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Wonen, leven en ondernemen in de Noordkop.
Deze ondertitel lijkt voor dit magazine

VOorwoord

gemaakt. Het sluit ook exact aan bij wie wij
zijn. Verheul, adviseurs voor het leven. Wij
zijn voor het wonen, werken en leven in
onze regio. Hier is heel veel te beleven en te
ondernemen.

Daarbij verandert onze regionale leefomgeving
continue. Zeker in de laatste decennia. Kijk maar
eens naar buiten. De wereld en daarmee de Noordkop
verandert. Tien jaar terug was er nog geen iPhone,
kenden weinigen Facebook, Funda, datacenters en
drones. Nu is dit alles niet meer weg te denken uit onze
maatschappij. Wij staan als onderneming midden in die
samenleving. Samen met al onze collega’s geloven wij in
een veranderende omgeving juist in een vaste waarde:
persoonlijk hoogwaardig advies via mensen. Onze
collega’s kennen die behoeften aan advies en zijn er voor
onze relaties als het nodig is.
Zoals bij het (ver)kopen van een woning, bij het
adviseren over een hypotheek, verzekering dan wel
pensioen of één van onze andere diensten. Diensten
die mensen nodig hebben als ze op een kruispunt of
serieus moment in hun leven staan. Onze collega’s
zijn er (beter gezegd moeten er zijn) om te ontzorgen
en te helpen bij impactvolle gebeurtenissen zoals
een schade, echtscheiding, zieke medewerker,
ondernemersvraagstukken, financiële hulpvraag,
erfenis, overlijden of dagelijkse dingen als de aankoop
van een auto, caravan, etc… Op die momenten regelen
en beantwoorden wij uw financiële vragen.
Met al deze collega’s zijn wij als onderneming klein
genoeg om heel dichtbij en persoonlijk naast onze
relaties te staan én zijn we tegelijkertijd groot genoeg
om al geruime tijd continuïteit en betrouwbaarheid te
bieden. U kunt als relatie van Verheul (langdurig) op ons
rekenen. In een omgeving waar veel gebeurt is een partij
waar je blijvend persoonlijk op terug kunt vallen uiterst
waardevol. In dit magazine zijn de diensten en verhalen
van onze collega’s en relaties tussen het prachtige
huizenaanbod in onze regio gevlochten. Wonen, werken,
ondernemen en leven in de Noordkop, wij zijn trots op
ons bedrijf, onze relaties en de regio.

rig
Andre Vend
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De vijf zekerheden
van Verheul

VERHEUL
OMDAT…
...we elke dag bewijzen dat

1

wij echt adviseurs voor het
leven zijn. We bieden altijd een

Verheul spreekt uw taal

financiële oplossing. We zijn altijd

Wij zijn een regionale onderneming. Wij zijn thuis in de kop van Noord-Holland. Onze

persoonlijk beschikbaar en staan

medewerkers maken deel uit van lokale gemeenschappen. Onze herkomst ‘kleurt’
onze manier van werken. Daar zijn wij trots op.

2

paraat op de momenten dat het
er echt op aan komt. We gaan uit
overtuiging voor een langdurige
relatie met al onze klanten.

2. Verheul is ‘aanraakbaar’
Persoonlijk contact vinden wij een voorwaarde om adviezen-op-maat te kunnen
leveren. Wij zijn dichtbij, dankzij kantoren in Anna Paulowna, Julianadorp, Schagen en
Wieringerwerf. Of we maken een afspraak bij klanten thuis.
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Verzekeren en Sparen
Verheul is zich ervan bewust dat een verzekering

Verheul biedt concrete resultaten

zijn werk moet doen, als het er echt op aan komt.
De essentie van verzekeren is dat het aan de

Onze betrokkenheid levert concrete resultaten op, met een perspectief voor de korte

verwachtingen van de klant moet voldoen als het

en de lange termijn.

4
Verheul heeft meerwaarde aan kennis
Onze medewerkers volgen niet alleen vakopleidingen, maar nemen ook jaarlijkse deel

Of het nu gaat om de koop of verkoop van een

Een onafhankelijke positie, betrouwbare adviezen

als volmacht ook een uitgebreid landelijk

en een grondige kennis van zaken. Dit zijn de drie

bedrijfspand; alle makelaars van Verheul zijn

netwerk.

grondbeginselen van de financieel adviseurs bij

toegewijde specialisten die gaan voor resultaat.

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

• NVM – makelaars.
• Eigen vakkennis en uitgebreid
specialistennetwerk.
• Leveren van maatwerk vanaf het eerste

Verheul werkt met een landelijk netwerk

• Verheul heeft een duidelijke lokale kleur, maar

gezinswoning, woonboerderij, appartement of

• Veel kantoren, dus altijd dichtbij.
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financieel advies Verheul Huis &
Hypotheek

Makelaardij en Taxaties

aan bijscholingen, gerichte cursussen en trainingen. Zij zijn altijd op de hoogte van
actuele ontwikkelingen.

noodlot heeft toegeslagen.

contactmoment tot de notariële akte.

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

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

• Verheul is onafhankelijk en vindt altijd de meest
geschikte oplossing voor de klant.
• Het kantoor heeft financiële expertise in huis,
die wordt ingezet voor een advies op maat.
• Verheul adviseert uit het belang van de klant!

Onze vakmensen zijn geworteld in de regio. Wij combineren de meerwaarde daarvan
met de voordelen van een groot netwerk met financiële instellingen. In deze positie
komen wij het beste tot ons recht als adviseurs voor het leven.
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Adviseurs voor het leven. Woondromen worden

Adviseurs voor het leven, die zorgen dat een

Adviseurs voor het leven, die ervoor zorgen dat

bij Verheul serieus genomen!

verzekering uitbetaalt als het nodig is!

het een aangenaam leven blijft.
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Molenvaart 477 - Anna paulowna

Echtscheidingsadvies

Bedrijfsverzekeringen

Verzuimbegeleiding

Verheul heeft adviseurs in huis die

Met de ervaring in het assurantievak is Verheul

Tien tot dertig procent van de kosten van ziekte en

speciaal opgeleid en gecertificeerd zijn om

goed in staat de risico’s van een onderneming

arbeidsongeschiktheid is beïnvloedbaar. Volgens

echtscheidingen in financieel opzicht op een

vaak met minder verzekeringen beter te

de ervaring van Hollands Kroon Risicobeheer, een

juiste manier af te wikkelen. Een echtscheiding is

regelen. Uit de praktijk blijkt dat elke keer de

dochteronderneming van Verheul Groep, kunnen

al moeilijk genoeg, daarom is het verstandig om

verzekeringsportefeuille van een nieuwe klant

die kosten omlaag gebracht worden door verzuim

Verheul in te schakelen bij de afwikkeling van de

verbetering wordt gehaald!

anders aan te pakken.

• Ook voor bedrijven maakt Verheul een

Adviseurs voor het leven, die nooit verzuimen.

financiële huishouding.
• Verheul zorgt dat de advocaatkosten laag
blijven.
• De adviseur is persoonlijk betrokken en
komt daardoor tot snellere resultaten en
oplossingen.
• Verheul is eerlijk, open en recht door zee. Ook

verzekeringspakket op maat.
• De Assurantie-Taxatie is een belangrijk
instrument als het gaat om goed verzekeren

Pensioen en Inkomen

tegen relatief lage kosten.

Bijna iedereen meet de zekerheid en de kwaliteit

• Met de Assurantie-Taxatie kan Verheul de
ondernemer geheel of gedeeltelijk ontzorgen.

als het om lastige vragen gaat.
• Complete ontzorging nu en na de
echtscheiding, dankzij een convenant, (kinder)

van het leven af aan inkomen en pensioen. Voor
ondernemers is deze combinatie zelfs nog
meer dan dat, want zij zijn ook verantwoordelijk

Adviseurs voor het leven, die ondernemers

voor de financiën van de onderneming en haar

serieus nemen.

werknemers.

regeling en financiële planningen.

Wordt u de nieuwe eigenaar van deze prachtige vrijstaande villa aan de
Molenvaart in Anna Paulowna? Dan zult u heerlijk wonen met vrij uitzicht
over de landerijen en genieten van veel wooncomfort. Bij de entree is een
prachtige hal met een houten trap naar boven en een Belgisch hardstenen
vloer. Vanaf de hal heeft u toegang tot het toilet, de praktische kelder, het
kantoor en de woonkeuken. Het toilet is volledig betegeld en heeft een hangend closet en een fontein. De prachtige hoekkeuken heeft alle uitgebreide
voorzieningen die u zich kunt bedenken. Via de schuifdeuren komt u binnen

in de grote living van ca. 40 m² met in het midden een doorkijk openhaard.
Vanuit de woonkamer heeft u een schitterend uitzicht over de prachtige tuin
met garage en twee bergingen. Op de eerste etage zijn 4 grote slaapkamers
waarvan 1 met inloopkast en twee luxe badkamers. Grote bergzolder met
veel ruimte, plek voor de cv ketel en voorraadboiler. Vloerverwarming op
begane grond en op de 1e etage. Perceel: 790 m². De uitvalswegen zijn nabij
gelegen en het NS trein- en bus-station ligt op 10 minuten fietsen van de
woning.

• Verheul zorgt voor een passend pensioen voor
Adviseurs voor het leven, die bewijzen wat zij

de ondernemer en het personeel.

waard zijn, als het even tegen zit.

• De zorgmarkt kent geen geheimen voor de
adviseurs van Verheul.
• Verheul beheert vele collectieve
personeelsregelingen.
• Ook op individuele basis levert Verheul
maatwerk.
• Er wordt volop gebruik gemaakt van de
digitale mogelijkheden en koppelingen met
salarispakketten.
Adviseurs voor het leven, die pensioen en zorg
laten werken voor ondernemers.

Vraagprijs € 528.500,- k.k.
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Vogelzand 2272 - Julianadorp
Vlakbij het strand, duinen en de golfbaan van Julianadorp staat deze schitterende villa die onder architectuur gebouwd is en met kunstriet is gedekt.
Speelse indeling met 4 verschillende woonniveau’s, 2 grote woonruimtes en
4 slaapkamers met 3 luxe badkamers. Royale eetkamer met een open haard
en tuindeuren naar het verhoogde terras. Ruime entree met trappenhuis in

licht essenhout. Luxe inbouwkeuken met granieten aanrechtblad, bijkeuken.
De slaapkamers hebben een terras of balkon. In het souterrain is de wasruimte, fitnessruimte met sauna, de dubbele garage en veel bergruimte. De
gerenoveerde tuin heeft een mooi uitzicht vanaf het hoger gelegen terras.
Inhoud: 1.230 m³, kavel 1045 m².

Vraagprijs € 690.000,- k.k.
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Diamant 60 - Anna Paulowna
Op één van de leukste plekjes in woonwijk de Edele Steen staat deze uitgebouwde hoekwoning. De woonkamer
is vergroot en geeft zicht op de tuin. De luxe en moderne keuken vindt u aan de voorzijde van de woning. Deze
is in hoekopstelling en heeft een 5-pits gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser en voldoende kast- en bergruimte.
Luxe toilet met wandcloset. Op de eerste verdieping zijn 3 ruime slaapkamers, allen keurig netjes afgewerkt met
laminaat en draai-kiep ramen. Er is een separate berging met wasmachine- en wasdrogeraansluiting. Ook vindt
u hier de cv-ketel opstelling van het merk Intergas, bouwjaar 2004. De badkamer (met vloerverwarming!) heeft
een douchecabine, wastafel en een wandcloset. De tuin is ingericht met sierbestrating, beplanting, erfafscheiding,
vijver en een losse houten schuur/berging met plek voor de fietsen. Aan de voorzijde van de woning zijn een aantal
openbare parkeervakken, dus u kunt de auto voor de deur parkeren.

Vraagprijs € 197.500,- k.k.

Notaris

Welkers & Wardenaar
geeft advies

Het is vaak één van de belangrijkste

landen, zoals Amerika, kennen ze het notariaat

tip meegeven: laat je goed adviseren door de

momenten in iemands leven: een huis

niet en ben je zelf de pineut als het een foute

notaris. Ik maak vaak mee dat een klant al jaren

koop blijkt.

is gescheiden, is verhuisd, niet meer betaalt,

Zodra men gaat samenwonen, adviseer ik vrijwel

maar nog volledig aansprakelijk is voor de lening!

altijd om een samenlevingscontract vast te

Dat kan niet alleen tot verrassingen leiden als

Welkers, notaris en mede-eigenaar van

leggen. Hier staat onder meer in dat het huis

de ex niet meer betaalt, maar je kunt ook niet

Notariskantoor Welkers & Wardenaar

en alle andere gezamenlijke goederen naar de

zomaar weer een nieuwe lening krijgen. Er

langstlevende gaat. Maar wil je het echt goed

zijn natuurlijk nog veel meer scenario’s. Maak

regelen, dan heb je ook een testament nodig.

daarom tijdig een testament om problemen te

Hierin kun je ook privé zaken meenemen, zoals

voorkomen.”

kopen. Maar wat moet je nu eigenlijk
allemaal bij de notaris regelen? Niels

te Schagen, geeft hier uitleg over.

AKKERMANTJE 10 - HIPPOLYTUSHOEF
Aan het Akkermantje staat deze keurige en verzorgde 2/1 kap woning te koop. De woning is netjes onderhouden en
is binnen compleet opnieuw geschilderd in 2016. U komt binnen via een zij-entree met meterkast (v.v. 7 x 230 voltgroepen, kookgroep en aardlekschakelaar) en volledig betegelde toiletruimte met hangend closet. De woonkamer
met keurige laminaatvloer is ruim en geeft zicht op de straat. Aan de achterzijde vindt u de hoekkeuken met alle
benodigde inbouwapparatuur en mooi natuurstenen aanrechtblad. De garage met plavuizen vloer en hardhouten
garagedeuren is verbouwd tot bijkeuken, deze is enorm en biedt plek aan de wasmachine en wasdroger. Op de
eerste verdieping zijn 2 slaapkamers met ook hier een strakke laminaatvloer. Badkamer met ligbad/douche, toilet
en wastafel. Zolderverdieping met bergruimte en extra slaapkamer. Mooie diepe tuin gelegen op het westen met
veel privacy en de hele dag zon! De voortuin is onlangs opnieuw ingericht en maakt het plaatje compleet.

“Als je een huis gaat kopen, komt daar ontzettend

een auto of een eigen zaak.

veel bij kijken. Bij wet is het vastgelegd dat je

Stapt de klant in het huwelijksbootje, dan vervalt

naar de notaris moet. Gelukkig maar, want die

het samenlevingscontract en wordt (op dit

kan je dan meteen ook goed adviseren op andere

moment, 2017) alles, ook wat voorheen privé

vlakken!

was, gezamenlijk goed. Als je dit wilt voorkomen,

Ik zeg altijd dat we voor de nachtrust van de

bieden huwelijksvoorwaarden uitkomst. Bij

klant zorgen. We controleren bijvoorbeeld of de

het kopen van een woning is het verstandig om

verkopende partij wel gerechtigd is het huis te

hiermee rekening te houden.

verkopen. Dit voorkomt ellende achteraf. In veel

In het geval van scheiding wil ik ook nog een

Vraagprijs € 214.000,- k.k.
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Welkers & Wardenaar
Hoep 2 A | 1741 MC | Schagen
T. 0224 – 27 2350
E. info@notariswelkers.nl

www.notariswelkers.nl

Wat houdt jouw job nu
eigenlijk in?

Wat is jouw eerste advies bij de
verkoop van een woning?

“De makelaardij is bij Verheul core business en

“Ik merk dat verkopers zich graag laten

hier zijn dan ook de grootste inspanningen op

adviseren, omdat zij veelal door de bomen het

gericht. Samen met Andre Vendrig en Peter van

bos niet meer zien. Ik adviseer altijd om grauwe

Trappen analyseren we de marktontwikkelingen

wanden wit te laten sauzen en houten vloeren

en onze eigen voortgang en zetten we de lijnen

te laten schuren en lakken. Daarnaast raad

uit naar de toekomst.

ik de verkopende partij aan om behang dat
tien jaar of ouder is te vernieuwen. Maar het

In de praktijk probeer ik alle goede ideeën en de

allerbelangrijkste is nog altijd dat er voor een

razendsnelle ontwikkelingen in het makelaarsvak

opgeruimd huis wordt gezorgd. Soms betekent

om te zetten in succesvolle verkoopactiviteiten,

dit dat er al veel spullen voor de verkoop al

die leiden tot snellere verkopen voor onze

uit huis worden gehaald. Daarnaast is het van

klanten.”

belang dat de tuin en de bestrating er verzorgd
uit ziet.”

Hans Bos

Waarvan krijg jij een kick als
adviseur?
“Vaak zien we de noodzaak om snel te handelen

Wat vind jij zo leuk aan de
makelaardij?

als de markt daar om vraagt. Laatst hadden

“Veel plezier beleef ik aan de vele diverse

klanten een woning bij ons gekocht onder

contacten met onze klanten. Daarnaast is het

voorbehoud, maar ze moesten nog wel even hun

ondersteunen en opleiden van medewerkers een

eigen woning verkopen. We gingen er als een

dankbare taak, die mij een goed gevoel geeft.

speer mee aan de slag! Door de inzet van media-

Mijn motto is: een dag niet geleerd is een

uitingen, buurtmailingen en Facebookpromoties

dag niet geleefd. Dat gaat heel goed samen met

hadden we de woning binnen twee dagen

Verheul, omdat we al jarenlang een intensief

verkocht. In zo’n geval kun je echt bewijzen dat je

opleidend bedrijf zijn voor jonge medewerkers

en zoekers. In dit interview neemt hij ons mee in zijn dagelijkse werkzaamheden en

het verschil kunt maken als makelaar. Dat geeft

voor jonge medewerkers van verschillende

geeft hij tips bij de verkoop van een huis.

mij echt een kick!”

opleidingen in de financiële sector, verzekeringen

over Makelaardij
Hans Bos is Register Makelaar Taxateur onroerende zaken bij Verheul Makelaardij. Hij
heeft 25 jaar ervaring in het vak en heeft zelf graag contact met verkopers, kopers

en makelaardij.”
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Akkerweg 19 - Den Oever
Wat een plaatje van een woning op een prachtplek! Houdt u van karakteristiek met oude details, maar toch ook van modern en luxe? Dan bent u hier
zeker aan het juiste adres! De woning is vanaf 2008 compleet gerenoveerd
en instapklaar, u hoeft er niets meer aan te doen! Zo zijn de keuken (2013),
badkamer (2008), toilet (2008) allen vernieuwd. Ook is de woning tip-top
onderhouden. De begane grondvloer is in 2015 geheel vervangen door een
geïsoleerde balken-broodjes vloer met vloerverwarming. Houtwerk buitenom vernieuwd in 2012. Nieuwe dakpannen 2008 en dakkapel 2014. Ook is de
oprit opnieuw bestraat in 2016. Echt een woning die u gezien moet hebben.
De plek is fantastisch met uitzicht op Den Oever en de landerijen. De kavel is
maar liefst 826 m² en biedt heel veel privacy! Wij kunnen ons goed voorstellen dat u nieuwsgierig bent geworden! Bel daarom snel voor een afspraak.
Wij laten deze bijzondere woning met veel plezier aan u zien!

