knippen of een brandende
woning blussen is. Het geeft altijd heel veel

Afgezien dat het de ‘vrijwillige’ brandweer heet,

voldoening.”

is eigenlijk niets vrijwillig aan deze commitment.
een training, moeten een opleiding van twee jaar

Op zoek naar nieuwe
brandweerlieden

volgen (één avond in de week) en zijn uiteraard

Inmiddels kampt het brandweerkorps van

“We komen iedere maandagavond samen voor

Hippolytushoef - en eigenlijk heel Noord-HollandNoord - met een vergrijzing. “Dit betekent dat er
een tekort aan brandweerlieden ontstaat. Er is
nog niet voldoende nieuwe aanwas om die gaten
op te vullen. Om de veiligheid van de regio te
kunnen blijven waarborgen, hebben we nieuwe
manschappen nodig. Daarom nodig ik iedere
diverse nieuwe en gebruikte machines. “We zijn

geïnteresseerde uit om eens een trainingsavond

dealer van o.a. Grimme en Claas en Amazone. Via

bij te wonen. Hopelijk blijven er dan ook een aantal

deze merken volgen we regelmatig cursussen,

mannen en vrouwen ‘plakken’.

zodat we op de hoogte blijven van noviteiten en
nieuwe technieken.” Daarnaast verhuurt het
bedrijf aan klanten door heel Nederland een

Meer informatie:
www.hoekengamechanisatie.nl
en www.brandweer.nl/noordholland-noord/
brandweerposten/
hippolytushoef

eigen ontworpen mobiele kistenreiniger en
-desinfecteerder. “Ook hebben wij een magazijn
met een flinke voorraad. Enerzijds om de klanten
direct te kunnen helpen bij een reparatie.
Anderzijds om de klanten in hun behoefte te
voorzien.”
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Wij hebben deze woningen

Bark 40 - Wieringerwerf

Beatrixstraat 3-5 - Hippolytushoef

Beethovenlaan 6G - Schagen

Burg. Lovinkstraat 20 - Anna Paulowna

Burg. Lovinkstraat 87 - Breezand

De Haukes 102 - Westerland

Doorzwin 2805 - Julianadorp

Regentenstraat 14 - Schagen
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recent succesvol verkocht

Mering 87 - Hippolytushoef

Molenkolk 14 - Anna Paulowna

Molenvaart 168 - Anna Paulowna

Planetenlaan 21 - Wieringerwerf

Saffier 13 - Anna Paulowna

Seringenhof 26 - Schagen

Vuurdoornweg 28 - Schoorl

Wierbalg 2105 - Julianadorp
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Wordt u mede sponsor
of draagt u een basisschool aan?
Wilt u ook dat kinderen in onze regio
positief en vol zelfvertrouwen
opgroeien? Helaas blijkt uit de praktijk
dat dit niet voor alle kinderen altijd
even makkelijk is.

Om die reden heeft Verheul Groep ervoor gekozen om samen met Voetbaltraining Totaal en
iAMFootball het programma TOPKIDS mogelijk te
maken voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisscholen in de Kop van Noord Holland. Met TOPKIDS komen echte professionals uit de topsport
gedurende 4 lessen bij de kinderen in de klas, ze

basisscholen mogelijk maken. Gunt u net als

het topkids programma krijgen. Draagt u een

inspireren de kinderen met persoonlijke verhalen

Verheul Groep, de kinderen ook deze unieke

leraar of directuer als contactpersoon bij uw

en geven ze een onuitwisbare ervaring mee. Alles

ervaring met het TOPKIDS programma? Word

basisschool aan? Dan pakken wij het verder

draait hierbij om het talent van de kinderen.

dan samen met ons sponsor van TOPKIDS´.

enthousiasmeren en organiseren op!

TOPKIDS is een Talent Ontwikkel Programma

Wat betekent het voor u?

Contact

voor kinderen van groep 7 en 8 van de

Indien u ervoor kiest om samen met Verheul

Gaat u voor de Duo Sponsoring

basisscholen. Een team van sociaal pedagogisch

Groep sponsor te worden van TOPKIDS dan kiest

met Verheul Groep of heeft u nog

deskundigen heeft in samenwerking met

u voor een exclusief geografisch gebied in uw ei-

vragen neemt u dan contact op met:

professionals uit de topsport een programma van

gen omgeving. In die regio krijgt u direct invloed

4 lessen ontwikkeld. Dit programma is specifiek

op de basisscholen die door uw bijdrage kunnen

Andre Vendrig, Verheul Groep

gericht op het zichtbaar maken van kwaliteiten

deelnemen aan het TOPKIDS programma. U zult

AndreVendrig@Phverheul.nl,

van kinderen. Het programma leert kinderen op

samen met Verheul Groep op diverse uitingen,

tel 0223-747436 / 06-46122301

een positieve manier naar elkaar en zichzelf te

o.a. reclameborden langs sportvelden, gezamen-

kijken met het resultaat dat de eigenwaarde en

lijk als sponsor van het TOPKIDS programma

Edwin Groot, Voetbaltraining Totaal

het zelfvertrouwen wordt vergroot.

worden afgebeeld. Voor overige uitingen kunt u

edwin.groot@voetbaltrainingtotaal.nl,

Doet u met ons mee?

meer lezen onder het sponsorpakket.

tel 0227-502528

´Als Verheul Groep geloven wij in de kracht van

Mogelijkheden?

jeugdig talent. In ons bedrijf leiden we continue

Samen kunnen we met bedrijven overleggen

jongeren op voor financiële adviesfuncties.

hoe we de sponsoring vorm geven. Het kan per

Daarnaast dragen wij graag in de breedte ons

basisschool of in het gehele programma.

steentje bij aan de ontwikkeling van de kinderen
Wij hebben ons voor tenminste 5 jaar

De basisschool van uw kind of
buurmeisje?

gecommitteerd aan het Talent Ontwikkel

Onze ambitie is om jaarlijks 600 kinderen uit onze

Programma TOPKIDS en hebben de wens dat

regio het programma aan te bieden. Hoe leuk

wij samen met onze partners in Noord Holland

is het als uw (klein-)kinderen, neefjes, nichtjes,

Noord het programma voor zoveel mogelijk

buurkinderen, etc aankomend jaar

in onze regio.
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Regio Den Helder/Texel de grootste stijger qua woningprijzen,
prijsstijgingen Schagen en Hollands Kroon naar landelijk gemiddelde

Huizenmarkt fragmenteert
nu zelfs binnen een regio

Het was enkele jaren geleden nog

derde kwartaal gingen de prijzen nog maar met 6,3

ondenkbaar dat de woningmarkt

procent omhoog. Ter vergelijking: landelijk was de

Veel huizentypen werden
goedkoper

prijsstijging dit kwartaal 7,2 procent. Hoe anders is

Hoekwoningen (van pakweg 226.000 naar ruim

de situatie in de regio Den Helder/Texel. Dit gebied

196.000 euro), twee-onder-een-kap woningen

kent dit jaar spectaculaire prijsstijgingen.

