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VOorwoord

“Bij Verheul zijn wij begaan met onze klanten. Of het nu
gaat om hulp bij de verkoop van een woning of de zorg
voor het in orde maken van de beste auto-, brand- of
aansprakelijkheidsverzekering. Daarbij kijken we samen
met de klant wat de risico’s zijn en op welke wijze deze
risico’s kunnen worden verminderd of verlaagd. Wij
adviseren dus ook op preventief gebied!
Sinds 2012 helpen wij onze zakelijke relaties met de
thematiek van ziekte en arbeidsongeschiktheid van
hun werknemers. Dit doen wij uiteraard niet alleen.
We hebben een netwerk gebouwd van zelfstandige
professionals uit de eigen regio. Zij kennen de taal en
gewoonten van deze omgeving. Bovendien kennen zij de
arbeidsmarkt.
Ieder van deze professionals heeft zijn of haar eigen
specialisme. Sommigen zijn gericht op verbetering van
de belastbaarheid met het bieden van medische hulp en
ondersteuning. Anderen zijn meer juridisch onderlegd
of bieden hulp met preventieve maatregelen. Het is
belangrijk dat al deze partijen als team samenwerken
om het beste resultaat te bereiken.
De consequenties van de arbeidsongeschikte
werknemer is voor werkgevers groot. Werkgevers
zijn namelijk in Nederland tot twaalf jaar financieel
verantwoordelijk voor de zieke werknemer. Voor een
grote werkgever kunnen de kosten oplopen tot zo’n zes
jaarsalarissen. Ook voor de werknemer is langdurige
arbeidsongeschiktheid geen fijn vooruitzicht. Buiten
de medische situatie en de ongerustheid over de
gezondheid, kan het grote gevolgen hebben voor de
hoogte van de uitkering.
Werkgever en werknemer hebben dus beiden belang dat
de arbeidsongeschikte werknemer duurzaam betaald
werk vindt. Werk dat past bij de opleiding en ervaring
alsmede bij de beperkingen die zijn ontstaan door de
ziekte. Want het hebben van een baan is in Nederland de
beste vorm van sociale zekerheid! In deze 3e editie van
ons magazine maakt u kennis met een groot deel van de
interventiepartners en leest u wat wij samen doen om
dit te bereiken.”
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VERHEUL
OMDAT…
...we elke dag bewijzen dat
wij echt adviseurs voor het
leven zijn. We bieden altijd een
financiële oplossing. We zijn altijd
persoonlijk beschikbaar en staan
paraat op de momenten dat het
er echt op aan komt. We gaan uit
overtuiging voor een langdurige
relatie met al onze klanten.

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

financieel advies Verheul Huis &
Hypotheek

• Verheul heeft een duidelijke lokale kleur, maar

Een onafhankelijke positie, betrouwbare adviezen

Makelaardij en Taxaties
Of het nu gaat om de koop of verkoop van een
gezinswoning, woonboerderij, appartement of

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.
• Veel kantoren, dus altijd dichtbij.
• Eigen vakkennis en uitgebreid
specialistennetwerk.
• Leveren van maatwerk vanaf het eerste
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!

Adviseurs voor het leven, die woondromen

Adviseurs voor het leven, die zorgen dat een

Adviseurs voor het leven, die ervoor zorgen dat

serieus nemen!

verzekering uitbetaalt als het nodig is!

het een aangenaam leven blijft.
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Verzuimbegeleiding

Echtscheidingsadvies

Pensioen en Inkomen

Tien tot dertig procent van de kosten van ziekte en

Verheul heeft adviseurs in huis die

Bijna iedereen meet de zekerheid en de kwaliteit

arbeidsongeschiktheid is beïnvloedbaar. Volgens

speciaal opgeleid en gecertificeerd zijn om

van het leven af aan inkomen en pensioen. Voor

de ervaring van Hollands Kroon Risicobeheer, een

echtscheidingen in financieel opzicht op een

ondernemers is deze combinatie zelfs nog

dochteronderneming van Verheul Groep, kunnen

juiste manier af te wikkelen. Een echtscheiding is

meer dan dat, want zij zijn ook verantwoordelijk

die kosten omlaag gebracht worden door verzuim

al moeilijk genoeg, daarom is het verstandig om

voor de financiën van de onderneming en haar

anders aan te pakken.

Verheul in te schakelen bij de afwikkeling van de

werknemers.

financiële huishouding.
Adviseurs voor het leven, die nooit verzuimen.

• Verheul zorgt voor een passend pensioen voor
• Verheul zorgt dat de advocaatkosten laag
blijven.

Bedrijfsverzekeringen

• Verheul beheert vele collectieve

• De adviseur is persoonlijk betrokken en

Met de ervaring in het assurantievak is Verheul

komt daardoor tot snellere resultaten en

goed in staat de risico’s van een onderneming

oplossingen.

vaak met minder verzekeringen beter te
regelen. Uit de praktijk blijkt elke keer dat uit de
verzekeringsportefeuille van een nieuwe klant
verbetering wordt gehaald!

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

• Ook op individuele basis levert Verheul
• Er wordt volop gebruik gemaakt van de
digitale mogelijkheden en koppelingen met
salarispakketten.

echtscheiding, dankzij een convenant, (kinder)
regeling en financiële planningen.

verzekeringspakket op maat.

personeelsregelingen.
maatwerk.

Adviseurs voor het leven, die pensioen en
inkomen laten werken voor ondernemers.

• Ook voor bedrijven maakt Verheul een
• De Assurantie-Taxatie is een belangrijk

de ondernemer en het personeel.

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

instrument als het gaat om goed verzekeren
tegen relatief lage kosten.
• Met de Assurantie-Taxatie kan Verheul de
ondernemer geheel of gedeeltelijk ontzorgen.
Adviseurs voor het leven, die ondernemers
serieus nemen.
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VERKOCHT onder voorbehoud
Aak 65 - Wieringerwerf

Beltstraat 29-31 - Hippolytushoef
Vrijstaande woning nabij centrum van Hippolytushoef met volop mogelijkheden. Grote schuur/
garage/opslagruimte van 300 m². direct achter de woning, ideaal voor het uitoefenen van een
hobby of in combinatie met wonen en werken(opslag). De woning heeft veel sfeer en ruimte:
straatgerichte woonkamer met erker en eetgedeelte aan achterzijde. Dichte keuken met keukenblok in rechte parallelopstelling. Bijkeuken, buitenberging en overkapping. Boven zijn 4
slaapkamers, waarvan 1 met balkon. Ruime badkamer met douche, toilet, bidet, wastafel en
ligbad. Vlizotrap naar zolderetage met veel bergruimte.
Achtertuin met groot besloten terras en aan de voorzijde mooi hekwerk om de voortuin en
stalen poort naar de lange oprit naar de schuur. Parkeerplaats voor veel auto’s.

Een keurige middenwoning met garage en alleen maar pluspunten, zoals een nieuwe keuken,
nieuwe badkamer, nieuwe houten vloer en alle wanden opnieuw gestuukt. Het onderhoud aan
de woning is prima, het schilderwerk buitenom is in 2017 gedaan. Veel licht, strakke afwerking
en veel ruimte. Woonkamer met houten lamelparketvloer en vloerverwarming. Luxe keuken
met strakke kastenwand met inbouwapparatuur en grote 5 pits gaskookplaat, vrijhangend
antraciet Borretti afzuigkap en alle overige inbouw keuken-apparatuur van Siemens. Vanuit
de keuken is een doorkijk naar het eetgedeelte met openslaande tuindeuren naar het terras. Op de 1e etage zijn drie slaapkamers en vergrote badkamer. Vaste trap naar ruime 2e
etage met overloop, cv ketelopstelling en vierde slaapkamer met dakkapel. De tuin is volledig
bestraat, schuttingen en plein achterom. Nog een pluspunt is de garagebox. Vraagprijs onder
voorbehoud.

Vraagprijs € 205.000,-

Vraagprijs € 399.000,-

VERKOCHT onder voorbehoud
Brugstraat 55 - Middenmeer

De Haukes 86A - Westerland
Ruime hoekwoning met aanbouw en garage nabij de Haukes haven gelegen! De ligging is a one
of a kind. Vrij uitzicht over water en landerijen over de Wieringermeerpolder. Tevens op een
steenworp afstand van de jachthaven. Met deze scherpe vraagprijs is er voldoende ruimte om
de woning wat te moderniseren. Kom gauw kijken! Voorentree met hal en meterkast. Straatgerichte woonkamer met dat fantastische uitzicht. Doorloop naar de half open, lichte keuken
v.v. een recht keukenblok met onderkastjes, enkele spoelbak en gaskookplaat. Deur naar
bijkeuken met plavuizen, wasmachineaansluiting, toegang tot toilet, kelder en kelderkast.
Het toilet is tot circa 1,5 meter betegeld en heeft een staand closet. Deur naar extra berging
/ bijkeuken met wasdrogeraansluiting. Hier is plek voor een vriezer en koelkast. Deur naar
buiten en een deur naar de schuur met cv-ketel opstelling. Op de 1e etage zijn 3 slaapkamers.
Alle slaapkamers hebben een lichte vinyl vloer, ramen en radiator.

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

Vraagprijs 149.000,-

Vraagprijs € 259.000,6

Nieuwesluis 45 - Wieringerwaard

Oeverdijk 10 - Den Oever
Tegenover de dijk aan de rand van het dorp, maar toch op loopafstand van het centrum staat
deze vrij gelegen woning met garage/schuur. De kavel is maar liefst 1351 m² en is rond de
woning fraai ingericht met een zonnige tuin en vijverpartij. De woning biedt veel ruimte, zoals
naast de woonkamer een ruime woonkeuken. De hoekkeuken heeft een vaatwasser, oven,
koelvriescombinatie, afzuigkap en wijnrek. Bijkeuken met keukenblok en grote schuur voor
hobby en autoparkeerplaats completeren de begane grond. Boven zijn drie slaapkamers met
vaste kasten, alsmede de badkamer met douche, staand closet en badmeubel. De zolder is
met de vaste trap te bereiken; met de vierde slaapkamer en daarachter een grote bergzolder.

Vrijstaand wonen in alle vrijheid op een unieke plek met een weids uitzicht? Dat kan hier aan
het einde van de Nieuwesluis! Aan de achterzijde het uitzicht over landerijen, met in de verte de
iconische watertoren van het dorp Wieringerwaard. Aan de voorzijde gelegen aan het haventje
van de Nieuwesluis met een doorgaande vaarroute richting het Amstelmeer en Kolhorn.
U komt binnen via de zijentree met de meterkast en het toilet met hangend closet, urinoir en
fontein. De gezellig ingerichte woonkamer heeft een sfeervolle openhaard gemetseld van oude
geeltjes en 2 doorlopen richting de landelijke ingerichte open woonkeuken met alle benodigde
inbouwapparatuur. Tevens bevindt zich hier de trapkast met de wasmachine aansluiting. In
2005 is de woning vergroot en is er aan de achterzijde een heerlijke tuinkamer met vloerverwarming en openslaande tuindeuren uitgebouwd, waar u kunt genieten van het uitzicht. Boven
zijn 2 slaapkamers, waarvan één zeer ruim is, met dakkapellen en radiatoren.

Vanafprijs € 325.000,Vraagprijs € 335.000,-

Vraagprijs € 393.000,-

Strekel 6 - Wieringerwerf
Prachtige vrijstaande woning met ruime oprit, grote kavel, slaapkamer op begane grond, 2 veranda’s en een garage.
Kortom aan ruimte geen gebrek in deze woning. Ideaal voor een groot gezin of voor de combinatie werken - wonen.
Ondanks de ruimte doet de woonkamer knus en gezellig aan. Open eetgedeelte met tuindeuren naar veranda. Dit
is als het ware het verlengde van de woonkamer, want door de houtkachel is het hier prima vertoeven, ook op de
wat koudere dagen. Open keuken in hoekopstelling met alle benodigde inbouwapparatuur. Boven zijn nog eens 3
slaapkamer en de grote badkamer. Door de verschillende zitplekken is er altijd een mooie stek om de zomerdagen
door te brengen. Achtertuin deels bestraat, deels gazon met houten tuinhuis en in de hoek de 2e veranda.

Vraagprijs € 400.000,7

VERKOCHT onder voorbehoud
Aak 133 - Wieringerwerf

Bargengd 8 - Hippolytushoef

Deze ruime tussenwoning uit 1975 is gelegen aan een rustige woonstraat. De woonwijk waarin
de woning staat, is zeer kindvriendelijk. De hal met laminaatvloer en toilet met hangend closet, meterkast en garderobekast. De woning heeft een doorzon woonkamer van 9 meter lang
met laminaatvloer, grote raampartijen en een open hoekkeuken met vinylvloer. In de L-vorm
keuken zit een vaatwasser, koel- en vrieskast, elektrische oven en afzuigkap in mooie schouw.
Naast de keuken is de bijkeuken met vinylvloer, cv-ketel, wasmachineaansluiting en achterdeur. Wanden deels betegeld. Boven zijn 3 slaapkamers met tapijtvloer en de badkamer
(2005) met douchecabine, mechanische afzuiging en inbouwspots in het plafond. De voortuin
is geheel bestraat met sierbestrating, de achtertuin ligt op het zuid-westen met o.a. een vijver, buitenkraan en een mooi houten tuinhuis met elektra. Groot pluspunt: rondom kunststof
kozijnen met isolatieglas.

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

Vraagprijs € 159.000,-

Vraagprijs € 575.000,-

Dr. Sicco Mansholtstraat 1 - Wieringerwerf
Voor een ondernemer met een adviespraktijk is deze kantoor-praktijkruimte een ideale werkomgeving. De ruimte
van ca. 200 m² was in gebruik als huisartsenpraktijk. De entree is met elektrische schuifdeuren, wachtruimte met
meubilair, apothekersruimte, 3 spreekkamers, behandelkamer en kantine met keuken. Keurige afwerking met
marmoleumvloeren.

Vraagprijs € 295.000,Eventueel ook te huur voor € 2.000,- p. mnd.
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Maatwerk voor

snel resultaat

kerndeskundigen worden preventief ingezet.
daarbij kun je denken aan problematiek rondom
gevaarlijke stoffen, gevaarlijke situaties op een
werkplek, preventie van bedrijfsongevallen
en beroepsziekten of interventie gericht op
beperking van psychosociale arbeidsbelasting.
De kerndeskundigen kunnen samen met de

R/Partners is sinds 2010 een

in kaart te brengen en de beperkingen en

werkgever en met de preventiemedewerker zoeken

gecertificeerde Arbodienst. “We zijn

mogelijkheden van de medewerker te beoordelen.

naar maatregelen om een zo gezond en duurzaam

Daar vloeit een advies voor zowel werkgever als

mogelijke manier van werken te creëren.”

ontstaan in 2008 vanuit de ARBO dienst van

werknemer uit voort.”

het Medisch Centrum Alkmaar en daarna

De werkgever is te allen tijde verantwoordelijk

Werken aan verzuimbeheersing

de markt op gegaan”, legt directeur

voor zijn personeel, dat is bij de Arbowet geregeld.

Bij iedere verzuimende medewerker is het doel

Menno Breedveldt uit.

Ingeborg geeft naar aanleiding van het spreekuur

hetzelfde: snel en effectief adequate actie nemen,

een medisch advies aan de medewerker en koppelt

waardoor medewerker snel en duurzaam zijn werk

dat terug aan Hollands Kroon Risicobeheer. “Zij

kan hervatten. “Niet alleen de werkgever is hierbij

Bedrijfsarts met een missie

vertalen het vervolgens naar concrete acties in

gebaat, ook de werknemer wil graag weer snel

R/Partners zet arbo-adviseurs en bedrijfsartsen

de praktijk, zodat de werkgever daarmee aan de

aan de slag. Door onze korte communicatielijnen

in bij verzuim. Ingeborg Boon is bedrijfsarts en

slag kan. Cruciaal hierbij is de snelle afhandeling

kunnen we snel handelen en dat zorgt voor

komt onder andere in actie bij Hollands Kroon

en de korte lijnen. Dat vinden wij bij R/Partners

een verkort verzuim. Uiteraard moet hierin

Risicobeheer. “Elke situatie en elk traject is

erg belangrijk. Daarnaast voorkomen we lange

geïnvesteerd worden, maar voorkomen van

anders, waardoor er altijd maatwerk wordt

wachttijden, want daar heeft niemand baat bij.”

langdurig verzuim loont en voorkomt veel hogere

geleverd binnen het bestaande wettelijk kader.”

financiële gevolgen. We proberen de werkgevers

Wanneer bijvoorbeeld wordt verwacht dat de

Arbo kerndeskundigen

hierin te allen tijde optimaal te ondersteunen!”,

medewerker niet snel terug zal keren op de

Een ander pluspunt is dat R/Partners als

besluit Ingeborg.

werkvloer of als er een aanpassing is doorgevoerd

gecertificeerde arbodienst naast de bedrijfsartsen

op de werkplek die toch niet blijkt te voldoen, wordt

ook over andere kerndeskundigen beschikt

een bedrijfsarts in de hand genomen. “Mijn missie

namelijk arbeidshygiënist, veiligheidsdeskundige

is om alle feiten omtrent het medisch probleem

en A&O deskundige. Menno: “Deze
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Meer informatie:
www.rpartners.nl

Team Hollands Kroon Risicobeheer en afdeling
Verzuim & Arbeidsongeschiktheid

Jacco IJsselstein
Hollands Kroon Risicobeheer

Verzekeren en meer

Het Hollands Kroon Risicobeheer heeft als doel

Op Jacco’s afdeling Verzuim &

het verzuim te beheersen en te beperken. “We

Arbeidsongeschiktheid helpt hij met zijn collega’s

willen samen met onze interventiepartners de

zakelijke relaties geld te besparen op het gebied

verzuimende werknemer zo snel als mogelijk én

van sociale zekerheid. “We proberen de risico’s voor

duurzaam laten terugkeren op de werkplek.” In

onze klanten te vermijden, te verleggen en gaan

vele gevallen is er nog behoorlijk winst te behalen.

ook preventief te werk. Het slotstuk verzekeren

Jacco en zijn team geven hier advies over en

we op een zo goed mogelijke manier met een zo

ondersteunen waar nodig op de volgende zaken:

laag mogelijke premie. Dat we verder gaan dan
alleen een verzekering afsluiten wordt door onze

• Het realiseren van een lagere loondoorbetaling
bij ziekte.

klant dat ze ons meer als een collega zien dan een

• Het creëren van meer duidelijkheid binnen

adviseur. Een beter compliment kun je niet krijgen!”

de klantorganisatie hoe om te gaan met

De kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid van

verzuim door ziekte en de verdeling van

medewerkers schommelen tussen de 23 en 30%

de verantwoordelijkheden rondom het re-

van de totale loonsom per jaar. Een deel van deze

integratietraject.

kosten is beïnvloedbaar. “Wij bieden financiële,

• ondersteuning en advies bij preventie van
Sinds 2000 is Jacco IJsselstein werkzaam bij Verheul en houdt hij zich bezig

klanten gewaardeerd. Regelmatig horen we van de

verzuim.

administratieve en juridische ondersteuning
rond dit thema. Daarnaast vergelijken we diverse

• Het helpen van werkgevers bij het (beter)

verzekeraars met elkaar, waardoor de werkgever

omgaan met en voorkomen van arbeidsconflicten

een weloverwogen en onderbouwde keuze kan

met verzuim en arbeidsongeschiktheid.

en vroegtijdig schakelen bij een dreigend

maken.”

In 2012 is hij samen met Brandse HR het

arbeidsconflict.

Hollands Kroon Risicobeheer begonnen.
“Door een wederzijdse klant kwamen we
met elkaar in contact. We waren er allebei bewust van dat we in samenwerking
met elkaar veel geld konden besparen
voor onze klanten op het gebied van

pijnpunten rondom verzuim. Daarmee is een

Bewustwording van de
mogelijkheden

gerichte sturing mogelijk.