U komt binnen via een ruime entree met meterkast, toilet en deur naar de
garage/bijkeuken met wasmachine- en wasdrogeraansluiting en cv-ketel
opstelling. Vanuit de hal bereikt u tevens de super-de-luxe badkamer met
dubbel wastafelmeubel, ligbad, inloopdouche met regendouche en wandcloset. Er is vanuit de hal een trap naar de eerste verdieping met 2 slaapkamers. Luxe keuken in u-opstelling met separaat recht keukenblok met alle
denkbare inbouwapparatuur, w.o. een Quooker, geïntegreerde gaskookpitten
in het aanrechtblad (pitt-cooking), 2 koelkasten, vaatwasser, combimagnetron en voldoende kast- en bergruimte. Woonkamer met open trap en gezellige gashaard. De eerste verdieping heeft 2 slaapkamers en een separaat
toilet met wandcloset. De bergzolder is middels een vlizo-trap bereikbaar
en heeft veel bergruimte. De tuin is groot, biedt veel privacy en is keuring
ingericht met sierbestrating, beplanting en erfafscheiding.

Vraagprijs € 395.000,- k.k.
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SLINGERWEG 80 - HIPPOLYTUSHOEF
Deze gezellige, halfvrijstaande woning met schuur/garage en een mooie diepe tuin vindt u aan de Slingerweg. De
woning is grotendeels gemoderniseerd in 2011, want toen zijn de keuken en de badkamer vernieuwd. De woonkamer is straatgericht en heeft een keurige laminaatvloer en zicht op de Slingerweg. De keuken is modern en heeft
diverse inbouwapparatuur, waaronder een gloednieuwe vaatwasser (2016)! De volledige betegelde badkamer met
lichtkoepel, wastafelmeubel en douchecabine vindt u aan de achterzijde van de woning. Op de eerste verdieping
zijn twee slaapkamers, waarvan één met toegang tot dakterras. Vaste trap naar tweede verdieping met extra
slaapkamer. Royale schuur/garage van circa 30m² voorzien van betonvloer en een houten verdiepingsvloer, aan
de voorzijde sectionaal deur en aan de achterzijde een stalen kanteldeur, tevens voorzien van elektra. Achter de
schuur de achtertuin, gelegen op het zuid-westen nu ingericht met terras, gazon en vaste planten.

KEUKEN-HOF KEUKENS

Vraagprijs € 152.500,- k.k.

Net zoals kleuren, kleding en

Keukentrends

een professioneel advies zeer belangrijk. Onze

interieurstijlen, zijn ook keukens

De trends die de komende jaren het keukenbeeld

adviseurs begeleiden de klant, wanneer men

gaan bepalen, onderstrepen deze waarneming

dat wenst, van ontwerp tot aan de oplevering.

van Bonne. Zo gaan we meer laden en minder

Op die manier krijgt elke klant zijn of haar

eigenaar van Keuken-Hof Keukens, weet

kasten zien, zullen kookeilanden vaker worden

droomkeuken!” Uiteraard kan de klant ook eerst

dat als geen ander. “Een keuken is niet

geplaatst en worden keuken en woonkamer één.

inspiratie op doen in de uitgebreide showroom.

langer een aparte ruimte waar alleen

Daarnaast zal high-tech apparatuur de scepter

“Daar staan zo’n 80 keukens in diverse

zwaaien en zal ook het aantal apparaten in de

prijsklassen en verschillende stijlen. Iedereen

keuken groeien. Luxe werkbladen worden eerder

is zeven dagen in de week welkom”, aldus Bonne.

aan trends onderhevig. Bonne Akse,

gekookt wordt. We zien een duidelijke
verschuiving naar een ruimte waar men

regel dan uitzondering en last but not least:

gezellig samen komt. De keuken hoeft

greeploos is het toverwoord.

dus niet langer alleen efficiënt te
zijn, het moet ook een bepaalde sfeer
uitdragen.”

Keuken-Hof Keukens
Professioneel advies

0227 – 60 3002 | info@keukenhofkeukens.nl

niet meer als het om keukens gaat, daarom is

www.keukenhofkeukens.nl

Botter 6 - Wieringerwerf
Ruime middenwoning, gunstig gelegen met aan de voor- en achterzijde geen direct inkijkende buren. Heerlijke
serre met tuin op het zuiden. De woning heeft een grote doorzon woonkamer met laminaatvloer en openslaande
deuren naar de kunststof serre van ca. 3 x 6 meter. Lichte ruime keuken met gezellige bar, diverse inbouwapparatuur en voldoende bergruimte. 1e etage met 3 slaapkamers met laminaatvloer en nieuwe badkamer. Achtertuin
met grote houten schuur van 3 x 6 meter met zolderberging en deur naar achtergelegen parkeerplein. De woning
is volledig geïsoleerd en heeft m.u.v. de voordeurpui en -raam overal kunststof kozijnen en parkeermogelijkheden
voor de woning. De kavel is groot 191 m².

Vraagprijs € 155.000,- k.k.
16

Schelphorst 62 | 1771 SN Wieringerwerf

“Soms zien klanten door de bomen het bos
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HELFRICHLAAN 9 - WIERINGERWERF

Deze ruime vrijstaande bungalow is gelegen op loopafstand van het winkelcentrum. Tevens is de mooie groene tuin met gazon en beplanting een
Oase van rust. De woning is prima onderhouden. De verlengde garage van
11 meter lang biedt parkeer- en hobbyruimte. Op de begane grond zijn 3
slaapkamers en 2 badkamers die keurig afgewerkt zijn. Vanuit de woon-

keuken aan de achterzijde loopt u zo naar het terras en de heerlijke tuin
met pruimenboom. De lichte keuken heeft een granieten blad, keramische
kookplaat en veel kastruimte. De woonkamer met parketvloer heeft ook een
tuindeur naar het zij-terras. De kavel is maar liefst 729 m² en de woning
is 460 m³.

Koningsweg 110 - Hippolytushoef

Aan het begin van Hippo staat dit pronkjuweel van een woning met rieten
dak op een kavel 1.630 m². De gehele begane grond bestaat uit een marmeren vloer met vloerverwarming, dat zorgt voor een aangenaam leefklimaat.
De woonkeuken is zeer compleet en biedt een gezellige zitplek. De keuken
is luxe uitgevoerd en heeft een combimagnetron, koelkast, vaatwasser, inductie kookplaat, afzuigkap, ca. 8 boven- en 10 onderkastjes, tl verlichting
onder kastjes, anderhalve rvs spoelbak en een Miele koffiezet apparaat in
kast. Zeer riante slaapkamer en badkamer op de begane grond. Op de eerste

verdieping zijn 3 ruime slaapkamers en een badkamer met een toilet, douche, wastafel en een sauna voor 4 personen. De stolpboerderij welke stamt
uit 1900 is in 1997 geheel gerenoveerd met uitstekende materialen. Een
fraai hekwerk, met elektrisch bedienbare poort geeft toegang tot de oprit
van de woning. Het erf is v.v. elektrische buitenverlichting. Tevens beschikt
de woning over een ruime en zonnige tuin met diverse terrassen, 4 parkeerplaatsen, ruim tuinhuis en een prieel.

Vraagprijs € 310.000,- k.k.

Vraagprijs € 599.000,- k.k.
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Helen werkt al meer dan 20 jaar bij
Verheul Huis en Hypotheek. Ze woont
zelf ook in Anna Paulowna en kent
de omgeving als haar broekzak.
Dat helpt bij het adviseren van de
klanten in deze regio. Ze vertelt

Helen Dollekens Jonker
over Hypotheken

ons over haar werkzaamheden en
neemt ons mee in de wereld van de
hypotheken.

Wat vind jij het leukste aan
jouw job?

maar ook zeker gedurende de looptijd van de

“Ik vind het ontzettend leuk dat onze klanten zo

geboorte, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid

divers zijn. Bij elke nieuwe situatie verplaats ik

en huwelijk, die direct invloed kunnen hebben

me zo goed mogelijk in de situatie van de klant,

op de financiële situatie en dus ook op de

waarbij ik mij altijd afvraag hoe ik dit voor mezelf,

hypotheek.”

hypotheek nodig. Er zijn diverse life events, zoals

mijn kinderen of mijn ouders zou regelen. Op die
manier kan ik altijd een persoonlijk advies op
maat geven!”

Wat adviseer je klanten als
eerste bij een hypotheek?
“Ik probeer van de hypotheek altijd de hoofdzaak

Waar moet men rekening mee
houden bij het afsluiten van
een hypotheek?

te maken bij mijn klanten. De nieuwe woning

“Dat het niet alleen gaat om het ‘afsluiten van

korte termijn keuzes te maken. Een hypotheek

een hypotheek’. Ik kijk altijd naar de langere

gaat namelijk om de lange termijn en dat

termijn, want het is belangrijk dat de klant niet

moet gewoon goed geregeld zijn om daarna zo

alleen nu maar ook in de toekomst tevreden

optimaal mogelijk te kunnen genieten van het

is over de afgesloten hypotheek. Ik geef altijd

nieuwe huis.”

is namelijk vaak prioriteit voor de klanten.
Logisch natuurlijk, maar ik behoud ze ervan om

een zo uitgebreid mogelijk advies waarbij ook
overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid

Hoe blijf jij up-to-date?

en pensioen worden betrokken. Dit moet ervoor

Al onze financieel adviseurs op kantoor zijn

zorgen dat de klant volledig van zijn nieuwe

minimaal Wft gecertificeerd. Dit houdt in dat

woning kan genieten nu en op langere termijn.”

alle diploma’s in de financiële dienstverlening
up-to-date zijn. Daarnaast hebben we Erkend

20

Wat moet men echt weten over
hypotheken?

Hypothecair Planners en Financieel Planners

“Een hypotheek blijft maatwerk. Het is de

permanente educatie, waarbij alle actuele zaken

grootste kostenpost binnen de vaste lasten en

worden besproken en doorgenomen. Zo blijven

moet worden afgestemd op de situatie en het

wij allemaal up-to-date en kunnen we onze

gevoel van de personen. Advies is bij aanvang,

klanten van de juiste adviezen voorzien.”
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aan boord. Jaarlijks volgen wij hiernaast de

Een unieke kans op een geweldige locatie?

Schagen

Laatste
kavel

Huis & Hypotheek Centrale
Organisatie roept ieder jaar een

uit als ‚Ondernemer van het Jaar’.

van het Jaar

Dit jaar is dat André Vendrig,

Bart Koster, directeur Sales bij Huis & Hypotheek

SeeF; een service waarmee hij doorlopend alle

algemeen directeur van Verheul

Centrale Organisatie legt uit hoe ze tot deze

verzekeringen nauwkeurig in de gaten houdt.’

zelfstandige hypotheekadviseur

Voordeel voor ondernemers

Laatste
kavel
Prijs € 159.000,- von

• 11 ondernemers zijn u voor
gegaan
• Uw eigen woning bouwen met
ruimte voor kantoor,
werkplaats of praktijkruimte.
• De gemeente Schagen wil een
goed ondernemersklimaat
voor ondernemers in Schagen.
Profiteer daarvan!
• Er zijn nauwelijks soortgelijke
unieke woon-werk kavels te
koop in Schagen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over dit project en de mogelijkheden om
uw eigen woon-werk villa te realiseren? Neem vrijblijvend
contact met ons op.
22

Huis & Hypotheek.

beslissing kwamen: „Verheul is sinds 2015 bij
Huis & Hypotheek aangesloten. André speelt

Over Huis & Hypotheek

een grote rol binnen de doorontwikkeling

De adviseurs van Huis & Hypotheek geven

van onze formule. Zijn vier kantoren zijn een

financieel onafhankelijk advies bij hypotheken,

voorbeeld voor andere ondernemers binnen de

verzekeringen en pensioenen. Huis & Hypotheek

hypotheekbranche. André is medeontwerper

werkt met alle aanbieders geeft advies op basis

van de huidige workflow Adviestraject en een

van de situatie en de woonwensen van de klant.

voorloper op het gebied van webcamadvies.”
Meer informatie over Huis & Hypotheek:

Ontwikkelen en groeien
Daarnaast is André binnen Huis & Hypotheek
al geruime tijd lid van de applicatiecommissie.
„Hij is positief en denkt mee over de groei en de

Wonen en Werken combineren
net buiten het centrum van Schagen!
Naast bedrijventerrein ‘Lagedijk’ en tegen het Halerbos in
Schagen.

Ondernemer

digitalisering binnen onze organisatie”, vertelt
Bart. „Hij voerde binnen de eigen keten al een
compleet veranderingsproces door op het gebied
van hypotheekadvisering. Hij behaalde alle
doelstellingen in 2016 en zit ook dit jaar ruim

Verheul | Huis & Hypotheek
Nieuwstraat 47
1741 BV Schagen
tel. 0224 - 21 76 00

op schema. Bovendien krijgen al zijn klanten
de mogelijkheid om gebruik te maken van

23

huis-hypotheek.nl

Verrassend
ruime woning
6 slaapkamers

Gemeenelandsweg 15 - Hippolytushoef
Deze grote, halfvrijstaande woning met garage, extra grote en lichte
woonkamer, openslaande tuindeuren op het zuiden en vrij en weids uitzicht,
is op de begane grond volledig rolstoelvriendelijk aangepast en heeft
vele mogelijkheden voor o.a. mantelzorg, rolstoel gebruiker, groot gezin,
bed en breakfast, praktijk of kantoor aan huis. De lichte woonkamer met
mooie laminaatvloer heeft een grote schuifpui en aan de achterzijde in de
achterslaapkamer is voorzien van openslaande tuindeuren op het zuiden en
is aangesloten op een eigen badkamer. De hoekkeuken is netjes en voorzien

van inbouwapparatuur. Aansluitend treft u de praktische bijkeuken. Op de 1e
etage zijn 5 slaapkamers en de fraaie 2e badkamer met toilet, wasmeubel,
bad en douche en nog een aparte betegelde 3e toilet plus nog een apart
betegelde wasgelegenheid. 2 zolderruimtes, waarvan een met vaste trap.
Ruime berging/garage met overkapping in de prachtige, op het zonnige
zuiden gelegen achtertuin met diverse sierbeplanting en bestrating. De
woning is grotendeels geïsoleerd, goed onderhouden en is recent buitenom
geschilderd.

Vraagprijs € 255.000,- k.k.
24
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BOUWBEDRIJF

HOLLANDS KROON

Keukenverbouwing
binnen één week

we bestaan hebben we altijd leerlingen van

In samenwerking met Kroonkeukens in

inmiddels in vaste dienst. Momenteel leiden

Hippolytushoef, realiseert Bouwbedrijf Hollands

we ook een uitvoerder op, die ons bouwbedrijf

Kroon keukenverbouwingen. “Een keukenver-

weer kan versterken. De jeugd heeft de

bouwing kunnen wij binnen één week realiseren.

toekomst!”

het Espeq in dienst gehad. Vijf van hen werken

Wij slopen en verwijderen de oude keuken en
Bouwbedrijf Hollands Kroon is
krachtig geworteld in de Kop van
Noord-Holland. Het duo Dennis den
Hollander en Pieter Bregman heeft
samen aan de wieg gestaan van
Bouwbedrijf B.D.H. dat is opgericht
op 1 januari 2003 en Bouwbedrijf

“Door keihard werken en het leveren van

altijd naar de hoogst haalbare kwaliteit. Ons

voeren alles af. Daarnaast verrichten wij al het

Van ontwerp tot oplevering

kwaliteit hebben we een goede reputatie

motto is niet voor niets: ‘als kwaliteit een eis

installatie-, stuc-, timmer- en tegelwerk en

Bij Bouwbedrijf Hollands Kroon kan men

opgebouwd, zowel in de particuliere als de

moet zijn’.” Het allround bouwbedrijf is lid van

uiteraard leveren en plaatsen wij de nieuwe keu-

terecht van ontwerp tot oplevering voor kleine

zakelijke markt”, vertelt Den Hollander trots.

BouwGarant. Dit is het grootste keurmerk in de

ken.” Bij een keukenverbouwing wordt gewerkt

en grote projecten. “Of de klant nu een uniek

bouw in Nederland met zo’n 1500 aangesloten

met een vaste planning en vaste onderaanne-

ontwerp wil voor een keukenverbouwing of

Kwaliteit en zekerheid voorop

bouwbedrijven. Deze worden stuk voor stuk

mers, waardoor de complete keuken van de

ontzorgt wil worden in de administratieve

Het bouwbedrijf, gevestigd in Hippolytushoef,

periodiek getoetst aan eisen op het gebied van

klant heel snel verbouwd kan worden. “Kroon-

rompslomp bij de bouw van een nieuwe

telt inmiddels tien enthousiaste en vakkundige

vakmanschap, kwaliteit en betrouwbaarheid.

keukens verkoopt uitsluitend keukens van het

woning, zoals het uitzoeken en wijzigen van

personeelsleden. De werkzaamheden zijn

Met die drie kernwaarden zit het bij Bouwbedrijf

Duitse kwaliteitsmerk Schröder. Dit merk past

bestemmingsplannen, ons bouwbedrijf pakt het

Bouwbedrijf Hollands Kroon

graag allemaal op!

De Wieken 50 | 1777 ZG Hippolytushoef

ontzettend veelzijdig. Bregman: “Van het

Hollands Kroon wel goed, volgens Den

ook goed bij de hoge kwaliteitsnorm die wij heb-

Hollands Kroon dat op 1 juli 2011

verbouwen van een bestaande woning tot de

Hollander: “Ons werk spreekt voor zich. Als we

ben in ons bouwbedrijf”, legt den Hollander uit.

is opgericht. De twee ondernemers

bouw van een nieuwe Wieringermeer Boerderij

geen kwaliteit leveren, zal het aantal projecten

Door de samenwerking met uiteenlopende

E. info@bouwbedrijfhollandskroon.nl

van 600m2, we doen het allemaal met net zoveel

snel sterk afnemen. We houden van korte lijnen

Leerbedrijf

vakspecialisten, zoals architecten, zijn wij in

Facebook: @hollandskroonbouwbedrijf

enthousiasme! Zowel kleine als grote projecten

en duidelijke taal, want daarmee kun je snel en

Bouwbedrijf Hollands Kroon is ook een

staat onze klanten geheel te ontzorgen”, aldus

vinden wij interessant. Daarbij streven we

goed handelen.”

leerbedrijf. Den Hollander: “In de 20 jaar dat

de ondernemer.

vertegenwoordigen ieder meer dan 20
jaar ondernemerschap in de bouw.
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T. 0227 – 59 2272
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Eksterstraat 62 - Schagen
Op een mooie locatie aan de rand van de wijk ‘Waldervaart” staat deze ruime woning. Er zijn weinig plekjes met
zo’n mooi uitzicht! De ligging is perfect, aan het water en veel zon in de tuin. De woning is gelegen op korte
afstand van alle voorzieningen. De woonkamer is gericht op de tuin met grote raampartijen. De keuken is netjes
met diverse inbouwapparatuur en geeft doorgang naar de opgeknapte bijkeuken met wasmachineaansluiting en
vaste kastenwand. Aan de voorzijde is een praktische berging gebouwd met dubbele deuren. De motor kan dus
naar binnen. Boven zijn maar liefst 4 grote slaapkamers. De praktische badkamer is modern, geheel betegeld en
voorzien van een douche, ligbad, fontein en hangend toilet. Kortom, een leuke eengezinswoning, gelegen aan het
water met grote berging/schuur!

Vraagprijs € 247.500,- k.k.