(van 263.000 naar 250.200 euro) en ook vrijstaande

liet zien. Je had de Randstad, de

In de eerste maanden van 2019 won Den

woningen (van 383.500 naar 363.300 euro) werden

provinciesteden en het landelijk

Helder/Texel achter Hollands Kroon al ‘zilver’

goedkoper. Dat laatste is opmerkelijk, want van

op het gebied van snelste stijgers met een

dit type woning nam de verkoop wel toe en wel

woningprijsstijging van 14,6 procent. Sindsdien

met maar liefst 20,1 procent. Het geeft aan dat

binnen een bepaalde regio grote
verschillen qua prijsstijgingen

gebied en de prijsverschillen
daartussen waren stabiel. Anno 2019

is de woningmarkt daar niet tot rust gekomen.

percentages niet altijd wat zeggen. Zo werden

is door de aanhoudende krapte op

Integendeel zelfs, want Den Helder/Texel is in

appartementen in Hollands Kroon in het laatste

de woningmarkt alles anders. In de

het derde kwartaal met een prijsstijging van 16,9

kwartaal fors duurder: was de gemiddelde

procent landelijk naar het hoogste podium van het

verkoopprijs in het tweede kwartaal 235.000

ereschavot geklommen: in geen enkele andere

euro, in het derde kwartaal was dat maar liefst

regio worden huizen procentueel zoveel duurder.

376.000 euro! Dat verklaart voor een groot deel

regionale hotspot ontworsteld.

In absolute getallen uitgedrukt is Den Helder/

waarom woningen in Hollands Kroon met ruim

Dat wil zeggen: deze stad heeft

Texel nog altijd één van de goedkoopste gebieden

zes procent duurder werden, maar het is wel een

om een huis te kopen, maar inmiddels worden

vertekend beeld. Er werden in het derde kwartaal

ook in deze regio starters van de woningmarkt

namelijk maar drie appartementen in Hollands

gekregen daar de huizenprijzen naar

gedrukt. Was Den Helder voor iemand met een

Kroon verkocht. Het laatste zetje qua gemiddelde

Randstadniveau zijn gegroeid.

gemiddeld inkomen in de afgelopen decennia een

prijsstijging werd gezet door de tussenwoningen.

toevluchtsoord, nu moet je toch gemiddeld al snel

Die werden in het derde kwartaal iets duurder

twee ton of meer neerleggen voor een woning.

dan in het tweede kwartaal (188.000 euro om ruim

Toch kiezen veel mensen daar wel voor, omdat

177.000 euro).

afgelopen jaren heeft eerst Schagen
zich aan het traditionele imago van

méér dan een regionale uitstraling

Daardoor zijn huizenzoekers uitgeweken naar

ook in Hollands Kroon woningen te duur worden.

Hollands Kroon waar de krapte-indicator (het

En dat heeft effect op zowel het aantal huizen dat

Het zijn uitschieters zoals bij de appartementen

verschil tussen het woningaanbod en het aantal

verkocht wordt als de prijsontwikkeling van die

die de gemiddelde transactieprijs in Schagen

woningzoekenden in de gemeente) inmiddels

woningen.

en Hollands Kroon tot 295.000 euro laten stijgen

een stuk hoger is dan de rest van de Kop van

In Wieringen bijvoorbeeld was de gemiddelde

tegen 313.000 euro landelijk. ,,Maar je moet dit een

Noord-Holland. Tegelijkertijd lijken de prijzen

transactieprijs in het derde kwartaal 220.116

beetje met een korreltje zout nemen”, vertelt Hans

zich zowel in Hollands Kroon als Schagen te

euro, 11,8 procent lager dan een jaar eerder.

Bos, Directeur Makelaardij bij Verheul. ,,Niet alleen

stabiliseren. In de gemeente Schagen bedroeg de

Verder nam het aantal verkopen in heel Hollands

per regio of per kern maar zelfs per vierkante

huizenprijsstijging in het eerste kwartaal nog acht

Kroon in het laatste kwartaal per woningtype

kilometer kunnen de prijsontwikkelingen ver

procent, in het derde kwartaal was dat 3,8 procent.

af: bij een hoekwoning met 8,4 procent, bij een

uiteen lopen. Waar in Wieringen de huizenprijzen

Hollands Kroon was in de eerste maanden van dit

twee-onder-een-kap met 10,8 procent, bij een

daalden in het afgelopen jaar, werden huizen in

jaar nog de grootste stijger van Nederland met een

tussenwoning met maar liefst 30,9 procent en bij

de Wieringermeer bijvoorbeeld met 8,3 procent

stijgingspercentage van 17,8 procent, maar in het

een appartement met zelfs bijna 35 procent.

duurder tot ruim 285.000 euro gemiddeld. En
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binnen dat percentage zijn weer grote verschillen

444.300 euro. Kortom, je zou voor de gemeente

al drie jaar in de spreekwoordelijke etalage staan.

per woningtype. Voor ons als makelaardij zijn de

Schagen kunnen zeggen dat de verkoopcijfers

Voor de Kop van Noord-Holland heeft de discussie

marktontwikkelingen overigens wel interessant,

van appartementen net als bij Hollands Kroon de

‘oud versus nieuw’ vrijwel geen invloed op de

want het biedt je echt de kans om als makelaardij

waarheid wat vertekenen, maar dan omgekeerd:

prijsstelling van de huizen. Sterker nog, in Schagen

voor de klant het verschil te maken. In research, in

de opwaartse prijsdruk in Schagen is hoger dan

ging het ‘oude aanbod’ voor een hogere prijs weg

het spel van vraag en aanbod met de (ver)kopende

het percentage van 3,8 procent doet vermoeden.

dan het ‘nieuwe aanbod’: ruim 298.000 euro om

partij en in de zoektocht naar de beste hypotheek

Dat geeft, tezamen met de forse verkoopstijging in

dik 291.000 euro. Alleen in Wieringermeer is een

voor hem en/of haar.”

vrijstaande woningen in Hollands Kroon, aan dat

duidelijk onderscheid ontstaan tussen woningen

zeker in het luxueuzere segment de rek er nog niet

die al lang in de verkoop staan en huizen die kort

Schagen

uit is. Dat komt mede door het ‘waterbedeffect’:

geleden op de markt werden gezet. Het ‘oude’

In de gemeente Schagen was de gemiddelde

Randstadbewoners die in hun eigen omgeving niet

aanbod ging voor gemiddeld 228.042 euro weg, het

transactieprijs 345.663 euro, 11,3 procent hoger

aan een huis kunnen komen, trekken een steeds

‘nieuwe’ aanbod voor maar liefst 339.000 euro.

dan een jaar eerder. Maar in vergelijking met

wijdere topografische cirkel om toch aan een

het tweede kwartaal zijn de percentages minder

huis te komen dat aan hun eisen voldoet. Voor de

opvallend. Sterker nog, in vergelijking met de

andere typen woningen geldt dat de stabilisatie

maanden april, mei en juni ging de gemiddelde

van de woningprijzen zich doorzet. Hans Bos: ,,De

transactieprijs van appartementen behoorlijk

vraag is of dit zo blijft nu de woningprijzen in Den

Stikstofcrisis werpt zijn
schaduw vooruit

onderuit (van 222.200 euro naar 195.100 euro).