Vooral bewustwording omtrent verzuim en

• Het bieden van (beter) inzicht inzake de

• Wij zorgen voor (betere) afstemming tussen

arbeidsongeschiktheid bij de klant is van belang,

verschillende externe partijen als casemanager,

volgens Jacco. “Veel ondernemers zijn vaak niet

bedrijfsarts en interventiespecialisten.

bewust over wat hun rechten zijn en ‘verliezen’

• Het aanbieden van een blijvend scherpe premie
voor een ziekteverzuimverzekering.

daarmee veel geld. Zo hoor ik regelmatig dat
de klant niet weet dat hij kan overstappen naar

ziekte en arbeidsongeschiktheid van

een andere verzekering, omdat hij al met een

werknemers.”

zieke te maken heeft. Dat is helemaal niet
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in de hoogte van de premie en is het voordelig

De beste oplossing voor beide
partijen

voor de loonsom. Dat kan soms duizenden, al

Wanneer een werknemer langdurig ziek is,

dan niet tienduizenden, euro’s schelen.” Jacco

betekent dit voor de werkgever dat hij daar

Jacco benadrukt nog eens dat het weinig zin heeft

legt uit dat zo’n 1 op de 10 werknemers een

twaalf jaar verantwoordelijk voor is. “Bij wet is

om achteraf branden te blussen, terwijl aan de

beschermde status heeft. Dat betekent dat veel

geregeld dat de werkgever twee jaar het loon

voorkant het vuurtje wordt aangestoken. “We gaan

ondernemers claims kunnen leggen bij het

dient door te betalen, daarna wordt de WIA

met de klant om tafel en zorgen dat de werknemer

UWV of recht hebben op bepaalde subsidies.

aangevraagd. Maar ook dat kan worden doorbelast

en werkgever met elkaar blijven communiceren,

“Onze klanten hebben vaak niet in beeld hoeveel

naar de werkgever.” Jacco en zijn team zoeken

op die manier kom je het verst. Mocht dat niet gaan

procent van hun personeel deze status hebben.

voor de klant uit of de klant het beste bij de

door emoties, dan komen de integratiepartners

In eerste instantie mag je daar ook niet naar

publieke verzekering kan blijven of toch beter

om de hoek kijken. We proberen de werkgever

vragen bij een sollicitatiegesprek. Twee maanden

eigenrisicodrager kan worden. “We bekijken

zoveel mogelijk gerichte leiding en advies te geven,

later wel en dan heb je nog een maand om het

wat het meest interessant is en adviseren de

zodat de beste oplossing voor zowel werkgever als

loonkostenvoordeel te kunnen regelen. Dat is

klant daarover. Zo hebben we een groot bedrijf

werknemer wordt gevonden”, aldus Jacco.

kort, maar door ons als tussenpersoon in te

geadviseerd om te herverzekeren, dit zorgde voor

schakelen, is het zeker haalbaar.”

een besparing van zo’n 80.000 euro per jaar! Het

waar! Sterker nog, als je overstapt scheelt dat
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is dus zeker de moeite waard om dit uit te laten
zoeken bij langdurig verzuim.”

Carola van Dijk
Carola van Dijk hoort bij de afdeling
Verzuim en Arbeidsongeschiktheid.
Ze is sinds 2011 werkzaam bij
Verheul. “Ik doe vooral midoffice
werkzaamheden, waarbij ik
commercieel en administratief werk
afwissel. Daarnaast verzamel ik
de informatie van de klant en de
verzekeringsmaatschappijen en kijk
ik welke combinatie het beste bij de
werkgever past.”

Beperken van financieel risico
Het beperken van het financieel risico van
ondernemers met personeel is hierbij leidend.
“Niemand hoopt dat werknemers ziek worden,
maar dat kan natuurlijk wel voorkomen. Hoe meer

Inkomensverzekering voor
werknemers

Via de werkgever zijn collectieve verzekeringen

ben je verplicht bij ziekte het loon door te betalen
tot einde contractdatum of, wanneer het gaat

Ook kan de werkgever ervoor kiezen om het

zelf kan sluiten. “In sommige CAO’s zijn er zelfs

om een onbepaald contract, tot twee jaar na de

inkomen van de werknemer te verzekeren,

bepalingen opgenomen om dit risico te verzekeren.

ziekmelding. Daarna is de werkgever nog tien

zodat die persoon bij een onverhoopt langdurig

Maar dan heeft de werkgever nog de keuze om dit

jaar verantwoordelijk voor het loon als het om een

ziekteverzuim niet meteen in een financieel

bij de CAO te laten of het via Verheul te regelen. Bij

WGA-uitkering gaat. Dat is een financieel risico, dat

gat duikt. “De overheid stuurt erop aan dat

ons is het maatwerk en we kijken direct naar de

niet iedere werkgever kan of wil dragen.”

zoveel mogelijk mensen blijven werken. Als

combinatie van de dekkingen. In veel gevallen is de

Inkomensverzekeringen kunnen het bedrijf hiervoor

de verdiencapaciteit onvoldoende wordt benut,

werkgever vrij om de premie voor deze verzekering

in bepaalde mate indekken. De werkgever wordt

krijgt men een behoorlijk lagere WGA-uitkering.”

door te belasten aan de werknemer. De werknemer

daarbij door Carola en de afdeling geadviseerd over

Daardoor komen werknemers in de financiële

betaalt de premie van zijn brutoloon, waarmee hij

wat hij kan dragen en wil verzekeren.

problemen.

netto nog een belastingvoordeel heeft.”

personeel, hoe hoger het risico. Als werkgever
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mogelijk. Dit zijn producten die een werknemer niet

Puzzelen met mogelijkheden

Jaarlijkse controle

Carola geeft aan dat vele bedrijven vaak het

Binnen de inkomensverzekeringen zijn er ontzettend

Wanneer de verzekering loopt, wordt deze

gehele werknemersbestand doorgeven, terwijl

veel mogelijkheden. Carola is daarom dagelijks bezig

jaarlijks aangepast. Werkgevers betalen de

het mogelijk is dat er werknemers tussen zitten

met ‘puzzelen’. Vragen als ‘wat zijn de risico’s voor

premies vooruit over de te verwachten loonsom

waarover het bedrijf helemaal geen premie hoeft

werkgever en werknemer’, ‘wat wil de werkgever

van dat jaar. Als een bedrijf in dat jaar groeit,

te betalen. “Als iemand bijvoorbeeld een Wajong-

verzekeren’, ‘hoe goed wil hij de werknemer

zal er achteraf dus premie moeten worden

status heeft, mag de werkgever zijn claim

verzorgen’, ‘hoeveel wil hij daarvoor betalen’ en ‘wil

bijbetaald. Is de loonsom lager dan verwacht,

indienen bij het UWV. Voor deze werknemer

de werkgever een deel van de premie of de gehele

dan krijgt de Werkgever premie terug. “Dit

is daarmee een ziekteverzuimverzekering

premie bij de werknemer neerleggen’, horen bij de

noemen we naverrekening. Ook dat is altijd een

dus overbodig! Ik controleer en filter voor de

dagelijkse gang van zaken. “Ik kijk per werkgever

leuke puzzel! Iedere maatschappij heeft namelijk

werkgever of hij daadwerkelijk betaalt voor

welke opties binnen de inkomensverzekering het

zijn eigen regels en ik moet daarnaast de juiste

datgene dat hij nodig heeft.”

beste passen. Vervolgens maak ik een plan en

informatie van de werkgever verkrijgen.”

daarna bespreekt Jacco het met de relatie.”
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Industrieweg 56 - Middenmeer

Een grote en moderne vrijstaande woning met grote werk- of hobbyschuur,
waar u alle kanten mee op kunt. De kavel is maar liefst 3000 m², dus u kunt
alle kanten op met de grote tuin met gazon en veranda en broeikas en steiger
aan het water om bijvoorbeeld een boot of kano aan te leggen. Naast de
woning is de bedrijfsruimte/schuur van ca. 100 m² (ca. 470 m³) met pantry en
CV-ketel en aluminium schuifdeuren ca. 3 x 4 mtr. aan voorzijde en loopdeur.
Aan de schuur is een mooie veranda gebouwd, aan de zonkant waar u heerlijk
beschut kunt zitten. De woning heeft op de begane grond grotendeels plavui-

zen met vloerverwarming. Indeling: hal, toilet, slaapkamer, woonkamer, open
keuken, serre, bijkeuken en grote slaapkamer/kantoor (voormalige garage).
Boven zij 4 slaapkamers en de nieuwe badkamer uit 2011 met vloerverwarming. Dus eventueel zijn 6 slaapkamers mogelijk. De royale U-vorm keuken
uit 2016 heeft een kunststof aanrechtblad, quooker, 5-pits inductie kookplaat, vaatwasser en koelkast. De woning en schuur zij landelijk gelegen
aan het water en tegenover een woonboerderij. Gelegen op industrieterrein
Industrieweg te Middenmeer. De woning is een bedrijfswoning.

Vraagprijs € 489.000,14

Vitale en
duurzaam
inzetbare
medewerkers

Meer informatie:
www.vitalics.nl

“Als je doet wat je gelukkig maakt,

Cirkel van vitaliteit

zit je lekkerder in je vel”, vertelt

Deze keuze pakte goed uit en zo’n 12 jaar later

Fittere en productievere
medewerkers

Julien Pieterse. In 2006 startte

heeft hij een goedlopend vitaliteitsbedrijf, dat vele

Door individuele- en groepsplannen op te stellen

organisaties en medewerkers helpt om zo vitaal

met fysieke en mentale trainingen en

hij met Vitalics, een bedrijf dat

mogelijk te zijn. “Onze droom is om met elkaar

coachsessies, wordt er een verandering in de

gespecialiseerd is in het creëren

Nederland een stukje positiever te maken.

bedrijfscultuur aangebracht.” Vitalics blijft ook na

van een gezonde bedrijfscultuur.

Aangezien de meeste mensen werken, is het

de trainingen graag verbonden met het bedrijf. “We

vanzelfsprekend om dit via bedrijven aan te

triggeren het personeel steeds weer met een

pakken.”

ander thema. Door hen bewust te maken over hoe

“Fitte en vitale mensen zijn de basis
van een succesvolle organisatie,

ze zich lekkerder kunnen voelen, zien ze de

zo simpel is het!”, laat de directeur

De strategie van Vitalics hierbij is gebaseerd op de

meerwaarde voor zichzelf in en worden ze

en vitaliteitscoach weten. Julien

cirkel van vitaliteit, die alle onderdelen bevat om de

gemotiveerd en geactiveerd.”

heeft zich van jongs af aan bezig
gehouden met mensen helpen,

beoogde optimale bedrijfscultuur te transformeren
van wens naar werkelijkheid. “Wij onderzoeken

Na een bepaalde periode wordt geanalyseerd of er

eerst wat in de organisatie al gedaan wordt op het

iets is veranderd in de bedrijfscultuur. “Als die nu

sport en gezondheid. Daar lag en

vlak van duurzame inzetbaarheid en daarna wat er

gezond is, kunnen we het bijhouden door andere

ligt zijn passie. “Hoewel in 2006

nog (meer) nodig is om het doel te bereiken: een

prikkels aan het personeel te geven. Wanneer het

gezonde bedrijfscultuur. Fysiek en mentaal fitte

gewenste resultaat nog niet is bereikt, maken we

medewerkers die op het werk tot hun recht komen,

een plan van aanpak om dit verder te verbeteren

hebben zelf meer werkplezier, zorgen voor een

en daarmee de duurzame inzetbaarheid van

betere werksfeer en zijn collegialer.

werknemers te verhogen. Dit alles doen we met

nog geen behoefte was aan een
vitaliteitscoach, voelde ik dat ik
toch mijn hart hierin moest volgen.

een team van sportcoaches, diëtisten, vitaliteits-

Bovendien deed ik iets wat ik
ontzettend leuk vond!”

Dat maakt hen niet alleen productiever en

en energiecoaches, verpleegkundigen en

betrokken bij het bedrijf, maar ze houden hun werk

stagiaires. Zij worden logistiek ondersteund door

ook langer vol. Zo blijven medewerkers duurzaam

professionals die de activiteiten coördineren en

inzetbaar voor de werkgever en gaan ze vitaal

communiceren. Vitalics is dus een complete

richting hun pensioenleeftijd.”

vitaliteitsploeg!”
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Beltstraat 52 - Hippolytushoef

Berkenlaan 11 - middenmeer
Op zoek naar een zeer mooie tussenwoning in een gezellige buurt? Dan is dit zeker iets voor
u! De woning heeft een gunstige ligging in Middenmeer en binnen enkele minuten bent u bij
diverse winkels en verdere voorzieningen. Aan de voorzijde zit een handmatige zonwering voor
het raam en boven hangen lamellen. De doorzon woonkamer heeft van twee kanten veel lichtinval en kan verwarmd worden door een luxe openhaard. De keuken is voorzien van een hard
graniet stenen blad, 5-pits gaskookplaat, oven, koelkast+vriezer met 3 lades en een zeer nette
vloer met vloerverwarming die doorloopt naar de hal en toilet. Boven zijn er 2 slaapkamers
aan de voorzijde en 1 slaapkamer aan de achterzijde dat de ouderslaapkamer is. Op zolder
is er 1 grote slaapkamer met tapijt, behang, knieschotten en een dakraam. De badkamer is
geheel betegeld en heeft een douchecabine, ligbad, thermostaat, designradiator, wastafel en
inbouwspots. Het tuinterras heeft een verhoogd vlonder met fraaie ornamenten en een mooie
vijver met vissen.

Sfeervolle halfvrijstaande woning met een super ligging in het centrum van Hippolytushoef.
Via de voorentree komt u in de hal met de meterkast en loopt u door richting de woonkamer.
Keurige doorzon woonkamer met laminaatvloer, gestuukte wanden, inbouwkasten en een authentiek balkenplafond. De half open moderne hoekkeuken uit 2011 heeft alle benodigde
inbouwapparatuur, zoals een vaatwasser, oven, koel- vriescombinatie, 4-pits gaskookplaat
en afzuigkap. In de keuken is ook de wasmachine aansluiting te vinden. Op de eerste verdieping zijn twee slaapkamers met bergruimte en de ruime volledig betegelde badkamer met
douchecabine, wastafel en het toilet. In de volledig bestraatte tuin kan je heerlijk zitten en
heb je volop privacy. De kavel is 91 m². Dit is de ideale starterswoning voor een scherpe prijs.

Vraagprijs € 132.500,-

Vraagprijs € 172.500,-

De Slenk 9 - Schagen

Geerestein 23 - Anna Paulowna
Deze optimaal vergrote twee-onder-een-kapwoning in de Elshof van Anna Paulowna moet u
gezien hebben! De woonkamer is verlengd voor de moderne woonkeuken met alle benodigde
inbouw apparatuur en vloerverwarming. Verder heeft de begane grond een verwarmde garage
die deels is verbouwd tot bijkeuken en met opslagruimte aan de voorzijde. Eerste verdieping
met drie slaapkamers, waarvan de ouderslaapkamer extra is ruim door de dakopbouw aan
de achterzijde. Tevens is hier de keurige volledig betegelde badkamer met ligbad, toilet en
inloopdouche. Tweede verdieping met vierde slaapkamer die vergroot is door de dakkapel
aan de voorzijde. Onderhoudsvrije en tuin met heerlijke veranda aan de achterzijde en aan de
voorzijde een oprit voor twee auto’s en carport. De woning heeft alle luxe die u wenst en super
onderhoud. Het schilderwerk is afgelopen jaar gedaan.

Deze riante 2 onder 1 kapwoning is fraai gelegen aan het water, op loop- en fietsafstand
van het centrum van Schagen. Tevens is de ligging ideaal ten opzichte van het NS-station
(ca. 5 fietsminuten). De fraai aangelegde tuin is op het zuidwesten gericht. Op de begane
grond bevindt zich een zeer ruime woonkamer annex eetkamer en open keuken. De keuken
betreft een Italiaanse design keuken (merk Valcucine) en is ingericht met een fraai composiet werkblad en voorzien van diverse inbouwapparatuur zoals een Boretti gasfornuis (met 2
ovens, 4 gaspitten en grilplaat), een Quooker-kraan, vaatwasser (Miele), koelkast (Siemens)
en luchtafzuigsysteem (Gaggenau). In de keuken zijn exclusieve inbouwkasten (kersenhout)
aanwezig. De keuken is voldoende ruim voor een tweede eettafel. Op de benedenverdieping ligt
een mooie houten esdoorn parketvloer. De voormalige garage is nu ingericht als berging en
heeft een fraaie werkbank met kastruimte. De berging heeft een nieuw gemetselde voorgevel.

Vraagprijs € 449.000,-

Vraagprijs € 297.500,16

“Door behandelaren toe te voegen met hun eigen
specialisme, versterken we elkaar. Hierdoor
ontstaan er powerteams, waaronder het
werkgeversteam die Marieke Doodeman, Tiddo
Graatsma en ikzelf samen vormen.”
Alle drie hebben ruime ervaring op het gebied van
dreiging van ziekteverzuim, verzuim en
re-integratie. “Daarnaast hebben wij veel plezier
in deze tak van sport en voelen we zowel de
werkgever als werknemer goed aan. Daarbij
begeleiden we niet alleen de verzuim gerelateerde
kant, we zijn ook bevoegd om aan de slag te
gaan met psychische gezondheidsklachten. We
hebben contracten met alle zorgverzekeraars,
waardoor het voor ons ook mogelijk is tegen een
beperkte tarief voor de werkgever een effectief
traject aan te bieden, dit maakt ons aantrekkelijk
voor werkgevers om aan de slag te gaan met
verzuimpreventie en begeleiding van werknemers.
Daarnaast voelen medewerkers zich doorgaans
erg prettig in onze praktijk, wat ook weer ten goede

Mens staat centraal

komt aan het herstel. We zoeken altijd naar de

bij Biesheuvel

perfect match tussen behandelaar en cliënt.”

Interventiepartner
Zo’n twee jaar geleden is Psychologiepraktijk
Eline Biesheuvel aangesloten bij het Hollands

De wens om de cliënt werkelijk centraal

persoonlijk telefoontjes of mails beantwoorden en

Kroon Risicobeheer als interventiepartner. “De

te stellen leidde tot het starten van

ruimtes creëren waar men zich prettig voelt.” Elke

meerwaarde daarvan, is dat alle spelers die nodig

cliënt krijgt een behandeling op maat. Dit uit zich

zijn om de werknemer en werkgever echt goed

Psychologiepraktijk Eline Biesheuvel

in het feit dat de cliënt bij de Psychologiepraktijk

te begeleiden in het netwerk van HKR zitten.

in mei 2013. Na ruim 15 jaar ervaring

keuzes in de behandelingen krijgt. “Logisch, want

Van Arboarts tot coach en van psycholoog tot

binnen verschillende GGZ settings werd

hij of zij is zelf de regisseur. Uiteraard verliezen wij

fysiotherapeut. Hierdoor is de communicatie

helder dat de mens achter de cliënt

hierbij niet onze expertise uit het oog, maar door

uitstekend en kan er snel geschakeld worden.

samen tot een passende behandeling te komen, is

We zijn daardoor niet alleen bezig met het

de kans van slagen vele malen hoger! Dit noemen

herstelproces, maar houden ons ook bezig om

overtuiging dat het anders kan en dat je

wij in de psychologiewereld ‘shared decision

langdurig verzuim te voorkomen. Dat is onze

werkelijk verschil maakt door mensen

making’ en ik spreek uit ervaring als ik zeg dat het

gezamenlijke missie!”

centraal te stellen.

werkt.”

vaak onvoldoende zichtbaar is. Vanuit de

Powerteams
“De mens centraal stellen is en blijft ons

De inmiddels twintig behandelaren binnen de

uitgangspunt. Vaak zit dit in kleine dingen, zoals

psychologiepraktijk zijn breed georiënteerd,

een kopje koffie of thee aanbieden, snel en

maar hebben daarnaast hun eigen expertise.
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Meer info:
www.psychologiebiesheuvel.nl
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De geboren en getogen Schagenees
Ronald Kok is werkzaam bij Verheul in, hoe kan het ook anders,
Schagen. Als hypotheek en financieel adviseur adviseert hij al zo’n
vijftien jaar zijn medeburgers.
“Hoewel een hypotheek in basis een
simpel product is, hangen er veel
regels en wetten omheen. Gezondheid is daarbij ook een belangrijk
punt”, laat Ronald weten.

Gezondheid en hypotheken
“Bij een hypotheek moet namelijk een

er veel teleurstelling bij de klant. Dit wil overigens

alles zelf te regelen. “Ten eerste is het echt enorm

risicoverzekering worden afgesloten,

niet zeggen dat we de financiering niet rond

veel werk, als je de juiste kennis niet in huis hebt.

zoals een overlijdensdekking of

krijgen, want linksom of rechtsom lukt dat altijd!”