Schoof 41 - Wieringerwerf

Aak 16 te 1771 GG Wieringerwerf

Deze 2/1 kap woning met grote garage staat op een heel mooi plekje in
de Oosterterp. Royale verlengde woonkamer met een eiken houten vloer.
De u-vormige keuken (nieuw in 2009) is van diverse inbouwapparatuur
voorzien, heeft een kook-schiereiland en natuurstenen werkblad. Via de
keuken en bijkeuken komt u in de garage. Boven zijn 3 slaapkamers en de

badkamer(nieuwe dakkapel) met toilet, douche en ligbad. Op zolder is nog
een vierde slaapkamer. De tuin is netjes aangelegd met een mooi terras,
gazon, prieel en groenbeplanting. Parkeergelegenheid op de eigen oprit en
aan de openbare straat. Aan de voorzijde woont u aan een rustige straat met
uitzicht op gemeente groen. De kavel is 263 m².

Kwadrantwoning met een grote kavel en veel pluspunten. De grote bijkeuken is praktisch voor de wasmachine en
droger en met toegang naar de berging en keuken. De tuinligging is heerlijke zonnig en de houten tuin berging
biedt veel bergruimte. Eenvoudige open keuken en woonkamer met tuindeur. Keurig toilet. Boven 3 slaapkamers
en de badkamer met douche, wastafel en toilet. Vaste trap naar 2e etage met zelfs 2 dakkapellen (met kunststof
kozijnen 2007 nieuw, 2013: nieuwe dakisolatie en bitumen ) voor een 4e ruime slaapkamer. Kast met cv ketel en
mechanische ventilatie-unit. De woning uit ca. 1975 is goed geïsoleerd en onderhouden. Zo zijn de gevels in 2006
voorzien van nieuwe voegen en geïmpregneerd, in 2011 zijn de muren en de vloer geïsoleerd. Kavel 235 m².

Vraagprijs € 179.000,- k.k.
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Vraagprijs € 199.000,- k.k.
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een greep uit de reacties van tevreden klanten

VERKOCHT

VERKOCHT

Aak 47 - Wieringerwerf
“Wij zijn zeer tevreden
over de dienstverlening
van Verheul’’

Goudenregenlaan 8 - Middenmeer
Gerenoveerde middenwoning in een kindvriendelijke woonwijk die ruimer is dan op het eerste
oog doet vermoeden! De woning is sfeervol afgewerkt en voorzien van kunststof kozijnen.
Ruime doorzon woonkamer met open hoekkeuken en handige bijkeuken. Eerste verdieping met
drie prima slaapkamers en badkamer met ligbad. Tweede verdieping nog naar eigen smaak
in te richten.

Grote eengezinswoning met garagebox! Royale middenwoning met bijkeuken en garage achter
in de tuin met kindvriendelijk plein tussen de garages. De uitgebouwde entree met garderobe
en toilet geeft de woonkamer nog meer ruimte. De woonkamer heeft een lamelparketvloer
en doorgang naar de open keuken. Bijkeuken met bergkasten, wasmachine-, wasdroger- en
vaatwasseraansluiting. Boven zijn 3 slaapkamers en de badkamer met speelse indeling met
hangend closet, douche en badmeubel. Vaste trap naar de 2e etage met 4e slaapkamer. Gehele woning dubbel glas en platdak garage vernieuwd in 2011. Kindvriendelijke buurt met
speeltuinen. De winkels, zwembad en scholen liggen binnen 800 meter afstand. Kavel 190 m².

Vraagprijs € 165.000,- k.k.

Vraagprijs € 156.000,- k.k.

“Medewerkers van Verheul nemen ruim de tijd
voor klanten. Expertise was duidelijk merkbaar
en dit wordt zeer gewaardeerd. Dit maakte dat
wij bij Verheul willen blijven. Compliment aan de
medewerkers is op zijn plaats’’

“Ik ben heel erg tevreden
over het handelen in

De Haukes 48 - Westerland

mijn schadeafhandeling.
De bos bloemen die ik
ontving van uw kantoor
bij mijn ongeval
waardeer ik enorm’’

In deze vrijstaande bungalow kunt u heerlijk wonen met de verre uitzichten over de Wieringermeerpolder en de
landelijke wandel- en fietspaden op het pittoreske Wieringen. De degelijk gebouwde bungalow heeft een woonkamer, keuken, 2 slaapkamers, badcel en een grote garage met zolder met vaste trap. Ook de wasmachine en cv
ketel staan in de garage. Het onderhoud en schilderwerk is prima. De lange oprit is geschikt voor het parkeren van
meerdere auto’s. De onderhoudsvriendelijke tuin is fraai aangelegd met veel struiken door Hoveniersbedrijf Elfring.
De kavel is 485 ca. Zo’n mooi woonplekje zie je niet veel in de buurt.

KOOPPRIJS € 212.000,- k.k.
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“Mijn vader startte in 1968
hoveniersbedrijf ‘De Siertuin’
en blijkbaar valt de appel niet
ver van de boom, want na vijf
jaar werkzaam te zijn geweest in
de zaak nam ik het in 1989 over”,
vertelt Rob Elfring. Inmiddels
heeft de derde generatie, Rob’s
zoon, ook plaatsgenomen in de

ACACIAPLEIN 124 - SCHAGEN

zaak en houden de heren zich naast
hovenierswerkzaamheden bezig met

Perfecte kans op een fraai gelegen appartement. Op de 2e verdieping ligt dit nette appartement met 2 slaapkamers, woonkamer met open keuken en balkon. Het balkon ligt op het westen waar je lekker in de avondzon kan
vertoeven. Indeling: Begane grond: centrale hal met bellentableau en postvakken, trappenhuis met lift en eigen
berging. Appartement: woonlaag gelegen op de 2e verdieping met entree, woonkamer met open keuken, slaapkamer met toegang naar balkon, badkamer met douche, wastafel en aansluiting voor de wasmachine en droger,
separaat toilet met fontein en een 2e slaapkamer aan de zijkant van het pand.Het complex is voorzien van een
lift en een deurbelinstallatie zodat niet iedereen het complex kan betreden. Op de begane grond bevindt zich een
aparte berging. De woning wordt verwarmd door middel van een zogeheten “blokverwarming”.

bestrating, interieurbeplanting en
tuinontwerp.

Vraagprijs € 129.000,- k.k.

Hoveniersbedrijf

De Siertuin
Het bedrijf heeft inmiddels bijna 50 jaar ervaring,

Naast de aanleg van en het advies over tuinen,

maar weet wat de huidige tuintrends zijn.

speelt het onderhoud van particuliere- en

“Vroeger was een tuin lang niet zo belangrijk als

bedrijfstuinen een belangrijke rol bij De Siertuin.

nu. Anno 2017 is de tuin het verlengstuk van de

“Wij maken onderhoudscontracten op maat,

woning en krijgt het steeds vaker een duidelijk

zodat de tuin van de klant altijd een verzorgde

thema. Nu is het bijvoorbeeld in om een culinaire

uitstraling heeft en dat de kosten overzichtelijk

kooktuin te maken: de moestuin, maar dan

blijven.”

2.0 met een luxe buitenkeuken en open haard.
Daarnaast wint de industriële look aan terrein,

Rob is een creatieve en bevlogen hovenier.

waarbij je kunt denken aan materialen als beton,

“Ik vind elke tuinaanleg weer een uitdaging,

hardsteen, hout en hand-made producten.”

zolang ik maar lekker buiten bezig mag zijn
met grond, bloemen, planten, vijvers en andere

Blauwe Jaap 18 - Hippolytushoef

Rob denkt graag mee met de klant, want:

tuinelementen!”

“Tuintrends zijn natuurlijk slechts trends, het
gaat er uiteindelijk om of de klant zich lekker

Let op !! De getoonde prijs is een ‘’bieden vanaf’’ prijs in combinatie met een vraagprijs. De ‘’bieden vanaf’’ prijs
geeft aan dat biedingen onder deze prijs in principe niet in overweging worden genomen door de verkoper. U kunt
dus beginnen te bieden vanaf dit bedrag. De ‘’bieden vanaf’’ prijs is dus eigenlijk een verkoop bij opbod. Bij de
vraagprijs werkt het juist andersom, daar wordt vaak een lager bod uitgebracht. Twee onder één kap woning in
kindvriendelijke woonwijk. De ruime woonkamer is tuingericht en voorzien van een houtenvloer. De keuken is voorzien van alle inbouwapparatuur. Bijkeuken met aansluitingen voor wasmachine en wasdroger. Op de 1e verdieping
bevinden zich 4 ruime slaapkamers en een badkamer welke voorzien is van wasmeubel, toilet en douchecabine. Op
de 2e verdieping nog een 5e slaapkamer. De woning heeft een garage met elektrische deur en eigen oprit. Fraaie
achtertuin met berging, gazon, vijver en beplanting. De woning is prima onderhouden.

uitdaging in mijn werk: de wensen van de klant

Hoveniersbedrijf De Siertuin
Rob Elfring

omzetten in een droomtuin!” De Siertuin heeft

Hoornseweg 2 – 1775 RB Middenmeer

jarenlange ervaring en kennis, waardoor Rob

T. 0227 – 50 28 24

altijd een gedegen advies hierover kan geven aan

E. info@desiertuin.nl

de klant.

www.desiertuin.nl

voelt in zijn tuin. En daar ligt precies de leukste

Vraagprijs € 212.000,- k.k.
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Vrouw Steenlaan 94 - Anna Paulowna
Keurige middenwoning met uitbouw voor woonkeuken wat veel extra woonruimte geeft en daarbij veel lichtinval
door de grote raampartijen. De woonkamer heeft een eiken houten vloer met een gezellige zithoek en aan de
achterzijde een prettige werkhoek. De woonkeuken met kookeiland heeft o.a. een 6 pits gaskookplaat, tevens
hoekkeuken en wasmachine aansluiting. Gerenoveerde trap naar de 1e verdieping met 3 slaapkamers en badkamer
met ligbad en badmeubel. 2e verdieping met vaste trap naar de overloop met cv ketel en de 4e slaapkamer met
grote dakkapel. De achtertuin is voorzien van sierbestrating en een houten tuinhuis. Achter de woning is er een
eigen parkeerplaats. Kavel 136m².

Vraagprijs € 179.000,- k.k.

Elft 86 - Hippolytushoef

Molenveld 1 - Hippolytushoef

Ruimte, rust en eindeloos veel mogelijkheden bij deze vrijstaande woning
met grote schuur aan de rand van het voormalig eiland Wieringen. De woning
is royaal gelegen op een perceel van 1.555 m². Op de begane grond vindt
u de knusse woonkamer, keuken, slaapkamer, toilet, douche en inpandige
garage. De eerste etage heeft nog een slaapkamer en voldoende bergruimte.
De woning dient gemoderniseerd te worden, maar er is een prachtig ge-

heel van te maken. De grote schuur van ca 164 m² heeft een betonvloer,
elektrische overheaddeur een toilet. De zolder etage heeft ca. 27 m². De
combinatie is ideaal voor een ondernemer, ZZP’er of hobbyist. Binnen tien
autominuten zit u op de A7 en zijn alle omliggende dorpen en steden prima
te bereiken. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van deze woning met
schuur, komt u dan gerust kijken.

Deze halfvrijstaande woning en loods bieden veel mogelijkheden. De loods van 2007 is 15 x 8 mtr. met deels
een zolderruimte, houtkachel, elektrische overheaddeur van 3 x 3 mtr. en veel bergruimte. De woning heeft een
moderne inrichting, zoals de comfortabele keuken met kookeiland en veel inbouwapparatuur, lichte woonkamer
met houtkachel en studiehoek. Boven zijn 3 ruime slaapkamers met airconditioning/verwarminginstallatie, aparte
waskamer met toilet en een luxe badkamer met douchecabine, ligbad en badmeubel. Heerlijke veranda en rondom
tuin met gazon en beplanting, tuinhuis en houtberging/afdak. Op het erf is een ruim verhard parkeerterrein (ca.
200 m²). Kavel 1.015 m².

Vraagprijs € 349.000,- k.k.
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Vraagprijs € 274.000,- k.k.
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Hofstraat 88 - Den Oever

CoffeeClick

Ruime vrijstaande woning van 1985 met aangebouwde garage in het centrum
van Den Oever. Deze solide gebouwde woning heeft een ruime L-vorm woonkamer met veel raampartijen wat de woonkamer heerlijk licht maakt. Woonkeuken in hoekopstelling met doorloop naar handige bijkeuken. Bijkeuken
met wasmachine plek en cv ketel, toilet en garage. Op de eerste etage zijn
drie slaapkamers en de badkamer van 2010. Met een vlizotrap is de ruime

bergzolder te bereiken. De woning is altijd keurig onderhouden. In 2016 is de
buitenzijde geschilderd en de topgevels vervangen door keralit-kunststof.
Rondom het huis ligt een prachtige tuin van wel 650 m² met altijd wel een
plekje in de zon. Veel privacy in de achtertuin en toch midden in het centrum
gelegen, waar vind je nog zoiets moois?

verzekert Verheul van de beste koffie
Goede koffie geeft een warm welkom. CoffeeClick biedt een
glashelder all-in concept met klasse: afrekenen per kop,
inclusief duurzame koffie, betrouwbare apparatuur en snelle
serviceverlening. Voor meer informatie over Coffeeclick belt u met
Pieter Kiveron: 088 0606 100.

Vraagprijs € 297.000,- k.k.
36

CoffeeClick en Verheul: it’s all in the Click.

Mieke Spaan-Leijen

over schadeverzekeringen

Mieke Spaan-Leijen is al vele
jaren werkzaam bij verheul als
verzekeringsadviseur. Het is

Wat houdt de afdeling
schadeverzekering in?

iedereen in de branche aan moet voldoen.

“Schadeverzekeringen zijn voorzieningen

Dit betekent een voortdurende lerende

Onderdeel daarvan is ‘permanente educatie’.

die een bedrijf of particulier huishouden

houding. Ik moet ervoor zorgen dat alle door

haar taak om ondernemers en

behoeden voor financiële problemen, die

mij behaalde diploma’s geldig zijn en actueel

particulieren te adviseren en te

voortvloeien uit een onverwacht evenement.

blijven. Iedere twee jaar word ik getoetst over

begeleiden in wat voor hun situatie

Op onze afdeling worden voorwaarden en

mijn kennis, vaardigheden en het beheer van

premies van verschillende aanbieders met

de wet- en regelgeving. Op die manier kan ik de

elkaar vergeleken en wordt voor iedere klant

ondernemers en particulieren blijven voorzien

dit artikel mee in de wereld van de

een maatwerkvoorstel gemaakt. Dit werk is

van een professioneel en passend advies.”

schadeverzekeringen.

complex en vergt een multidisciplinaire aanpak

de juiste keuze is. Ze neemt ons in

met een hoge nauwkeurigheid en kennis.”

Wat geeft jou een kick als
verzekeringsadviseur?

Wat is jouw rol in deze?

“Mijn motto is: als je doet wat je leuk vindt, hoef

“Binnen de afdeling schadeverzekering maak

je nooit te werken! Ik ga iedere dag met veel

ik risico-inventarisaties en projecteer ik lange

plezier naar mijn werk en het geeft mij telkens

termijn planningen voor de continuïteit van de

weer de energie die ik nodig heb om de volgende

onderneming in geval van calamiteiten. Risico’s

puzzel op te lossen. Het is heel fijn om mensen

zijn er immers voor iedereen, maar kunnen per

te kunnen helpen met de kennis die ik in de

situatie een andere uitwerking hebben en die

loop der jaren heb verworven, zodat zij met een

breng ik zo duidelijk mogelijk in beeld.”

gerust gevoel de verzekeringen aan mij kunnen
overlaten.”

Hoe blijf jij up-to-date in deze
branche?
“De verzekeringsbranche wordt al vele jaren
gecontroleerd door de Autoriteit Financiële
Markten (AFM). Zij stellen de regels op, waar
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Aak 46 - Wieringerwerf
Aan de rand van het dorp staat deze goed onderhouden halfvrijstaande woning met oprit en bijkeuken (voormalige garage). Verhuizen en klaar! Want de woning is modern en netjes ingericht met o.a. een keurige keuken en
badkamer. Tuingerichte woonkamer met prachtige vloer en gesloten keuken in hoekopstelling met voldoende
inbouwapparatuur en opbergruimte. De bijkeuken is lekker praktisch en handig. Naast de 4 slaapkamers heeft
deze woning ook nog een keurige badkamer met douche, toilet en wastafel. Echt een prachtige, rustige, woonplek
op een mooie kavel van 287 m². In de omgeving liggen diverse speelveldjes. Winkels, sportvelden en scholen zijn
op 5 minuten fietsen in het centrum.

Vraagprijs € 194.000,- k.k.

Dr. Sicco Mansholtstraat 1 - Wieringerwerf

behandelkamer en kantine met keuken. Bouwkundig solide gebouwd en
geheel geisoleerd, spouwmuren. Keurige afwerking met marmoleumvloeren en systeemplafonds met tl verlichting. Verwarming middels radiatoren.
Middels het appartementsrecht is de eigenaar lid van de VVE met jaarlijkse
servicekosten.

Kantoren of praktijkruimte van 200 m² in het centrum van Wieringerwerf.
Voor een ondernemer met een adviespraktijk en dienstverlening is deze
kantoor-praktijkruimte een ideale werkomgeving. De ruimte van ca. 200 m²
is nu in gebruik als huisartsenpraktijk. De entree is met elektrische schuifdeuren, wachtruimte met meubilair, apothekersruimte, 3 spreekkamers,

De Langeloop 10E - Schagen
Ondernemers opgelet! Gelegen op het industrieterrein “Lagedijk” vindt u deze royale bedrijfsunit! De ruimte behelst totaal 180 m² met kantineruimte. Hier vindt u de pantry en toiletruimte. De ruimte is zeer geschikt voor
kantoor, magazijn, werkplaats of opslag. Dankzij de grote hoogte is er een verdieping te realiseren. Hiervoor zijn
reeds extra palen in de vloer aangebracht. Prettig is verder de lichtstraat en de parkeerruimte.

Vraagprijs € 295.000,- k.k.
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Vraagprijs € 149.000,- k.k. ex btw
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Van Ewijcksvaart 5 - Anna Paulowna
Met aan de voorzijde uitzicht op de Ewijcksvaart en Landgoed Hoenderdaell
een woning met praktijkruimten met een inhoud van maar liefst 1.140 m³
op een kavel van 3.620 m². Dit vrijstaande woon/werkpand heeft een karakteristieke uitstraling met rondom vrij uitzicht. Het pand is in 1862 gebouwd
als meekrapstoof (drogerij) en heeft van 1896 tot 1992 dienst gedaan als
dokterspraktijk.Tussen 1992 en1998 heeft het pand een grondige renovatie
ondergaan. Aparte praktijkentree met hal, 4 werkkamers/kantoren en toilet.

Zeer recent in oude stijl herbouwde privé-entree met vestibule.Trap leidt
naar 1e etage met sfeervolle woonkamer, aparte woonkeuken en toilet. Op
de 2e etage 4 slaapkamers en een badkamer met douche en toilet. De 3e
etage dient als grote bergzolder. Rondom de woning ligt een grote en mooi
aangelegde tuin met gazon, bomen, beplanting en paadjes. Het pand is uiterst geschikt als praktijkwoning of als combinatie werken/wonen. Met in de
achtertuin natuurgebied Kruiszwin.

Vraagprijs € 490.000,- k.k.
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PUUR Wonen is dé speciaalzaak op het
gebied van woninginrichting in Hollands
Kroon. „Wij verkopen onder andere
tapijten, gordijnen, zonwering, pvc en
laminaat. Eigenlijk alles om van een
huis een thuis te maken”, aldus eigenaar
Marco Zon.