Helder richting hetzelfde niveau als in de rest van

De problemen die er zijn rond de bouw van

Wel is het zo dat, net als bij Hollands Kroon ,

de Noordkop groeien. Als deze uitwijkmogelijkheid

nieuwbouwwoningen in verband met de

je voorzichtig moet zijn met het trekken van

definitief is verdwenen, zal de woningdruk in het

strengere stikstofnormen, zijn nog niet in de

conclusies, omdat er maar vijf appartementen

gehele gebied verder toenemen. Dat zie je nu al in

laatste kwartaalcijfers terug te zien. Toch

werden verkocht in het derde kwartaal in Schagen

Hollands Kroon volgens de krapte-indicator.”

werpt die crisis zijn schaduw vooruit, naar

en omgeving. Naast appartementen daalde ook de

verwachting zullen niet meer dan 50.000

gemiddelde transactieprijs van twee-onder-een-

Oud versus nieuw

bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen

kap woningen licht (van 317.500 euro ruim naar

Landelijk is, nu de nieuwbouwproductie door de

in 2019 worden afgegeven. Ter

314.800 euro). Hoekwoningen werden toch wel wat

stikstofcrisis stikt (zie kader), veel aandacht voor

vergelijking: In 2018 werden bijna 66.0000

duurder (van bijna 240.000 euro naar ongeveer

bestaande woningen. Makelaarsorganisatie NVM

nieuwbouwwoningen gebouwd. En dat aantal

250.000 euro) en ook tussenwoningen stegen licht

maakt zich zorgen dat in het afgelopen kwartaal

was al onvoldoende om te voldoen aan de

in prijs (van ruim 227.000 euro naar dik 230.000

vijf procent minder bestaande woningen in de

vraag in de markt. Het doel van het kabinet

euro). Echt duurder werden vrijstaande woningen,

markt zijn gezet. Inmiddels zou negen procent van

om tot 2024 ieder jaar 75.000 huizen op te

van 391.600 euro gemiddeld naar maar liefst

het totale verkoopaanbod bestaan uit woningen die

leveren is dan ook verder weg dan ooit.
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Steigerdijk 33 - Heerhugowaard

Berkhout 3 - Anna Paulowna
Dit is echt een unieke woning! Knus en intiem, maar toch de ruimte. Dat kenmerkt deze vrijstaande (semi-) bungalow aan het water! Laat u verrassen door de indeling, de verschillende
ruimtes en de mogelijkheden die deze woning te bieden heeft. (Slaap) kamer met aangrenzende badkamer op de begane grond. De ruime woonkamer is op het zuiden gericht en heeft
een schuifpui naar het terras. De ruime garage is binnendoor bereikbaar, hier kunt u de auto
parkeren. Op de 1e etage zijn nog eens 3 slaapkamers en is de 2e badkamer. Het is genieten in
de ruime en speels ingerichte achtertuin welke gelegen is aan het water.

Wat is dit een fijne en keurig onderhouden woning, heerlijk aan het water gelegen. Aan deze
“pier” woont u lekker rustig. De auto moet aan de nabijgelegen doorgaande weg geparkeerd
worden, zodat op het speelterrein voor de deur geen blik staat. Achter stapt u via de eigen
steiger in een bootje en vaart zo het recreatiegebied park van Luna in. Daarnaast is de woning
de ruimste in zijn soort met een breedte van 5,70 meter. De living is royaal en licht met een
doorgang naar het terras aan het water met veranda. De keuken is modern met natuurstenen
blad en alle nodige inbouwapparatuur. De 3 ruime slaapkamers zijn allen voorzien van vaste
kasten. De 2 kinderkamers zijn fraai afgewerkt met steigerhouten bed, kast en bureau. De
ouderslaapkamer heeft een echte walk-in-closet. Het sanitair is zeer netjes en de badkamer
heeft een ligbad, douche en 2e toilet. Praktisch is de aparte witgoedruimte. Kortom heerlijk
wonen in deze waterwoning.

Vanafprijs € 390.000,- k.k.

Diamant 42 - Anna Paulowna

Populierenlaan 78 - Schagen

We hebben weer zo’n fijne starterswoning in de verkoop! Deze woningen zijn altijd erg geliefd
bij starters. Weinig onderhoud en goede isolatievoorzieningen (dus lage energiekosten) maken
dit de perfecte eerste koopwoning! Je komt de woning binnen bij de entree aan de voorzijde.
Hier is een ruime en lange hal naar de woonkamer. Het toilet is netjes betegeld en heeft een
wandcloset en een fonteintje met een (in de muur) geïntegreerde kraan. De woonkamer heeft
een mooie, donkere laminaatvloer en biedt zicht op de tuin. In de praktische trapkast kun je de
nodige spullen kwijt. De luxe keuken is aan de voorzijde heeft een schitterend werkblad en alle
benodigde inbouwapparatuur, zoals een vaatwasser, inductiekookplaat, afzuigkap, koelkast,
vriezer en een elektrische oven. Boven zijn 3 ruime slaapkamers, die door de rechte muren
zeer praktisch in te delen zijn. De badkamer is betegeld in dezelfde kleurstelling als het toilet
beneden en heeft een inloopdouche, wastafelmeubel, designradiator en zelfs een whirlpool!