Ten tweede kunnen wij flink shoppen in onze

arbeidsongeschiktheidsverzekering.” Sinds 1

grote vijver van banken en maatschappijen i.c.m.

januari 2018 is men niet meer verplicht om te

Goed advies

de bemiddeling van zowel de hypotheek als de

verzekeren, maar een aantal banken eist dit

Helaas betekent dit soms dat er moet worden

aanvullende risicoverzekeringen. Ten derde is

nog steeds. “Daarbij adviseren wij ook altijd om

uitgeweken naar een andere bank met andere

dit ons dagelijkse werk en hebben we ontzettend

je in een bepaalde mate in te dekken, omdat

voorwaarden of een hogere rente. “Het is vervelend

veel uitzonderingen voor onze neus gehad.

we nu eenmaal geen glazen bol hebben om in

dat iemand die bijvoorbeeld ziek is of een risicovol

Daardoor kunnen wij de klant goed informeren

de toekomst te kijken. Wanneer je bijvoorbeeld

beroep uitoefent ook daarom benadeelt wordt. Zo

en rekening houden met zowel de normen die de

arbeidsongeschikt raakt en niet verzekerd bent,

had ik bijvoorbeeld een klant die bij de offshore

geldverstrekkers hanteren als de fiscale regels.

kan het zijn dat je de lasten niet meer kunt betalen

werkt en daardoor een flinke opslag op de premie

Via internet heb je dat allemaal niet. Persoonlijk

met alle gevolgen van dien!”

kreeg, vanwege het ‘risicovolle beroep’, terwijl het

contact is belangrijk en dat wordt in de toekomst

in de offshore juist ontzettend streng is geregeld

nóg belangrijker.”

Vertraging van het dossier

als het gaat om risico’s. Het is dus niet altijd eerlijk

Het is misschien een beetje krom, maar als je (voor

geregeld in onze ogen, maar dan is het aan ons de

Samen hardlopen

zover je weet) gezond bent, is een risicoverzekering

taak om de klant van een goed advies te voorzien

Dat persoonlijke contact zoekt Ronald ook in

niet lastig. Zodra er gezondheidsklachten aan

en het zo goed mogelijk te regelen!”

gezellige evenementen in Schagen of tijdens

de orde zijn, kan dit wel tot een vertraging van

hardloopevents. “We zijn al een aantal keer met

het dossier leiden. “Bepaalde banken zullen

Daarnaast kan het zijn dat een verzekeraar zichzelf

een groep klanten, relaties en collega’s naar

een hypotheek pas accorderen, wanneer

wil indekken in geval van arbeidsongeschiktheid.

diverse hardloopwedstrijden geweest. Ik loop

de aanvrager een risicoverzekering heeft

“Een goed voorbeeld hiervan is iemand met

alleen, maar voorafgaand en achteraf zijn we

afgesloten. In sommige gevallen is dit een hele

rugklachten. De verzekeraar wil die persoon dan

gezellig samen. Zo spreek je elkaar eens op een

uitdaging. Een overlijdensverzekering heeft

wel accepteren, maar als hij de eerstkomende twee

andere manier en daarmee bouw je natuurlijk een

iets minder strenge acceptatieregels dan een

of drie jaar arbeidsongeschikt wordt als gevolg van

stevige relatie op!” Afgelopen jaar heeft Ronald de

arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar soms is

die aandoening, wordt er niet uitgekeerd. Ook dan

Halve van Texel uitgelopen met als beloning een

men verplicht een overlijdensrisicoverzekering af

kijken we of er een alternatief is.”

mooie medaille. “En natuurlijk een biertje toe met

te sluiten bij de hypotheek. Als dat dan niet gaat, is

Om die reden adviseert Ronald om niet via internet

z’n allen!”
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Brugstraat 5 - Middenmeer

Burg. Lovinkstraat 4 - Breezand

Woning of bedrijfspand in het centrum van Middenmeer, met diverse bestemmingsmogelijkheden. De
gebruiksoppervlakte van dit object is Bruto Vloer Oppervlak begane grond 350 m² en 1e en 2e etage
samen 115 m² . U kunt denken aan een winkel, horeca, kantoren of wonen. Het laatste gebruik is een
bordeel geweest. De indeling is entree met balie, kantoren, grote ontvangstruime met bar, diverse ruimten, magazijn, separaat dames en heren toilet. Aan de achterzijde is een grote ruimte met bar. Magazijn
met horecakeuken met o.a. een dubbele spoelbak, gaskookstel, grote afzuigunit. Op de 1e etage zijn 3
slaapkamers, een douche en toilet. Op de 2e etage zijn nog 3 slaapkamers. Grote achtertuin met bomen
en houten blokhut (eventueel voor een sauna). De kavel is 683 m².

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. Boven de 2e etage is er een handige vliering als bergruimte. De besloten
tuin is ingericht met sierbestrating, beplanting, erfafscheiding en een grote schuur (2012) van ca. 8 x 4
meter. In de tuin is er waterbron aanwezig.

Vraagprijs € 349.000,-

Vraagprijs € 375.000,-

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 woonkeuken 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.

Vraagprijs € 297.500,20

Langeweg 79a - Slootdorp

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

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

Vraagprijs € 749.000,21

VERKOCHT onder voorbehoud
C. Liefhebberstraat 3 - Kolhorn

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

Wij bieden u deze karakteristieke, goed onderhouden, 2-onder-1 kap woning met uitbouw en
berging in het pittoreske Kolhorn aan. De woning bevindt zich in een rustig hofje met vis- en
vaarwater in de directe omgeving. Dichtbij gelegen vindt u alle voorzieningen in het gezellige
Schagen of Nieuwe Niedorp. In de woning vindt u op de begane grond de eetkamer direct
naast de keuken gelegen en de achtergelegen woonkamer, beide met uitzicht op de tuin. De
keuken heeft een hoekopstelling met 4 pits gaskookstel, afzuigkap, combi-oven, koel/vries
combinatie en voldoende kastruimte. Via de achterdeur bereikt u de compacte en zonnige
tuin gelegen op het zuiden met terras, gazon en achterom. U kunt op de begane grond een
slaapkamer creëren! Op de verdieping vindt u de ruime slaapkamer, badkamer en bergruimte
met wasmachine en cv opstelling. De badkamer is voorzien van een douchecabine, tweede
toilet en wastafelmeubel. Via de vlizotrap is de zolderberging te bereiken.
Graag nodigen wij u uit om deze fraaie en betaalbare woning te komen bewonderen.

vraagprijs € 179.000,-

Vraagprijs € 495.000,-

De Langeloop 12y - Schagen

G. van Gaalenstraat 16 - Kreileroord
Midden in het landelijk gelegen Kreileroord staat deze fijne hoekwoning met 4 slaapkamers op
een kavel van 280 m². De woning ligt op korte afstand van het Dijkgatbos en het IJsselmeer
en heeft geheel kunststof kozijnen met dubbele beglazing. In de doorzon woonkamer ligt een
laminaatvloer en is heerlijk licht door de grote raampartijen. De eenvoudige keuken is voorzien
van een rvs keukenblad, boven- en onderlades, een wasmachineaansluiting en een elektrische
Daalderop boiler 50 liter uit 2014 die direct een ruime hoeveelheid warmwater oplevert. De
berging is te bereiken via de keuken en kan worden ingericht als bijkeuken. Boven zijn er vier
ruime slaapkamers en een ¾ betegelde badcel met wastafel en een douche. Middels vlizotrap
is de riante bergzolder te bereiken. De aantrekkelijke achtertuin met terras is beplant en heeft
een gunstige ligging met veel privacy.

Op dit Businesspark bieden we deze fraai afgewerkte unit te huur aan. De startende ondernemer vindt in deze unit een prima afgewerkte kantoorruimte en opslaggruimte. De ruimte heeft
een entree/hal, toilet, kantoor met aan twee zijden ramen, 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.

Huurprijs € 695,- p. mnd

Vraagprijs € 149.000,22

Bedrijfsfysiotherapie

voorkomt verzuim

werkvloer en voorkomen verzuim.”
Het tweetal geeft daarnaast advies spreekuren.
“Dit doen we bijvoorbeeld bij Verheul in Anna
Paulowna. Eens per maand gaan Robert of ik langs
op de werkplek. Dit is een laagdrempelige manier

Elke ondernemer met personeel krijgt er

om medewerkers de kans te geven om advies in
mogelijk wordt verzuimd. Daarvoor heeft Jeroen

te winnen over hun eventuele klachten of over de

het ‘stoplichtmodel’ bedacht. “Het is heel simpel.

juiste werkhouding om klachten te voorkomen.

die lichamelijke klachten heeft en

Een stoplicht heeft drie kleuren: rood, oranje en

Daarnaast check ik of de medewerkers de

daardoor beperkt wordt in zijn werk of,

groen. Bij ons staat rood voor lichamelijke klachten

adviezen ook praktiseren.”

wel eens mee te maken: een medewerker

erger nog, hierdoor langdurig ziek wordt.
Dit kost het bedrijf niet alleen veel geld,

die in het bedrijf voor verzuim zorgen. Oranje
geeft aan dat er lichamelijke klachten zijn bij

Samenwerken is de kracht

medewerkers, maar dat er nog geen verzuim is en

Jeroen geeft aan dat het samenwerken tussen

het kan ook de werksfeer en de andere

bij groen ga je preventief klachten, en dus verzuim,

alle bedrijven die te maken hebben met verzuim

werknemers beïnvloeden. Gelukkig

behandelen. Naar die laatste stap wil ik graag toe.

belangrijk is, om de werknemer zo snel en goed

Voorkomen is nog altijd beter dan genezen!”

mogelijk weer aan het werk te krijgen. “Van

is er een oplossing in de vorm van
bedrijfsfysiotherapie. Jeroen Zandstra,

arbo-arts tot psycholoog en van fysiotherapeut
Om die wens kracht bij te zetten, wil Jeroen

tot mental coach zijn ze allemaal nodig om de

eigenaar van FIA Bedrijfsfysiotherapie en

samen met zijn collega Robert Jansen een

werknemer te helpen bij zijn genezingsproces.

inmiddels 18 jaar werkzaam als (bedrijfs)

vitaliteitsambassadeur aanwijzen per bedrijf. “Via

Juist door samen te werken zorgen we ervoor dat

een training leren we deze ambassadeurs klachten

de verzuimtijd ingekort wordt. Dat is goed voor het

te signaleren, voordat ze zo ver gevorderd zijn dat

bedrijf, maar ook voor de medewerker zelf!”

fysiotherapeut, legt uit wat hij voor
ondernemingen in Noord-Holland kan
betekenen.

er verzuim ontstaat. Dit begint met goed kijken
en luisteren naar je collega’s/werknemers. Staat

Meer informatie:

iemand kreunend op uit zijn stoel of zie je dat

https://www.fia-fysiotherapie.nl/

Voorkomen is beter dan genezen

iemand aan zijn nek trekt, dan kunnen we met

bedrijfsfysiotherapie. Liever persoonlijk contact?

FIA Bedrijfsfysiotherapie wil lichamelijke klachten

FIA hier direct op inspelen. De mensen die onze

Jeroen en Robert komen graag vrijblijvend bij u

bij werknemers graag tegengaan, zodat er zo min

training volgen zijn dus de ogen en oren op de

langs voor een kennismakingsgesprek.
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De Langeloop 10g - Schagen

Galjoen 2 - Wieringerwerf

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.

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 wasmachine- en 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.

Bieden vanaf € 375.000, VRAAGPRIJS € 390.000,-

Vraagprijs € 199.000,-

Industrieweg 10 - Middenmeer
Bent u op zoek naar een schitterend vernieuwde kantoorruimte in Middenmeer? Dan kunt u terecht bij deze twee
representatieve kantoorruimtes van 68 en 80 m², elk met een prachtige uitstraling van buiten met zwart geglazuurde dakpannen en LED verlichting in een zeer rustgevende omgeving. Er is voor het kantoor een buitenzit
gecreëerd. U kunt uw bureau’s meteen installeren, want de kantoorruimtes zijn helemaal nieuw ingericht, voorzien
van kabelgoten voor elektra, plafonds met LEDverlichting en een nieuw klimaatbeheersysteem ( verwarmd en
gekoeld door middel van energiezuinige apparatuur). Aansluitend nette keuken met o.a. koelkast en vaatwasser.
Strakke toiletruimtes met vrijhangend closet en urinoir. De kantoren zijn gelegen op loopafstand van winkels en
openbaar vervoer. Eventueel kunt u er een aangrenzende bedrijfsunit van ongeveer 55 m² erbij huren, nummer 10a
(lege unit met autodeur).

Vraagprijs € 100.000,-

ook TE HUUR VOOR € 350,- PER MAAND EXCL. BTW
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Molenvaart 168 - Anna Paulowna

Deze vrijstaande woning met grote losse schuur vindt u aan de Molenvaart in
Anna Paulowna. Het geheel is gelegen op een A-locatie, want zowel het NSstation, basisscholen, sportvelden en het winkelcentrum zijn nabij gelegen.
De woning is in de loop der jaren netjes onderhouden en her en der wat gemoderniseerd. Zo is in 2008 de badkamer gerenoveerd en is het buitenschilderwerk in ca. 2015 gedaan door een erkend schilder (fa. Helders Schilders
Bedrijf). U komt binnen in een entree met meterkast en trapopgang naar de
eerste etage. Deur naar de woonkamer met open keuken in hoekopstelling

v.v. diverse inbouwapparatuur. De woonkamer is heerlijk licht en heeft een
erker aan de voorzijde, u kijkt vrij uit over de Molenvaart! Via de woonkamer
is de bijkeuken te bereiken. Separaat toilet met closet en fontein. Gerenoveerde badkamer met inloopdouche, wastafelmeubel, designradiator en
wandcloset. Op de eerste verdieping zijn 3 slaapkamers en is er voldoende
bergruimte. De besloten tuin biedt meerdere gezellige zitplekken in de zon
en een prieel met veranda. De garage/schuur is praktisch en heeft afmetingen van ca. 7 x 3,5 meter. Eigen oprit met voldoende parkeergelegenheid.

vanafprijs € 325.000,vraagprijs € 335.000,25

Sinds 2009 werkt Ellen Ruiter bij
Verheul. In eerste instantie als
particulier adviseur op het gebied van
verzekeringen, maar in 2013 stapte ze
als casemanager in het Hollands Kroon
Risicobeheer. “Ik houd mij vooral bezig
met verzuimdossiers. We werken met
een verzuimregistratiesysteem, waarbij
de leidinggevende of werkgever een
ziekmelding doorgeeft.”

Ellen Ruiter
Van griepje tot langdurig
verzuim

In het kader van Wet verbetering Poortwachter

Kroon Risicobeheer is dat tijdens het proces van

(WvP) wordt de werkgever gehouden aan bepaalde

re-integratie het contact tussen werkgever en

Op het moment dat er griepje is, houdt Ellen

verplichtingen wanneer er sprake is van een

werknemer blijft. ”Ik zit als het ware naast de

in de gaten of een herstelmelding tijdig wordt

(langdurig) verzuimdossier. “Wij faciliteren dat

werkgever en coach en adviseer hem over hoe hij

gedaan. Wanneer het om een (dreigend)

de juiste stappen op het juiste moment worden

een bepaalde situatie het beste kan aanpakken.

langdurige ziekmelding gaat, komt het team in

genomen. Daarnaast bewaken wij de voortgang in

Hierbij blijft het uitgangspunt om de werknemer

actie. “Het kan zijn dat we in een vroeg stadium

het re-integratiedossier.”

zo snel mogelijk maar vooral duurzaam te laten

de bedrijfsarts inschakelen. We geven toelichting

terugkeren op de werkplek.”

op de situatie en formuleren de vraagstelling

In mei 2018 is de AVG in werking getreden. Als

voor de bedrijfsarts, zodat hij een zo compleet

gevolg van deze wet mag een werkgever niet

Spin in het web

mogelijk advies kan formuleren.” Wanneer de

actief informeren naar de ziekte of aandoening.

Door het verzuimregistratiesysteem kan Ellen

werknemer bij de bedrijfsarts is geweest krijgt

En deze informatie mag zeker niet vastgelegd

goed signaleren wanneer eventuele problemen

Ellen een rapportage met een advies. Daar staat

worden in het re-integratiedossier. “Wij zien erop

ontstaan. “Wanneer ik zie dat een medewerker

onder andere het verwachte einddoel van de re-

toe dat de ziekmelding en het re-integratiedossier

in korte tijd vaak ziek is of als een ziekteverzuim

integratie in beschreven en ook de beperkingen

volgens de wettelijke kaders wordt vastgelegd.

lang duurt, dan kom ik in de lucht om de situatie

waarmee werkgever en werknemer rekening

Daarnaast adviseren wij de werkgever hoe zij om

te bespreken en bekijken we of er misschien

dienen te houden. “We controleren of er antwoord

kunnen gaan met de ziekmelding en de beperkte

onderliggende factoren zijn.

is gegeven op de vraagstelling en als alles in orde

informatie die zij mogen hebben.”

is, koppelen we het advies terug aan de werkgever

De uitdaging in ons werk is het re-integratieproces

en vertalen we dit naar de praktijk. Als in de

Een coachende rol

voor alle partijen zo goed en effectief mogelijk te

rapportage bijvoorbeeld staat dat een medewerker

Ellen heeft naast het bijhouden van het dossier

laten verlopen. Belangrijk hierbij is om samen

niet kan lopen of geen tilwerk mag doen, gaan we

ook een coachende rol. Het coachen van een

met de werkgever en (indirect) met de werknemer

samen met de werkgever op zoek naar alternatieve

leidinggevende of werkgever doen Ellen en haar

te blijven kijken naar de mogelijkheden. En dat

werkzaamheden binnen de onderneming. Zo kan

collega’s zelf. “Zodra er een interventie nodig

de juiste stappen op het juiste moment worden

de werkgever echt aan de slag met het advies van

is, zoals het inzetten van een fysiotherapeut of

genomen. Omdat wij ons dagelijks bezighouden

de bedrijfsarts.”

psycholoog, kan ik onze partners inzetten. De

met verzuim, re-integratie en alles wat daarmee

partners binnen ons uitgebreide netwerk zijn

samenhangt kunnen wij onze klanten hierin

Het re-integratiedossier

zelfstandig werkende professionals op allerlei

optimaal ondersteunen.

De rol van Ellen in het team is ook het op orde

gebieden. De klant profiteert direct van onze

maken en houden van het re-integratiedossier.

goede samenwerking. De visie van Hollands
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Je kunt ons zien als een spin in het web.”

27

Diantha van Teulingen is
opgeleid via de Finance Academy.
Verheul kiest er bewust voor
om regionaal talent zelf op
te leiden. Diantha is hier een
succesvol voorbeeld van.
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Diantha van Teulingen
De jongste telg op de afdeling Verzuim

Controle voor de werkgever

samenwerking tussen de twee afdelingen binnen

& Arbeidsongeschiktheid is Diantha

De controle wordt gedaan aan de hand van

Verheul, kan het regres snel worden gevorderd.

loonstroken en verzuimrapportage. “Zo kunnen wij

“We hebben korte lijntjes, zodat we alles binnen

precies zien hoe lang een werknemer ziek is en

een korte periode kunnen afhandelen. Dat is wel zo

Verheul is ze niet meer weggegaan.

wat er dus uiteindelijk moet worden uitgekeerd.

prettig voor de werkgever.”

Inmiddels is ze vanaf 2014 officieel

Aan de hand van de loonstrook bepalen we wat

werkzaam bij het bedrijf. “Ik check

de loonschade is.” Diantha legt uit dat dit erg

Actie bij interventie

belangrijk is voor de werkgever. “Hij betaalt het

Ook als er sprake is van een interventie,

van Teulingen. Na haar stage bij

elke maand de ziektegelduitkeringen.

loon door als de medewerker ziek is, maar de

komt Diantha in actie. In veel gevallen wil

Dat houdt in dat ik voor de werkgevers

verzekeringsmaatschappij vergoedt daar een flink

een verzekeringsmaatschappij een gedeelte

controleer of het allemaal klopt.

deel van. Wanneer er niet goed wordt uitgezocht

van die kosten dragen, mits er voor hen

Daarna betalen wij deze uit.”

wat die schade is, kan de werkgever een behoorlijk

schadelastbeperking optreedt. “Door goed

bedrag mislopen. Dat voorkom ik.”

onderbouwde aanvragen in te dienen bij de

Diantha werkt met een controlebestand, die

maatschappij, is de kans van slagen een stuk

door Verheul zelf is ontwikkeld. “Daar vul ik de

hoger. Wanneer een werknemer door counseling

gegevens van het bedrijf in. Als we de uitkering van

bijvoorbeeld twee maanden eerder volledig terug

de verzekeringsmaatschappij hebben ontvangen,

is op de werkvloer dan de verwachting was, hoeft

controleer ik aan de hand van alle informatie in

de maatschappij veel minder geld uit te keren.

dit bestand of het klopt. Als er een verschil zit in

Dan zijn ze vaak bereidt om aan die interventie

de bedragen zoek ik uit waar dat door komt. Het

mee te betalen. Het mes snijdt daarbij aan twee, of

komt veelvuldig voor dat ik een maatschappij op

eigenlijk drie, kanten.”

zijn vingers moet tikken. Doordat wij tussen de
maatschappij en de onderneming zitten, zorgen we

Claims indienen UWV

ervoor dat de werkgever niets te kort ontvangt!”