Advies op maat
Het bedrijf is gespecialiseerd in het inrichten van
woningen, zodat er weer woongenot gerealiseerd
kan worden. „Om dit te bewerkstelligen hebben
wij een een styliste in dienst, die is afgestudeerd
aan het Hout- en Meubileringscollege. Daarnaast
hebben wij diverse ervaren stoffeerders in huis.
Samen kunnen zij de klant een advies op maat
geven, waardoor het woonplezier naar een
volgend level wordt getild.”
Bij PUUR Wonen denkt het team graag met de
klant mee. „Vaak komen klanten naar ons toe
met de mededeling: ‚ik wil mijn huis opknappen’.

Meerkoet 18 - Schagen

PUUR Wonen

Aan ons dan de taak om goed te luisteren om te
bepalen welke stijl het beste bij die persoon past.
Het gaat daarbij niet alleen om de look&feel,
maar ook om bijvoorbeeld efficiency en gemak.”
Iedere klant krijgt de aandacht die hij/zij verdient
bij PUUR Wonen, omdat elke klant een unieke
woonwens heeft. De één heeft een klein huis
met drie kleine kinderen, terwijl de ander in een
vrijstaande woning met zijn partner leeft. „Het is
leuk dat onze klanten zo van elkaar verschillen
en dat we dus steeds weer worden uitgedaagd
om de juiste inrichting te adviseren en te

Op dit prachtige plekje staat deze fraaie villa met inpandig appartement. Het
geheel staat in een rustige straat met aan de achterzijde water en nabij het
centrum van Schagen met alle voorzieningen. De woning heeft een riante
woon- en eetkamer met openhaard en naar zowel de voor- als achtertuin
terrasdeuren. De moderne keuken is rijk uitgerust met oa. 5 pits gasstel,
oven, vaatwasser en quookerkraan. In de voormalige garage is nu een berging, sportzaaltje en bijkeuken gecreëerd. In de bijkeuken zijn de wasma-

chine- en drogeropstelling en een zijdeur naar de carport. Op de verdieping
zijn naast het appartement 3 slaapkamers en de badkamer. Het appartement
heeft een woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer. Eigenlijk zijn er
dus boven 5 slaapkamers en 2 badkamers. Via de vlizotrap is de zolderberging te bereiken. De kavel is 534 m² groot en biedt aan voor- en achterzijde
veel zon en rust. De tuin is dan ook fraai aangelegd met diverse terrassen en
beplanting, waaronder palmbomen.

plaatsen. Tot op heden lukt dat iedere keer weer
en dat geeft zowel ons als de klanten waaraan we
leveren een flinke boost!”

Compleet pakket
Als extra service biedt PUUR Wonen een
compleet pakket, waarbij ontzorgen hoog op de
lijst staat. „We vinden het ontzettend belangrijk

Contact met PUUR Wonen

om een fijn thuis te creëren, daar hoort geen

Nieuwsgierig wat PUUR Wonen u voor
advies geeft? Neem contact op via

stress bij! Daarom bieden wij de klant aan om

0223 - 53 38 58 of stuur een mail naar

alles te regelen, van ontwerp tot installatie.
Uiteraard blijft de klant nauw betrokken bij zijn

info@puur-wonen.com. Meer informatie

puur-wonen.com

eigen inrichting!”

Vraagprijs € 595.000,- k.k.
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Veelgestelde vragen beantwoord door de expert Jacco
Vraag 1
Is het risico van loondoorbetaling bij ziekte goed

Jacco IJsselstein

Vraag 4

opleggen. Dat kan zomaar 70% van het jaarloon

Juridische ondersteuning bij verzuim

gaan kosten.

“Wij krijgen vaak juridisch getinte vragen bij

Vaak zijn er ook belanghebbende verzekeraars

verzuimdossiers, zoals ‘Er is mogelijk sprake

”Jazeker. Als intermediair doen wij zaken met

van de inkomensverzekeringen. Immers,

van een conflict. Hoe lossen we dit op?’ of ‘Wat

alle grote en belangrijke spelers in de markt.

wanneer de interventie wordt uitgevoerd zal dit

zijn de rechten op vakantiedagen bij ziekte?’ en

Wij maken een uitgebreide vergelijking van

een positief effect hebben op het te verwachten

‘Ik ben het niet eens met een beslissing van het

hun aanbiedingen afgestemd op de wensen en

schadeverloop. Het is dan belangrijk om vooraf

UWV. Hoe nu verder?’

behoeftes van onze zakelijke klanten.”

met deze verzekeraars te overleggen in welke

In de praktijk krijgen wij nog veel meer van dit

mate zij een bijdrage willen doen voor deze

soort vragen. Wij ondersteunen onze relaties

interventie. Op basis van kosten/baten zullen zij

samen met ons uitgebreide netwerk aan

tot een besluit komen.”

zelfstandige professionals hierin.

verzekerbaar?

over Verzuim & Arbeidsongeschiktheid

heeft gedaan, dan zal het UWV een loonsanctie

Wat houdt Verzuim &
Arbeidsongeschiktheid
eigenlijk in?

Kun je een voorbeeld geven hoe
jij klanten kunt helpen?

“Bij de afdeling Verzuim &

bij de re-integratie van een zieke werknemer, kan

Moet ik als werkgever voor mijn zieke

Arbeidsongeschiktheid zijn we actief op

dit uiteindelijk een loonsanctie opleveren van het

werknemer de kosten van een interventie

alles rond ziekte en arbeidsongeschiktheid

UWV. Zij worden dan verplicht om het loon van

vergoeden?

Hij vertelt in dit artikel meer over

van werknemers. Daarmee helpen wij onze

hun zieke werknemer nog een jaar langer door

zijn werkzaamheden. Of het nu gaat

zakelijke relatie om geld te besparen op het

te betalen. Wij voorkomen dit soort loonsancties

”Dat ligt genuanceerd. Wanneer een interventie

en/of Ziektewet?

Hoe zorg je dat jij up to date
blijft over de regel- en
wetgeving?

gebied van sociale zekerheid. De kosten van

en kunnen helpen om deze sancties te bekorten,

gewoon kan worden vergoed vanuit de

“De keuze voor eigenrisicodragerschap voor de

“De sociale zekerheid staat nooit stil. De politiek

ziekte en arbeidsongeschiktheid van personeel

zodat ze niet het volledige extra jaar hoeven te

zorgverzekering van de werknemer, is dit de

WGA en/of de Ziektewet is maatwerk en moet van

heeft ieder jaar aanpassingen die onze praktijk

schommelen tussen de 23 en 30% van de

betalen. Daarnaast zijn er diverse subsidiemo-

meest gebruikelijke route. Echter, sommige

geval tot geval worden beoordeeld. Er is zoveel

raakt. Wij informeren ons vanuit de vakpers en

het afwikkelen van schades,

totale loonsom per jaar. Een deel van deze

gelijkheden voor bepaalde groepen werknemers.

interventies komen niet voor vergoeding in

meer van toepassing dan alleen het verschil in

volgen meerdere keren per jaar vakgerichte

een alternatief voor de

kosten is beïnvloedbaar. Daar helpen wij

Veel werkgevers hebben niet in beeld dat zij deze

aanmerking. Het UWV beoordeelt na twee

premie dat je betaalt aan de belastingdienst

workshop inzake actualiteiten.

onze relaties mee. Wij bieden financiële,

groep werknemers in dienst hebben en lopen

jaar of de werkgever zich voldoende heeft

(publiek verzekerd) of aan de verzekeraar (privaat

administratieve en juridische ondersteuning

daarmee subsidiemogelijkheden mis. Wij helpen

ingespannen voor de re-integratie. Wanneer

verzekerd). Kortom: het is belangrijk om in een

Daarnaast ben ik aangesloten bij diverse

rond het thema ziekte en arbeidsongeschiktheid

dit te inventariseren en verdienen op die manier

de geadviseerde interventie niet is uitgevoerd,

persoonlijk adviesgesprek te bepalen of eigen-

intervisiegroepen. Vanuit de RNVC wordt

van werknemers.”

geld voor onze zakelijke klanten.

omdat de werkgever geen bijdrage in de kosten

risicodragerschap interessant is of juist niet.

periodiek de vakkennis getoetst.”

Jacco IJsselstein werkt sinds 2000
Met veel plezier bij Verheul en houdt
zich bezig met verzuim en
arbeidsongeschiktheid.

om het regelen van
verzekeringsdekkingen en

arbodienstverlening of juridisch en
financieel ondernemingsadvies, Jacco
adviseert hier graag over.
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Vraag 2

“Wanneer werkgevers zich onvoldoende inzetten

Vraag 3
Moet ik eigenrisicodrager worden voor de WGA
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Sponsor samen met verheul groep

TOPKIDS in uw regio
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 TOP-

basisscholen mogelijk maken. Gunt u net als

Contact

KIDS komen echte professionals uit de topsport

Verheul Groep, de kinderen ook deze unieke

Gaat u voor de Duo Sponsoring

gedurende 4 lessen bij de kinderen in de klas, ze

ervaring met het TOPKIDS programma? Word

met Verheul Groep of heeft u nog

inspireren de kinderen met persoonlijke verhalen

dan samen met ons sponsor van TOPKIDS´.

vragen neemt u dan contact op met:

Wat betekent het voor u?

Andre Vendrig, Verheul Groep

en geven ze een onuitwisbare ervaring mee. Alles
draait hierbij om het talent van de kinderen.
Les 1 Leven
Welke vra

(bedenk wat

....

: ........

Naam

weten over

het leven

f voetba

van de prof

ller

voetballer)

Opdrach

Schrijf hier

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

t 1 (individ

de uitwerking

ueel)

van opdra

AndreVendrig@Phverheul.nl,

Groep sponsor te worden van TOPKIDS dan kiest

tel 0223-747436 / 06-46122301

voor kinderen van groep 7 en 8 van de

u voor een exclusief geografisch gebied in uw ei-

basisscholen. Een team van sociaal pedagogisch

gen omgeving. In die regio krijgt u direct invloed

Edwin Groot, Voetbaltraining Totaal

deskundigen hebben in samenwerking met

op de basisscholen die door uw bijdrage kunnen

edwin.groot@voetbaltrainingtotaal.nl,

professionals uit de topsport een programma van

deelnemen aan het TOPKIDS programma. U zult

tel 0227-502528

4 lessen ontwikkeld. Dit programma is specifiek

samen met Verheul Groep op diverse uitingen,

gericht op het zichtbaar maken van kwaliteiten

o.a. reclameborden langs sportvelden, gezamen-

van kinderen. Het programma leert kinderen op

lijk als sponsor van het TOPKIDS programma

een positieve manier naar elkaar en zichzelf te

worden afgebeeld. Voor overige uitingen kunt u

kijken met het resultaat dat de eigenwaarde en

meer lezen onder het sponsorpakket.

f voetballer

aan de pro

OOR

....
........

Indien u er voor kiest om samen met Verheul
TOPKIDS is een Talent Ontwikkel Programma

als een pro

je stellen

zou willen

!!
D!!!

ESC

DG

GOE

gen wil

je graag

cht 1 (je

krijgt deze

opdracht

tijdens de

les)

Naam: .............

..........................

..........................

.... Groep

: ..........................

.........

het zelfvertrouwen wordt vergroot.

Kosten Duo Sponsoring
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Doet u met ons mee?

Voor het TOPKIDS programma betaalt u jaarlijks

´Als Verheul Groep geloven wij in de kracht van

gedurende een periode van vijf jaar een door

jeugdig talent. In ons bedrijf leiden we continue

u zelf te bepalen bijdrage vanaf € 1.500,- excl.

jongeren op voor financiële adviesfuncties.

21% BTW per jaar. Uiteindelijk bepaalt u met

Daarnaast dragen wij graag in de breedte ons

het bedrag het aantal kinderen dat jaarlijks kan

steentje bij aan de ontwikkeling van de kinderen

deelnemen aan het TOPKIDS programma. Als

in onze regio. Wij hebben ons voor tenminste 5

voorbeeld kunnen voor € 1.500,- excl. 21% BTW

jaar gecommitteerd aan het Talent Ontwikkel

per jaar rond de 125 kinderen deelnemen en voor

Programma TOPKIDS en hebben de wens dat

€ 3.000,- excl. 21% BTW per jaar zijn dit er al

wij samen met onze partners in Noord Holland

250. Wij kunnen in overleg met u een

Noord het programma voor zoveel mogelijk

passende oplossing bieden.
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VERKOCHT

VERKOCHT

Walingsweg 8 - Wieringerwaard

Werfstraat 66 - Wieringerwerf

Vogelvrij wonen met kilometers uitzicht over de Polder op uw eigen landgoed? Dan bent u hier
aan het juiste adres. Een unieke kans voor een hobbyist, want het perceel is groot en er is
een riante hobbyruimte van 40 m²! Bent u enthousiast geworden en ziet u uw droom hier al
werkelijkheid worden met een eigen atelier of werkplaats? Belt u dan snel voor een afspraak!

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

Zeer ruime halfvrijstaande woning met garage en oprit op een kavel van 213 m². De hele
begane grond is voorzien van een neutrale plavuizenvloer met vloerverwarming en spachtelputz wanden. Lichte woonkamer door de grote raampartijen. Verlengde open woonkeuken in
hoekopstelling met granieten werkblad en veel inbouwapparatuur zoals koelkast, vrieskist,
vaatwasser en combimagnetron. Boven zijn 3 slaapkamers en de badkamer met douche en 2e
toilet. Alle wanden zijn voorzien van spachtelputz. Vaste trap met tapijt naar vernieuwde riante
2e etage met een 4e slaapkamer met dakkapel, wasruimte met cv ketel en wasmachine en
wasdroger aansluiting en dakraam. De tuin is onderhoudsvrij met verhoogde borders, bomen,
sierbestrating, afsluitbare poort en steeg naar de straat.

Vraagprijs € 289.000,- k.k.

Vraagprijs € 176.000,- k.k.

Vraagprijs € 249.500,- k.k.

J C Geerligslaan 28 - Anna Paulowna

Doormanstraat 49 - Wieringerwerf

Deze moderne middenwoning met losse stenen berging vindt u aan de J.C. Geerligslaan. De achtertuin ligt op
het westen, dus u kunt hier heerlijk van het avondzonnetje genieten. De woning is netjes en modern afgewerkt. U
komt binnen via een voorentree met hal v.v. laminaatvloer en radiator, toilet, trapopgang en meterkast. Het toilet
(2013) is betegeld tot aan plafond en heeft een staand closet en fontein. Meterkast met voldoende groepen en
een aardlekschakelaar. Lichte woonkamer met grijseiken kleurige laminaatvloer en grote raampartijen aan voor
en achterzijde met veel lichtinval. De keuken (2012) is in hoekopstelling en heeft diverse inbouwapparatuur en
kastruimte. De kastjes zijn wit en het aanrechtblad is antraciet. De keuken heeft een 4-pits gaskookplaat, afzuigkap, elektrische oven, vaatwasser en een enkele spoelbak. Op de 1e etage zijn 3 slaapkamers en een moderne
badkamer (2013) met een wastafelmeubel en inloopdouche met glazen douchewand.

Keurig onderhouden middenwoning met zonnige en beschutte tuin. U komt via de hal (vernieuwd toilet) in de L
vorm doorzonwoonkamer met grenenhouten vloer en de hoekkeuken met ivoorkleur keukenkastjes en inbouwapparatuur, waaronder een inductiekookplaat en rvs afzuigkap, koelkast en vaatwasser. Handige bijkeuken met
wasmachine en wasdrogerplek. Boven zijn vier slaapkamers en de badkamer met douche met thermostaatkraan
en badmeubel. De vlizotrap leidt naar de 2e etage met veel bergruimte en de CV ketel (nieuw 2017). Het dak is in
2012 nog geïsoleerd van binnenuit. Zonnige tuin met terras, gazon en veel beplanting. Stenen fietsenberging van
ca. 2 x 4,5 mtr. Mooie woning voor mooie prijs.

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Vraagprijs € 169.000,- k.k.
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Van Slageren keukens & interieur
Hoofdstraat 20C - Hippolytushoef

“Een keuken moet logistiek kloppen,

van een unieke keuken tot een passend interieur.

Vooral de speciale gratis kookworkshops in

want het is een investering waar je

Daarbij worden kosten noch moeite gespaard,

de demonstratiekeuken worden gewaardeerd

want de ondernemers nemen de klant virtueel

bij (potentiële) klanten. “Uiteraard hebben

mee naar hun nieuwe keuken. “Met onze

wij uitgebreide kennis van onze producten

3D-bioscoop kan de klant door middel van een

en apparatuur. Maar wanneer je de mensen

niet praktisch”, vertelt Ronald van

speciale bril de keuken ‘live’ zien. Het is een

zelf kennis laat maken met een stoomoven,

Slageren. Samen met zijn vrouw Rita is

ideaal hulpmiddel bij de keuze van de aankoop

vacumeermachine of een inductieplaat heeft

hij al meer dan twintig jaar eigenaar

van een keuken.”

dat veel meer effect en kunnen we ze nog beter

jaren plezier aan wilt beleven. Als een
vaatwasser dan in de weg staat, is dat

van Van Slageren Keukens & Interieur in
Schagen.

inspireren!”, aldus de ondernemer.
Het maatwerk van Van Slageren keukens &
interieur wordt met hun eigen merk vsKobasto
extra benadrukt. “Onze meubelmakers maken

Schitterende bovenwoning in het hartje van Hippolytushoef met alle winkels
om je heen en toch veel privacy. Dat zijn de kenmerken van deze nieuwe
woning van 2004, waarbij de moderne isolatie-eisen gecombineerd gaan
met een smaakvolle afwerking. De woning is gesitueerd op de 1e en 2e
etage boven een winkel in het centrum. Naast het trappenhuis is ook

een lift aanwezig bij de entree van de tuin/het dakterras. De woonkeuken
met handgemaakte keukenmeubel met natuurstenen blad en belgisch
hardstenen vloer heeft tevens openslaande deuren naar het groot omsloten
dakterras. Boven zijn 2 slaapkamers en de royale badkamer met jacuzzi,
stoomcabine, dubbele wastafel en toilet. Dit is een unieke woning.

Mooi en praktisch

echte handwerk keukens van massief hout onder

Luisteren naar de klant is een belangrijke

deze naam. Met vsKobasto kunnen wij perfectie

kernwaarde van het ondernemersduo. “Klanten

op maat leveren voor de klant.”

zijn vaak helemaal verliefd op het uiterlijk van
een keuken en verliezen daarbij de praktische

Inspirerende showroom

kant uit het oog. Logisch, natuurlijk. Aan ons dan

Van Slageren keukens & interieur heeft geen

de taak om goed te luisteren naar de wensen van

standaard fabrieksshowroom. “Wij proberen

de klant en in beeld te krijgen om wat voor type

onze bezoekers te inspireren. Dit doen we op

huis het gaat, hoe de gezinssituatie is en of de

diverse manieren, van een visvijver midden

Grotewallerweg 7

klant van koken houdt. Op die manier kunnen we

in de showroom tot heerlijke proeverijen en

1742 NM Schagen

de mooie keuken ook praktisch inrichten.”

van demo’s van topmerken tot een gezellige

t. 0224 – 29 84 00

Een ander belangrijk aspect van Van Slageren

lifestyledag.” Dit alles maakt van een bezoek aan

keukens en interieur is het leveren van maatwerk

de winkel een zeer bijzondere belevenis.