Wat is het toch lekker als een woning kant en klaar is! Vanaf 2012 is deze tussenwoning op
diverse punten opgeknapt, zowel aan de binnenzijde als buitenzijde, en zijn keuken en sanitair nieuw geplaatst. Daarnaast is deze woning ook nog eens lekker ruim en betaalbaar. De
woonkamer heeft veel licht en is modern afgewerkt. Doordat de keuken bij de woonkamer is
getrokken is het geheel royaal geworden. De keuken is in hoekopstelling en heeft alle nodige
inbouwapparatuur. Denk hierbij aan vaatwasser, 5 pits gaskookplaat en koel/vriescombinatie.
Boven zijn 3 slaapkamers en een royale 4e zolderkamer met dakkapel. De badkamer is modern
en goed afgewerkt met glazen douche, hangend closet en wastafelmeubel. De tuin met stenen
berging is op het zuiden gericht en heeft een broodnodig zonnescherm. Prettig is dat speeltuin
en supermarkt heel dichtbij zijn.

Vanafprijs € 195.000,- k.k.
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Tevreden klant

Paul kent Van der Voort al zo’n 20 jaar en in die
periode hebben zij al zijn verzekeringen verzorgd
en diverse hypotheken geregeld. “Het team van
adviseurs is ontzettend betrokken en denkt met
je mee. Uit mijn ervaring kan ik zeggen dat ze tot

Twee jaar geleden tekende Paul Klemer voor de aankoop van zijn huis in Lelystad. Dit

het uiterste gaan om de klant te helpen. Wellicht

nieuwe hoofdstuk betekende heel veel voor hem. “Dankzij het adequate handelen en

doen de adviseurs ‘gewoon hun werk’, maar voor

de vakkundige adviezen van de adviseurs van Van der Voort, kon ik een nieuwe start

mij betekende dit twee jaar terug een nieuwe start
in mijn leven. Inmiddels heb ik alles weer goed op

maken op het diepste dieptepunt van mijn leven. Daar ben ik ze tot op de dag

de rit en dat is mede dankzij het werk van Simone

van vandaag dankbaar voor!”

en Annika!”
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Korenmolen 45 - Schagen

Schoolstraat 5 - Dirkshorn
Deze zeer goed onderhouden 2/1 kapwoning met berging ligt lekker rustig aan een doodlopend
straatje met veel groen in de omgeving. Bovendien is de kavel van bijna 400 m² royaal en de
tuin fraai aangelegd met gazon, bestrating, beplanting, veranda en houten tuinhuis.
Dankzij de uitbouw is er een heerlijk ruime woonkeuken ontstaan met dubbele deuren naar de
tuin. De keuken is in hoekopstelling met natuurstenen blad, 5 pits gaskookplaat, vaatwasser,
koelkast en kastruimte. Praktisch is de binnendoorgang naar de bijkeuken met witgoedopstelling, vaste kasten en achterdeur. In deze voormalige garage is nu meer dan genoeg ruimte
voor de fietsen, vaste kast en middels de vlizotrap is een zolderberging te bereiken. Aan de
voorzijde is de lichte woonkamer met fraaie plavuizenvloer en vloerverwarming. Boven zijn 4
prima slaapkamers, waarvan de ouderslaapkamer zeer royaal is. De badkamer is netjes met
douche, toilet en wastafel. In de bijna rondom gelegen en prachtig aangelegde tuin is het
heerlijk toeven.

Deze fraaie en recent gerenoveerde Villa ligt prachtig in deze rustige door groen omgeven
straat. We verleiden u graag met alle pluspunten… Allereerst, zijn daar alle isolatievoorzieningen die zijn aangebracht. Zowel bij de muren, vloer als dat is nieuwe isolatie aangebracht.
De woning is letterlijk voorzien van een warme jas. Binnen heeft ook een complete renovatie
plaatsgevonden. Er is een ruime woonkamer met vloerverwarming, slaapkamer met nieuwe
badkamer, moderne keuken, kantoorruimte en boven nog eens 3 slaapkamers met 2e badkamer en grote overloop dankzij de dakkapel van 7 meter lengte. Binnendoor is de ruime
garage met bijkeuken te bereiken. De tuin is netjes aangelegd met terras, gazon, veranda en
veel groenblijvers. De ligging ten opzichte van de zon is perfect en met een kavel van 639m²
is er lekker veel ruimte. Dit alles is op korte afstand van centrum, scholen, zwembad en
wandelgebied.

Waarderpolderhoofdweg 18
Wieringerwaard

Westersingel 11 - Schagen

Natuurliefhebbers opgelet! Wilt u landelijk wonen in de vrije natuur met uitzicht over de polder? Dan is dit uw kans. Deze 2/1 kap woning met een grote praktijkruimte is wellicht wat u
zoekt. De woning is de afgelopen jaren gemoderniseerd, zo zijn de keuken (2015) en badkamer (2017) vernieuwd. U komt de woning binnen bij de entree aan de achterzijde. Hier is de
ruime hal/bijkeuken met wasmachine aansluiting en cv-ketel opstelling. De badkamer is op
de begane grond en heeft een praktische en ruime inloopdouche en een wastafelmeubel. De
woonkamer is over de gehele breedte van de woning en heeft aan de voorzijde een schitterend
uitzicht over de Polder. De keuken is vernieuwd in 2015 en heeft alle gebruikelijke inbouwapparatuur. Boven zijn nog 3 slaapkamers. In 1998 is de grote garage/schuur gebouwd met
afmetingen van ca. 8 x 5 meter. Deze ruimte is nu gedeeltelijk in gebruik als praktijkruimte,
en heeft een eigen ingang met wachtruimte en behandelruimte. Er is zelfs een cv-installatie
aanwezig! Het andere gedeelte is in gebruik als berging/schuur.

Wat is dit een heerlijke plek om te wonen! Een fantastisch luxe afgewerkte woning met voor
vrij uitzicht over water, in een kindvriendelijke buurt en met het centrum om de hoek. In 2015
is deze 2/1 kapwoning nagenoeg geheel verbouwd en opgeknapt tot dit schitterende geheel.
Zo is beneden de vloer van een moderne pvc vloer voorzien, zijn de wanden en plafonds strak
gestuukt, is de keuken nieuw en is in de voormalige garage een eetkamer gemaakt. Tevens
is alle sanitair vernieuwd, dat betekent dat beide badkamers en toilet modern en luxe zijn
afgewerkt. De eetkamer is gescheiden van de woonkamer middels moderne glazen deuren
met zwart frame. De keuken is voorzien van alle nodige inbouwapparatuur zoals vaatwasser, koelkast, vriezer, 5 pits gasstel en Quooker. Praktisch zijn de 2 ruime bergkasten en de
van binnenuit te bereiken (fietsen)berging. Boven zijn 3 slaapkamers en 2 badkamers. Deze
badkamers net nieuw geïnstalleerd met moderne uitstraling. Via de overloop kom je op het net
opgeleverde zonnedakterras.
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Woonfonds:

Woning kopen voor de verhuur?
Het is eerder mogelijk dan u denkt

Een tweede woning kopen voor de

veel eigen geld nodig, want in combinatie met een

verhuur is alleen weggelegd voor

woningverhuur hypotheek, betaalt u vanaf 20%

Woonfonds Woningverhuur
Hypotheek

van de marktwaarde in verhuurde staat uit eigen

De woningverhuur hypotheek van Woonfonds

middelen.

maakt het voor u als consument mogelijk om een

welgestelden? Dit is niet waar. Het is
misschien al veel eerder mogelijk dan
u denkt. En interessant, zeker nu de
spaarrente zo laag is. Een hoop gedoe
dan? Niet als u de risico’s beperkt door

huis te kopen en te verhuren. Met deze hypotheek

Verhuren met de juiste
begeleiding

financiert u tot 80% van de waarde in verhuurde
staat. Dit vult u aan met eigen geld bij de aankoop.