Wanneer een werknemer al een status heeft of
een medewerker een zwangerschap meldt, dan zijn

Nauwe samenwerking bij regres

daar vangnetbepalingen voor. Op dat moment heeft

Daarnaast werkt de afdeling waar Diantha

een werkgever recht op vergoedingen, maar die

werkzaam is nauw samen met de schadeafdeling

claims moeten wel ingediend worden bij het UWV.

van Verheul. Bij ziektegelduitkeringen is het

“Dat doen we ook. Het komt meer dan eens voor dat

namelijk mogelijk dat er een regressituatie aan de

een onderneming vergeet een melding te maken bij

orde is, waarbij de gelden op een aansprakelijke

het UWV, wat financiële gevolgen kan hebben. Ook

derde verhaald kunnen worden. “Als een

is er vaak sprake van een korte tijdspanne. Als een

werknemer bijvoorbeeld door een tweezijdig

werkgever bijvoorbeeld te laat is met de melding,

ongeval thuis zit, kan de werkgever de loonschade

wordt er meteen een boete in rekening gebracht.

verhalen op de derde. Het regres kan al gehaald

Wij zorgen dat een werkgever geen kansen mist en

worden vanaf de eerste ziektedag” Door de

krijgt waar hij recht op heeft.”
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Halerweg 1 - Schagen

Grote Sloot 498 - Oudesluis

Wonen en werken op een toplocatie! Tussen het centrum, woonwijk en bedrijventerrein ligt het
Halerpark. Op deze prachtige locatie is nog 1 bouwkavel te koop. U kunt hier een prachtige
woning bouwen waar u tevens uw werk aan huis heeft. De ligging is zoals gezegd perfect ten
opzichte van centrum, haven, wandelgebied en de uitvalswegen naar Alkmaar en Den Helder.
Deze woningen bieden vele fiscale voordelen voor ondernemers die wonen en werken willen
combineren. Vraagt u maar eens naar de mogelijkheden. Wij ontvangen u graag. Deze laatste
kavel heeft een grootte van 722 m² en kost € 215.000,- ex btw. Voor het Halerpark is een bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan opgesteld. Binnen de richtlijnen van deze documenten
kunt u als ondernemer uw eigen bedrijfsvilla (laten) bouwen en exploiteren. De bestemming
is bedrijven uit de twee laagste milieucategorieën met bijbehorende inpandige bedrijfswoning.
De kavels zijn bouwrijp met de riool- en nutsvoorzieningen aangebracht tot aan de erfgrens van
de bouwkavel. U kunt dus snel starten met de bouw.

Landelijk wonen in deze prachtige stolpboerderij uit 1939 aan de Grote Sloot met camping. Met
aan de voorkant fantastisch uitzicht over de rietkragen van de Grote Sloot en aan de achterzijde uitzicht over de weilanden. Werkelijk een paradijselijk plekje. Een prachtige locatie voor
mensen die rust en ruimte zoeken, eventueel met recreatieve gasten. Denk hierbij aan stalling
voor caravan en/of bed en breakfast faciliteiten.Geniet van de privacy en het weidse uitzicht
op slechts 5 autominuten van Schagen, waar alle voorzieningen aanwezig zijn. Het strand is
tevens niet ver weg. Kortom een topplek en maar liefst 9600 m² eigen grond.
Deze stolp is van binnen gedateerd, maar buitenom in goede staat. Zo zijn de kozijnen recent
vervangen en voorzien van isolatieglas. Op de begane grond vindt u de ruime woonkamer met
openhaard, de eetkamer met keukenblok, de retro badkamer met ligbad, wastafel en was- en
droog opstelling. In het vierkant met grot darsdeuren is veel ruimte te vinden. Aan de achterzijde is nog een grote schuurruimte, ideaal voor werkplaats.

Vraagprijs € 595.000,-

Vraagprijs € 215.000,- v.o.n. Excl. BTW

VERKOCHT onder voorbehoud
Hofstraat 100 - Den Oever

Karper 16 - Schagen
Verhuisdozen uitpakken en wonen! Dat kan in deze recent opgeleverde hoekwoning. De woning
is in 2018 opgeleverd, heeft een uitgebouwde woonkamer en is super modern en luxe afgewerkt. Zo ligt in de woonkamer een prachtige grijze gietvloer, uiteraard met vloerverwarming
en is aan de voorzijde de luxe, moderne keuken te vinden. In deze prachtige keuken is aan
alle denkbare apparatuur gedacht. Zo is het werkblad van duurzaam composiet, is er een
5-pits-inductie kookplaat, afzuigkap, Quooker, vaatwasser, stoomoven en combioven en een
koel en vrieskast. Vanuit de woonkamer heb je fraai zicht op de diepe, nog aan te leggen tuin.
Deze is zongunstig gelegen en heeft een houten tuinhuis. Op de eerste verdieping zijn 3 goede
slaapkamers, allen keurig afgewerkt met doorlopende laminaat vloer en vloerverwarming.
De badkamer is modern afgewerkt met inloopdouche, hangend toilet en wastafelmeubel. De
tweede verdieping is zeer royaal en nog naar eigen believen in te delen. Hier staat de CV ketel
en wasmachine.

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.

Vraagprijs € 175.000,-

Vraagprijs € 375.000,30

De relatie tussen Verheul en Mijnders
Arbeidsdeskundig Advies is ongeveer zes jaar
geleden ontstaan. Via een bevriende relatie kwam
arbeidsdeskundige Monique Mijnders destijds met
Verheul in contact. Inmiddels vervult zij met haar
bedrijf een belangrijke rol binnen het netwerk rond
Hollands Kroon Risicobeheer.

Mijnders Arbeidsdeskundig Advies
denkt in oplossingen
“Wij adviseren als arbeidsdeskundigen de

Wanneer blijkt dat een werknemer toch niet in

Stephan Dijkstra van Prosper Arbeidsdeskundig

werkgevers over het zo goed mogelijk inzetbaar

zijn eigen werk kan terugkeren, gaan we op zoek

Advies uit Hoofddorp. “Begin 2019 zal Het

krijgen én houden van hun werknemers. Wij

naar alternatieve mogelijkheden. Binnen de eigen

Arbeidsdeskundig Collectief het levenslicht zien.

worden ingezet wanneer een werknemer als

werkgever, maar soms ook daarbuiten.”

Het is de bedoeling dat andere arbeidsdeskundigen

gevolg van (gezondheids-)klachten het werk niet

zich bij het collectief aansluiten. Zo kunnen we
optimaal gebruikmaken van elkaars kennis en

we op zoek naar oplossingen, met als doel: behoud

Landelijk netwerk voor meer
bekendheid

van werk en inkomen”, legt Monique uit.

In de praktijk duurt het vaak een hele tijd voordat

netwerk aan specialisten.”

meer, of minder goed, kan volhouden. Dan gaan

bieden we onze klanten bovendien een landelijk

een werkgever besluit de arbeidsdeskundige in

Advies en ondersteuning bij
verzuim en re-integratie

te schakelen. “Door eerder en vaker gebruik te

Ook Verheul schakelt Mijnders Arbeidsdeskundig

is het risico op langdurig of frequent verzuim vaak

Advies regelmatig in. Via Hollands Kroon

veel kleiner. Minder en korter verzuim betekent

Risicobeheer komen zij in contact met werkgevers

minder kosten en minder druk op de werknemers,

die advies en ondersteuning nodig hebben bij

die vaak een stapje harder moeten lopen wanneer

verzuim en re-integratie. “De bedrijfsarts of

een collega uitvalt. Niet onbelangrijk in deze tijd,

arbo-arts brengt de gezondheidssituatie van

waarin veel werknemers een hoge werkdruk

de werknemer in kaart. Wij doen vervolgens

ervaren. Wij geven onafhankelijk advies zonder

onderzoek naar de knelpunten die hierdoor zijn

de arbeidsverhouding te verstoren. Dat maakt

ontstaan in het werk. We onderzoeken of we deze

het voor ons makkelijker om gevoelige zaken

knelpunten kunnen oplossen, of in ieder geval

bespreekbaar te maken.”

maken van de kennis van een arbeidsdeskundige

kunnen terugbrengen naar een aanvaardbaar
niveau. Daarvoor gaan we in gesprek met

Om meer bekendheid te geven aan dit werk is

werkgever en werknemer en bezoeken we de

Mijnders Arbeidsdeskundig Advies bezig met het

werkplek.

opzetten van een landelijk collectief, samen met
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Meer informatie:
www.mijndersadvies.nl.
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Jay Klaaren (23)
Aankoopmakelaar, woonachtig in Hippolytushoef.
De makelaarsbranche is een dynamisch speelveld. Door onze jonge groep
collega’s bij Verheul gecombineerd met 30 jaar ervaring spelen wij hier
goed op in en blijven wij up-to-date. Het combineren van persoonlijk
contact en een degelijk betrouwbaar advies sluit hier perfect op aan.

Michelle Feenstra (26)
Hypotheekadviseur, woonachtig in Schagen.
“Het mooiste van mijn vak is mensen blij maken met hun droom
(-huis). Als zij glimlachend het koopcontract tekenen, omdat ik het
financieel mogelijk heb gemaakt, ben ik dolgelukkig.”

Tom Beerepoot (27)
Register Makelaar Taxateur, woonachtig in Schagen.
“Door mijn redelijk jonge leeftijd kijk ik met een frisse blik tegen
de woningmarkt aan. Dat houdt in: meer gebruik maken van
bewegend beeld, social media en professionele fotografie om
woningen in de markt te zetten.”

Mieke Spaan-Leijen (39)
Verzekeringsadviseur, woonachtig in Schagen.
“Al 12 1/2 jaar ben ik verzekeringsadviseur bij Verheul. Dat doe ik
nog altijd met veel plezier. Ik vind het fijn om mensen te kunnen
helpen met de kennis die ik in de loop der jaren heb verworven.”

Jos Jenster (21)
Assistent makelaar, woonachtig in Oudesluis.
“Sinds 8 oktober 2018 versterk ik het Verheul-team als assistent
makelaar o.g. Door mijn bouwkundige achtergrond, beschik
ik over bouwkundige kennis en dat komt goed van pas in mijn
functie. Daarnaast vind ik het van belang om bij de klant betrokken
te zijn. Alleen op die manier kun je een passend advies geven.”

Ronald Kok (41)
Hypotheekadviseur, woonachtig in Schagen.
“Ruim 15 jaar ben ik werkzaam in de financiële sector, welke ik
nog steeds als zeer uitdagend en leuk ervaar, doordat ik dagelijks
en zeer nauw contact met mijn klanten heb.”

Jelte Veenstra (42)
Pensioenadviseur, woonachtig in Nieuwe Niedorp.
”De adviseurs van Verheul vertegenwoordigen met hun
specialistische kennis en ervaring een meerwaarde om de
pensioensituatie van uw organisatie te beoordelen en van een
gedegen advies te voorzien.”
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Hans Bos (56)
Register Makelaar Taxateur, woonachtig in Wieringerwerf
“Het kopen van een huis maakt voor de meeste mensen hun dromen
over wonen waar, omdat ze zich verzekerd hebben van de expertise
van een specialist die met beide benen op de grond blijft staan.”

André Vendrig (47)
Algemeen directeur, woonachtig in Middenmeer.
“Als algemeen directeur geef ik leiding aan de Verheul Groep.
We zijn ervan overtuigd dat een financieel advies op maat
gesneden moet zijn. We luisteren daarom goed naar de
persoonlijke wensen en toekomstplannen van onze klanten.”

Jacco IJsselstein (49)
Casemanager en accountmanager, woonachtig in Tuitjenhorn.
“Sinds 2000 werk ik bij Verheul in Anna Paulowna en de laatste jaren
als inkomensspecialist. We helpen onze zakelijke relaties geld te
besparen op het gebied van sociale zekerheid.”

Helen Dollekens (53)
Erkend Hypothecair Planner en Echtscheidingsadviseur,
woonachtig in Anna Pauwlona.
“Ik werk al meer dan 20 jaar bij Verheul in Anna Paulowna.
Ik verplaats mij in de situatie van de klant, zodat ik altijd een
persoonlijk advies op maat geven.”

Bas de Weger (44)
Register Makelaar Taxateur woningen, woonachtig in Schagen.
“Ik vind het belangrijk om klanten gedegen te informeren, zodat er
geen onnodige vraagstukken zijn. Het is fijn als er een klik is tussen
een klant en mij. En die klik gedijt in wederzijds vertrouwen.”

Anton van der Wulp (47)
Gecertificeerd Financieel Planner, Register Financieel Echtscheidingsadviseur
en Erkend Hypothecair Planner, woonachtig in Breezand.
“Als betrokken adviseur draag ik inzicht, overzicht en
oplossingen aan voor complexe situaties. ”

Peter van Trappen (54)
Register Makelaar in Assurantiën, woonachtig in Hippolytushoef
“Ondernemen is risicovol. Sommige financiële risico’s neemt een
ondernemer bewust; andere risico’s wil men vermijden, verleggen
of overdragen aan verzekeraars. Wij analyseren de risicopositie
van ondernemers om samen te bepalen welke financiële risico’s
worden ‘geruild’ met een verzekeraar (en welke niet).”
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Alkmaarseweg 15 - Middenmeer

Lindenlaan 10 - Schagen
Stijlvolle en goed onderhouden woning gelegen in een kindvriendelijke woonwijk vlakbij scholen en supermarkt. Dankzij de overkapping en de open keuken is er een heerlijk lichte woonruimte ontstaan. De keuken is modern met een natuurstenen werkblad, inductie kookplaat,
RVS afzuigkap,vaatwasser, Quooker en veel bergruimte in de grote lades. Op de vloer van
de ruime woon-eetkamer ligt een laminaatvloer met daaronder nog een Amerikaans grenen
vloer, de wanden zijn netjes afgewerkt en via de dubbele schuifdeuren kom je in de tuin met
overkapping. Prettig is de achtergelegen bijkeuken met ruimte voor de wasmachine, droger,
koelkast/vrieskast en veel kastruimte. De eerste verdieping heeft 3 slaapkamers en een moderne badkamer met vloerverwarming, douchecabine, tweede hangend toilet en wastafel. Op
zolder is nog een ruime 4e slaapkamer met dakkapel, 2 dakramen en bergruimte. De woning
staat op een kavel van 164 m² in de geliefde Lindenlaan. Kortom een heerlijke woning voor
bijvoorbeeld jonge gezinnen op een toplocatie.

Eindelijk weer een goed onderhouden 2-onder-1-kapwoning in het buitengebied van Middenmeer, op een kavel van wel 1100m² en vrij uitzicht aan de achterzijde. Zowel binnen als buiten
is de woning goed onderhouden. Bijzonder is de ruim verlengde woonkamer met sfeervolle
houtkachel en kilometers uitzicht over de landerijen door de grote ramen in de uitbouw. Via
de en-suite glas-in-looddeuren loopt u de moderne woonkeuken in die van alle gemakken is
voorzien. De praktische bijkeuken met keukenblok heeft een aansluiting voor de wasmachine
en droger. Hier is tevens het toilet te vinden. Met de vaste trap komt u op de eerste verdieping
met vier slaapkamers en de keurige badkamer met toilet. De bergzolder met dakraam en
houten vloer is te betreden via een steektrap. De tuin is keurig ingericht met gazon, beplanting, bosschages en meerdere bergingen, waaronder een houten garage. De tuin is geheel vrij
gelegen en biedt een prachtig uitzicht. Zulke mooie plekken zijn zeldzaam, dus kom gauw
kijken voor het te laat is.

Vraagprijs € 325.000,-

Vraagprijs € 269.000,-

Jippestraat 46 - Oudesluis
Deze vrijstaande woning met garage staat op 543 m2 eigen grond, heeft prachtig vrij uitzicht over de landerijen en is
op en top afgewerkt! U kunt er zo in. In 2006 zijn de keuken en het sanitair aangepakt. De ruime keuken is van alle
gemakken voorzien en heeft veel bergruimte. Het toilet is modern afgewerkt net als de badkamer die ook vergroot
is met een dakkapel. Bijzonder prettig en kostenbesparend zijn de in 2018 geplaatste zonnepanelen.
Beneden vindt u een ruime lichte woonkamer met openslaande deuren naar de tuin, gezellige gashaard en een open
keuken met een 5-pits gaskookplaat, anderhalve spoelbak, vaatwasser en voldoende opbergruimte. Boven vindt u
4 slaapkamers, waarvan 1 nu in gebruik is als inloopkast, technische ruimte voor de cv-ketel en de wasmachineen droger aansluiting en de moderne badkamer. Deze is vergroot met een dakkapel en modern afgewerkt met
inloopdouche, ligbad, dubbel wastafelmeubel en vloerverwarming.
36
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Vraagprijs € 369.000,-

tot heftige hoofdpijn, schouderklachten of zelfs een
burn-out! Door mijn behandelingen verminderd
die spanning en kan het zelfs zijn dat de klachten
in zijn geheel verdwijnen. In een perfecte wereld
zouden mensen eigenlijk al voordat ze klachten
krijgen, bij mij moeten komen. Op die manier ga
je preventief te werk, zodat de ongemakken niet
uitmonden in echte klachten.”
Deze preventieve Shiatsu stoelmassage biedt
Jilles bij diverse bedrijven aan, ook Verheul. “Sinds
anderhalf jaar behandel ik iedere vier weken de
medewerkers die hier interesse in hebben. Vaak
staan de mensen die in mijn stoel plaatsnemen
verbaasd over de hoeveelheid spanning die ze
eigenlijk vasthouden. Na de massage voelen ze
zich een stuk prettiger.” Jilles geeft aan dat er vaak
geen aandacht wordt geschonken aan de eerste
symptomen die wijzen op een te hoge belasting
of werkdruk, waardoor klachten in sneltreinvaart
kunnen verergeren. “Door ‘onderhoud’ te plegen
aan je lichaam, kun je dit voorkomen. Wanneer
bedrijven de stoelmassage aan hun personeel
aanbieden, zie je vaak de verzuimcijfers dalen.”

Stoelmassage

voorkomt verzuim

Na ontzettend veel pech te hebben
ondervonden als agrarisch
ondernemer, maakte Jilles de Wit in

Het toeval wilde dat Jilles in het sportcentrum

Profijt van het knuffelhormoon

waar hij als personal trainer werkte, de

Door de stoelmassage van Jilles wordt het

eigenaresse van Beauty Reflection in Den

stresshormoon (cortisol) verminderd door de

Helder, Connie Kraak, coachte. “We kwamen

aanmaak van het knuffelhormoon (oxytocine).

in gesprek en dat leidde tot een vaste plek in

“Eigenlijk is het heel logisch. Als je het

haar beautysalon, waar ik nu dagelijks diverse

stresshormoon niet reduceert, stapel je de spanning

massages geef, waaronder Shiatsu stoelmassage.”

continu op. Hierdoor kun je allerlei ongemakken

Dit is een makkelijk toepasbare vorm van de

krijgen, die je dus eigenlijk vrij gemakkelijk kunt

traditionele Japanse Shiatsu en wordt ook wel

voorkomen, mits je tijdig en regelmatig ‘onderhoud’

drukpuntmassage genoemd.”

pleegt. De afgelopen jaren heb ik ontzettend veel

2010 een flinke carrièreswitch. “Er
moest iets gebeuren. Ik verkocht mijn
bedrijf en na heel wat omwegen, kwam

mensen met uiteenlopende klachten mogen

Preventief aan de slag

masseren en zij hebben er stuk voor stuk profijt van.

De Shiatsu stoelmassage biedt ontspanning voor

Het is mooi wat massages kunnen doen!”

de nek, schouders, rug, armen en handen. “Als

ik erachter dat ik van mijn hobby mijn

iemand spanningsklachten heeft als gevolg van

werk wilde maken: masseren.”

stress of een verkeerde werkhouding leidt dit vaak
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Meer informatie:
www.jillesdewit.nl

Koningsweg 38 - Westerland

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

Tal van mogelijkheden in deze ruime vrijstaande woning met grote schuur. Heeft u wel eens
gedacht aan mantelzorg? Daar is dit object prima geschikt voor. De grote schuur is uitstekend
te gebruiken als woonverblijf, aangezien deze al geïsoleerd is en aansluitingen heeft van gas/
elektra en water. Naast de woning ligt een grote oprit waar plek is voor meerdere auto’s. U
komt de woning binnen via een zij-entree met een meterkast en toilet. Toilet met staand closet
en betegeld tot circa 1,5 meter. De gehele begane grond heeft plavuizen met vloerverwarming
(m.u.v. de bijkeuken en praktijkruimte). Vanuit de woonkamer is er uitzicht over het glooiende
landschap van Wieringen. Doorgang met tussenhal en deuren naar de badkamer, keuken, praktijkruimte en bijkeuken. Keuken in l- opstelling met enkele spoelbak, boven en onderkasten, 6
pits gaskookplaat, vaatwasser, elektrische oven en afzuigkap. Ook de badkamer met wastafel en
ligbad vindt u op de begane grond. Naast de badkamer is een praktijkruimte, welke tevens prima
te gebruiken is als slaapkamer, zo heeft u alle voorzieningen op de begane grond!