Vraagprijs € 395.000,- k.k. Huurprijs € 1.100,- p/m
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Van Slageren
keukens & interieur

e. info@vanslageren.com

www.vanslageren.com

Jelte Veenstra
over Pensioen

Kun je iets vertellen over jouw
tak van sport?
”Pensioen is een bijzondere arbeidsvoorwaarde
voor veel werknemers. Het is abstract. Het
is lastig en gaat over iets dat vaak ver in de
toekomst speelt. Maar het is niets anders dan
uitgestelde loon!

Waar moet ik op letten als
ik een pensioen wil gaan
opbouwen?

Jelte’s belangrijke tip
“Zorg voor inzicht in je financiële situatie
zodat je invloed hebt op de toekomst.

“In de regel wordt pensioen gezien als

maar ook met mensen. Het is niet mogelijk om

belang te volgen wat er bij pensioenuitvoerders

Door technologische ontwikkelingen is

opbouw van vermogen voor later. Pensioen

Voor werknemers bepaalt de werkgever welke

Wat is er zo leuk aan jouw vak?

stil te blijven staan door de vele wijzigingen die er

gebeurt met betrekking tot de producten die

het steeds eenvoudiger om inzicht te

is echter veel meer dan dat. Het zorgt ook

risico’s er voor de medewerkers worden

“Zoals wij werken is pensioen geen eenmalige

zijn. Tegelijk is het een onderwerp wat niet echt

worden aangeboden. Ik hou in de gaten welke

krijgen. Persoonlijke data via bijvoorbeeld

voor inkomensbescherming als het tegen zit.

afgedekt. Een ondernemer is flexibeler in de

transactie, maar bouwen we aan een relatie met

leeft en als complex wordt gezien. Het is mooi om

fiscale veranderingen er worden doorgevoerd.

www.mijnpensioenoverzicht.nl en de

Denk aan de situatie dat als een werknemer

te kiezen oplossing. Door die flexibiliteit is een

onze opdrachtgevers. Dat doen we met een team

werkgevers, werknemers en ondernemers verder

of een ondernemer komt te overlijden, dan

persoonlijk advies belangrijk. De oplossing is

van vakmensen. Door de vele wijzigingen en de

te helpen met een goed advies en het vervolgens

Ook kunnen juridische uitspraken grote

toegankelijker. Op basis van dit inzicht

valt er een (hoofd)inkomen weg. Binnen een

namelijk niet alleen een pensioenvoorziening

veelzijdigheid van pensioen is het beroep van

ook te regelen.”

impact hebben. Deze ontwikkelingen volg ik

kan een plan worden gemaakt zodat

pensioenregeling is veelal een voorziening

maar vaak een combinatie van maatregelen. Er

pensioenadviseur altijd uitdagend en afwisselend.

door dagelijks vakbladen en nieuwbrieven te

doelen worden gerealiseerd. Hierbij is

opgenomen die zorgt voor inkomen voor de

dient een goede balans te zijn waarbij alleen

Het is veelal maatwerk, waarbij fiscale en

Hoe blijf jij up-to-date?

lezen. Ook volg ik tenminste vier keer per jaar

het belangrijk dat er een goede balans

partner en/of de kinderen. Dit noemen we het

risico’s worden verzekerd die een ondernemer

juridische kennis belangrijk is. We hebben te

”Als adviseur heb ik te maken met de wettelijke

themabijeenkomsten waar alle actualiteiten

is tussen inkomsten, uitgaven en vrij

partner- en wezenpensioen.

niet kan of wil dragen. “

maken met cijfers, taaie juridische documenten

opleidingseisen. Daarnaast is het van groot

worden besproken.”

vermogen. Zowel nu als in de toekomst. “
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belastingdienst is steeds makkelijker
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Poten in de klei bij

Ambachtelijke
Schilders Groep
(A.S.G.)
A.S.G. heeft zijn oorsprong in 2003, toen grondlegger en eigenaar Govert Jan Jongejan
vanuit de verfgroothandel de schildersbedrijven verbaasd aanschouwde. „Ik vond

Ambachtelijke kwaliteit

de te gebruiken materialen gaan, maar vaak reikt

om een andere benadering. Juist die diversiteit

Het schildersbedrijf van Govert Jan bestaat

dit verder dan ons eigen vakgebied. Aangezien

maakt ons ambachtelijke vak zo mooi. We mogen

inmiddels uit zo’n 10 tot 15 ambachtsmensen.

we veel samenwerken met regionale partijen,

altijd iets creëren dat verfraaiing oplevert. Dat,

„Elke medewerker staat ongeveer 15 jaar op de

die passen bij onze bedrijfsfilosofie, kunnen

samen met een tevreden klant, maakt van ons

ladder en natuurlijk sta ik ook nog steeds met ‚de

we bijvoorbeeld ook houtrot aanpakken of een

enthousiaste vakmensen!”

poten in de klei’. De kennis en ervaring druipt er

voordeur laten vervangen. Dat is de kracht van

letterlijk vanaf. Dat vind ik ontzettend belangrijk,

deze professionele samenwerkingen.”

Ambachtelijke Schilders
Groep B.V. (A.S.G.)
De Lange Ring 11c

Het is duidelijk: als je voor A.S.G. kiest, kies

1761 AS Anna Paulowna

het zonde dat zij de ambacht van het schildersbedrijf vergaten. Van origine levert dit

want bij A.S.G. staat kwaliteit altijd voorop.”

je voor een brok ervaring, de ambachtelijke

0223-521764

namelijk een totaalpakket van schilderwerk, behangwerk en beglazing. Ik zag dat in

A.S.G. kan een ieder voorzien van de beste

Enthousiaste vakmensen

kwaliteit en een stuk zekerheid. “Een huis of

info@ambachtschilders.com

diensten en producten op het gebied van

Van kozijnen schilderen bij een particulier

pand is vaak iemands grootste bezit. Dat verdient

schilder-, glas-, behang- en renovatiewerken.

tot het complete interieur veranderen bij een

gewoon een vakman met de zekerheden en

en heb ik A.S.G. opgezet. Een servicegericht en kwalitatief sterk schildersbedrijf, dat

Dit gaat altijd hand-in-hand met vrijblijvende

winkelketen. De werkzaamheden van A.S.G. zijn

garanties die A.S.G. u kunt bieden!”, aldus de

de klant zoveel mogelijk kan ontzorgen.”

adviezen. „Dat kan over kleurcombinaties of over

zeer divers. „Elke klant is weer anders en vraagt

ambachtsman.

weinig bedrijven terug. Met dat in mijn achterhoofd ben ik terug naar de basis gegaan
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Facebook @ASGBV

www.ambachtschilders.com

Sikkel 13 - Wieringerwerf
Grote 2-onder-1-kap woning met garage en een fantastisch uitzicht over de landerijen. De woning heeft een ruime
en lichte woonkamer met grote raampartijen, schitterende visgraat parketvloer en schuifpui naar terras. Prachtige en luxe keuken met aanrechtblad, 4 pits gaskookplaat, vaatwasser, koelkast, elektrische oven en afzuigkap.
Bijkeuken met wasmachine en wasdrogeraansluiting en werkblad. Op de eerste etage zijn 3 slaapkamers en een
badkamer met douchecabine, ligbad, badmeubel en duobloc-closet. Op de 2e etage is een overloop met cv ketel
opstelling en nog 2 slaapkamers met vinyl, dakraam en gespoten wanden. Achtertuin bestraat en plantenbakken/
borders, houten veranda.

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Wulpenhof 10 - Schagen

Van Kempenstraat 11 - Hippolytushoef
Fraai gelegen twee onder een kap woning in een rustige woonstraat. Via de voorentree met kunststof kozijnen komt
u in de hal met trapopgang, toilet en kelderkast. Woonkamer met tapijt en open keuken. Aan de voorzijde van de
woning hangt een elektrische zonnescherm. Open keuken met plavuizenvloer. Bijkeuken met wasmachine- en
wasdroger aansluiting. Schuur met CV ketel. Tevens nog een losse garage, maar het oprij pad is te smal om er
een auto in te parkeren. Op de eerste etage zijn drie slaapkamers en een badcel. Achter de woning ligt een zeer
beschutte achtertuin met gazon, beplanting en terras. Van binnen moet de woning gemoderniseerd worden, maar
dan kunt u hier nog vele jaren wonen. Kavel 238 m².

Vraagprijs € 139.000,- k.k.
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Deze fraaie en gemoderniseerde split level woning is perfect onderhouden
en ligt in de groene straat ‘Wulpenhof’. Vlakbij vindt u een park, zwembad
en winkelcentrum. De woning is in de loop der jaren goed opgeknapt en
onderhouden met o.a. een nieuwe keuken (2016), kunststof kozijnen, houten schuifpui, houten veranda en gevelbekleding. De gloednieuwe keuken
heeft een doorgang naar het zonneterras en is uitgerust met een granieten
werkblad, 5 pits gaskookplaat, schuine RVS afzuigkap, oven, vaatwasser

en koelkast. De royale woonkamer is tuingericht en heeft een gashaard,
schuifpui en vloerverwarming. Hiervandaan kom je in de fraai aangelegde
onderhoudsarme tuin met grote houten veranda. De kozijnen zijn nagenoeg
allemaal van kunststof en de gevels zijn met kunststof bekleed. Hier is dus
ook weinig onderhoud aan te doen. Verder heeft de woning 4 slaapkamers,
een garage/berging met wasmachine aansluiting. Kortom een onderhoudsarme, ruime woning in een kindvriendelijke buurt.

Bieden vanaf € 335.000,- k.k.
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Van Leeuwenhoekstraat 10 - Den Helder
Toplocatie nabij het centrum! De woning is smaakvol ingericht en heeft een ruime en vooral lichte woonkamer met
een mooie laminaatvloer over de gehele begane grond, en openslaande tuindeuren naar de zonnige tuin. In de open
keuken staat een recht keukenblok v.v. div. apparatuur. Praktische bijkeuken met de opstelling voor het witgoed
en toilet. Er zijn 2 slaapkamers en een mogelijkheid tot extra slaapkamer op de eerste etage. Keurige badkamer
met douchecabine en wastafelmeubel. Zolderverdieping met bergruimte. De achtertuin is gelegen op het zonnige
zuid-westen, waar u tot laat in de avond in de zon kunt zitten. Ideale locatie op loopafstand van het centrum,
openbaar vervoer en basis- en middelbare scholen.

Vraagprijs € 139.000,- k.k.

Professor G Molierestraat 40 - Wieringerwerf

Verbindingsweg 123 - Westerland

Pasklare winkel en/of wonen is allemaal mogelijk. Winkelruimte in Wieringerwerf is schaars, maar dit mooie winkelpand in het centrum van Wieringerwerf biedt u 234 m² winkelruimte, 48 m² magazijnruimte en op de 1e
etage zijn de kantine en magazijnruimte van 205 m². Dit pand is te gebruiken
als winkel of is ook met een bovenwoning in te richten. In 2009 en 2010 gehele pand gerenoveerd en uitgebreid met een magazijnruimte. Verwarming

met radiatoren en cv blower in de winkel, ook airconditioning in de winkelruimte aanwezig. Systeemplafonds en tl verlichting, etalages en stellingen
langs de wanden. Uitgebreid inbraakalarmsysteem aanwezig en mogelijkheid aanwezig om nog 2 extra etalages te maken aan de Molierestraat-zijde.
Voor de winkel zijn 6 parkeervakken op eigen terrein.

Recreatief appartement op een top locatie! Per heden is dit geweldige appartement te koop voor een scherpe prijs!
Vanuit de woonkamer kijkt u schitterend uit over het Amstelmeer en de eigen haven. In het appartement (op de
eerste en tweede verdieping) zijn 3 slaapkamers, badkamer en 2 separate toiletten aanwezig. Open keuken met
diverse inbouwapparatuur, zoals vaatwasser, 4-pits gaskookplaat, oven en koelkast. Heerlijk balkon van ca. 10
m² op het zuiden gelegen met uitzicht over het Amstelmeer. Voldoende parkeergelegenheid achter het complex.
Tevens is hier nog een fietsenberging aanwezig. Eigen ligplaats in de haven van ca. 50 m². Servicekosten € 97,48
p.m. Surfmogelijkheden nabij.

Vraagprijs € 169.000,- k.k.
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Vraagprijs € 359.000,- k.k. geen btw!
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Galjoen 27 - Wieringerwerf

A Mauvestraat 128 - Schagen

Liefhebbers van een zonnige, beschutte tuin zullen opgetogen zijn bij het zien van deze mooi gelegen vrijstaande
woning, die wij nu aanbieden. De royale woonkamer is tuingericht en is voorzien van een gashaard. In de lichte
woonkeuken staat een u-vormig keukenmeubel met een zee aan kastruime, koel- vriescombinatie en gaskookplaat. Beneden zijn een slaapkamer en een nieuwe badkamer. Boven zijn twee slaapkamers en een ruime badkamer
met ligbad, dubbele wastafel en douche nis. Veel isolatie aanwezig, waaronder 3 rolluiken. De grote garage is
voorzien van een elektrisch bedienbare segmentdeur. Stenen buitenberging. Nieuwe topgevels aan de zuid- en
westkant.

Op een uitstekende locatie staat deze uitgebouwde woning. In de directe nabijheid vindt u een supermarkt, sportvelden en centrum met alle winkels op loopafstand. De woning heeft een heerlijke ruime woonkamer, dankzij de
achteraanbouw en biedt ruimte voor een grote eettafel. Op de vloer ligt fraai laminaat en via de dubbele deuren
kom je in de geheel bestrate tuin met houten tuinhuis. Prettig is het nieuwe kunststof kozijn aan de voorzijde.
De keuken is netjes en voorzien van 5 pits gasfornuis met oven, afzuigkap, vaatwasser (2017), combi-oven(2017),
koelkast en spoelbak. Via de keuken kom je in de praktische bijkeuken met wasmachine aansluiting, drogeropstelling en veel bergruimte. Het toilet is modern met hangend closet en fontein. Op de eerste verdieping zijn 2 riante
slaapkamers en de kleinere kinderkamer. De badkamer met douche, toilet en wastafel is in 2014 nieuw geplaatst.
De zolder heeft een voorzolder met cv opstelling en bergruimte. Daarna is de vierde slaapkamer met dakkapel.

Vraagprijs € 289.000 k.k.

Vraagprijs e 229.000 kk

Schouw 26 - Wieringerwerf

Langehof 12 - Schagen

Nette middenwoning in rustige woonwijk. De woning is goed onderhouden met een nieuw geïsoleerd dak, nieuw
schilderwerk buitenom en nieuw dubbelglas in de schuifpui (2011). De woonkamer heeft een laminaatvloer en
een grote raampartij met uitzicht op de tuin. De keuken is van diverse inbouwapparatuur voorzien. Boven zijn 3
slaapkamers en de badkamer met douche, wastafel en 2e toilet. De grote zolder met vlizotrap en cv ketel biedt
nog extra bergruimte. De tuin is mooi aangelegd met bestrating, schutting rondom, tuinhuis en beplanting. Aan
de achterzijde is de bijkeuken, patio en fietsenschuur. Parkeerruimte direct voor de deur in parkeervakken. Kavel
120 m², inhoud ca. 360 m³.

Deze ruime uitgebouwde eengezinswoning met maar liefst 4 slaapkamers is perfect gelegen in een klein hofje
op een fantastische plek in het bruisende centrum van Schagen! Op loopafstand van winkels, restaurants en de
gezellige terrassen rondom de kerk. De tuingerichte woonkamer is uitgebouwd en voorzien van een flex-floor. Ook
boven is volop ruimte te vinden. Op de 1e verdieping zijn 3 slaapkamers, waarvan de ouderslaapkamer over de
hele breedte van de woning is. De moderne badkamer heeft een, stoomdouchecabine, bad, dubbele wastafels en
zwevend toilet. Praktisch is het separate washok waar de wasmachine en droger zich bevinden. De 2e verdieping
biedt ruimte aan een flinke 4e slaapkamer, een ruime overloop met cv-opstelling en extra bergruimte. Hier is ook
een dakterras te realiseren. De achteruin welke door dubbele tuindeuren te betreden is, is geheel bestraat met ligging op het westen en eigen parkeerplek. Aan de voorzijde van de woning bevindt zich een kindvriendelijk pleintje.

Vraagprijs € 149.500,- k.k.

Vraagprijs € 299.000 kk
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“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

er goed geluisterd naar de wensen en eisen van

Bestuursvoorzitter De Wit onderstreept deze

de Finance Academy. “Door de Finance

de bedrijven, zodat de aanstaande werknemers

visie. “Daarnaast vind ik dat bedrijven hun

Academy ben ik ervan overtuigd dat

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 min-

‘eigen kweek’ het meest waardevol is
voor het bedrijf én de werknemers.

dere 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: “Los

Melanie: “Op die manier kun je direct praktijker-

Meer dan 25 vooraanstaande en professionele

van het feit dat de leerling een inhoudelijker stage

varing opdoen. De extra uitdaging was het beha-

partijen uit de accountancy, het bank- en verze-

krijgt, hoeft het stagebedrijf minder te switchen

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

keringswezen en de juridische dienstverlening

tussen stagiaires. Het voordeel van de combinatie

den, want het is een stevige opleiding.” Hadassa

in Noord-Holland-Noord leiden samen met ROC

van werken en leren is bovendien dat het leren

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

Kop van Noord-Holland jongeren op voor de fi-

wordt vergemakkelijkt, doordat de lesstof meer

vindt het leuk voor de Wft te blokken, maar je

nanciële sector.

tot de verbeelding spreekt en dat dit tegelijkertijd

moet doorzetten want de praktijk is natuurlijk

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

leer je elkaar door en door kennen en kun je aan het

& Insurance en Juridische Dienstverlening. Het

in het bedrijfsleven en vice versa. Voor Vendrig is

Particulier, -Schade MKB en -Consumptief Kre-

einde van de rit een weloverwogen keuze maken om

uniek 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

André Vendrig: “Het adoptie-principe is ideaal voor
zowel het bedrijf als de leerling. In zo’n twee jaar

wel of niet met elkaar door te gaan”.

lemaal na een aantal jaren weggaan. Als ik kijk

kennis in de praktijk te brengen en van betekenis

Aad de Wit (bestuursvoorzitter ROC): “Door goed te

“Onderwijs loopt in essentie altijd een beetje

naar mensen die binnen ons bedrijf succesvol

voor de klanten te kunnen zijn. Ze hebben het

luisteren naar de wensen en eisen in het bedrijfsleven en

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-

deze te implementeren in de Finance Academy, worden

uit hen ontzettend belangrijk. Andersom wordt

gen kweekvijver hebben gevist.

gen volop gelegenheid zich te ontwikkelen.

de leerlingen van grote waarde voor het bedrijfsleven.”
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Vlieterstraat 12 - Den Oever
Op deze vrije locatie staat een goed onderhouden vrijstaande woning (1985) met garage. Straatgerichte woonkamer
met massief eiken houten vloer en veel raampartijen voor veel lichtinval. Toog naar woonkeuken met hoekmeubel.
Bijkeuken met plavuizenvloer en plek voor de wasmachine en wasdroger. Drie slaapkamers en badkamer op de 1e
etage. Middels vlizotrap is de zolderruimte te bereiken. Tuin rondom met een houten tuinhuis, terras met privacy
en beplanting en ca.4 tuinlampen en lantaarn. Ruime garage voor auto, fietsen, bergkasten en werkbank. Mooie
woonplek met vrij uitzicht over de straat en de volkstuintjes tot aan de rand van het dorp. Kavel 385 m².

Vraagprijs € 285.000,- k.k.