Heeft u de geschikte woning gevonden, dan moet
u nog een goede huurder vinden. In de huidige

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden?

markt is dat meestal geen probleem: er is een

Verheul Adviseurs is gespecialiseerd in

enorme vraag naar woningen, dus de kans op

woningverhuur en kijkt graag naar uw

leegstand is klein. U kunt het opstellen van een

mogelijkheden voor de Woonfonds Woningverhuur

goed huurcontract en het innen van de huur ook

Hypotheek. Maak gerust een afspraak voor een

Beperkt eigen geld nodig

uitbesteden aan een makelaar- of beheerkantoor.

oriënterend gesprek.

Een verhuurwoning kopen lijkt op het kopen

Zij beschikken altijd over de actuele kennis van

van een eigen woning. Behalve dat u meer moet

de huurmarkt en de regelgeving, en kunnen u

nadenken over het rendement. Koopt u een pand in

begeleiden. Zij kunnen met een goede screening

Lees meer op

de stad, waar huizen populairder én duurder zijn,

de juiste huurder vinden die netjes op tijd betaalt.

woonfonds.nl/woningverhuur

of juist aan de rand, waar de huuropbrengst iets

Dat scheelt tijd én zorgen. Ook het onderhoud van

en bereken daar ook alvast uw mogelijkheden.

lager is, maar het rendement misschien hoger?

de te verhuren woning kunt u uitbesteden aan een

En hoe zit het met de hypotheek? U heeft niet heel

beheermaatschappij: Wel zo makkelijk!

slimme keuzes te maken.
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We bouwen
aan de toekomst...
Goed verzekerings- en hypotheekadvies wordt schaars.
Bij ons niet. Wij breiden uit. In adviseurs, in relaties, in
locaties en op locatie.
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Notaris Baalman is gespecialiseerd in familierecht.
Dit is in Nederland een onderdeel van het
burgerlijk recht en omvat alle fases in het leven.
“Van (voor) de geboorte tot (na) de dood. Vaak gaat
dit over onderwerpen waar men liever niet te veel
over nadenkt, zoals boedelverdeling, nalatenschap
en alimentatie. Daarnaast gaan deze zaken
meestal gepaard met sterke emoties. Aan mij de
taak om het zo goed mogelijk te regelen voor alle
partijen.”

Het horloge van opa
De notaris geeft aan dat het van belang is om
bepaalde afspraken tijdig vast te leggen. “Vooral
als het om financiële zaken gaat of als er een
gezamenlijke woning of kind(eren) bij betrokken
zijn. Je kunt je voorstellen dat als er bijvoorbeeld
sprake is van een scheiding, je niet wilt nadenken
over ‘kan ik in het huis blijven wonen’ of ‘wie gaat
er voor de kinderen zorgen’.”
Als voorbeeld noemt Willemien het horloge van
opa. “Zodra grootvader komt te overlijden kan
er onenigheid ontstaan over wie het horloge
krijgt. Emotionele reacties zijn hierbij vaker
regel dan uitzondering, waardoor fikse ruzies
kunnen ontstaan. Door een codicil of testament
bij leven vast te leggen bij een notaris, kunnen
deze onenigheden tussen familieleden voorkomen
worden. Hierin staat wie het horloge krijgt en
daarmee is de zaak afgewikkeld.”

Moeilijkheden tackelen
Willemien legt uit dat een notaris afspraken tussen
partijen officieel vastlegt en dat deze afspraken
dus altijd terug te vinden zijn. “Men kan zelf ook
afspraken op papier zetten. Deze zijn rechtsgeldig

Notaris Baalman

is specialist in familierecht

mits er een datum en een handtekening op
staan. Maar dan komt de vraag of dat document
uberhaupt wel wordt gevonden. Daarnaast kan
het in handen komen van iemand die het niet
eens is met deze afspraken… Daarom is het
verstandig om dit vast te leggen bij een notaris. Zo
kun je ervan uitgaan dat alles zo eerlijk mogelijk

Het pand aan de Noord Zijperweg 9 in Wieringerwaard waar notaris W.C.M. (Willemien)

verloopt. Bovendien kun je eventuele toekomstige

Baalman kantoor houdt, herbergt een rijke historie. “Sinds 1883 zijn in dit gebouw tal

moeilijkheden tackelen”, aldus notaris Baalman.

van notariële akten geschreven en ondertekend. In 2000 ben ik hier benoemd en volgde
ik notaris Wester op”, vertelt Willemien.

Meer informatie:
info@notarisbaalman.nl
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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

Bark Horeca voor elke gelegenheid
Midden in natuurgebied De Rijd in Nieuwe

Aan het water

Niedorp is het restaurant van Marcel

Het horecabedrijf van Marcel en Suzanne ligt aan

en Suzanne Bark gevestigd. Sinds 1999 is
het stel uitbater en opereren ze onder

het water, maar niet aan een doorgaande weg. Dit
betekent dat het in de zomer rennen en vliegen is,
terwijl het in de wintermaanden behoorlijk stil kan

de naam Bark Horeca. “Samen met onze

blijven. “Zomers zijn we zeven dagen in de week

dochters, vier medewerkers en een

open. Vooral vanaf het water is er dan veel aanloop.

grote groep oproepkrachten houden
we vol enthousiasme dit horecabedrijf
draaiende”, vertelt Marcel.