Vraagprijs € 325.000,-

Vraagprijs € 549.000,-

VERKOCHT onder voorbehoud
Molenvaart 254A - Breezand

Narcissenstraat 2 - Hippolytushoef
Deze ruime hoekwoning van 1965 is uitgebreid met een aanbouw-serre en bijkeuken voor w.a.,
w.d., vaatwasser en vriezer. Bovendien staat de garage-opslagruimte direct naast de woning.
U woont hier in een gezellige woonwijk met kindvriendelijke omgeving, namelijk met school,
zwembad en kinderopvang in de buurt. De woonkamer heeft een eiken houten vloer en de
lichte keuken is nieuw van 2007 en modern ingericht met inbouwkoelkast, 5 pits gaskookplaat
en afzuigkap schouwmodel. Boven zijn 3 slaapkamers met vaste kasten en de badkamer met
douche. De achtertuin is bestraat en met een grote fietsenberging-hobbyruimte. De muur en
ramen zijn geïsoleerd. Kavel 204 m². Inhoud van de woning is ca. 320 m³.

Wilt u het gehele jaar het ultieme vakantiegevoel ervaren? Dat kan op deze idyllische plek, ver
weg van de alledaagse drukte! Vrij en aan het water van de Ballastvaart, op een groot perceel
aan de Molenvaart staat deze bungalow met praktijkruimte, boomgaard met buitenhuis en een
grote schuur met een grenzende caravanstalling. De praktijkruimte is uitermate geschikt voor
bijvoorbeeld een kantoor of praktijk aan huis. Het buitenhuis is een ideale plek voor feestjes en
partijen. De ruime tuin biedt veel privacy en is o.a. ingericht met diverse terrassen. De woning
heeft ook nog eens energiezuinige voorzieningen, want er zijn 6 zonnepanelen, een zonneboiler
en een hout-/gas gestookte cv. Verkocht onder voorbehoud.

Vraagprijs € 369.000,-

Vraagprijs € 179.500,38

positief effect op de motivatie van de medewerker,
schept het duidelijkheid in een chaotische periode
en zorgt het voor houvast bij het onderzoek
naar passende arbeid.” Bovendien is het reintegratieteam van Herenbos relatief klein, wat
als prettig wordt ervaren. “Ik werk met drie
vaste collega’s: Raymond Vos, Judith Musch en
Rilinde Rijk. Dat betekent dat de cliënt een vast
aanspreekpunt heeft.”

Spoor 2
Het re-integratiebureau waar Stephanie sinds 2012
werkt, wordt onder andere ingezet als de ‘zieke’
medewerker nog niet in zijn huidige functie is
teruggekeerd en er geen andere functies binnen de
organisatie kunnen worden geduid. “Re-integratie
bij eigen werkgever noemen we Spoor 1, in het 2e
Spoor gaan we op zoek naar een passende functie
bij een ander bedrijf, rekening houdend met de
beperkingen van de medewerker.”
Bij inzet van een Spoor 2 traject, wordt er eerst

De zoektocht naar

passende betaalde arbeid
“Een dame met zware burn-out

Dit heeft haar zo’n boost gegeven, dat ze binnen

een intakegesprek met de medewerker gedaan,

klachten viel helaas uit bij haar

drie maanden een betaalde baan had bij een

waarbij in kaart wordt gebracht wat diegene nodig

gemeente en daarmee alle verwachtingen heeft

heeft om weer terug te keren op de arbeidsmarkt.

overtroffen”, vertelt re-integratiespecialist

“Daar zetten we vervolgens proactief acties op

Stephanie Wondaal trots.

in, zoals trainingen of een proefplaatsing (soort

werkgever. Later bleek ze tevens
ADHD te hebben en in haar privésfeer
was er ook van alles gaande. Na een
aantal open gesprekken en gedegen
onderzoek hebben we haar bij ons

stage). In dit laatste geval gebeurt het regelmatig

Gericht op het individu

dat een medewerker mag blijven.”

Dit is slechts één voorbeeld van de vele cases
die Stephanie en haar collega’s tot een succes

Zicht op andere tijden

re-integratiebureau Herenbos een

hebben gebracht. “Uiteraard is dit een uitzonderlijk

Vaak wordt er een match gevonden, maar soms

werkervaringsplaats aangeboden,

verhaal, het gaat niet altijd zo snel en goed, maar

lukt het ook niet. “De medewerker kan uitstromen,

zodat ze in een veilige omgeving weer

het doel blijft bij elke situatie hetzelfde: begeleiden

wat het uiteindelijke doel van Spoor 2 is, maar kan

naar passende betaalde arbeid. Daar maken wij

ook volledig re-integreren in Spoor 1.” Wanneer

ons sterk voor!”

een medewerker binnen twee jaar nog steeds niet

Herenbos werkt om die reden nét even anders

is teruggekeerd naar de arbeidsmarkt, wordt een

dan reguliere re-integratiebureaus. “Wij zijn echt

WIA-uitkering aangevraagd. “Maar mijn collega’s

gericht op het individu. Een training over hoe

en ik doen er alles aan om iedereen die bij ons

je een sollicitatiebrief moet sturen is niet voor

komt duidelijkheid te bieden en zicht op andere,

iedereen even noodzakelijk. Trainingen op maat

betere tijden te geven!”

arbeidsritme en nieuwe ervaringen
kon opdoen.

en naar behoefte van de medewerker aanbieden,
vergroot de kansen op de arbeidsmarkt en verkort
de weg ernaartoe. Verder heeft maatwerk een
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Meer informatie:
www.herenbos.nl

27-jarige Schagenaar kantoorleider Verheul NVM makelaardij Anna Paulowna

Tom Beerepoot

nu ook (NVM) Register Makelaar/Taxateur bij Verheul
Anna Paulowna - Hij behoort sinds kort tot een select gezelschap in de Noordkop.
Met zijn 27 jaar is hij één van de jongste makelaars in de regio die de kwalificatie
Register Makelaar/Taxateur mag dragen. Tom Beerepoot, die onlangs in Nieuwegein
door brancheorganisatie NVM officieel is beëdigd als NVM-Makelaar/Taxateur, leidt
bij Verheul sindsdien een eigen vestiging. Hij is voor de makelaardij het bepalende
gezicht van het Verheulkantoor in Anna Paulowna geworden.
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hoogste podium is het praktijkexamen MakelaarTaxateur Wonen. ,,Het houdt in dat je een tweetal
woningen taxeert en dat je twintig uitgebreide
open vragen moet beantwoorden. Vragen over
nieuwbouwprojecten in de omgeving of vragen over
hypotheken bijvoorbeeld. Vervolgens moet je jouw
analyses goed verwoorden in een taxatierapport
voor beide woningen.”
Beerepoot deed het examen in juni en halverwege
juli kreeg hij het bericht dat hij geslaagd was,
waarmee de twintiger een exponent is van
de talentontwikkeling bij Verheul (zie kader).
Wellicht ten overvloede, maar u kunt hem
“We hebben gewacht met de officiële status van

uiteraard ook als verkoop- of aankoopmakelaar

NVM kantoor in Anna Paulowna tot het moment dat

of taxatie voor een woning buiten Anna Paulowna

ik hier permanent als (NVM) Register Makelaar/

benaderen. Ook voor woningen in Wieringerwaard,

Taxateur kon gaan werken”, vertelt Beerepoot die

Breezand, Julianadorp en Den Helder is Tom uw

overigens ook in Anna Paulowna is opgegroeid.

contactpersoon waarbij hij wordt ondersteund door

,,Verheul heeft altijd (NVM) Register Makelaar

Irma Singelenberg-Takes en Annemieke Moes die

Taxateurs in dienst gehad, dat waren al geruime

beiden werkzaam zijn in de functie relatiebeheer

tijd directeur Hans Bos, die leiding geeft vanuit

Makelaardij.

het kantoor in Wieringerwerf en Bas de Weger
die werkzaam is vanuit het kantoor in Schagen.
Anna Paulowna bijgekomen. In de afgelopen zeven

Meer dan alleen een
deskundig makelaar

jaar werkte ik voornamelijk vanuit onze kantoren

Hij leerde voor een functie in de marketing en

in Wieringerwerf en Schagen. Ik kijk uit naar de

communicatie, maar vond dat vak uiteindelijk

uitdagingen die in mijn nieuwe functie op mijn

niet concreet genoeg. Via zijn toenmalige

pad komen. Oftewel: om klanten te ontvangen,

opleiding kreeg Tom Beerepoot de kans elders

hen van A tot Z te ontzorgen en als beloning de

te kijken voor een andere toekomst. ,,Dat was

blijdschap van de verkopers en kopers te zien bij

in 2010”, vertelt hij. ,,Omdat de makelaardij

de sleuteloverdracht.”

altijd mijn interesse gehad heeft en Verheul

Het klinkt als niets anders dan de vertrouwde

niet alleen een begrip is in de Noordkop

werkwijze waarmee hij de afgelopen zeven jaar

maar ook bekend staat als een uitstekend

zoveel lof heeft geoogst (zie kaderstuk en reviews

leerbedrijf voor jonge mensen heb ik daar

op de volgende pagina’s), maar de opleiding tot

een stage aangevraagd. Zodoende kwam ik

(NVM) Register Makelaar/Taxateur wordt ook nog

onder de vleugels van Hans Bos. Ik ben hem

wel eens onderschat. Beerepoot heeft er pakweg

dankbaar, want hij heeft een uitstekende

vijf jaar over gedaan bij de Academie voor Vastgoed

mentorrol vervuld. Ik heb eerst een half jaar

in Nieuwegein. ,,Dat hield in elke dinsdag of

met hem meegelopen, aan het vak mogen

woensdag na het werk met een zak krentenbollen

snuffelen zogezegd, zodat ik de tijd had om te

anderhalf uur rijden naar het zuiden, want om half

bedenken of ik dit echt wilde. Mijn antwoord

zeven zat ik daar al in de schoolbanken. En dan om

was volmondig ‘ja’.” Vervolgens ontwikkelde

half tien weer terug.”

Beerepoot zich niet alleen tot een deskundig

Het opleidingstraject begint met een aantal

makelaar, maar ook als iemand die de

basisvakken (algemene kennis), zoals bijvoorbeeld

klanten zeer aansprak. Zijn betrokkenheid,

publiek- en privaatrecht en bouwkunde. De

actieve aanpak maar vooral zijn persoonlijke

volgende stap is die tot Kandidaat-Register

touch (zie de review op pagina 59) is zijn

Makelaar/Taxateur en de laatste stap naar het

handelsmerk geworden.

Daar ben ik dus nu als vast aanspreekpunt in
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Ooievaarstraat 29 - Den Helder

Ploeg 20 - Wieringerwerf
Wees er snel bij, want hier is eindelijk weer een super afgewerkte 2 onder 1 kap woning met
carport en riante garage nabij het centrum van Wieringerwerf. Vrije ligging met uitzicht naar
plantsoen en landerijen. Heerlijke ruime woonkamer en woon-/leefkeuken met keukenmeubel
in hoekopstelling en schuifpui naar terras. Ruime overloop met toegang tot 3 slaapkamers en
de grote badkamer. Vaste trap naar 2e etage met 4e slaapkamer. Achtertuin op het zuiden dus
zongarantie aanwezig en privacy biedende Amber leibomen die in de herfst prachtig kleuren.
Laag energieverbruik en zeer praktische indeling met grote bijkeuken en doorloop naar de
garage. Al met al een zeer ruime en comfortabele gezinswoning op een van de beste locaties
in de wijk Oosterterp II.

Deze mooie tussenwoning in Den Helder biedt veel ruimte. De ruim uitgebouwde woning met
erker is in 2006 volledig gerenoveerd en compleet geïsoleerd, daarbij is de gehele begane grond
met vloerverwarming. Voorentree met meterkast en toegang naar de straatgerichte woonkamer
met erker. De luxe open woonkeuken is aangebouwd en heeft alle benodigde inbouwapparatuur. Toilet betegeld tot aan plafond. Open trap naar 1e etage waar de prachtige luxe badkamer
met elektrische vloerverwarming, kunststof ligbad, douchehoek, 2e toilet en wastafelmeubel
is. Daarnaast drie ruime slaapkamers. Extra bergruimte is aanwezig door middel van een grote
bergzolder en is te bereiken via een vlizotrap. De woning ligt aan een rustige straat met een
Albert Heijn op loopafstand, ook is het station Den Helder op fietsafstand. De woning ligt ook
erg dichtbij diverse hogere scholen en basisscholen. Grote schuur van 5 x 2 meter.

Vraagprijs € 157.000,-

Vraagprijs € 319.000,-

Prof. Ter Veenweg 13 - Middenmeer

Schelphorst 22A1 - Wieringerwerf
Deze bedrijfsunit uit 2002 is maar liefst 190 m² op de begane grond en ook nog eens een
zolderetage (met stevige smalle stalen trap bereikbaar) van 150 m². De begane grondvloer is
van beton en de verdiepingsvloer is van hout. Grote handmatige overheaddeur aan voorzijde.
Extra: Nu loopt een SDE subsidie aanvraag, waardoor met de daken elektriciteit opgewekt
kan worden. Hiermee wordt voor de VVE elk jaar 8 duizend euro gegenereerd. Servicekosten:
€ 250,- per jaar (opstalverzekering, straatwerk, onderhoud). Nieuw lidmaatschapsgeld voor
een lid van de VVE Schelphorst 22 ABC € 100,-. Begane grond: betonvloer van 10 x 19 meter,
voorzijde handmatige overheaddeur en loopdeur, open werkruimte, stalen trap naar houten
verdieping van 150 m². opslagruimte 1e verd: houten vloer op houten balken met houten
opleggers. Goede stand en ligging op een kleinschalig industrieterrein vlakbij de A7 richting
Amsterdam en Leeuwarden. Verder goede bereikbaarheid van Alkmaar, Hoorn en Purmerend.

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

Vraagprijs € 160.000,-

Vraagprijs € 312.500,

(geen BTW van toepassing)
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VERKOCHT onder voorbehoud
Brandenburg 3 - Anna Paulowna

De Spreng 29 - Schagen

Op een leuke plek in de kindvriendelijke woonwijk ‘De Elshof’ staat deze royale halfvrijstaande
woning met een grote woonkeuken. De ligging aan de achterzijde is vrij en de tuin biedt veel
privacy, want er is geen inkijk van de achtergelegen woningen. De ruime woonkeuken , 4 prima
slaapkamers en de praktische bijkeuken maken dit een ideale gezinswoning! De woonkamer
biedt aan de voorzijde een heerlijke zitplek in de erker en aan de achterzijde treft u de woonkeuken met grote raampartijen, wat deze ruimte heerlijk licht maakt, open keuken in lichte
kleurstelling met voldoende kastruimte, een keramische kookplaat, afzuigkap, elektrische
oven, koelkast, vaatwasser en een magnetron. Op de 1e etage zijn 3 ruime slaapkamers, waarvan 1 met balkon en de badkamer. De vaste trap naar de 2e etage komt uit op de overloop/
voorzolder met bergruimte en een deur naar het dakterras, waar u tot ‘s avonds laat heerlijk in
het zonnetje kunt zitten! Aan de achterzijde vindt u de 4e slaapkamer.

Op een prachtige stek in de woonwijk Hoep Noord vindt u dit volumineuze woonhuis met inpandige berging. De woning is fraai gelegen in een rustige omgeving met aan de voorzijde vrij
zicht op een groen parkje omringd door water. De strak vormgegeven woning heeft zeer veel
ruimte. Zo is de woonkamer riant te noemen en uitgevoerd met een massief houten vloer
en dubbele tuindeuren. De moderne keuken is voorzien van een extra breed natuurstenen
werkblad. Uiteraard is alle nodige apparatuur aanwezig, zoals een vaatwasser (2016), Quooker,
5-pits gaskookplaat, afzuigkap, combioven, koelkast en veel kastruimte. Binnendoor is de
bijkeuken/berging te bereiken. De beschutte tuin is zeer zongunstig gelegen en fraai afgewerkt
met recent geplaatste veranda, berging, betegeld en een elektrisch zonnescherm over de hele
breedte van de woning. Via de open trap in de woonkamer komt u in de ruime overloop waarvandaan 4 grote slaapkamers en de badkamer zijn te bereiken. Nagenoeg alle kamers hebben
vaste kasten, een fraai doorlopende PVC vloer (Forbo Allure).

Vanafprijs € 290.000,Vraagprijs € 310.000,-

Vraagprijs € 435.000,-

VERKOCHT onder voorbehoud
Elftstraat 10a - Hippolytushoef

Gladiolenlaan 22 Breezand
Op een mooie ruime kavel van 440 m² staat deze gloednieuwe vrijstaande woning met garage.
De ligging is werkelijk fantastisch, want er is vrij uitzicht over de landerijen. De keuken en het
sanitair zijn keurig netjes en er is een grote zolder met veel bergruimte. U hoeft er werkelijk
niets meer aan te doen, want alles is strak afgewerkt. Dozen inpakken en verhuizen!
De fijne keuken is in lichte, moderne kleurstelling en heeft een u-vormig verhoogd werkblad, stoom/hete lucht/grill oven, aparte magnetron, grote koelkast, grote vriezer (7 laden),
5 pits inductieplaat met koppelbare zones, wasemkap en vaatwasser. De woonkamer met
openslaande deuren biedt een geweldig uitzicht over de eigen achtertuin en het polderse landschap! Op de 1e etage zijn 3 ruime slaapkamers en een moderne badkamer. Middels een
vlizo-trap bereikt u de grote bergzolder. De tuin is netjes ingericht en biedt zowel een heerlijke
zitplek in de zon, als in de schaduw.

Sfeervolle en modern ingericht tussenwoning met garage in het centrum van Hippolytushoef. De woning is in 2004 gebouwd, dus super geïsoleerd en van alle gemakken voorzien.
Via de voorentree komt u binnen in de hal met het toilet, de meterkast en doorloop richting
de keuken. De landelijke woonkeuken heeft een natuurstenen aanrecht en beschikt over alle
benodigde apparatuur. Door de en suite deuren komt u in de gezellige woonkamer met openslaande tuindeuren en trap richting de eerste verdieping. Op de 1e etage zijn drie keurige
slaapkamers en een aparte wasruimte met de wasmachine aansluiting. Tevens bevindt zich
hier de betegelde badkamer met ligbad, douche en toilet. De 2e etage heeft nogmaals 2 ruime
slaapkamers, waarvan één toegang biedt tot de bergzolder. Op de overloop zijn inbouwkasten
en stookruimte. De achtertuin is op het westen gelegen en onderhoudsvrij ingericht. De tuin
grenst aan het gemeente groen “ het Groene Hart” dus zeer rustig gelegen.

Vanafprijs € 365.000,Vraagprijs € 380.000,-

Vraagprijs 269.000,43

Sportlaan 57a - Oudesluis

Stroeërkoogweg 5 - Hippolytushoef
Grootse kavel en vrijstaand wonen in de oase van Plan Slingerweg? Dan bent u aan het goede
adres! Via een chique entree met gietijzeren poorten komt u aan bij deze vrijstaande woning
met inpandige garage. De woning heeft een goede afwerking en een gezellige erker aan de
woonkamer gebouwd, waar u heerlijk zit met uitzicht op de groene tuin. Bijzonder is dat het
type woning ook een semibungalow is, aangezien op de begane grond ook een slaapkamer
en badkamer zijn, waardoor de woning levensloopbestendig is. Boven zijn nog 2 slaapkamers
én een badkamer. Via de keuken en bijkeuken komt u in de ruime garage, dus de routing
door de woning is ideaal. De tuin is rondom de woning aangelegd met veel gazon, beplanting
met struiken en planten, verschillende terrassen, waaronder een terras met een windscherm
waardoor u hier het knusse achtertuingevoel krijgt. De kavel van 1400 m² geeft een heerlijk
vrij gevoel. Duurzame energie wordt opgewekt met 18 zonnepanelen met een opbrengst van
maar liefst 4300 kWh per jaar.