Dick Vos, eigenaar van Qi Company
is – zo zegt hij zelf – geboren
om mensen te helpen op zowel
persoonlijk als professioneel
gebied. “Ik groei als ik anderen kan

De Qi van kracht

goed in is en waar diegene door middel van

Met Qi Company draag ik die kennis over en met

opvoeding en het leven an sich zich in heeft

laten groeien. Als vernieuwende

behulp van trainingen, coaching, begeleiding en

ontwikkeld. “Door deze meting kan ik de

ondernemer en sociale leider

met behulp van metingen zet ik de leiders meer

jongeren al in een vroeg stadium helpen met

in hun eigen kracht.” Qi is daarbij het

groeien naar zijn of haar optimale functie.”

geef ik trainingen aan groepen
en werk ik als personal

sleutelwoord, dat afstamt van het Japanse
woord Ai ki do. Een verdedigingssport waar

Golfen met André

managementtrainer. Mijn

de managementtrainer veel kennis van heeft.

De zichtbare kant van Qi Company is een

doelgroep omvat ondernemende

“Aikido staat letterlijk voor ‘de weg van het

combinatie van kennisoverdracht door middel

ontmoeten en in harmonie brengen van

van één op één begeleiding, het geven van

levenskracht’. Die zin omvat eigenlijk de

praktische oplossingen en trainingen met

samenvatting van mijn bedrijf.”

betrekking tot leiderschap en weerbaarheid.

directeuren die toe zijn aan de Next

Stationsweg 14 - Anna Paulowna

Qi Company

Level. De Verheul Groep behoort
daar zeker bij!”

Woning met praktijkruimte/hobbyruimte of deel verhuurbaar als praktijk of als kamerverhuur. Veel mogelijkheden
voor dit vrijstaande pand op 100 meter van het NS station van Anna Paulowna. Begane grond: Voorentree van de
praktijkruimte van ca. 60 m² met toilet en pantry/keukenblok met vaatwasser en kookplaat. Woning entree aan de
zijkant met entree/hal, meterkast, badkamer met douche en wastafel en wasmachineplek, kantoor of slaapkamer,
berging met wasmachine aansluiting, toilet en inpandige garage/magazijn/hobbyruimte. Eerste verdieping: Overloop, toilet, drie slaapkamers en nieuwe badkamer met douchehoek en wastafel. Grote woonkamer met pandaroza
pine houten vloer (in 2015 geschuurd en gelakt) en dakterras. Open hoekkeuken met vaatwasser, anderhalve rvs
spoelbak, boven- en onderkasten, Boretti fornuis, afzuigkap, inbouwkoelkast en vriezer. Lange oprit naar garage
met voldoende parkeerplaatsen.

“Ik geef mijn trainingen over het algemeen op

Trainen van jong talent

een inspirerende plek, zoals dicht bij het strand

Naast dat de ondernemer veel werkt met leiders,

of in het bos. Met de algemeen directeur van

begeleidt hij bij Verheul ook het jonge talent. De

Verheul, André Vendrig, ga ik bijvoorbeeld graag

Analytical Competence Tool (ACT®) is voor beide

naar de golfbaan!”

doelgroepen een goed instrument. Dick kan
daarmee precies zien waar iemand van nature

Vraagprijs € 249.000,- k.k.
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www.qicompany.nl

Zwanenlaan 53 - Anna Paulowna

Brugstraat 44a - Middenmeer

Op een rustige plek in het gezellige dorp Anna Paulowna staat deze keurige woning met een moderne afwerking.
U komt binnen via een entree met meterkast en toilet. Het toilet is gemoderniseerd in 2017 en heeft een wandcloset. De woonkamer is ruim en geeft zicht op de tuin. Open keuken in hoekopstelling aan de voorzijde met een
grote raampartij, wat de keuken heerlijk licht maakt! De keuken heeft een kunststof aanrechtblad en o.a. een
elektrische oven, koelkast, vaatwasser, 4-pits gaskookplaat, afzuigkap en voldoende kast- en bergruimte. De
berging aan de voorzijde is compleet verbouwd tot (geïsoleerde) praktische bijkeuken. Op de eerste etage zijn 3
ruime slaapkamers met laminaat en keurige afwerking. De badkamer is gloednieuw en is modern ingericht met
een inloopdouche met glazen douchewand, wastafelmeubel, designradiator en wandcloset. Zolderverdieping met
dakkapel, betegelde wasruimte voor de wasmachine en wasdroger en (4e!) slaapkamer.

In het centrum van Middenmeer is aan de Brugstraat (tegenover de supermarkt) deze ruime halfvrijstaande woning
te koop met slaapkamer en badkamer op de begane grond. Ook boven zijn nog 2 slaapkamers, royale badkamer
met douche en toilet, overloop met werkplek en op 2e etage is nog een bergzolder en kamer. Grote uitgebouwde
woonkamer met open haard en schouw. Dichte keuken met hoekkeukenblok en deels inbouwapparatuur, bijkeuken
met plavuizenvloer en stenen schuur/2e bijkeuken met keukenblok, wasmachineplek en cv ketel. Grote achtertuin
met gazon, beplanting, houten tuinschuur en bestrating met paadje naar de voorzijde. Ook geschikt voor praktijk
of kantoor aan huis. Kavel van 528 m².

Vraagprijs € 179.000,- k.k.

Vraagprijs € 289.000,- k.k.

VERKOCHT
Julianastraat 82 ‘t Zand

Burgemeester Lovinkstraat 4 - Breezand

Dit is een perfecte gezinswoning. Deze royale tussenwoning heeft namelijk 4 slaapkamers en een gunstige ligging
met speelgelegenheid vlakbij. Verder is de woning volledig geïsoleerd en onderhoudsvrij dankzij de kunststof
kozijnen. De woning heeft een nette keuken met 4- pits gasstel, vaatwasser, combioven, koel/vriescombinatie en
afzuigkap. De tuingerichte woonkamer heeft openslaande deuren en een laminaatvloer. Boven op de 1e verdieping zijn 3 prima slaapkamers met doorlopende laminaatvloer. De nette en moderne badkamer (2014) heeft een
inloopdouche, wastafel en hangend closet. Via de vaste trap kom je op zolder waar de vierde ruime slaapkamer is,
deze is geheel gestuct in 2016 en voorzien van een dakkapel. De tuin is aangelegd met tegels, stenen berging en
veranda. Aan de voorzijde is een carport. Een ideale woning dus voor een startend gezin waar je zo in kan trekken.

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

Vraagprijs € 187.500,- k.k.

Vraagprijs € 375.000,- k.k.
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Binnenkort
in de
verkoop

Brugstraat 4a - Middenmeer
slaapkamers en een moderne badkamer met o.a. een 2e toilet, whirlpool en inloopdouche.
Parkeren doet u voor de deur! Het pand wordt verbouwd tot een tweetal woningen. De woning
wordt opgeleverd inclusief een keuken, toilet en badkamer, maar kan naar wens worden
ingedeeld en afgewerkt. Een nieuwe cv ketel wordt geplaatst bij oplevering. Ook heeft u
beneden ruimte genoeg om bijvoorbeeld een kantoor ruimte te maken.

Zoekt u een woning met (heel) veel ruimte en maar liefst 5 flinke slaapkamers? Stop dan met
zoeken, want dit is exact wat u zoekt! Deze woning is een voormalig bankgebouw en voormalige bibliotheek en het heeft zeer veel volume. De woonkamer is gigantisch, deze telt maar
liefst 75 m². De keuken is ca. 32 m². De indeling is : zij-entree met meterkast, deur naar de
woonkamer aan de voorzijde met doorloop naar de keuken aan de achterzijde. Bijkeuken en
toilet v.v. wandcloset en aparte urinoir. Vaste trap naar eerste etage met overloop, 5 royale

Vraagprijs € 195.000,- k.k.

Vliestroom 63 - Wieringerwerf

Aan de Vliestroom komt binnenkort deze ruime en verzorgde 2/1 kap woning
te koop. De woning is perfect onderhouden en in 2016 rondom geschilderd.
U komt binnen via een zij entree waar ook het nieuwe toilet is gesitueerd.
De woonkamer met nieuwe parketvloer is in 2016 uitgebouwd aan de
achterzijde. Daar bevindt zich de keuken die recent is gerenoveerd met

nieuwe deurtjes, een nieuwe combi-magnetron, inductieplaat, afzuigkap
en vaatwasser. Op de eerste verdieping bevinden zich 3 slaapkamers met
badkamer. De zolderverdieping is verbouwd en heeft een extra slaapkamer.
De woning heeft een garage met carport en eigen oprit. Tevens een fraaie
achtertuin met berging gelegen op het zuiden. De kavel is maar liefst 340 m2.

Brugstraat 4b - Middenmeer
Aan de Brugstraat in Middenmeer staat deze bijzonder ruime bungalow met eigen parkeerplekken voor de deur! De rechterzijde van het voormalig bankgebouw/bibliotheek wordt verbouwd tot bungalow en heeft een zij-tuin en voortuin met parkeergelegenheid. De bungalow
wordt opgeleverd met een keuken, badkamer en toilet. Er is ruimte voor 5 slaapkamers, maar

kan ook met 2 slaapkamers worden opgeleverd. De vele raampartijen maken de woonkamer
heerlijk licht. Het geheel kan naar wens worden afgewerkt. Kubsinhoud 534 m³ en gebruiksoppervlakte wonen 126 m². Het voormalig bankgebouw wordt verbouwd tot een tweetal woningen. Belt u ons gerust voor meer informatie!

Vraagprijs € 180.000,- K.K.
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„De klant ontzorgen. Dat vind ik
belangrijk”, vertelt Peter Boltjes,

De Haukes 14 - Westerland

Schildersbedrijf

Boltjes

eigenaar van Schilderbedrijf Boltjes in

Naast de uiteenlopende werkzaamheden, biedt

Wieringerwerf. „Naast schilderwerken,

Peter advies op het gebied van kleur en afbouw.

kunnen wij stukadoors-, schilders-,

„Ik denk graag met de klant mee. Inmiddels heeft

Schildersbedrijf Boltjes

het bedrijf jarenlange ervaring op het gebied van

Omdraai 7 – 1771 HH Wieringerwerf

alle schildersklussen. En die uitgebreide kennis

T. 0227-601459

glaszet- en behangwerkzaamheden
uitvoeren.”

geven we graag door aan onze klanten.”

Of het nu gaat om een huis of een

Schildersbedrijf Boltjes is een AF-erkend

bedrijfspand, van Den Helder tot Amsterdam

schilders- en onderhoudsbedrijf. Dit betekent

is het schildersbedrijf te vinden. „We hebben

dat het de optimale zekerheid, vakkundigheid

jarenlange ervaring met een grote diversiteit

en betrouwbaarheid biedt. „Kwaliteit en korte

aan schilderswerkzaamheden en materiaal.

communicatielijnen zijn bij ons vanzelfsprekend.

De ene keer restaureren we een stolpboerderij,

De klant heeft met één contactpersoon te

terwijl we de andere keer houtrot oplossen bij

maken, ook als we aan worden genomen

een rijtjeshuis of een nieuwbouwwoning in de lak

voor ander specialistisch werk, zoals

zetten. Dat is meteen het leukste aan ons werk,

glaszetwerkzaamheden. Dat werkt voor beide

je komt overal en geen één dag is hetzelfde!”

partijen het lekkerst!”

E. info@schildersbedrijfboltjes.nl

schildersbedrijfboltjes.nl

In dit rustige buurtschap staat deze vrijstaande woning (vroeger een winkelpand) met groot volume vlakbij de jachthaven van De Haukes. Ruime
woonkamer met houtkachel (met vernieuwde rookgasafvoer) en houten
vloer. Open hoekkeuken met koelvriescombinatie en keramische kookplaat.
In totaal zijn 4 slaapkamers aanwezig, vanuit 1 slaapkamer is toegang tot
het dakterras. Boven is tevens de badkamer met ligbad, douchecabine, toi-

let en badmeubel. Kleine tuin met terras en grote hobbyschuur, ca. 10 x
5,5 mtr. Dubbel glas in de ramen en muren geïsoleerd. Overpad over grond
van de buren. Het onderhoud is prima, aangezien het zink in de dakgoten is
vernieuwd, rondom zijn de kozijnen geschilderd in 2017. Heerlijke woonplek,
nabij jachthaven, ook voor visliefhebbers.

Vraagprijs € 249.000,- k.k.
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Nesserpark 46 - Schagen
Dit perfect afgewerkte appartement heeft een super ligging met vrij uitzicht. Het appartement heeft een lichte
woonkamer met tuindeur en praktische keuken, 2 slaapkamers, bijkeuken en een moderne badkamer. Het terras
is heerlijk ruim met een houten tuinberging en beidt een vrij uitzicht. Op de gehele vloer ligt een fraai laminaat
en de wanden zijn netjes afgewerkt. De woonkamer heeft grote ramen voor veel lichtinval en een brede loopdeur
naar het rondom gelegen terras. De open keuken heeft alle nodige inbouwapparatuur zoals vaatwasser, koel/
vriescombinatie, gaskookplaat en combioven. In de berging staat de cv ketel en is er ruimte voor wasmachine en
droger. Een actieve VvE zorgt voor een goed onderhouden pand.

Vraagprijs € 195.000 kk
Henk Kaan samen
met Peter van Trappen
(registermakelaar in
assurantiën).

Samen kijken naar oplossingen
Ondernemen is risicovol. Sommige

aansprakelijkheid maar ook in verband met

financiële risico’s neemt een

de medewerkers. Als verzekeringsmakelaar
uiteenlopende branches en zorgen wij voor

voordelen
wagenparkverzekering via
Verheul:

wil men vermijden, verleggen of

oplossingen die het “echt doen”. Zoals voor

• Verzekeren van alle vormen van vervoer:

overdragen aan verzekeraars.

onze gewaardeerde relatie Kaan Transport B.V.

ondernemer bewust; andere risico’s

Sportlaan 1 - Schagen

Sportlaan 3 - Schagen

Bent u op zoek naar een ruim appartement met zowel binnen als buiten ruimte? Dit appartement op de op de begane grond voldoet hieraan. Het heeft een ruime woonkamer, 3 slaapkamers, veel bergruimte en tuin met loggia op het zuiden. Achter is een eigen parkeerplaats. De
woning is nog casco en dus kunt u het volledig naar eigen smaak en wens inrichten.

Bent u op zoek naar een ruim appartement met zowel binnen als buiten ruimte? Dit appartement op de op de begane grond voldoet hieraan. Het heeft een ruime woonkamer, 2 slaapkamers, veel bergruimte en tuin met loggia op het zuiden. Achter is een eigen parkeerplaats. De
woning is nog casco en dus kunt u het volledig naar eigen smaak en wens inrichten.

Vraagprijs € 315.000 von

verzekert Verheul bedrijfsrisico’s in de meest

uit Hippolytushoef. Kaan is sterk in vele vorm
Voor onze relaties analyseren wij hun

van transport waaronder verhuizen. Als Verheul

trailers en land- en werkmaterieel;

risicopositie om samen te bepalen welke

zorgen wij al tientallen jaren voor passende

• Maatwerkcontructies al vanaf 5 eenheden;

financiële risico’s worden ‘geruild’ met een

verzekeringsoplossingen en belangbehartiging

• Scherpe premies en solide voorwaarden,

verzekeraar (en welke niet). Door goed te

bij schade. Zo is de continuïteit van Kaan

luisteren en te begrijpen wat ondernemers

financieel solide beschermd en weten zij hun

nodig hebben worden risico’s , die men niet kan

belangen in goede handen. Vraag Henk Kaan

of wil lopen, optimaal afgedekt. Bijvoorbeeld

naar zijn persoonlijke ervaringen met Verheul:

tegen schade door brand, stilstand of

dat zal genoeg zeggen.

Vraagprijs € 295.000 von
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vracht-, bestel- en personenauto’s;
• In combinatie met aanhangers, opleggers,

75

overzichtelijke administratie;
• Schadebehandeling en
belangenbehartiging door specialisten.

Gemeenelandsweg 136 - Den Oever
Deze vrijstaande woning met grote garage en zolder biedt zeer veel mogelijkheden. De woning heeft een grote tuin
en vrij uitzicht aan de achterzijde. De woonkamer vangt veel licht door de grote raampartij aan de voorzijde. De
keuken heeft een rechte opstelling met onder- en bovenkasten. De bijkeuken heeft een wasmachineaansluiting,
wasdrogeraansluiting, cv opstelling en deur naar buiten. Naast de bijkeuken is de badkamer met douchehoek en
badmeubel. Vanuit de woonkamer heeft u zicht op de Oosterlanderkerk. Op de eerste etage zijn 3 slaapkamers en
een vlizotrap naar de bergzolder. De ruime tuin is goed onderhouden, met groot terras, gazon en beplanting. Tevens
is een regenwaterput aanwezig waardoor het tuin besproeien mogelijk is. De garage is ca. 4 x 8 meter, dus veel
hobbyruimte. De kavel is 370 m².

Vraagprijs € 229.000,- k.k.

Westfriesedijk 23 - Winkel

Polderschoonheid in ‘n historische lijst Half verscholen, in ‘t rijk geschakeerde groen van de (in 1847 drooggevallen) Groetpolder, ligt de ruime
helft van ´De Heerencoogh´. ‘n Uit 1875 daterende Westfriese stolp met
bijgebouwen en eigen parkje: de ‘Heerlijkheid van Winkel’. Een historische
setting, voor hedendaags leven en wonen, in de handpalm van de uit circa
1300 daterende Westfriese Omringdijk. Vrijbrief voor geluk en zielerust, temidden van ‘n zichzelf voorbijsnellende wereld. ‘Alles’ kan hier. Tuinieren, in

de hangmat, buitenspel beoefenen, in je ‘niksie’ rondlopen, ‘n alcoholische
versnapering nuttigen, in de grote schuur ‘studderen’, aan schreeuwtherapie
doen met je partner of hard achter hem of haar aan rennen, onder de indruk
van polderschoonheid sprakeloos naar de horizon staren, of op het ruime
erf je bolide poetsen. Maar wat je ook doet: je hebt van niemand last en
niemand heeft last van jouw bevoorrecht wonen.

Vraagprijs € 695.000,- k.k.
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VERKOCHT
Beukenlaan 11 - Middenmeer
Waar vind je het nog? Een keurige middenwoning met garagebox voor deze prijs! De woning heeft een nette en
moderne afwerking. De entree is aan de voorzijde en heeft een hal met meterkast ( v.v. 4x 230 volt groepen, 1
x aardlekschakelaar en 1 kookgroep) en trapopgang naar de eerste verdieping. Het toilet is volledig betegeld
en heeft een wandcloset. Voorraadkast en trapopgang naar de eerste verdieping. De gehele begane grond heeft
een moderne en lichte laminaatvloer. Straatgerichte woonkamer met gestuukte wanden en inbouwspots in het
plafond. De woonkamer is heerlijk licht en biedt een leuk uitzicht op de straat en tuin. Toog naar open keuken in
L-opstelling met eveneens inbouwspots. De keuken is gebroken wit, heeft voldoende boven- en onderkastjes, 4
pits gaskookplaat, afzuigkap, losse koelvries combinatie en losse vaatwasser. Er zijn 4 prima slaapkamers op de
1e etage en een moderne badkamer (2007) met o.a. 2e toilet, wastafelmeubel, douche en ligbad.