In de winter zijn we geopend van vrijdag tot en met
zondag. Maar voor feesten en partijen maken we
graag een uitzondering. We gaan al open voor een
groepje van tien mensen. Doordat we diverse zalen
hebben is dit ook prima mogelijk!”
Aangezien het horecabedrijf aan het water

dienst als chefkok. Vanuit de keuken heb je

Kleine en grote groepen

ligt, is het niet meer dan logisch dat er een

toch minder verbinding met de mensen.” Het

Door een slim ontwerp van de uitbater zelf,

mooie salonboot bij de steiger ligt. “Deze wordt

persoonlijke contact is ook het pluspunt van

kunnen zowel kleine als grote gezelschappen

regelmatig ingezet voor privéfeesten, zoals een

Verheul, volgens de horecaondernemer. “De

bij Restaurant de Rijd terecht. “Mede door de

trouwerij. Na de huwelijksvoltrekking in één van

adviseurs, en ook de directeuren, denken met je

recessies moest het roer om. We hebben daarom

onze zalen, gaat het echtpaar het water op. In de

mee. Daarnaast zijn ze altijd bereikbaar en wordt

de afgelopen jaren flink verbouwd. De vroegere

tussentijd versieren wij het restaurant. Vervolgens

er adequaat gehandeld. Een tijd geleden had de

serre is een gezellig restaurant in boerenstijl

meert het pasgetrouwde stel aan op hun

boot behoorlijke schade opgelopen. Zo lang die stil

geworden. Daarnaast is er een zaal bijgekomen,

feestlocatie! Maar de salonboot kan bijvoorbeeld

ligt, kost het me alleen maar geld. Door het snelle

waar men bijvoorbeeld kan vergaderen of

ook worden gebruikt voor een inspirerende

handelen van Verheul, was de boot binnen no-

workshops kan geven. Verder heeft elk vertrek

vergadering of een gezellige rondvaart met een

time weer in bedrijf. Zo’n verzekeraar is voor ons

zijn eigen privé terras gekregen. Doordat we de

groep vrienden.”

waardevol!”, aldus de uitbater.

bar hebben gecentraliseerd en omdat de zalen
apart van elkaar afsluitbaar zijn, kunnen we ervoor

Persoonlijk contact

kiezen om één of meerdere delen van het pand te

Marcel geeft aan dat hij het persoonlijke contact

gebruiken. Voor elke gelegenheid kan men hier

met zijn gasten het leukst vindt. “Voordat mijn

dus terecht.”

vrouw en ik de Rijd overnamen, was ik hier in
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Meer informatie:
www.barkhoreca.nl

Je huis onderhouden is belangrijk.
Met tijdig onderhouden houd je de
waarde van je woning op peil, ben
je voorbereid op de winter en kom
je niet voor onverwachte uitgaven
te staan. Voorkomen van schade
is altijd voordeliger dan het
herstel ervan! Zorg dat je woning
winterklaar is met deze tips.

Tips van makelaar Hans Bos om uw huis

winterklaar te maken
Geen tocht, wel ventilatie

C02 en kleinstof maken dan plaats voor zuurstof,

gevaarlijk klusje dat je ook kunt uitbesteden aan

Hoewel het belangrijk is om goed te ventileren

wat allergie en irritaties tegengaat. Zorg dus dat

een vakman. Doe je het toch zelf? Ga dan veilig

in huis, wil je liever geen tocht. Controleer de

de mechanische ventilatie goed functioneert of

te werk. Ga niet op de dakgoot of de dakpannen

buitendeuren en ramen dus op kieren en gebruik

zet regelmatig een raampje open. Maar daarnaast

staan, maar gebruik een ladder om bij het dak te

tochtstrips. Zware gordijnen houden de warmte in

de ventilatieroosters minstens een keer per jaar

kunnen. Door wat dakpannen omhoog te schuiven,

huis, maar zorg wel dat ze niet voor de verwaming

schoon.

kun je op een ( vooraf gecontroleerde) panlat gaan

hangen. Ook een tochtborstel voor de brievenbus is

staan.

geen overbodige luxe. Ventileren is wel belangrijk,

Het schuine dak

De meeste warmte verdwijnt via de aansluitnaden

ook als het kouder wordt. Met een goede ventilatie

Ongeveer 30% van de warmte van een huis

tussen de gevel en het dak en rond de nok. Je

blijft de luchtvochtigheid in huis lager, waardoor

ontsnapt via het dak. Des te meer reden om

kunt het dak van binnen isoleren, maar ook

het huis met minder energie beter te verwarmen

het dak voor de wintertijd aan een inspectie te

aan de buitenkant. Dat laatste is een klus voor

is. Bovendien blijft de kans op schimmel beperkt.

onderwerpen. Controleer of de dakpannen goed

professionals. Na elke herfst- of winterstorm is het

Een goede ventilatie is belangrijk voor de

aangesloten liggen en vervang poreuze dakpannen

raadzaam te checken of de dakpannen nog op hun

gezondheid van jou en je huisgenoten, want de

en dakpannen met beschadigingen. Dit is een

plek liggen.

60

De dakgoot en platte daken
Controleer of de dakgoot en de regenpijp goed
en stevig zijn bevestigd. Verwijder bladeren en
viezigheid uit de dakgoot, zodat regenwater
goed kan doorstromen. Zeker in de herfst moet
je dat regelmatig doen. Je kunt dan meteen
checken of er geen scheuren of lekkages in de
dakgoot zitten. Let daarbij vooral op de lasnaden
waarmee de verschillende gootdelen met
elkaar zijn verbonden. Deze zijn gevoelig voor
temperatuurverschillen en kunnen dan loslaten.
Kijk ook of de regenwaterafvoer niet verstopt is.
Heb je veel bomen rondom het huis, overweeg dan
om een boldraadrooster in de afvoerpijp te laten
plaatsen. Dit voorkomt dat er blad in het riool
terecht komt en zorgt ervoor dat verstoppingen
worden tegengegaan. Een boldraadrooster wordt
ook vaak in afvoeren op platte daken geplaatst.
Maar zelfs met zo'n rooster blijft het noodzakelijk
om regelmatig het blad weg te halen.

De verwarming
In de winter ga je weer verwarmen, dus het is
belangrijk dat de verwarming goed functioneert.
Het periodieke onderhoud laat je aan de vakman
over. Zelf kun je de waterdruk controleren en
het systeem bijvullen. Loop alle radiotoren en
verwarmingsbuizen even na op beschadigingen

Buitenkranen

De schoorsteen

en roestplekken. Een cv-ketel die ouder is dan

Laat voor de winter alle buitenkranen en leidingen

Bij de meeste verzekeraars is het verplicht om de

vijftien jaar kun je beter vervangen. De nieuwere

leeglopen. Een volle waterleiding kan namelijk

schoorsteen zo nu en dan te vegen. Laat dit altijd

ketels zijn energiezuiniger en je hebt minder

vastvriezen en uiteindelijk springen. Draai eerst

door een erkende schoorsteenveger doen die is

kans op storingen. Als je radiatorfolie achter de

de afsluitkraan tussen de hoofdkraan en de

aangesloten bij de Algemene Schoorsteenvegers

radiatoren plakt, kaast de warmte naar binnen.