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

Huurprijs € 1.450,- p. mnd

Vraagprijs € 449.000,-

Schelphorst 22A7 - Wieringerwerf

Van Pomerenstraat 42 - Hippolytushoef
Ruime middenwoning met diepe tuin. De woning is op behoorlijk wat punten flink gemoderniseerd. CV-ketel 2009, nieuwe houten vloer 2010, strakke badkamer 2013. Lichte woonkamer
met open eetgedeelte. Drie slaapkamers en badkamer op de 1e etage. Vaste trap naar 2e etage
met nog eens een ruime 4e slaapkamer met grote dakkapel. U komt de woning binnen via de
uitgebouwde voorportaal (1993 nieuw) met garderobe en vaste bergkasten. Crème kleurige
keuken met 2 rechte keukenblokken met inbouwapparatuur. Alle slaapkamers hebben vinyl
op de vloer en zijn door de rechte muren lekker ruim. Badkamer met douche, wastafelmeubel
en een 2e toilet. Diepe achtertuin met voornamelijk bestrating, afdak aan de achtergevel van
circa 2,5 bij 4 mtr. en een schuur achter in de tuin. Schuttingen aan weerszijde van de tuin.
Met poort naar achtergelegen steeg met buitenlamp.

Deze bedrijfsunit van 2002 is maar 7 x 20 mtr., dus 140 m² op de begane grond en ook nog
eens een verdieping (met stevige trap bereikbaar) van 110 m². De begane grondvloer is van
beton en de verdiepingsvloer is van hout. Grote handmatige overheaddeur aan voorzijde en
aparte loopdeur.
Extra: Nu loopt een SDE subsidie aanvraag, waardoor met de daken elektriciteit opgewekt kan
worden. Hiermee wordt voor de VVE elk jaar 8 duizend euro gegenereerd.

Vraagprijs € 130.000,-

Vraagprijs € 155.000,-

(geen BTW van toepassing)
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Wanneer ik een cliënt de deur wijs, terwijl die net
uit zijn comfortzone komt en zijn emoties deelt,
zorgt alleen maar voor achteruitgang.” Daarnaast
duurt een traject bij haar zo’n twee maanden.
“Het is bewezen dat gewoontes na twee maanden
definitief veranderd kunnen worden. In drie sessies
en thuisopdrachten tussen de sessie door, wordt
de mindset aangepakt en gaat er een wereld open
voor de cliënt. Na de eerste sessie zie ik vaak al
een ander mens. Daar doe ik het voor!”

Interventiepartner van Verheul
Verheul heeft deze ‘magie’ van Carrolien
ook omarmt en daardoor is zij sinds enige
tijd interventiepartner. “Ik word ingezet in
diverse soorten bedrijven, bij diverse soorten
problematiek. Soms is er een medewerker die zich
opeens anders gedraagt, een korter lontje heeft
of zijn emoties voor zich laat spreken, regelmatig
ziek is, een burn-out heeft of er tegenaan zit. In
dat geval kom ik om de hoek kijken. Mijn aanpak is
altijd anders, iedere sessie is anders, omdat elke
persoon en situatie anders is. Bewustwording is
heel belangrijk in de sessies. Daarnaast gebruik ik

De magie van

soms EMDR (Eye Movement Desensitization and

Hoebe Coaching

Reprocessing), in andere gevallen een klankschaal
of laat ik diegene het letterlijk van zich af boksen.”
Inmiddels zijn er vele succesverhalen door
interventie van Carrolien, maar ze wil graag een
stapje verder gaan. “Ik wil voorkomen dat een

Na pesterijen op school en werk, het

Na nog tal van opleidingen en trainingen te hebben

medewerker, leidinggevende of werkgever in een

verlies van haar zus, een relatie met

gevolgd is Carrolien in 2014 haar eigen Mentale

burn-out of andere nare situatie terecht komt.

Coaching Bedrijf gestart. Hoewel Carrolien een

Preventieve aanpak is hierbij het sleutelwoord.

behoorlijke rugzak heeft, is ze ervan overtuigd dat

Wanneer iemand veelvuldig ziek is, snel de

een agressieve alcoholist en maar
liefst drie zware ongevallen te hebben

ze dit moest meemaken om uiteindelijk coach te

aanval zoekt, zich terugtrekt, conflicten creëert

overleeft, werd het pad van Carrolien

kunnen worden. “Het gaat niet om wat er in de

of last heeft van lichamelijke ongemakken, is dat

Hoebe gekruist door een mail over

rugzak zit, maar hoe je er mee omgaat. Juist door

een signaal om mij te contacten! Alleen op die

die vervelende levenslessen voel ik veel aan en kan

manier kunnen we het verzuim indammen, kosten

ik mij goed inleven in anderen. Dat is mijn kracht

besparen en mensen duurzaam gelukkiger op de

en zo ervaren mijn cliënten dat ook.”

werkvloer maken.”

een coachingsopleiding. “Het trok mij
enorm aan en ik heb de studie gevolgd.
Dit heeft mijn leven zodanig in positieve
zin veranderd, dat ik een missie heb
ontwikkeld om andere mensen te helpen
hun doelen te behalen en een fijner
leven te creëren.”

Nét even anders
Carrolien gaat nét even anders te werk dan haar
concullega’s. “Wat ik doe voelt meer als een
missie dan als werk. Ik kijk bijvoorbeeld niet naar
de tijd. Een gesprek kan één tot drie uur duren.
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Meer informatie:
www.hoebecoaching.nl

De wondere wereld

van de AOV
Sinds juli 2018 werkt John Beier als freelancer voor Verheul. Zijn specialisaties zijn
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) en zorgverzekeringen. “Van 2004 tot 2011
heb ik een eigen assurantiekantoor gehad, daarnaast geef ik trainingen over de weten regelgeving binnen AOV en zorgverzekeringen. In 2011 heb ik de advisering even
gelaten voor wat het was, zodat ik mij compleet kon richten op het trainen. Inmiddels
heb ik de ideale combinatie gevonden tussen advisering onder de naam van Verheul en
de vakinhoudelijke trainingen als zelfstandig ondernemer.”
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is in het behandelen van schades. Die manier van
werken spreekt mij enorm aan en ik merk bij mijn
klanten dat zij dit ook als prettig ervaren.”

AOV voor gezin en bedrijf
Als freelancer/zelfstandig ondernemer snapt John
als geen ander hoe belangrijk het is om een AOV
af te sluiten. “Een AOV sluit je niet voor jezelf af,
maar voor de continuïteit van je gezin en/of bedrijf.
Ik zou er niet mee kunnen leven als mijn inkomen
opeens wegvalt, waardoor mijn gezin in financiële
problemen komt. Bij grotere bedrijven, waarbij
bijvoorbeeld drie vennoten de leiding hebben, is

grote klanten dit jaar respectievelijk 6.000,- en

het vaak van belang dat zij zelf voor hun inkomen

12.000,- euro bespaart. Het kan dus nooit kwaad

zorgen als zij onverhoopt langdurig ziek worden.

om jouw AOV nog even extra te (laten) checken.

Meer dan eens komt het voor dat dit niet geregeld

Of je nu 10,- of 10.000,- euro kan besparen,

is en er geen duidelijke afspraken over zijn

alle beetjes zijn meegenomen.” Daarnaast is

vastgelegd. “Veel ondernemers hebben het beter

het belangrijk om na te gaan of de AOV nog

geregeld voor hun personeel dan voor zichzelf.”

steeds bij het beroep van de ondernemer past.
“Ook voor vrouwelijke ondernemers met een

Een AOV helpt ook bij een beetje gemoedsrust. “Als

kinderwens is het van belang om de AOV te

iemand ziek wordt, is er al genoeg om je zorgen

checken en wanneer er een gevaarlijke sport,

over te maken. Mentaal ben je er niet helemaal

zoals motorcross of bungeejumpen, wordt

bij, omdat je bezig bent met een behandeling

uitgeoefend, is het belangrijk om voordat je dit gaat

tegen het langdurig ziek zijn. Daarnaast worden

doen te weten of de verzekeringsmaatschappij

ondernemers soms ook zeer somber, omdat ze

wel uitkeert of niet uitkeert als je door zo’n

even niet weten wat ze nu moeten. Dan is het fijn

risicosport arbeidsongeschikt raakt. Zelf doe ik

als het financiële gedeelte in ieder geval goed is

aan wielrennen. Ook voor die sport heb ik even

geregeld.”

gekeken of er wel wordt uitgekeerd als ik in een
wedstrijd ten val kom en daardoor mijn werk niet

Geen standaard pakketten

meer kan uitvoeren.”

John benadrukt dat een AOV niet een standaard
pakket is. “Je kunt een AOV niet ‘even snel’

Kennismaken met John

regelen. Tenminste, niet als je het goed wilt doen.

John is zich ervan bewust dat de AOV vaak als

Er zijn heel veel mogelijkheden binnen de AOV-

‘duur’ wordt gezien, waardoor ondernemers het

verzekering. Je kunt bijvoorbeeld op basis van het

veelal voor zich uitschuiven. “Het klopt dat de

gehele salaris verzekeren, maar ook een gedeelte

AOV een relatief dure verzekering is, maar als je

of pas na drie maanden of voor in totaal twee jaar.

langdurig ziek wordt en langdurig je werk niet

In al die opties verschilt de premie.” Hierbij geldt

kunt uitvoeren en je hebt nog geen knappe buffer

De samenwerking met Verheul biedt John veel

ook het verschil in risicovolle beroepen, want een

opgebouwd, dan ben je ontzettend blij dat je dit

kansen. “Ten eerste kan ik altijd even overleggen

stratenmaker heeft bijvoorbeeld een hoger risico

hebt geregeld. Anders sta je als ondernemer

met collega’s. Daarnaast is het een groot bedrijf

op arbeidsongeschiktheid dan een bouwadviseur.

echt alleen. Daarom raad ik iedere zelfstandige

met specialisten, waardoor alle verzekeringen

“Daarnaast verschillen de verzekeringen qua

ondernemer aan zich goed te laten informeren

kunnen worden aangeboden, maar tegelijkertijd

dekking. Het is dus een heel uitzoekwerk om de

over de wondere wereld van de AOV. Maak als

is het klein genoeg om persoonlijk contact met

juiste AOV af te sluiten. Daarom neem ik altijd ruim

ondernemer een bewuste keuze op basis van de

de klanten te behouden. Als ik een klant aan

de tijd om alle opties te bespreken met een klant.

juiste informatie. Ik maak graag kennis met de

de telefoon heb voor een AOV en diegene heeft

Zo betaal je alleen waar je behoefte aan hebt.”

ondernemers uit de regio en neem altijd uitgebreid

toevallig net schade opgelopen, verbind ik hem

Bij lopende polissen checkt John of de juiste

de tijd. Het eerste adviesgesprek is natuurlijk

direct door naar mijn collega die weer specialist

premie wordt betaald. “Zo heb ik voor twee

kosteloos!”
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Alie Postmastraat 40 - Schagen

Verbindingsweg 11 - Wieringerwerf
Mooi woonplekje midden in het dorp. Deze bungalow in het centrum van Wieringerwerf ligt een
rustig gelegen straat met uitzicht op wandelaars, fietsers en auto’s. De gehele bungalow is
gelijkvloers waardoor alle faciliteiten in het huis goed te bereiken zijn. Op de begane grond zijn
2 slaapkamers en de woonkamer van ca. 28 m². De badcel is eenvoudig met douche, wastafel
en straalkachel. Bijkeuken met wasmachine plek en cv ketel. Vrijstaande garage ingericht als
berging, maar kan ook worden gebruikt als hobby ruimte of kantoortje. Rondom de woning
is een zeer mooie tuin aangelegd met gazon, beplanting en heggen. Aan de rechterzijde van
de woning is een lange oprit met parkeergelegenheid. Ook is er op de straat voor het huis
gelegenheid om te parkeren. Kavel 634 m².

Deze fraai opgeknapte woning ligt in de kindvriendelijke wijk muggenburg met een grote speeltuin om de hoek. Afgelopen jaar zijn de keuken en badkamer nieuw geïnstalleerd. Daarnaast
is de afwerking verzorgd en is de woning volledig geïsoleerd. Prettig is dat alle vloeren van
beton zijn en de kozijnen van hardhout. Ideaal voor een gezin dat niet teveel wil klussen in de
woning. Verder is de woonkamer lekker licht met grote raampartijen en open keuken voorzien
van alle nodige inbouwapparatuur en praktische eetgelegenheid. Boven zijn 4 slaapkamers en
de in 2018 nieuw geïnstalleerde badkamer met douchecabine, ligbad, toilet, wastafelmeubel
en vloerverwarming. De tuin is bestraat, heeft een houten tuinhuis en achterom.

Vraagprijs € 239.000,-

Vraagprijs € 245.000,-

Westerlanderweg 186 - Westerland

Witte Paal 339 - Schagen

Aan de Westerlanderweg, op 5 autominuten van de A7, staat deze vrijstaande woning met
paardenstallen, paddock, rijbak (17 x 34m), grote stenen schuur/praktijkruimte, garage en
ruime parkeergelegenheid op een kavel van maar liefst 1635 m². Deze, lichte sfeervolle woning heeft een ruime L-vormige straatgerichte woonkamer, keuken en gerenoveerde badkamer (2016) op de begane grond. Daarnaast een tuinkamer met openslaande deuren naar één
van de terrassen. Boven zijn drie slaapkamer te vinden: één aan de voorzijde met inbouwkast,
één aan de zijkant van de woning met grote dakkapel en één aan de achterzijde met toegang
tot het dakterras. Rondom de woning ligt een heerlijke zonnige tuin met gazon, borders en
terrassen. De schuur/praktijkruimte is volledig betegeld en voorzien van eigen keuken en
badkamer. Het achtergelegen, omzoomde gazon biedt talloze mogelijkheden (dieren, speeltoestellen, moestuin etc.) Weidegang (800m²) is evt. extra bij te huren.

Kantoorruimte begane grond of 1e verdieping te huur. Als u een prettige werkplek zoekt waar
u zo gebruik van kunt maken is dit de plek. De ruimtes zijn afgewerkt met tapijt, gespoten
wanden, systeemplafond met inbouwspotjes, pantry met boiler en airconditioning. Verder is
het geheel gemeubileerd met diverse kasten, bureaus en stoelen.

Vraagprijs € 375.000,-

Vraagprijs € 185.000,48

Oerfit met

Oerfit

“Een goede leefstijl is de basis

deed naar planten en zaden, zag ik dat het

van die persoon in kaart plus welke signalen

voor een gezond leven. Wees

ook mogelijk was om kennis in de praktijk toe

het lichaam heeft afgegeven. Uiteindelijk is de

te passen. Dat heeft bij mij een denkproces

behandeling van Oerfit gericht op die allereerste

in gang gezet.” Dat ‘zaadje’ bleef bij Edward

signalen. Wanneer de oorsprong wordt behandeld

groeien en dat leidde ertoe dat hij de opleidingen

lossen de huidige klachten ook op.”

bewust van wat je eet en drinkt,
neem voldoende rust en zorg voor
ontspanning en inspanning, dan

Orthomoleculaire Geneeskunde (ingewikkeld

kun je voorkomen dat je ziek wordt.

woord voor ‘gezond eten’) en klinische Psycho

In de praktijk ziet Edward tal van darmpatiënten

Neuro Immunologie (kPNI) ging doen.

en mensen met ontstekingsklachten. “Deze

Chronische klachten kunnen

aandoeningen hebben veel met elkaar te maken.

worden opgelost door aanpassing

Deze studies deden Edward beseffen dat leefstijl

De oorsprong ligt meestal in de darmen.” Edward

van de leefstijl”, vertelt Edward

dé belangrijkste voorwaarde is voor een lang en

heeft hierbij een klachtenpatroon ontdekt:

Blommaart, eigenaar van praktijk

gezond leven. En dat je daar dus zelf heel veel

“Van chronische oorontstekingen als peuter

invloed op hebt. Inmiddels noemt hij zichzelf

en bronchitis en eczeem in de pubertijd tot

‘leefstijl therapeut’. “Dat woord omvat eigenlijk

gewrichtspijnen als volwassene. Als je bedenkt

alles wat ik doe binnen Oerfit. Ik bekijk de

dat de darm gekoppeld is aan oren, sinussen,

gezondheid van de cliënt als het resultaat van

longen en huid, is het logisch dat als de darm

de totale leefstijl. Dat houdt in dat niet alleen

verstoort raakt, die organen ook klachten geven!”

de voeding wordt bekeken, maar ook zaken

Door ontspannings- en voedingstips kan de darm

als het beweegpatroon, de mate van stress en

weer gaan herstellen, waardoor de lichamelijke

Van bioloog tot leefstijl
therapeut

ontspanning, de sociale interactie en het verleden.”

klachten teruggedrongen worden. “Door de leefstijl

Edward is van oorsprong bioloog, en gepromoveerd

De oorsprong aanpakken

in de biochemie. “Ik wilde altijd het naadje van

En in dat stukje verleden ligt bij het gros van zijn

de kous weten, maar die kennis werd verder niet

cliënten de bron van de klachten. “In het eerste

toegepast. Pas toen ik bij Bejo zaden onderzoek

twee uur durende consult breng ik het leven

Oerfit in Tuitjenhorn.

te veranderen, kun je de balans in het lichaam
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herstellen en daardoor dus weer oerfit worden!”

Meer informatie: www.oerfit.nl

Goudsmidsgilde 12 Medemblik

Jippestraat 66 - Oudesluis
Deze 2/1 kap woning met garage staat op een zeer royale kavel van 570 m²!. Vanuit de zijtuin
met riant houten tuinhuis kijkt u prachtig vrij weg over de landerijen. Bijna alle kozijnen zijn
van kunststof en isolatieglas, net als de topgevel en is in 2012 de serre aangebouwd. Woonkamer, serre en een gedeeltelijk open keuken. 4-pits keramische kookplaat, oven, vaatwasser, close-in-boiler, koelkast en een vrieskast. De bijkeuken heeft een extra keukenblok en
wasmachine- en drogerplek. De garage heeft een elektrisch roldeur. Boven zijn 3 slaapkamers
en een badkamer. De badkamer is eenvoudig en heeft een stoomdouchecabine en wastafel. De
tuin heeft een gazon, terras aan de achterzijde en zijkant, beplanting, bomen en gelegen aan
het water met vrij uitzicht.

Middenwoning met een veel ruimte. De woning is rustig gelegen in autoluwe straat en kindvriendelijke buurt. Eyecatcher van het huis is de ruime moderne keuken in u-opstelling met inbouwapparatuur. Tuingerichte woonkamer met laminaatvloer. Praktische bijkeuken met plek
voor de wasmachine en wasdroger. De woning telt in totaal 4 ruime slaapkamers, waarvan 3
op de 1e etage met hier ook de badkamer, met toilet, ligbad en wastafel. Vaste trap naar 2e
etage met overloop en bergruimte en 4e grote slaapkamer met velux dakraam. Tuin op het
zuidwesten gelegen en toegang door poort naar achtergelegen speeltuin, bestraat en met
stenen fietsenberging. Parkeren doet u bij het dichtbij gelegen parkeerplein.

Vraagprijs € 195.000,-

vraagprijs € 239.000,-

VERKOCHT onder voorbehoud
Kamille 9 - Middenmeer

Lijsterplantsoen 9 - Anna Paulowna
Op een heerlijk rustige plek in een kindvriendelijke buurt vindt u deze grote middenwoning
met ruime achtertuin en dubbele dakkapel! De woonkamer is lekker licht dankzij de grote
raampartijen en opengebroken keuken. Deze keuken is in hoekopstelling geplaatst met diverse inbouwapparatuur. In de bijkeuken is ruimte voor de wasmachine en droger. Op de eerste
verdieping zijn 3 prima slaapkamers en de moderne badkamer met douchehoek, dubbel wastafelmeubel en tweede toilet. De zolderverdieping is helemaal fraai met veel ruimte. Deze heeft
namelijk 2 dakkapellen. Hierdoor is de kamer lekker ruim en licht. Tevens is hier nog een
wastafel geplaatst. De achtertuin is gelegen op het zonnige westen, keurig aangelegd en onderhoudsarm. Kortom, bent u op zoek naar de ideale gezinswoning? Kom dan zeker snel kijken!

Kom nu kijken bij deze verrassend ruime half vrijstaande woning met ruime oprit. Met veel
privacy, zonder direct inkijk van de overburen en vrije ligging aan de achterzijde. U komt binnen via de zij entree met de meterkast en het toilet. De riante en lichte woonkamer heeft
vloerverwarming, een pelletkachel en zonnescreens. Via de keuken loopt u door richting de
bijkeuken met de wasmachine aansluiting en binnendoor naar de geïsoleerde en afgewerkte
garage/berging. Ook op de eerste en tweede verdieping aan ruimte geen gebrek met in totaal 4
grote slaapkamers en de badkamer met ligbad, toilet en douchecabine met stoomfunctie. Aan
het milieu wordt ook gedacht, zo zijn er 14 zonnepanelen en een zonneboiler, wat ook nog eens
leuk is voor de portemonnee. Heerlijke tuin met veranda en geen achterburen. De ligging is op
zuiden dus de zongarantie is aanwezig! Dit geheel op een kavel van ruim 300 m².