Vraagprijs € 169.500,- k.k.
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Klieftstraat 46 - Hippolytushoef
Prima opgeknapte middenwoning met een onderhoudsvriendelijke tuin en op loopafstand van het centrum. De
woonkamer is straatgericht en licht door 2 ramen. De keuken heeft een modern aanrecht in rechte opstelling kleur
mat wit en met houtstructuur, diverse inbouwapparatuur en openslaande deuren naar het terras. Boven zijn 2
slaapkamers en de badkamer met ruime douchecabine, wastafelmeubel en 2e toilet. Aparte ruimte voor de cv ketel
en de wasmachine en droger. Achtertuin is geheel bestraat met een grote houten berging en schuttingen rondom.

Vraagprijs € 159.000,- k.k.

Is uw nieuwe woning of bedrijfspand

wel voorbereid op de toekomst?

We snappen dat u bij de eerste bezichtiging niet als eerste kijkt of er

is ontstaan, kunt u in ieder geval nog steeds

spouwmuurisolatie aanwezig is, hoe het warmteafgiftesysteem opgezet is of naar

profiteren van een heerlijk binnenklimaat in

de ligging en de hellingshoek van het dak. Veel liever wordt gekeken naar die mooie

combinatie met een lage energierekening.

keuken, de oppervlakte van kamers of het mooie uitzicht. Dat is natuurlijk hartstikke
begrijpelijk. Echter kan een klein onderzoek naar de bovengenoemde onderwerpen u
op de lange termijn veel voordeel opleveren!

Vrijblijvende informatie
Uiteraard kunnen wij bij Technisch
Installatiebedrijf Rood B.V. u informeren over de
verschillende energiebesparende en duurzame

Gas is achterhaald

P. Bergmanstraat 18 - Breezand
Goed geïsoleerde middenwoning met plek in de voortuin voor twee auto’s. Een eiken houten vloer met natuurlijke
uitstraling. Veel verbeteringen aangebracht zoals een mooie hoekkeuken (2005), toilet (2005) en met de luxe badkamer met ligbad (2010) is dit huis helemaal van deze tijd. Op de wanden zit spachtelputz en aan de achterzijde van
de woonkamer zitten hardhouten openslaande tuindeuren naar het terras en achtertuin. De grotendeels kunststof
kozijnen zijn heel comfortabel en onderhoudsvrij. Mooie hoekkeuken met graniet werkblad en inbouwapparatuur.
Vier grote slaapkamers waarvan drie op de eerste etage en één op de tweede etage, met vaste trap bereikbaar.
Stenen schuur (3x3) en terras met afdak in de achtertuin. Kavel 171 m².

mogelijkheden! Wij kunnen u een indicatie geven

De regering wil van het gas af. Dit heeft zich al

Voorkom grote investeringen

van de mogelijkheden en het is aan u om te

vertaald in steeds maar stijgende belasting op gas,

Met name oudere woningen zijn minder goed

bepalen wat u hiermee doet.

hogere eisen aan de isolatiewaarden van nieuw-

voorbereid op deze ontwikkeling. Dus om grote

bouw en dat in de toekomst een gasaansluiting

investeringen in de toekomst te voorkomen,

niet meer een recht is, maar dat de aansluitplicht

raden wij aan om tijdens de bouw of koop van een

Neem contact op via telefoonnummer

van gas vervangen wordt door een warmterecht.

nieuwe woning of bedrijfspand al goed te kijken

0223 – 52 52 05 of stuur een mail naar

Eigenlijk is gas dus een beetje achterhaald.

naar de toekomstbestendigheid van het gebouw.

info@rood.nl. Uiteraard bent u ook welkom

Kortom; het gebruik van gas zal steeds onaantrek-

En als uw keuken dan na 15 jaar verouderd is, uw

om langs te komen op Kruiswijk 8 – 1761

kelijker worden gemaakt en er zal meer en meer

uitzicht volgebouwd is met nieuwe woningen en

AR in Anna Paulowna. Meer info:

ingezet worden op volledig elektrische woningen.

wegens gezinsuitbreiding een tekort aan kamers

www.rood.nl.

Bieden vanaf € 159.000,- k.k.
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Jay Klaaren (22)

Hans Bos (56)

Aankoopmakelaar, woonachtig in Hippolytushoef.

Register Makelaar Taxateur, woonachtig in Wieringerwerf

“Als jongste lid van de makelaarsgroep ben ik vrij nieuw in de

“Het kopen van een huis maakt voor de meeste mensen hun dromen

makelaardij branche. Het combineren van persoonlijk contact met

over wonen waar, omdat ze zich verzekerd hebben van de expertise

een degelijk en betrouwbaar advies geeft mij veel energie.”

van een specialist die met beide benen op de grond blijft staan.”

Michelle Feenstra (25)

André Vendrig (46)

Hypotheekadviseur, woonachtig in Schagen.

Algemeen directeur, woonachtig in Middenmeer.

“Het mooiste van mijn vak is mensen blij maken met hun droom

“Als algemeen directeur geef ik leiding aan de Verheul Groep.

(-huis). Als zij glimlachend het koopcontract tekenen, omdat ik het

We zijn ervan overtuigd dat een financieel advies op maat

financieel mogelijk heb gemaakt, ben ik dolgelukkig.”

gesneden moet zijn. We luisteren daarom goed naar de
persoonlijke wensen en toekomstplannen van onze klanten.”

Tom Beerepoot (26)

Jacco IJsselstein (48)

Kandidaat Register Makelaar-Taxateur, woonachtig in Schagen.

Casemanager en accountmanager, woonachtig in Tuitjenhorn.

“Door mijn redelijk jonge leeftijd kijk ik met een frisse blik tegen

“Sinds 2000 werk ik bij Verheul in Anna Paulowna en de laatste jaren

de woningmarkt aan. Dat houdt in: meer gebruik maken van

als inkomensspecialist. We helpen onze zakelijke relaties geld te

bewegend beeld, social media en professionele fotografie om

besparen op het gebied van sociale zekerheid.”

woningen in de markt te zetten.”

Mieke Spaan-Leijen (38)

Helen Dollekens (53)

Verzekeringsadviseur, woonachtig in Schagen.

Hypotheekadviseur, Register Echtscheidingsadviseur,

“Al 12 jaar ben ik verzekeringsadviseur bij Verheul. Dat doe ik nog

woonachtig in Anna Paulwona.

altijd met veel plezier. Ik vind het fijn om mensen te kunnen helpen

“Ik werk al meer dan 20 jaar bij Verheul Huis & Hypotheek in Anna

met de kennis die ik in de loop der jaren heb verworven.”

Paulowna. Ik verplaats mij in de situatie van de klant, zodat ik
altijd een persoonlijk advies op maat geven.”

Renzo van der Zijl (44)

Bas de Weger (44)

Hypotheekadviseur, woonachtig in Heerhugowaard.

Register Makelaar Taxateur woningen, woonachtig in Schagen.

“Wat mij aanspreekt bij het werken bij Verheul is dat persoonlijke

“Ik vind het belangrijk om klanten gedegen te informeren, zodat er

aandacht hoog in het vaandel staat. Eerst de klanten, dan de rest.

geen onnodige vraagstukken zijn. Het is fijn als er een klik is tussen

Samen gaan we op zoek naar een passende oplossing voor het

mij en een klant. En die klik gedijt in wederzijds vertrouwen.”

vraagstuk.”

Ronald Kok (40)

Anton van der Wulp (47)

Hypotheekadviseur, woonachtig in Schagen.

Gecertificeerd Financieel Planner, Register Financieel Echtscheidingsadviseur

“Ruim 15 jaar ben ik werkzaam in de financiële sector, welke ik

en Erkend Hypothecair Planner, woonachtig in Breezand.

nog steeds als zeer uitdagend en leuk ervaar, doordat ik dagelijks

“Als betrokken adviseur draag ik inzicht, overzicht en

en zeer nauw contact met mijn klanten heb.”

oplossingen aan voor complexe situaties. ”

Jelte Veenstra (41)

Peter van Trappen (53)

Pensioenadviseur, woonachtig in Nieuwe Niedorp.

Register Makelaar in Assurantiën, woonachtig in Hippolytushoef

”De adviseurs van Verheul vertegenwoordigen met hun

“Ondernemen is risicovol. Sommige financiële risico’s neemt een

specialistische kennis en ervaring een meerwaarde om de

ondernemer bewust; andere risico’s wil men vermijden, verleggen

pensioensituatie van uw organisatie te beoordelen en van een

of overdragen aan verzekeraars. Wij analyseren de risicopositie

gedegen advies te voorzien.”

van ondernemers om samen te bepalen welke financiële risico’s
worden ‘geruild’ met een verzekeraar (en welke niet).”
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Populierenstraat 40 - Winkel
Rust, ruimte en privacy, dat zijn de kernwoorden bij deze uitstekend onderhouden vrijstaande woning met garage gelegen op een ruime kavel in
het kindvriendelijke plan “Bosstraat”, welke zich kenmerkt door de ruim
opgezette straten met veel water, groenpartijen en uitsluitend bestemmingsverkeer. De woning heeft een royale en vanwege de vele raampartijen
lichte woonkamer met plavuizen en vloerverwarming. De keuken is groot te
noemen en heeft een natuurstenen werkblad, vaatwasser, anderhalve spoelbak, 5-pitsgasfornuis, afzuigkap, koelkast, oven en magnetron. Er is hier
voldoende ruimte voor een eettafel. Via de keuken heeft u doorgang naar

de bijkeuken en garage met overheaddeur. Op de 1e verdieping vindt u maar
liefst 5 slaapkamers waarvan de grote ouderslaapkamer een walk-in-closet
heeft. De badkamer is netjes met een douchecabine, ligbad, dubbele wastafels en vloerverwarming. Via een vaste trap is de 2e verdieping te bereiken
welke genoeg ruimte biedt om nog een 6e slaapkamer te creëren. De royale
fraaie aangelegde tuin met beschoeiing, zonneterrassen aan het water en
houten tuinhuis is een lust voor het oog en biedt naast de vele zon mogelijkheden veel privacy. Op de oprit kunnen makkelijk 2 auto’s geparkeerd
worden. Kom kijken en laat u verrassen!

Bieden vanaf € 419.000,- k.k.
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Nieuwstraat 45 - Schagen
Op deze toplocatie in het centrum van Schagen komt deze winkelruimte te huur. De winkel ligt goed in de loop
van het winkelend publiek. Want in de directe nabijheid is de Albert Heijn, bijbehorend parkeerplein en publiekstrekkers als Action, Hema en Wibra. Het pand heeft veel etalageruimte en biedt op de begane grond 180 m²
winkelruimte. Boven is nog eens 90 m². Hier bevindt zich opslagruimte, kantine en badkamer met toilet. Handig
is ook de goederenlift in het pand. Deze ruimte is apart bij te huren. Huurprijs is exclusief gas, water en elektra.

Channel4you
Narrowcasting als
marketing pronkstuk

Huurprijs € 2.500,- excl. btw per maand

Voor welke branches is
narrowcasting geschikt?

collega ondernemers, het bovenste gedeelte is

“We worden regelmatig gevraagd voor welke

Dit is de manier waarop de ondernemers elkaar

branches narrowcasting geschikt is. Het

kunnen ondersteunen, er wordt immers gebruik

de bijbehorende activiteiten. Er zijn

antwoord hierop is eigenlijk erg eenvoudig:

gemaakt van de diverse scherm locaties.

vele mogelijkheden om krachten te

voor alle branches” vertelt Robert Töpfer. “Veel

U kunt uw externe locatie pakket zo groot maken

bundelen zonder intensief samen te

ondernemers uit diverse branches plukken de

als u zelf wilt. U kunt dan ook zelf kiezen op

vruchten van het netwerk van Channel4you.

welke schermen uw content zichtbaar mag zijn.

‘Samen staan we sterk’ is een veelgehoorde uitdrukking. Dit is zeker
ook van toepassing in de marketing en

hoeven werken. Het digitale netwerk

Verzetlaan 166 - Schagen

We hebben ondernemers uit diverse sectoren:

Buiten dat het slim is om uw content te spreiden

van Channel4you is daar een

van detailhandelsorganisaties tot tandartsen

op plaatsen waar veel mensen komen, kunt u ook

uitstekend voorbeeld van. Hierbij

en van horeca tot kinderdagverblijven en

uw boodschap plaatsen bij branchegerelateerde

kunt u gebruik maken van de positieve

vanzelfsprekend alles wat daartussen zit. Voor

bedrijven.

effecten van synergisme in

Ruime 2 onder 1 kap woning met garage op 210 m2 eigen grond. Beneden is de woonkamer vergroot door het
middenblok te verwijderen en is er een prachtige plavuizen vloer aangelegd met vloerverwarming. De openslaande
deuren leiden naar de zonnige tuin. In de zij-aanbouw is de luxe keuken in hoekopstelling geplaatst. Deze heeft
een natuurstenen werkblad en diverse inbouwapparatuur als vaatwasser, gasfornuis en afzuigkap. Aansluitend is
de kleine bijkeuken met toiletruimte. Boven zijn 2 slaapkamers, waarvan de ouderslaapkamer uitgerust is met
een vaste kast en doorgang heeft naar het balkon. De moderne badkamer is voorzien van jacuzzi, douchecabine,
wastafel, toilet en vloerverwarming. Via de tussenhal en vaste trap kom je op de ruime zolder uitgebreid met een
dakkapel (2016) waardoor hier gemakkelijk een 3e ruime slaapkamer te realiseren is. De tuin is geheel bestraat en
gelegen op het zonnige zuidwesten. Deze heeft een achterom en extra loopdeur naar de garage.

makelaars hebben wij zelfs een Funda koppeling

Channel4you

beschikbaar.”

narrowcasting door onze externe
promotiemogelijkheden.

Wilt u ontdekken hoe u door middel van ons

Maak gebruik van synergie

netwerk gebruik kunt maken van de bundeling

Door gebruik te maken van ons narrowcasting

van krachten? Neem vrijblijvend contact met ons

netwerk, heeft u mogelijkheid om uw content

op via telefoonnummer 088 90 90 450 of stuur

op externe locaties te projecteren. U maakt dan

een mail naar info@channel4you.nl. Meer info:

gebruik van de onderkant van het scherm van

www.channel4you.nl.

Vraagprijs € 299.000 kk
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vanzelfsprekend voor de ondernemers zelf.
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Uitvaartverzekeringen

niet leuk, wél noodzakelijk!

Het is en blijft een moeilijk

Voorkom extra leed

uitvaart binnen 30 dagen te betalen. Daarnaast

onderwerp: uitvaartverzekering.

Zo’n 30% van alle Nederlanders heeft geen

denkt het merendeel geen uitvaartverzekering

Niemand wil nadenken over de

uitvaartverzekering. Dit kan veel nare gevolgen

nodig te hebben. Ze gebruiken argumenten als

hebben bij het plotseling overlijden van een

‘ik heb een huis met overwaarde’, ‘ik heb een

naaste. Iedereen wil een mooi afscheid, maar

overlijdensrisicoverzekering’ en ‘ik ga voor mijn

niet iedereen kan dat binnen de reguliere termijn

uitvaart sparen’. Deze argumenten zijn allemaal

van 30 dagen van de uitvaartverzorger betalen.

te betwisten, laat u goed adviseren!

dood, terwijl deze toch echt
onvermijdelijk is. Daarom is het goed
om te weten wat de uitvaartwensen
zijn van naasten en, misschien nog

Daarom is het goed om dit nu alvast goed te

belangrijker, dat de kosten omtrent

regelen, zodat wanneer de tijd is gekomen

Wees op tijd!

de uitvaart goed geregeld zijn in

er geen nare confrontaties nodig zijn. Het is

Samen met mijn collega adviseurs sta ik

een uitvaartverzekering. Heleen van

al moeilijk genoeg als een naaste komt te

graag voor u klaar als het gaat om een

Oosten, Verzekeringsadviseur bij

overlijden. Een uitvaartverzekering kan veel extra

uitvaartverzekering. Het is een lastig onderwerp,

leed voorkomen!

maar de ervaring leert dat het altijd een

Verheul, geeft over dit onderwerp
een toelichting.

opgelucht gevoel geeft als het is geregeld.

Uitvaartverzekering? Ja zeker!
De kosten van een uitvaart bedragen gemiddeld

Wacht dus niet te lang, maar sluit op tijd een

€ 8.500,- euro. Drie op de tien mensen ziet

goede uitvaartverzekering af. Ik maak graag voor

geen enkele mogelijkheid om de kosten van de

u tijd om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Tarieven gemeentelijke begraafplaats gemeente Hollands
Kroon. Hieronder vallen Noordburenweg -, Stroeerweg -,
en Kerkplein Hippolytushoef, Anna Paulowna, Middenmeer,
Wieringerwaard, Winkel, Kolhorn en Barsingerhorn.

Tarieven gemeentelijke begraafplaats Den Helder
Begraven in algemeen graf,
looptijd grafkosten algemeen 10 jaar
Eigen graf voor 1 persoon,
looptijd grafkosten voor 1 persoon 20 jaar

€ 991,-

Algemeen graf, grafkosten algemeen 10 jaar

€ 1.793,-

Eigen graf voor 1 persoon,
looptijd grafkosten voor 1 persoon 20 jaar

€ 2.923,-

Tarieven gemeentelijke begraafplaats gemeente Schagen.
Hieronder vallen Callantsoog, Dirkshorn, Krabbendam, Petten,
Schagen, Sint Maarten, Sint Maartensburg, Tuintjehorn,
Waarland en Warmenhuizen.

Eigen graf voor 2 personen,
looptijd grafkosten voor 2 personen 20 jaar

€ 3.573,-

Eigen graf voor 1 persoon,
looptijd grafkosten voor 1 persoon 20 jaar

Tarieven gemeentelijk begraafplaats gemeente Medemblik.
Hieronder vallen gemeentelijke begraafplaatsen
Westerbegraafplaats, gemeentelijke begraafplaats Medemblik
en gemeentelijke begraafplaatsen Oosterbegraafplaats.

€ 3.448,-

€ 3.428,-

Tarief R.K. Begraafplaats H. Werenfridusparochie, gemeente
Medemblik
Algemeen graf, looptijd grafkosten algemeen 10 jaar
Eigen graf voor 2 personen,
looptijd grafkosten voor 2 personen 20 jaar
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€ 850,€ 2.100,-
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Algemeen graf, looptijd grafkosten algemeen 10 jaar

€ 1.665,70

Eigen graf voor 1 persoon,
looptijd grafkosten voor 1 persoon 20 jaar

€ 2.201,90

Eigen graf voor 2 personen,
looptijd grafkosten voor 2 personen 20 jaar

€ 3.822,40

Zwinstraat 14 - Den Oever
Nostalgische, karakteristieke halfvrijstaande woning in het hart van Den Oever. De woning is van binnen sfeervol
gemoderniseerd. Een ruime woonkamer met erker, houten vloer en eethoek. Hoekkeuken met natuurstenen aanrechtblad, combimagnetron, design afzuigkap en keramische kookplaat. In de grote bijkeuken is de deur naar de
achtertuin en vaste kast, toilet en wasmachineaansluiting. Boven zijn drie slaapkamers en de nette badkamer met
douchecabine, toilet en wastafel. Steektrap naar ruime bergzolder met C.V.-ketel opstelling over de gehele lengte
van de woning. Achtertuin met steigerhouten loungeset op het terras. Schilderwerk buitenom is nieuw van 2017.
Heerlijk wonen in het mooie vissersdorp!

Vraagprijs € 175.000,- k.k.