buitenkraan dicht. Laat daarna de leiding leeglopen

Patroons Bond (ASPB, de landelijke organisatie

Dit kan je een besparing van wel 20% op jaarbasis

door de buitenkraan en de aftapkraan. Draai

van schoorsteenveegbedrijven). Zo weet je zeker

opleveren! Stel ook je thermostaat goed in.

daarna de aftapkraan open. Laat de buitenkraan bij

dat je een betrouwbare vakman inhuurt, die

Veel energiemaatschappijen bieden 'slimme

voorkeur openstaan, maar sluit wel de aftapkraan

bovendien een aansprakelijkheidsverzekering

thermostaten' aan. Hiermee kun je gemakkelijk

weer af. Isoleer watermeters, kranen en leidingen

heeft. Er kunnen lekkageproblemen ontstaan bij

instellen wanneer jij je verwarming aan wilt

in onverwarmde ruimtes.

de loodaansluitingen tussen de schoorsteen en de

hebben. Laat de verwarming een half uurtje

dakpannen, deze kunnen scheuren of opwaaien.

voordat je opstaat alvast opstarten en een half uur

Als de schoorsteenveger toch komt, kun je meteen

voor je vertrek of slapen gaan uitgaan.

vragen of hij dat even controleert.
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Lindelaan 19 - Middenmeer

Melchiorstraat 40 - Oudesluis

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. Garage bij te kopen voor e 15.000,- k.k.

Bent u op zoek naar de ideale gezinswoning? Dan moet u deze fantastische hoekwoning met
garage en maar liefst 166 m2 woonoppervlakte hebben gezien! De riante open woonkamer met
openslaande deuren naar de tuin, de prachtige vernieuwde keuken met inbouwapparatuur, de
maar liefst 5 slaapkamers ( waarvan 1 met balkon/dakterras) en de zeer luxe badkamer bieden
een optimale leefruimte en volop wooncomfort aan het hele gezin. Naast alle ruime kamers is
er ook veel praktische ruimte. Zo is de bijkeuken zeer royaal te noemen en is er genoeg ruimte
voor uw witgoedopstelling. Aan de voorzijde van de woning treft u de garage/berging met
daarvoor een eigen oprit waar u de auto kunt parkeren op eigen terrein. Achter het huis kunt u
in alle rust ontspannen in uw achtertuin gelegen op het zonnige westen. Hier is het tot laat in
de avond heerlijk vertoeven in de zon, maar ook kunt u hier de schaduw opzoeken. De woning
is in zijn geheel keurig afgewerkt met glad gestuukte wanden en plafonds.

Molenweg 2 - Wieringerwaard

Narcissenstraat 2 - Hippolytushoef
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.

Op een hele leuke plek, midden in het dorp Wieringerwaard, staat deze charmante vrijstaande
woning met grote garage. Ben je op zoek naar een karakteristieke woning met een mooie
garage/schuur/hobbyruimte en mooie grote kavel van bijna 1.000 m²? Dan is dit je kans! Deze
woning met 3 slaapkamers biedt een goede, stevige basis voor jouw woonplezier. De tuin is
een waar eldorado voor de tuinliefhebber. Hier kun je in alle rust lekker in de tuin zitten, omdat
er aan de achterzijde geen bebouwing is. Ook een hobbyist kan hier zijn hart ophalen, want
de grote garage/schuur biedt meerdere mogelijkheden. Zo is er voor ieder wat wils! U komt
de woning binnen bij de entree aan de achterzijde. Hier is de grote bijkeuken met plek voor
de wasmachine en de cv-ketel. Separaat toilet met fonteintje en deur naar de badkamer. De
woonkeuken is ruim en heeft een hoekkeukenblok welke is voorzien van de diverse apparatuur.
De woonkamer is aan de voorzijde van de woning en is heerlijk ruim. Via de trap bereikt u de
overloop, hier is een ruime inbouwkast. Aan de voorzijde is de ouderslaapkamer.
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Topsport bij

Keukenhof keukens
“Zonder ons team van ervaren

Jan benadrukt dat zijn ploeg topsport levert. “We

houdt of helemaal weg bent van high-tech, we

monteurs, kunnen wij niet

hebben vijf monteurs die elke dag keukens

hebben het allemaal staan. Het doel daarvan is om

plaatsen, monteren en aansluiten. Het streven is

de klant te inspireren en te laten zien wat er

om een keuken binnen een dag helemaal

allemaal mogelijk is op het gebied van keukens.”

bestaan”, vertelt Jan Heijerman,
bedrijfsleider van Keukenhof

gebruiksklaar te hebben. Dat is hard werken, maar

Keukens in Wieringerwerf. “We

het is onze missie om onze klanten zo snel

Doordat Jan zo’n 33 jaar ervaring in de

hebben een ontzettend ruime

mogelijk te kunnen laten genieten van hun nieuwe

keukenbranche heeft, is hij zelf ook nog graag op

keuken.” De klantgerichtheid van de monteurs is

de werkvloer aanwezig, zodat hij de klanten van

showroom, waar we onze keukens

volgens hem ook een pré. “Ze hebben affiniteit met

een goed advies kan voorzien. “Om een advies op

heel mooi kunnen presenteren. Maar

het product, het bedrijf en de klanten, waardoor ze

maat te geven, moet je met de klant aan tafel

uiteindelijk moet die keuken net zo

graag alles zo netjes mogelijk afleveren. Zij zijn

zitten. Goed luisteren naar de wensen en de

ons visitekaartje. Die kwaliteit kun je niet altijd

woonsituatie in kaart brengen is daarbij van

verwachten van ingehuurde krachten.”

belang. Een keuken is tegenwoordig veel meer dan

fraai worden geplaatst bij de klant
thuis. Gelukkig kunnen we dat met

een gebruiksvoorwerp, dus naast dat het

een gerust hart aan de monteurs

Voor iedere keukenwens

functioneel moet zijn, moet de sfeer ook kloppen!”

overlaten!”

Bij Keukenhof Keukens worden keukens af-fabriek

Dat het team van Keukenhof Keukens verstand

geleverd, maar dat betekent niet dat ze niet naar

heeft van keukens blijkt wel uit het feit dat klanten

de behoeften van de klant kunnen worden

van 30 jaar geleden, die nu toe zijn aan een nieuwe

aangepast. “In onze showroom kunnen wij diverse

keuken, opnieuw de zaak binnenstappen. “Een

grepen, deuren, bladen en apparatuur laten zien.

beter compliment kun je niet krijgen!”