Vraagprijs € 295.000,-

Vraagprijs € 185.000,50

Samenwerken

brengt nieuwe kansen

Van eenmanszaak tot bedrijf
met een sterk vierkoppig team;
Brandse-HR uit Bennekom timmert

personeels- en salarisadministratie, of nemen

tussen Verheul en Brandse-HR leidde in 2013 zelfs

deze zelfs volledig uit handen.”

tot het ontstaan van een nieuw initiatief: Hollands
Kroon Risicobeheer, gespecialiseerd in

Elkaar in verbinding brengen

verzuimmanagement.

Als startende ondernemer had Reinhart behoefte

alweer zo’n 12,5 jaar flink aan

aan advies omtrent zaken als verzekeringen,

de weg op het gebied van Human

pensioen en arbeidsongeschiktheid. “Een

Combinatie van zakelijke en
menselijke kant

wederzijdse zakenrelatie bracht mij toen in contact

Professionaliteit en vertrouwen zijn de woorden die

met Verheul. Bij Verheul zelf bleken er ook allerlei

Reinhart gebruikt om de relatie met Verheul te

vragen te spelen op het gebied van personeel en

beschrijven. “Ik heb al mijn privé en zakelijke

organisatie en zo is onze zakelijke relatie

verzekeringen bij Verheul ondergebracht en ben

uiteindelijk ontstaan.”

daar ontzettend tevreden over. Ze zijn uiterst

Brandse-HR helpt Verheul sindsdien met alle HR-

deskundig, betrouwbaar en toegankelijk.” Tot slot

Resource Management.

Eigenaar Reinhart Brandse: “We bieden alles aan

gerelateerde zaken. Dit doet het bedrijf tevens voor

benadrukt de ondernemer het belang van een

wat te maken heeft met het in dienst hebben van

de zakelijke relaties van Verheul, indien daar

combinatie van een zakelijke kant – weten waar je

mensen, zowel voor werkgevers als werknemers.

behoefte aan is. Andersom staat Verheul altijd

het over hebt – en een zachtere, meer menselijke

Op individueel niveau kan je hierbij denken aan

klaar voor de klanten van Brandse-HR. Op die

kant; weten hoe je er samen met mensen uitkomt.

hulp bij conflicten of verzuim, maar ook aan het

manier zijn beide bedrijven in staat allerlei vragen

Reinhart: “Zo werken we zelf, maar dit zie je heel

creëren van ontwikkelingsmogelijkheden. Op

op vele verschillende niveaus te beantwoorden.

duidelijk ook terug bij Verheul.”

beleidsmatig niveau helpen we bedrijven onder

Reinhart merkt op: “Het gaat puur om het met

andere met het aanbrengen van structuur en het

elkaar in verbinding brengen, er is hierbij geen

professionaliseren van hun organisatie. Daarnaast

sprake van zakelijk gewin. De klant moet ermee

bieden wij bedrijven ondersteuning bij de

geholpen zijn!” De bijzondere samenwerking
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meer informatie:
www.brandse-hr.nl

Het gaat helemaal
verkeerd
met de woningmarkt

Een woningaanbod dat dertig procent
lager ligt dan vorig jaar. Vraagprijzen
die met elf procent zijn gestegen. Een
stagnerende nieuwbouwproductie en een
hoeveelheid te koop staande woningen
die slechts één procent van het hele
woningbestand bedraagt. De landelijke
cijfers die onze brancheorganisatie NVM
naar buiten heeft gebracht over het

Eerst maar even het complete landelijke beeld.

huizenmarkt en daarnaast is een nieuwe trend dat

Wat opvalt is dat ondanks het geringe aanbod

expats ervoor kiezen een huis te kopen in plaats

achttien procent van de woningen twee jaar

van te huren. Verder kopen grote bedrijven in

of langer te koop staat. Een reden hiervan zou

groten getale huizen op om huisvesting voor hun

kunnen zijn dat huizenbezitters twijfelen om

personeel veilig te stellen. Het resultaat is dat

een aanbod te accepteren gezien de prijzen die

niet alleen starters maar ook middeninkomens

alsmaar doorstijgen en daarmee het rendement

meer en meer buitenspel komen te staan. Het zijn

dat ze op hun woning kunnen behalen. Hans Bos:

trends die niet alleen Verheul maar ook landelijke

,,Dit is hoe dan ook ander gedrag dan tijdens de

spelers zorgen baren. Zo stelt NVM-voorzitter Ger

vorige huizenhausse voor de crisisjaren: In 2008

Jaarsma: ,,Het is al zover dat kinderen tot na hun

stond maar vier procent van de huizen twee jaar of

dertigste bij hun ouders moeten blijven wonen,

langer in de verkoop.”

omdat er niets betaalbaars voor hen te kopen of te

derde kwartaal bevestigen het beeld
dat algemeen directeur André Vendrig
van Verheul reeds naar buiten heeft

huren valt.”
Door de krapte op de woningmarkt en de stijgende
prijzen vallen steeds meer mensen buiten de boot:
het aantal woningtransacties daalde met twaalf

gebracht. Vendrig maakt zich ernstig

procent in het derde kwartaal, terwijl de prijzen

zorgen. Hans Bos, Directeur Makelaardij

met tien procent opliepen. Een gemiddelde woning

bij Verheul, kan zijn woorden slechts

kost nu 292.000 euro. Voor bestaande huizen
wel te verstaan want de nieuwbouwprijzen liepen

onderschrijven: ,,De huizenprijzen

gemiddeld met zestien procent op tot 355.000 euro!

in Hollands Kroon en Schagen zijn

Hans Bos: ,,Niettemin zijn er nog genoeg

gemiddeld met 7,7 procent toegenomen.

belangstellenden die dit allemaal niet afschrikt,
want de looptijd van de transacties is afgenomen

Daarnaast is het woningaanbod

tot veertig dagen. Dat is de snelste verkooptijd

dramatisch gedaald wat verdere

sinds het jaar 2000!”

prijsstijgingen alleen maar meer in de

Bovendien wordt ruim 34 procent van de

hand werkt. Echter, het gaat verder dan

huizen boven de vraagprijs verkocht. Vooral

alleen dat. Niet alleen in de Randstad

appartementen en tussenwoningen zijn in trek,

maar óók in de Kop van Noord-Holland
met uitzondering van Den Helder.”

niet alleen bij Nederlanders overigens en dat is
ook een probleem. Steeds meer buitenlandse
beleggers begeven zich op de Nederlandse
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Toelichting:
Het aantal verkopen per woningtype komt tot stand op basis van NVM-cijfers. De cijfers illustreren vooral de
verhoudingen qua verkopen tussen de woningtypen.
Meest verkochte woningtype in het derde kwartaal van 2018
Twee onder één kap
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Toelichting:
Ook de ontwikkeling van de woningprijzen is gebaseerd op NVM-cijfers. De prijzen van woningen zijn in het
derde kwartaal van 2018 landelijk gezien met 1,6% gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder. Ten opzichte
van een jaar eerder was er sprake van een prijsstijging van 10,3%. Regionaal kan dit afwijken en ook tussen
woningtypen zitten veel verschillen in de mate waarin de transactieprijs zich ontwikkelt.

Toelichting:
Het aantal verkopen per woningtype komt tot stand op basis van NVM-cijfers. De cijfers illustreren vooral de
verhoudingen qua verkopen tussen de woningtypen.
Meest verkochte woningtype in het derde kwartaal van 2018
Twee onder één kap

Ontwikkeling woningprijzen
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De 400
NVM maakt er overigens wel melding van

gemiddelde, maar de regio lijkt wel met een

Starters alsmede de middeninkomens kunnen

dat350
de verschillen regionaal groot kunnen zijn,

inhaalslag bezig te zijn.
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Toelichting:
Het aantal verkopen per woningtype komt tot stand op basis van NVM-cijfers. De cijfers illustreren vooral de
verhoudingen qua verkopen tussen de woningtypen.
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Toelichting:
Ook de ontwikkeling van de woningprijzen is gebaseerd op NVM-cijfers. De prijzen van woningen zijn in het
derde kwartaal van 2018 landelijk gezien met 1,6% gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder. Ten opzichte
van een jaar eerder was er sprake van een prijsstijging van 10,3%. Regionaal kan dit afwijken en ook tussen
woningtypen zitten veel verschillen in de mate waarin de transactieprijs zich ontwikkelt.

Toelichting:
Het aantal verkopen per woningtype komt tot stand op basis van NVM-cijfers. De cijfers illustreren vooral de
verhoudingen qua verkopen tussen de woningtypen.
Meest verkochte woningtype in het derde kwartaal van 2018
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VERKOCHT onder voorbehoud
Zeis 21-23 Wieringerwerf

Zwinstraat 40 Den Oever
Een gezellige cv-gestookte twee-onder-één-kapwoning met een verassend diepe tuin en een
badkamer op de begane grond. Sfeervolle straatgerichte woonkamer. Een hoekkeuken met
kunststof aanrechtblad, roestvrijstalen spoelbak, oven met 5-pits gasplaat en afzuigkap. De
bijkeuken met plat dak en lichtkoepel heeft een plavuizenvloer met vloerverwarming. Een
portaal met deuren naar het toilet, de badkamer, cv-ketel en wasmachine. De badkamer is
op de begane grond en heeft een ligbad, douchehoek en een wastafelmeubel. Boven zijn twee
slaapkamers waarvan één met een dakkapel en wastafel met warmwater. Het toilet boven
heeft een hangend closet en een fontein. De houten zolder is te bereiken met een vlizotrap.
Tevens heeft de gehele woning dubbelglas. De diepe tuin heeft verrassende elementen zoals
de fruitbomen, buitenverlichting en een houten zonneserre. De kavel is 289 m².

Deze unieke vrijstaande woning met oprit, garage, lift en riante tuin met veel privacy is rustig
gelegen aan de rand van een woonwijk op een perceel van 670m². Oorspronkelijk is de woning
gebouwd als twee 2-onder-1 kapwoningen, maar in 2002 zijn beide woningen door de vorige
eigenaar samengevoegd tot één geheel. De begane grond heeft naast een zeer royale hal,
woonkamer en woonkeuken met bijkeuken meerdere ruimtes die te gebruiken zijn als kantoor, praktijkruimte of slaapkamer. Op de 1e etage zijn 5 ruime slaapkamers en 3 badkamers,
waarvan de masterbedroom een eigen badkamer met luxe ligbad en douchecabine heeft. De
2e etage behelst 3 vertrekken waaronder 1 grote zolderruimte welke zeer geschikt is voor
kantoor, sport-workout-ruimte of extra slaapkamer, een kleine kamer en de technische ruimte
met 2 cv-ketels in cascadeopstelling. De woning heeft een ruime tuin met enkele terrassen
rondom de woning. Tevens is er voldoende parkeerruimte op het erf en op de openbare straat
voor het huis.

Vraagprijs € 439.000,- k.k.

Vraagprijs € 162.500,-

Waddenstraat 22 - Den Oever
Goed onderhouden middenwoning in knus vissersdorp Den Oever met aanbouw en nieuwe keuken (2016). Aan licht
geen gebrek. Aan de achterzijde in de aanbouw een lichtkoepel, wanden en plafond zijn strak afgewerkt, met pvc
vloer en vloerverwarming. Nette badkamer. Drie slaapkamers en toilet met wastafel op 1e etage. Achtertuin volledig bestraat met berging en vlonderterras.

54
54

Vraagprijs € 184.000,-

Re-integratiespecialist Piet-Hein en zijn echtgenote
Deria waarderen de bereikbaarheid en kwaliteit in
het ver- en aankoopproces van hun woning

‘Dienstverlening Verheul

springt eruit’

Sassenheim: het waren beide gemoedelijke dorpen.
Maar Sassenheim is niet het Sassenheim meer
zoals wij dat kenden. Wieringerwerf heeft wel dat

Waarom Verheul? ,,Omdat het bedrijf in de regio een heEL goede naam geniet en je bij

gemoedelijke dorpskarakter gehouden. We kennen

het verkopen en aankopen van onroerend goed graag samenwerkt met een partij die

inmiddels veel mensen in de regio en voelen ons

de lokale huizenmarkt door en door kent. Waarom Hans Bos? ,,Omdat hij als Directeur

hier vertrouwd.”

Makelaardij de meest ervaren man is bij Verheul en bovendien zeer vertrouwd is met
Wieringerwerf. En binnen dat dorp gingen we verhuizen.” Is daarmee alles gezegd over

Expertise van Hans Bos

de meerwaarde die Verheul heeft aangetoond bij het verkopen van de woning van Piet-

Hun oog viel op een vrijstaande woning aan de

Hein en Deria Verdegaal?

Verbindingsweg die van binnen veel groter was dan
ze van buiten leek. Hans Bos kon echter niet hun

”Zeker niet”, benadrukt de voormalige marineman

Snel en vakkundig

aankoopmakelaar zijn aangezien hij ook makelaar

(60) die inmiddels in Noord-Holland en daarbuiten

Snel en vakkundig, zo ging ook de verkoop van de

was van de verkopende partij. Ook dit leek allemaal

een naam geniet als een specialist die mensen met

woning aan de Oosterterp waar de Verdegaals 25

soepel te verlopen, waarbij Bos zich ervoor hard

een arbeidsbeperking weer aan het werk helpt en

jaar woonden. “Binnen een week was de woning

maakte dat de Verdegaals meerdere keren de

organisaties adviseert hoe ziektemeldingen te

verkocht. Hans had alle bezichtigingen goed

woning konden bezichtigen. “We wilden er gewoon

voorkomen. ”De afhandeling van de hypotheek

georganiseerd, in samenwerking met zijn collega

zeker van zijn dat de eerste indruk de juiste was”,

door Michelle Feenstra heeft ook indruk gemaakt.”

Jay Klaaren. Hij was erbij toen ik met de

vertel Deria. “Helaas bleek er bij een latere

uiteindelijke koper de klap erop gaf. Dat ging heel

bezichtiging schade te zijn ontstaan. De verkopende

De Verdegaals hebben het dan over de

plezierig, want ik had voor de eerste kandidaat

partij wilde dat in eerste instantie niet erkennen.

punctualiteit van haar werk. Piet-Hein Verdegaal:

gekozen. Het bod was goed, we kozen voor de

Hans Bos kwam daarmee in een lastig parket. Wij

“Gezien onze leeftijd zaten aan de

mensen bij wie wij het beste gevoel hadden. Die het

hebben daarop zelf besloten bij de notaris een

hypotheekaanvraag wat haken en ogen, maar ze

huis konden waarderen zoals wij dat altijd gedaan

depot vast te leggen, zodat de herstelkosten in de

heeft op een bedrag waarbij het uitgangspunt vijf

hebben.” De reden van de verhuizing was dat de

verkoopprijs verrekend zouden worden. We

nullen was op enkele tientjes na correct berekend

Verdegaals gezien hun leeftijd gelijkvloers wilden

begrijpen gezien de situatie die plotseling

wat onze maandlasten waren. En dat niet alleen, ze

wonen. Aangezien de kinderen uit huis zijn en Piet-

veranderde de aanvankelijke aarzeling van Hans.

vroeg ook door op onderwerpen waar we nooit aan

Hein niet meer gebonden is aan de marine, hij

Hij moest de belangen van de verkoper behartigen

gedacht hadden. Vervolgens wist ze ook snel alles

heeft sinds vijf jaar zijn eigen bedrijf in re-integratie

en had tegelijkertijd een recent verleden met ons.

te berekenen en op papier te zetten. Het ging voor

van arbeidsverzuimende werknemers, werd veelal

Hij heeft uiteindelijk de plooien met de verkopende

ons zelfs iets te snel. Ik begreep iets niet, maar

de vraag gesteld: waarom blijven in Wieringerwerf?

partij glad gestreken waardoor de depotregeling

kon haar rechtstreeks bellen. Ik kreeg haar direct

Waarom niet terug naar Sassenheim waar de

werd afgesproken. Een moeilijke situatie waar

aan de lijn, ze luisterde geduldig en legde

wortels van hen beiden ligt? “Heel eenvoudig: We

Verheul zich van zijn professionele kant heeft laten

vervolgens in heldere bewoordingen uit wat voor

voelen ons hier thuis”, vertelt Deria. “25 jaar

zien. Verder kunnen we alleen maar zeggen dat de

mij tot dan toe niet duidelijk was.”

geleden verschilde Wieringerwerf niet zoveel van

dienstverlening van Verheul eruit springt.”
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Schelphorst 22A4 - Wieringerwerf

Schouw 11 - Wieringerwerf

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

Zeer mooie plek om te wonen met aan de voorzijde een groenstrook. Deze middenwoning heeft
vele pluspunten, want veel is gerenoveerd in het afgelopen jaar. Ruim, veel slaapkamers en
tuin op het zuiden. De gehele begane grond heeft een nieuwe laminaatvloer. Straatgerichte
woonkamer en aan de achterzijde van de woning eetgedeelte met openslaande tuindeuren. De
begane grond doet ruim en licht aan. Dichte keuken in rechte opstelling. Drie ruime slaapkamers op de 1 etage. Tevens is hier de eenvoudige badkamer. Vaste trap naar 2e etage met
voorzolder met plek voor wasmachine en tevens de 4e slaapkamer. Tuin met schuttingen,
terras en gazon. Stenen berging achter in tuin met extra bergruimte en plek voor de fietsen.

Extra: Nu loopt een SDE subsidie aanvraag, waardoor met de daken elektriciteit opgewekt kan
worden. Hiermee wordt voor de VVE elk jaar 8 duizend euro gegenereerd.

Vraagprijs € 64.000,-

Vraagprijs € 175.000,-

(geen BTW van toepassing)

Seringenlaan 13 - Hippolytushoef

Slingerweg 102 - Hippolytushoef

Voor een zeer scherpe prijs kunt u trotse eigenaar worden van deze vrijstaande woning met
ruime oprit en kavel van 379 m². De woning heeft een ruime gezellige straatgerichte woonkamer met openhaard. Dichte keuken in rechte opstelling. Toegang tot bijkeuken met plek voor
de wasmachine en wasdroger. Via de bijkeuken komt u in de garage. Slaapkamer op de begane
grond. De 2e slaapkamer en badkamer zijn op de 1e etage. Ook is hier voldoende (inbouw)
kastruimte. Diepe voortuin, waardoor de woning wat verder van de weg staat. Achtertuin met
terras, gazon, vaste planten en schuttingen rondom. Winkels, scholen en kinderopvang op
loopafstand. De woning dient gemoderniseerd te worden.

Aan de Slingerweg staat deze fijne middenwoning met riante schuur en kunststof kozijnen met
dubbelglas. U komt binnen in een entree met hal, toilet en meterkast. De woonkamer is op de
straat gericht en biedt een leuk vrij uitzicht. De keuken is aan de achterzijde en is eenvoudig,
maar zeer ruim! Op de eerste etage zijn 3 ruime slaapkamers en een badkamer. De tweede
etage heeft een extra (4e) slaapkamer. Zeer gunstige tuinligging op het zuiden, dus u kunt de
gehele middag lekker in het zonnetje zitten. De tuin is ingericht met bestrating en heeft een
achterom. Voor de hobbyist is er bovendien voldoende ruimte in de schuur. De woning dient
wat gemoderniseerd te worden, maar biedt daar alle ruimte voor. Gezien het volume valt er
namelijk een fantastisch geheel van te maken en is dit een prachtige kans voor een starter!
Kom snel kijken!

Vraagprijs € 232.500,-

Vraagprijs € 184.000,56

Rob Kroon van Kroon Organisatie Advies uit Krommenie is al jaren specialist op
het gebied van veiligheid, kwaliteit, gezondheid en arbowetgeving. Zo helpt hij
ondernemers onder meer te voldoen aan de eisen die gesteld worden vanuit de
Arbowet. De risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) (het inventariseren van de
mogelijke gevaren van de werkzaamheden) is hierbij onmisbaar.

Rob: “Het is belangrijk mensen bewust te maken

samenwerking met Verheul top! We hebben een

van de gevaren en de risico’s binnen een bedrijf.

heel goede verstandhouding en ik hoop dat we

Door deze grondig te evalueren en vervolgens een

in de toekomst nog meer voor elkaar kunnen

plan van aanpak op te stellen, kun je ongevallen

betekenen.”

en incidenten verminderen en creëer je een
gezondere werkomgeving.