Stakman Bossestraat 52 - Den Helder

Pastoor Verhoeffpark 99 - Breezand
Op een heerlijke rustige plek in een gemoedelijk hofje staat deze semi-bungalow met garage. De gehele begane
grond is voorzien van vloerverwarming (m.u.v. de garage). U komt binnen via een entree met toilet, trapopgang en
meterkast. De woonkamer is riant en biedt een prachtig zicht op de tuin. Keuken in hoekopstelling met diverse
inbouwapparatuur, zoals een 4-pits gaskookplaat, afzuigkap, oven, enkele spoelbak en voldoende kast- en bergruimte. Bijkeuken met wasmachine- en wasdroger aansluiting en cv-ketel opstelling. Op de begane grond zijn
tevens 2 slaapkamers en een badkamer met een wastafelmeubel, ligbad, douchecabine en toilet. Op de eerste
verdieping zijn 2 extra slaapkamers en voldoende bergruimte. Deze plek biedt uitzicht over de landerijen, de plek
is dus echt fantastisch! Ervaar het ultieme gevoel van rust en ruimte. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u
nieuwsgierig bent geworden. Maak daarom snel een afspraak voor een bezichtiging.

Vraagprijs € 239.000,- k.k.
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In een kindvriendelijke buurt op loopafstand van het stadscentrum van Den
Helder, staat deze ruime eengezinswoning. De woning is zeer gunstig gelegen met vrij uitzicht over een plantsoen, is goed onderhouden (enigszins
gedateerd) en tevens aan de achterzijde uitgebouwd. De indeling is als volgt:
entree met meterkast, ruime woonkamer met mooie marmoleumvloer, een

lichte serre en een ruime keuken. Tevens een toilet en badkamer in de bijkeuken. 1e etage: ruime overloop met 3 slaapkamers en een bergzolder. In
de achtertuin met achterom, die op het westen is gericht, staat een stenen
berging. De woning is gelegen op 98 m² eigen grond. De aanvaarding kan
per direct.

Vraagprijs € 109.000,- k.k.
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Langeloop 12Y - Schagen
Op dit recent opgeleverde Businesspark bieden we deze fraai afgewerkte unit te huur aan. De startende ondernemer vindt in deze unit een prima afgewerkte kantoorruimte en opslagruimte. De ruimte heeft een entree/hal, royaal
toilet, kantoor met aan twee zijden grote raampartijen, pantry en opslagruimte met een 3 meter hoge overheaddeur. De huurprijs is gezien afwerking en ruimte zeer scherp en biedt zodoende ruimte om als bedrijf te groeien. U
hoeft enkel meubels mee te nemen en u kunt beginnen. Ondernemer, kom snel kijken!

Schelphorst 22 A 5 - Wieringerwerf

INDELING
Begane grond:
• e ntree: voordeur naar de kantine annex kantoorruimte met pantry, toilet en meterkast.
• p antry met spoelbak en kastruimte.
• t oilet met hangend closet en fontein.
• opslagruimte: Ruime opslagruimte met circa
3,7 meter hoge overheaddeur, betonnen vloer,
trapopgang naar zolderberging en lichtstraat.
1e verdieping:
zolderberging te bereiken met vaste trap en cv
opstelling.
Bijzonderheden:
•D
 e VvE bijdrage is € 56,66 per maand.
•H
 eipalen reeds aangebracht voor verdiepingsvloer.
•K
 rachtstroom aanwezig
• V oldoende parkeerruimte
•R
 uim 7 meter hoge unit
•C
 V aanwezig

Deze bedrijfsunit is gelegen op industrieterrein Robbenplaat te Wieringerwerf. De unit is maar liefst 140 m² op de begane grond, een verdieping van
100 m² en een zolder van 40 m² daarboven. Dat maakt deze bedrijfsunit tot
een multifunctionele ruimte voor opslag van allerlei zaken. De vloer is van
beton en de verdiepingsvloeren van hout. Elektra en verwarming aanwezig
met cv ketel en radiatoren. Aan de voorzijde is een hoge overheaddeur en
een loopdeur. De constructie is solide met stalen spanten en geïsoleerd

damwandprofiel gevels. De voorgelegen grond is gezamenlijk eigendom. De
kavel is groot 142 m². De locatie van deze bedrijfsunit is goed, want industrieterrein Robbenplaat ligt direct aan autosnelweg A7. De verbinding naar
zowel Amsterdam als Friesland is uitstekend, beide zijn op ca. 30 autominuten afstand. Het dorp Wieringerwerf met meerdere voorzieningen en divers
winkel aanbod is nabij gelegen.

Langeloop 10G - Schagen

Vraagprijs € 114.000,- k.k.
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Deze bedrijfsruimte is zeer netjes afgewerkt en leent zich voor meerdere doeleinden. Zo is er via de loopdeur een
fraaie entree/showroom en via de 3,7 meter hoge overheaddeur kom je in de hoge bedrijfsruimte. Aan de achterzijde
hiervan is een werkplaats gemaakt en deze is gescheiden door dubbele deuren en raampartijen. Naast de trapopgang bevindt zich ook de toiletruimte met hangend closet, urinoir en wastafel. Op de middels een staalconstructie
ingebouwde verdieping is de ruime pantry met kantoor en grote opslagruimte. Het keukenblok in de pantry is
uitgerust met een koelkast, 4 pits gasfornuis met oven, afzuigkap, spoelbak en close-in-boiler. Het hele pand is
voorzien van cv ketel met radiatoren en een heater in de bedrijfsruimte.
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Raadhuisstraat 15 - Dirkshorn
Altijd al gedroomd over een ruime kavel waarop uw droomhuis gerealiseerd kan worden? Dan is dit uw kans! Op dit
grote perceel van maar liefst 1183 m2 staat deze vrijstaande woning. Voorheen was dit een2 onder 1 kap woning.
Het pand staat beschut in het centrum van het dorp, direct naast de kerk. De woning dient grondig gerenoveerde
te worden. Mogelijkheden te over om hier een fraaie nieuwe woning te plaatsen. Via de straat ‘t Achter het Bos
komt u bij deze kavel.

Houtbouw ‘t Zand

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Houtbouw ‘t Zand is een

met andere bouwmethoden. Overigens is hout

productiebedrijf dat alles in huis

een materiaal waar de mens graag naar kijkt en

heeft om prefab houtskeletbouwelementen van de tekenkamer tot

wat men graag aanraakt. Hout heeft een warme
uitstraling en mag dan ook gewoon gezien
worden”, voegt Rob toe.

en met het plaatsen op de bouw te
realiseren. „Wanneer je kiest voor
houtskeletbouw, kies je voor een

Bouwen op Verheul
“Verheul levert, net als wij, maatwerk, advies
en service. Voor ons als bedrijf en ons meest

gezonde en duurzame bouwmethode”,

waardevolle bezit, de mensen die bij Houtbouw

vertelt Rob Dekker, eigenaar van

’t Zand werken, kunnen wij bij het ontstaan van

Houtbouw ‘t Zand. „Hout slaat namelijk
CO2 op terwijl de bomen groeien en dit

materiële of immateriële schade terugvallen
op Verheul. Het is prettig als je op dat vlak op
iemand kunt bouwen.”

helpt mee om de doelstellingen
uit het energieakkoord te
behalen.”

Houtskeletbouw-tips van Rob
Schakel Houtbouw ‘t Zand zo snel mogelijk
in het proces in, zodat wij constructief mee
kunnen denken. Zo wordt een efficiënt proces
en een betaalbaar project gerealiseerd. Maak
de keuzes voor wat betreft de afwerking van de

Molengang 35 - Anna Paulowna
Zoekt u een goed onderhouden woning met veel ruimte en het gemak van winkels om de hoek? Dan bent u hier aan
het juiste adres! U komt binnen via een voor-entree met meterkast en toilet. De meterkast heeft 7 groepen, een
enkel tariefmeter en een aardlekschakelaar. De woonkamer heeft een schitterende massief houten vloer (2007) en
een open keuken (2007) aan de voorzijde met uitzicht op het winkelcentrum. De keuken is landelijk ingericht en
heeft diverse inbouwapparatuur, zoals een enkele spoelbak, afzuigkap, 5-pits gaskookplaat, koelkast, vrieskast
met vrieslades, vaatwasser en voldoende kast- en bergruimte. De eerste verdieping bereikt u via de hal en heeft 3
ruime slaapkamers en een badkamer met douche, designradiator en wastafel. Grote zolderverdieping met voorzolder, extra berging en (4e) slaapkamer. De cv-ketel (Intergas HR Combi, bouwjaar 1999) vindt u op de voorzolder,
evenals de aansluiting voor de wasmachine en wasdroger.

woning (binnen en buiten), zodat er in een zo

Houtskeletbouw: gezond en
mooie uitstraling

vroeg mogelijk stadium de juiste keuzes kunnen

Werken met hout heeft nog meer voordelen

materialen.

want het wonen en werken in een gebouw met

Tot slot: regel een goede camera om de montage

houten elementen is door het gebruik van vele

van de prefab elementen vast te leggen. Het gaat

T: 0224-590079

natuurlijke materialen gezonder voor de mens.

namelijk erg snel en het is leuk om het later met

info@houtbouwelementen.nl

„Daarnaast is prefab houtskeletbouw snel gereed

familie en vrienden nog eens terug te kunnen

en daardoor zeer concurrerend in vergelijking

kijken.

worden gemaakt m.b.t. de achterliggende

Prins Clausweg 9

Vraagprijs € 189.000,- k.k.
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Houtbouw ’t Zand
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1756 BJ ’t Zand

www.houtbouwelementen.nl

Galjoen 2 - Wieringerwerf
Ruime vrijstaande woning (van 11 x 12 mtr.) 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 wasmachineen wasdrogerplek en cv ketel, royale woonkamer met parketvloer en schuifpui naar terras en zonnige tuin met
buitenzonweringen. 1e etage: drie slaapkamers met veel bergruimte onder de knieschotten en complete badkamer
met ligbad, douche, wastafel en 3e toilet. Naast de woning een oprit voor minstens 2 auto’s, garage en berging
achter elkaar, samen 12 x 3 mtr. Grote omliggende tuin met bosschages eromheen.

Vraagprijs € 360.000,- k.k.

Witte Paal 107 - Schagen

Gesterweg 1 - Den Oever

Op deze goede zichtlocatie van het bedrijventerrein ‘Witte Paal’ staat dit
representatieve en multifunctionele bedrijfsgebouw. Het geheel bestaat uit
een drietal functionele bedrijfsruimtes. Deze zijn tevens eenvoudig samen
te voegen tot een grote ruimte. Alle ruimtes zijn voorzien van pantry, annex
keukenblok en overal zijn toiletgroepen aanwezig.

Het object ligt op een fraai hoekperceel met riant buitenterrein (totaal
1200m2) en de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden nog uit te
breiden met circa 470m2!
Het bedrijventerrein is gunstig gelegen aan de Oostzijde van Schagen, direct
nabij het station NS en uitvalswegen. Vanaf station NS 5 minuten lopen.

Veel mensen vinden dit een mooi woonplekje. Met uitzicht over de weilanden naar Oosterland kunt u heerlijk wonen
in deze vrijstaande woning op een kavel van 445 m² met een mooie beschutte tuin aan de rand van het dorp. De
traditionele woning is gebouwd in ca. 1935 met een aanbouw van ca. 1965. Gezellige woonkamer met houtkachel,
woonkeuken met hoekkeuken en zicht op het terras en de tuin, achterhal met badkamer en toilet, grote bijkeuken
met wasmachineaansluiting en cv ketel, grote garage met kanteldeur en loopdeur naar terras. Boven zijn 3 slaapkamers en een zolderberging met schuiftrap. Parkeerruimte op eigen terrein.

Vraagprijs € 190.000,- k.k.
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Vraagprijs € 450.000,- k.k.
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Koningin Julianalaan 23 - Slootdorp

Zeestraat 26 - Den Oever

Ruime 2-onder-1 kapwoning met garage op een royale kavel van ca. 550m². U komt binnen via een voorentree
met tochtportaal, meterkast , toilet en deuren naar de woonkamer en keuken. De doorzon woonkamer heeft een
tapijtvloer, behang op de wanden en biedt uitzicht op de ruime tuin. Eenvoudige rechte keuken met dubbele
spoelbak, boven- en onderkasten, afzuigkap en elektrische boiler voor warm water. De praktische bijkeuken met
wasmachine en drogeropstelling bevindt zich achter de keuken. Op de eerste etage zijn 3 prima slaapkamers en
een badkamer. De betegelde badkamer heeft een ligbad, toilet, wastafel en douchehoek. Op de tweede etage staat
de CV- ketel opstelling en tevens staat hier de boiler voor warm water. Op de tweede etage is ook gemakkelijk een
4e slaapkamer te creëren. De garage met openslaande deuren van ca. 6 x 3 meter zit aan de woning vast en heeft
een betonvloer en extra bergruimte op de vliering.

Deze bijzonder fraaie woning is van top tot teen fantastisch verbouwd en vernieuwd. Het geheel is prachtig gelegen
in het centrum van het rustieke havendorp Den Oever. Op alle belangrijke hoofdzaken is dit pand vanaf 2010 tot
heden compleet gerenoveerd en behoeft daardoor de komende jaren nagenoeg geen onderhoud. Onlangs zijn alle
gevels nog grondig aangepakt en is de voorgevel voorzien van een moderne teint. Daarnaast zijn de afgelopen jaren
keuken, badkamer, woonkamer en dak vernieuwd. De entree is al bijzonder stijlvol en gaat over in de woonkamer
met prachtige schouw. Hierachter is gelijk de moderne woonkeuken gesitueerd. Deze is van alle gemakken voorzien
met o.a. 6 pits gasfornuis, vaatwasser, koelkast en vriezer. Via de dubbele tuindeuren kom je in de beschutte en
netjes aangelegde tuin met houten tuinhuis en achterom. Op de 1e etage zijn 3 en eventueel 4 prima slaapkamers,
toiletruimte, inloopkast, een werkruimte en badkamer om van te dromen. Praktisch zijn de grote kasten wanden.

Vraagprijs € 189.000,- k.k.

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

Pater de Witstraat 20 - ‘t Zand

Molenvaart 76 - Anna Paulowna

Betaalbare en gezellige hoekwoning met kunststofkozijnen, ideaal gelegen in het gezellige dorp ‘t Zand, op loopafstand van winkels, sportparken en basisschool. Op rij-afstand zijn het gezellige centrum van Schagen en strand en
zee! De lichte woonkamer heeft een kunststof schuifpui en geeft toegang tot de zonnige tuin. De keuken is netjes
met gaskookplaat, koel/vriescombinatie en oven. Tevens is op de begane grond de badkamer met douchecabine,
toliet en wastafel. De praktische bijkeuken is voorzien van wasmachine aansltuiting en cv opstelling.
Boven zijn 2 slaapkamers waarvan de ouderslaapkamer een ruime inloopkast met inbouwspots heeft. Dankzij de
2 dakkapellen is er extra ruimte gecreerd. Prettig is het tweede toilet met wastafel op deze verdieping. Op de
overloop is nog een vaste bergkast. De onderhoudsarme achtertuin heeft een houten tuinhuis en is gelegen op het
zuiden. Dit alles is gelegen op een totale perceelgrootte van 164 m² eigen grond.

Deze vrijstaande woning heeft veel ruimte, 2 grote slaapkamers, 2 badkamers en een hele diepe tuin op een kavel
van 553 m². Op de begane grond is de zij-entree met hal en toilet met hangend closet en fontein. Royale woonkeuken met tuindeuren naar terras, ruime badkamer met douche, ligbad en dubbele wastafel. Ruime woonkamer
aan de voorzijde met portaal en voorentree. De keuken heeft een hoekkeukenblok met kunststof aanrechtblad,
koelkast, 4-pits gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser, combimagnetron en kast- en bergruimte. Op de eerste etage
is de ruime overloop met wasmachine en droger aansluiting, 2 slaapkamers (waarvan een met een balkon) en nog
een tweede badkamer (2005) met douche en toilet. Daarnaast biedt de eerste etage ruimte voor de bouw van een
extra (slaap)kamer. De achtertuin is deels bestraat en daarnaast voorzien van beplanting, groot gazon en houten
tuinhuis met elektra.

Vraagprijs € 157.500,- k.k.
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Vraagprijs € 249.000,- k.k.
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Wij bedanken onze trouwe relaties
voor hun bijdrage in ons magazine

Houtbouw ‘t Zand

Hoveniersbedrijf
De Siertuin

Ambachtelijke
Schilders Groep

Installatiebedrijf
Rood B.V.

KEUKEN-HOF KEUKENS

CoffeeClick

Qi Company

Channel4you

Huis & Hypotheek

PUUR Wonen

Schildersbedrijf
Boltjes

Notaris Welkers
& Wardenaar

VERKOCHT
Narcissenstraat 2 - Hippolytushoef

Sikkel 5 - Wieringerwerf
Ruime 2/1 kap woning met garage en heerlijk vrij uitzicht aan voorzijde over de landerijen.
De gehele begane grond heeft plavuizen met vloerverwarming. Straatgerichte lichte L-vorm
woonkamer met eetkamerdeel aan de achterzijde met schuifpui naar het terras. De moderne
keuken in hoekopstelling is voorzien van inbouwapparatuur. Boven zijn de badkamer met o.a.
ligbad, douche en 2e toilet. Grote ouderslaapkamer aan de voorzijde met schitterend uitzicht
en 2 slaapkamers aan de achterzijde. Vaste trap naar 2e etage met 2 slaapkamers met dakramen en kast met w.a. en cv-ketel. Fijne achtertuin met schuttingen rondom, bestrating, terras
en afdak met buitenkraan. De kavel is 225 m². Kopen nu of nooit.

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.

Vraagprijs € 179.500,- k.k.

Vraagprijs € 259.000,- k.k.

Werfstraat 4c - Wieringerwerf

BOUWBEDRIJF HOLLANDS
KROON

Van Slageren keukens
& interieur

Dit prachtige appartement is gelegen op de begane grond en heeft een vrij uitzicht over de brink van de Molierestraat. Het terrasje ligt op het westen, zodat u ’s avonds tot laat van het zonnetje kunt genieten. Het appartement
is compleet en is netjes onderhouden. Gezellige woonkamer met open keuken met diverse inbouwapparatuur zoals
inductiekookplaat, koelkast en combi-magentron. Slaapkamer met sierpleisterwand en nieuwe laminaatvloer.
Vanuit de slaapkamer kunt u de badkamer bereiken. De badkamer heeft een inloopdouche, wastafel en toilet. De
woning heeft grote raampartijen wat juist dit appartement heerlijk licht maakt. De servicekosten bedragen ca. €
130,- per maand waarvan het gehele (lange en korte termijn) onderhoud van het gebouw wordt bekostigd. Er is een
fietsenberging aanwezig naast het pand.

Vraagprijs € 156.000,- k.k.
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KAAN TRANSPORT

Onze Makelaars

Kantoor Anna Paulowna

Kantoor Julianadorp

Kantoor Schagen

Kantoor Wieringerwerf

Molenvaart 261

Schoolweg 10

Nieuwstraat 47

Sternstraat 37

1761 AE Anna Paulowna

1787 AW Julianadorp

1741 BV Schagen

1771 AN Wieringerwerf

tel. 0223 - 52 17 50

tel. 0223 – 74 70 10

tel. 0224 – 21 76 00

tel. 0227 - 60 28 24

E-mail: info@phverheul.nl

E-mail: info@phverheul.nl

E-mail: info@phverheul.nl

E-mail: info@phverheul.nl

www.phverheul.nl