Op die manier kunnen we elke kant-en-klare
keuken geheel aan de wensen van de klant laten
voldoen, wat het budget ook is.” De showroom laat
de variëteiten ook goed zien, want er staan meer
dan 60 soorten keukens. “Of je nu van landelijk
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Meer informatie:
www.keukenhofkeukens.nl

“Eigenlijk wil ik alleen nog maar
mensen beginnend in het vak
aannemen”, vertelt André Vendrig,

Finance Academy

een unieke bedrijfsschool

algemeen directeur van Verheul
Assurantiën en mede-oprichter van
de Finance Academy. “Door de Finance
Academy ben ik ervan overtuigd dat
‘eigen kweek’ het meest waardevol is
voor het bedrijf én de werknemers.

er goed geluisterd naar de wensen en eisen van

Bestuursvoorzitter De Wit onderstreept deze

de bedrijven, zodat de aanstaande werknemers

visie. “Daarnaast vind ik dat bedrijven hun

volledig klaargestoomd zijn als we ze volledig los-

(maatschappelijke) verantwoordelijkheid moeten

laten in de ‘grote boze wereld’. Dit is één van de

nemen en bereid moeten zijn in vakmensen te in-

‘plussen’ van de academie”, aldus De Wit.

vesteren, vooral ook op de lange termijn. In mindere tijden laten bedrijven de ROC’s vaker links

Al onze teamleiders zijn via de eigen

Adoptie van leerlingen

liggen. Nu de markt aantrekt, word ik de hele dag

kweekvijver binnengekomen. We

De Finance Acadamy luistert goed naar de wen-

bestookt of ik iets voor hen kan betekenen. Duur-

sen van het bedrijfsleven. Naast het belang van

zaamheid in samenwerking is een groot goed, in

een intake- en capaciteitentest gaven zij aan het

voor- en in tegenspoed.”

investeren hier dan ook met volle
overtuiging in.”

belangrijk te vinden om de leerling eerder te zien,
bedrijfscultuur past en of hij voldoet aan de kwali-

Afgestudeerde toppers aan het
woord

teitseisen die het bedrijf stelt. Dit geldt andersom

Melanie van der Holst en Hadassa Berchmans

natuurlijk ook voor de leerling.

hebben met succes de opleiding Bank & Insu-

zodat goed duidelijk wordt of diegene wel in de

Een succesvol initiatief

rance van de Finance Academy afgerond. Inmid-

De Finance Academy is een initiatief dat mbo-op-

Naar aanleiding van deze vraag heeft de Finance

dels zijn ze respectievelijk twee en drie jaar

leidingen op niveau 4 met een plus aanbiedt. Het

Academy het zogeheten adoptiemodel ingevoerd.

in dienst bij Verheul Assurantiën. Melanie als

uitgangspunt van deze opleidingen is een nauwe

Dat betekent dat als het klikt tussen de twee

verzekeringsadviseur en Hadassa als medewer-

samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs.

participanten, dat het bedrijf de leerling adopteert

ker volmacht. Beiden geven aan dat vooral de

Inmiddels bestaat de academie alweer acht jaar

voor de duur van de opleiding (drie jaar).

combinatie werken en leren binnen de opleiding

en heeft het bewezen succesvol te zijn.

ze aansprak.
Vendrig is zeer blij met de adoptieprocedure:

Melanie: “Op die manier kun je direct praktijker-

Meer dan 25 vooraanstaande en professionele

“Los van het feit dat de leerling een inhoudelij-

varing opdoen. De extra uitdaging was het beha-

partijen uit de accountancy, het bank- en verze-

kere stage krijgt, hoeft het stagebedrijf minder

len van de Wft-modules. Je moet van leren hou-

keringswezen en de juridische dienstverlening

te switchen tussen stagiaires. Het voordeel van

den, want het is een stevige opleiding.” Hadassa

in Noord-Holland-Noord leiden samen met ROC

de combinatie van werken en leren is bovendien

voegt toe: “Het vak moet je echt liggen. Niemand

Kop van Noord-Holland jongeren op voor de fi-

dat het leren wordt vergemakkelijkt, doordat de

vindt het leuk voor de Wft te blokken, maar je

nanciële sector.

lesstof meer tot de verbeelding spreekt en dat dit

moet doorzetten want de praktijk is natuurlijk

tegelijkertijd ook het werk ten goede komt.”

uiteindelijk het leukst.”

Binnen de Finance Academy worden drie oplei-

Win-win situatie

Tijdens de opleiding behaalde zowel Melanie als

dingen gegeven: Assistent-accountant, Banken

Middels de Finance Academy investeert de school

Hadassa de diploma’s voor Wft-Basis, -Schade

& Insurance en Juridische Dienstverlening. Het

in het bedrijfsleven en vice versa. Voor Vendrig is

Particulier, -Schade MKB en -Consumptief Kre-

unieke punt volgens De Wit is dat er niet wordt

het een goede route om aan vakmensen te

diet. Hadassa voegde ook nog Wft-Inkomen en

gekozen voor het standaard programma, zoals de

komen.

-Vermogen toe aan haar lijst.

wetgever dat voorschrijft, maar voor exclusievere

“Mijn ervaring is dat mensen van buitenaf,

opleidingen met zogeheten ‘plussen’.

bijvoorbeeld afkomstig van een verzekeraar, al-

In hun functie vinden ze het vooral fijn hun vak-

‘Plussen’ als toevoeging

lemaal na een aantal jaren weggaan. Als ik kijk

kennis in de praktijk te brengen en van betekenis

“Onderwijs loopt in essentie altijd een beetje

naar mensen die binnen ons bedrijf succesvol

te kunnen zijn voor de klanten. Ze hebben het

achter op het bedrijfsleven, daarom is input van-

zijn, dan zijn dat vooral mensen die we uit de ei-

goed naar hun zin bij Verheul Assurantiën en krij-

uit hen ontzettend belangrijk. Andersom wordt

gen kweekvijver hebben gevist.

gen volop gelegenheid zich te ontwikkelen.
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André Vendrig: “Het adoptie-principe is ideaal voor
zowel het bedrijf als de leerling. In zo’n twee jaar
leer je elkaar door en door kennen en kun je aan het
einde van de rit een weloverwogen keuze maken om
wel of niet met elkaar door te gaan”.

Aad de Wit (bestuursvoorzitter ROC): “Door goed te
luisteren naar de wensen en eisen in het bedrijfsleven en
deze te implementeren in de Finance Academy, worden
de leerlingen van grote waarde voor het bedrijfsleven.”
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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

Jonges de wit

Robert tediek

Rabobank

cijfermeester

Karin strooper &
Hilbert de Jong

HB COntrole

Strikwerda en van den heuvel
architecten

Bark Horeca

hoekenga mechanisatie

woonfonds

Notaris Baalman

Keukenhof keukens
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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
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