Compleet dienstenpakket

Het uiteindelijke doel is het terugdringen van het

Naast de RI&E en het plan van aanpak, levert

ziekteverzuim.”

Kroon Organisatie Advies nog andere diensten,

Kroon Organisatie Advies
specialist in risico-inventarisatie
RI&E wettelijke verplicht

zoals ISO certificeringen, hulp bij het opstellen

De RI&E is een wettelijke verplichting voor

van een bedrijfsnoodplan en cursussen BHV

bedrijven waarvan de medewerkers gezamenlijk

(Bedrijfshulpverlening) en VCA (Veiligheid,

(in totaal) meer dan 40 uur per week arbeid

gezondheid en milieu Checklist Aannemers). “Ook

verrichten. “Helaas zijn veel bedrijven hier niet van

voor Verheul verzorgen wij de BHV cursussen.

op de hoogte, vaak uit onwetendheid. Bovendien

Zowel voor de eigen medewerkers als voor

heeft deze wet niet alleen betrekking op personeel

mensen van buitenaf.”

in loondienst, maar ook op zzp’ers die worden

Een ander belangrijk product in het dienstenpakket

ingehuurd. En met een eenmalige RI&E ben je er

is de AED (Automatische Externe Defibrillator).

nog niet, het moet allemaal regelmatig geüpdatet

“Hierover is de laatste tijd veel te doen in de media.

worden.”

De apparaten zijn helaas vaak moeilijk te vinden of
nauwelijks te bereiken en op die manier ontstaat er

Ook voor Verheul verzorgt Kroon Organisatie

een tekort. Bij ons is het mogelijk er één te huren

Advies de RI&E en het plan van aanpak. “Dit

of te kopen, al dan niet in combinatie met een

doen wij zowel voor Verheul zelf als voor hun

servicecontract.”

klanten. Als organisaties bijvoorbeeld een
bedrijfsverzekering willen afsluiten, zullen zij aan
bepaalde polisvoorwaarden moeten voldoen. Eén
van die voorwaarden is de RI&E. Daarin kunnen
wij dan weer van betekenis zijn. Bovendien is de
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Meer informatie:
www.arboplanet.nl

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 501 m³ en gebruiksoppervlakte wonen 126 m². Het voormalig
bankgebouw wordt verbouwd tot een tweetal woningen. Belt u ons gerust
voor meer informatie!

Vraagprijs € 180.000,58

Eerlijk, direct en met die typische
West-Fries nuchterheid. Dat was
de eerste indruk die Daniëlle en
Michel Jaakke kregen van Tom
Beerepoot. In korte tijd konden ze
aan die kwalificaties, die ze al zeer
waarderen, ook nog bedreven én
gedreven toevoegen. ,,Wij zijn fan van
Tom geworden. Het liefste hadden we
hem niet alleen als verkoop- maar
ook als aankoopmakelaar gehad
voor de woning waarvoor gekozen
hebben”, vertelt het stel uit Anna
Paulowna. ,,Maar dat kon niet, omdat
hij ook verkoopmakelaar van de
eigenaren van dat huis was. In de
bezichtigingen die wij daarvoor
hadden gehad fungeerde Tom wel als
aankoopmakelaar. En hoewel het
toen dus toen niet tot een koop kwam,
bewees hij wel zijn meerwaarde.”

‘Wij zijn fan

van Tom en Verheul geworden’

Anna Paulowna gaat veel verder terug. Zij woont

beetje mijn droomwoning. Ze toont zogezegd en is

er sinds haar eerste levensjaar met een kort

ook ruimer dan dit huis. En er is een garage waar

intermezzo in Hoorn, hij staat er geregistreerd

Michel, die graag zelf onderhoud pleegt aan zijn

sinds 1968 en is er op een korte periode in

auto, zijn gang kan gaan.”

Julianadorp na ook altijd woonachtig geweest.
In 1997 kocht hij de woning aan het Zwanenlaan

Het was voor Tom Beerepoot als verkopende

waarvan de sleutels binnenkort overdraagt aan

makelaar de taak om naar beide partijen een

Daniëlle, die werkzaam is als HR-adviseur en

de nieuwe eigenaren, een jong stel. ,,Tevens via

objectief advies te geven en toch te wijzen op

dus over de nodige mensenkennis beschikt, wijst

Verheul”, vertelt de 54-jarige die een landelijke

de krenten uit de pap. ,,Daarin is hij met verve

hierbij op een woning waar zij eerder interesse

inspecteur is van speeltoestellen in de buitenlucht.

geslaagd.”, aldus Michel. ,,Om daarvan een

in hadden maar waarbij het dus niet tot een koop

,,Alleen toen uiteraard als aankoopmakelaar en

voorbeeld te geven: Die garage was omgebouwd

kwam. ,,Ik en Michel hadden het gevoel om aan

niet als verkoopmakelaar. Ik was toen ook erg

tot bergruimte, maar door mij te wijzen op het

de vraagprijs te voldoen. Maar je zag aan Tom dat

tevreden, want de woningmarkt was ook destijds

aantal vierkante meters, de indeling en de extra

hij het niet vertrouwde. Hij keek achter kasten, in

overspannen. Voor deze woning waren destijds

ruimte die erbij betrokken kon worden heeft hij

laden en bij wijze van spreken door de muur heen.

vier of vijf gegadigden. Verheul heeft mij toen

mij overtuigd en ook naar de verkopende partij zijn

En vervolgens stak hij zijn arm uit het raam en

geadviseerd met zo bleek het juiste bod. Ook over

meerwaarde aangetoond.”

peuterde in het kozijn. Het resultaat zat aan zijn

de hypotheek was en ben ik erg tevreden.”

vingers oftewel dat hout was verrot. We waren

En niet alleen hij, zo benadrukken beiden. ,,Ook

toen wel héél blij met hem, want we hadden

De woning aan het Zwanenlaan is voor een

Michelle Feenstra heeft indruk gemaakt als

anders, wanneer wij hadden doorgezet, echt teveel

tussenwoning groot en ligt beschut en beschermd

hypotheekadviseur. Zij heeft in alle openheid

betaald.”

qua verkeer waardoor het ideaal is voor een familie

alles snel en vakkundig geregeld. Wij zijn

met opgroeiende kinderen. ,,Maar nu die groter zijn

inmiddels zo overtuigd geraakt van Verheul als

Daniëlle en Michel, die samen vier kinderen

wilde ik meer een plek waar wijzelf ook meer ons

organisatie dat wij erover nadenken om ook

hebben in de leeftijd van achttien tot 22 jaar,

ei kwijt kunnen”, vertelt Daniëlle. ,,De twee-onder-

onze verzekeringsportefeuille naar haar over te

wonen tien jaar samen, maar hun geschiedenis in

een-kap woning waar wij naar toegaan is toch een

hevelen.”
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VERKOCHT onder voorbehoud
Kogerlaan 8 - Schagen

Witte Paal 345 - Schagen

Een woning om door een ringetje te halen!! In de prachtige woonwijk Hoep-Noord staat deze
riante en compleet uitgevoerde twee onder één kap woning (bouwjaar 2002) met garage, 5
slaapkamers, 3 vaste trappen, zonnepanelen, energielabel A en een mooie achtertuin met
een strakke vijver. De woning heeft circa 172 m² gebruiksoppervlakte en 594 m³ inhoud. De
voorzieningen als winkels, scholen, station, sportvoorzieningen, bioscoop etc. zijn snel en goed
bereikbaar op korte afstand. Buitenom refereert het pand aan de gewilde jaren ‘30-bouwstijl
o.a.; robuuste bouw, rode gevelsteen en brede dakgoot overstekken. De woning is goed onderhouden en heeft in alle ruimtes gestuukte wanden en op de begane grond en 1e verdieping
houten vloeren. De woning heeft het Energielabel A, CV-ketel uit 2017 met thermostaat te
bedienen via een app. Op het dak liggen 14 zonnepanelen (ook met app).

Op de entreelocatie van de Witte Paal staat dit bijzonder fraaie en multifunctionele bedrijfspand. Het pand ligt op een zichtlocatie en is gelegen aan de zijkant van tuincentrum Overvecht. Het pand maakt onderdeel uit van een kleinschalig bedrijfscomplex ‘De Schager Poort’
wat in 2001 is gerealiseerd. Deze bedrijfsruimte is voor meerdere bedrijven zeer geschikt mede
dankzij de overheaddeur. De bestemming is ruim en de ruimte makkelijk in te delen. Beneden
is een grote open ruimte met veel opslagruimte achter de overheaddeur, 2 kantoor annex
spreekruimtes en een toilet. Boven is een grote open kantoorruimte met meerdere werkplekken, een spreekkamer en de pantry met keukenblok en c.v. opstelling. Beide verdiepingen
hebben circa 90 m² vloeroppervlakte, totaal is er dus 180 m² bedrijfsoppervlakte. Het pand
wordt turn key opgeleverd met alle aansluitingen en voorzieningen. Op het grote binnenterrein
zijn voldoende parkeerplekken. Aan de buitenzijde kijkt u middels de vele ramen vrij over de
weg, waar uw bedrijfsreclame aan de gevel goed opvalt.

vanafprijs € 150.000,vraagprijs € 165.000,-

Vraagprijs € 425.000,- k.k

Meerval 60 - Schagen

Molenveld 21 - Anna Paulowna
2/1 kapwoning met garage in jaren ‘30 stijl. Robuust van buiten, licht en open van binnen. De
eigen oprit geeft toegang tot de garage met een kanteldeur. De tuinkamer (2016) heeft glazen
wanden en schuifdeuren, een houten vloer en plafond met lichtkoepels en spotjes. Vanuit de
tuinkamer kunt u genieten van de rust en het groen in de tuin. De woonkamer heeft kamerbrede vensterbank met lage radiatorombouw. De keuken heeft een vijfpits fornuis, vaatwasser,
koelkast en magnetron/oven. Overdekte veranda met glazen schuifdeuren. In de garage is o.a.
het witgoed geplaatst. De woning biedt het comfort van aangename warmte in de winter en
verkoeling in de zomer. De tuin is onderhoudsvriendelijk ingericht.

Deze hoekwoning is prachtig gelegen in de nieuwe woonwijk Nes Noord met fantastisch zicht
op water en aangelegd park. De woning is in 2012 gebouwd waardoor de woning met de nieuwste materialen gebouwd is en dus super zuinig (Energielabel A). In de gehele woning is vloerverwarming aanwezig. Moderne keuken met ruimte voor een eettafel. Via het trappetje sta je in
de woonkamer met dubbele tuindeuren en zijraam met uitzicht over water en park. Boven zijn
3 slaapkamers en de luxe badkamer met glazen inloopdouche, 2e toilet, wastafelmeubel en
uiteraard vloerverwarming. De ouderslaapkamer heeft een vaste kastenwand. De ruime zolder
heeft ruimte voor een 4e en mogelijk 5e slaapkamer, mede dankzij de dakkapel. Hier is ook de
cv opstelling en wasmachine en drogeraansluiting. De tuin ligt aan het water.

vanafprijs € 270.000,Vraagprijs € 289.000,-

Vraagprijs € 285.000,60

Arbeidsrecht advocaat & Mediator

Rensen Advocaten in Alkmaar houdt
zich al ruim dertig jaar dagelijks bezig

Verzuim vraagt om een
adequate aanpak

Mediation: eerste stap naar
herstel

met juridische dienstverlening aan

Wanneer het over verzuim binnen de arbeidsrelatie

Arbeidsrelaties en emoties horen nu eenmaal bij

gaat, geeft Beatrijs aan dat het voor een werkgever

elkaar, laat Esther weten. “Werk is een groot deel

verstandig is om zo vroeg mogelijk in het proces

van iemands leven en als daar iets niet goed gaat,

bedrijven, non-profitinstellingen, het
MKB en de particulier in de regio. Mr.

aan te kloppen bij de arbeidsrecht advocaat.

heeft dat veel impact. Wanneer er een conflict

Beatrijs Dijkstra is gespecialiseerd

“Wanneer er bij verzuim bijvoorbeeld problemen

dreigt te ontstaan of al ontstaan is, kan men

in het arbeidsrecht en haar collega

ontstaan over de re-integratie of als het niet meer

mediation aanvragen.” Mediation is een middel om

lukt om goede afspraken te maken, is het van

het gesprek weer in beweging te krijgen.

Mr. Esther den Haan - Van Wijk is
daarnaast mediator. “Met twaalf

belang dat de werkgever contact met ons opneemt.
Juist door adequaat te handelen, kan verdere

“Soms kunnen werknemer en werkgever niet

advocaten, die elk specialist zijn

escalatie of een juridische procedure worden

meer met elkaar praten, waardoor de sfeer nog

op een eigen rechtsgebied, zijn wij

voorkomen.”

grimmiger wordt en dat kan leiden tot verzuim.

één van de grotere kantoren in de
Noordkop. Hierdoor kunnen we breed

Om dit en om procedures te voorkomen wordt
Vroeg contact tussen de arbeidsrecht advocaat en

mediation ingezet. Uit ervaring weet ik dat vaak al

werkgever is daarnaast van belang voor de juiste

in de eerste sessie het ‘oude zeer’ is besproken

inzetten op diverse problematieken

dossiervorming. “Daar hameren we altijd op. Het

en dat de arbeidsrelatie, na goede afspraken

vanuit de markt”, vertelt Esther.

dossier dient als een soort naslagwerk. Op het

te hebben gemaakt, gewoon weer kan worden

moment dat er echt een discussie ontstaat, staan

voortgezet. Zowel Beatrijs als ik proberen in eerste

de feitelijkheden op papier. Zo kan een werkgever

instantie altijd het gesprek op gang te krijgen, dat

laten zien dat hij alle stappen heeft gevolgd en

is vaak de eerste stap naar herstel.”

kan de werknemer lezen dat hij een eerlijke kans
krijgt. Daarnaast is een werkgever verplicht voor
de Wet Verbetering Poortwachter deze stappen in
kaart te brengen.”
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Meer informatie:
www.rensenadvocaten.nl

Verheul ontzorgt
ook maatschappelijk

Verheul doet volop aan
maatschappelijk verantwoord
ondernemen, waarin de jeugd,

Daaraan hebben we ons bestaan te danken,

de regionale betrokkenheid,

maar dat houdt ook een verantwoordelijkheid

leergierigheid en sportiviteit centraal

in om aan die gemeenschap bij te dragen. Dat

Kinderen zitten tegenwoordig veel op hun

staan. Professionaliteit is één,

doen wij dan ook, op diverse terreinen. Binnen

smartphone of gamen achter de PC, dit zorgt voor

ons maatschappelijk ondernemen staan de

een gebrek aan beweging en fysieke interactie.

waarden (jeugd-)sportiviteit, leergierigheid en

Het is een uitdaging voor elke ouder en docent

betrokkenheid centraal.

om dit om te buigen. Dit maatschappelijke gevaar

maar betrokkenheid is minstens zo
belangrijk. Uiteraard bij onze klanten

maakt dat het Verheul jeugdvoetbaltoernooi, dat

en ook buiten het werkveld. Verheul

Kinderen in beweging brengen

dit jaar haar twintigste editie beleefde, steeds

Dat laatste begrip, dat is de rode lijn in al onze

belangrijker wordt als uithangbord van sportiviteit

handelingen. Binnen én buiten onze kantoren.

en betrokkenheid voor elk kind. Daarnaast blijft

verzekeringen en geldzaken een

Het Verheul jeugdvoetbaltoernooi, dat elk

de gezelligheid en de gemoedelijkheid door de

verplichting heeft

voorjaar gehouden wordt bij steeds een andere

jaren heen hetzelfde… En ook dat is in deze tijd,

club in Hollands Kroon, is inmiddels een heel

waarin mensen steeds verder van elkaar af komen

bekend voorbeeld van onze maatschappelijke

te staan, een meerwaarde. Het jeugdevenement

betrokkenheid. Fit- en gezondheid van de jeugd is

wordt gewaardeerd als één van de weinige

steeds belangrijker. In de media, in overheidsbeleid

momenten dat heel veel jeugd uit de hele regio bij

algemeen, op scholen en bij de gezinnen thuis in

elkaar komt. Waar niet via social media, maar door

het bijzonder.

écht contact nieuwe vriendschappen ontstaan.

beseft dat het als toonaangevend
lokaal bedrijf in de makelaardij,

naar de gemeenschap.
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Sportiviteit is een leidraad bij de makelaarsgroep van verheul!
Talentontwikkelingsprogramma
TopKids
Het liefst zouden we zien dat denksporten
een vast onderdeel gaan uitmaken van het
lesprogramma op elke Noordkop-school en/of
van het talentontwikkelingsprogramma TopKids,
waar wij nu al vele jaren de belangrijkste financieel
ondersteuner van zijn. Breintraining bevordert
namelijk de leergierigheid, wat ook een belangrijk
onderdeel van onze bedrijfsfilosofie is. Dit begrip
is voor de toekomst van elk individu én van onze
onderneming misschien wel het belangrijkste,
want leergierigheid leidt tot het verleggen van
je grenzen en daarmee tot vernieuwing en
verbeteringen.
Daarbij is het wel belangrijk om te weten waar
je talenten liggen en dat is nu waar TopKids voor
bedoeld is. Gedurende vier dagdelen, die twee
klassikale lessen omvatten en twee keer vier uur
les in de gymzaal, krijgen basisschoolleerlingen
inzicht in hun kansen en beperkingen. Uiteraard
staan de positieve dingen voorop, dáár krijgen ze
meer zelfvertrouwen van. De docent is in ieder
geval verzekerd van de aandacht van de kinderen,
want de docenten zijn voormalig topsporters en
bijvoorbeeld muzikanten. De bewegingslessen
worden verzorgd door professionele trainers uit
het betaalde voetbal.
Hun aandacht, uw aandacht, dat is onze zorg.

Gezondheid van lichaam en geest

Wij zien ‘het ontzorgen van’ niet alleen als een

Ook intern neemt gezondheid een steeds

bedrijfsmatige, maar ook als een maatschappelijke

belangrijkere plek in als begrip. Daarom worden

taak.

de dagjes uit met collega’s steeds sportiever en

Hans Bos, Peter van Trappen &
André Vendrig (directie Verheul)

onze deelname aan de halve marathon van Texel
en deelnames aan andere hardloopevenementen
steeds talrijker. Met het jaarlijkse hardloopfestijn

onderschatten. Schaken is goed voor het analytisch

op Texel doen dit jaar zelfs vijftig collega’s en

vermogen en het aanscherpen van de rekenkunst.

relaties mee. Vele zijn al in voorbereiding.

En dan is er nog de mentale weerbaarheid die

Tegelijkertijd is het trainen van de hersenen

daaraan gekoppeld is: een voetbalwedstrijd kun

minstens zo belangrijk. Ook op dat gebied

je in korte tijd verliezen en weggeven, maar na

willen we een maatschappelijk signaal afgeven

urenlang zwoegen de koning om moeten leggen

en daarom zijn we nu al een paar jaar hoofd

komt veel harder aan. Dankzij Verheul krijgen

jeugdsponsor van schaakvereniging Magnus

de kinderen bij Mach les van een gediplomeerd

Anna Paulowna Chess in Schagen (Mach). Het

trainer, wordt er op enkele scholen lesgegeven

baart ons namelijk zorgen dat heel veel ouders

en wordt er eenmaal per jaar een jeugdtoernooi

wel de fysieke ontwikkeling van hun kind serieus

gehouden waar zo’n honderd kinderen

nemen, maar de meerwaarde van breintraining

uit de hele provincie op afkomen.
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Sportlaan 57b - Oudesluis

StroeËrweg 4 - Hippolytushoef
Wieringer boerderij op Stroe te koop. Op het mooiste stukje Wieringen is nu de meest karakteristieke woning van Wieringen te koop. Een Wieringer boerderij, geschikt als een grote woning,
of, zoals nu het geval is, in tweeën te bewonen in een appartement op de begane grond en een
appartement op de eerste en tweede etage. Om de boerderij heen ligt een groot stuk weiland.
De kavel is in totaal 3.335 m². Het bouwjaar is recent, namelijk 2001, dus de bouwkwaliteit is
optimaal en het object is super geïsoleerd.

Bent u op zoek naar een grote en nostalgische bedrijfsruimte? Zoek dan niet verder! Wij hebben voor u de perfecte ruimte om uw bedrijf te vergroten of om uw atelier in te maken. Bedrijfsruimte of opslagruimte of atelierruimte. Diverse vertrekken en ook nog een grote zolder.
Voormalige gymzaal uit de jaren 30 nabij Schagen, ‘t Zand en Anna Paulowna - Noord-Holland.
Nog uit te voeren onderhoud en aanpassingen in overleg. Huurperiode 1 á 2 jaar. Waarborgsom: 3 maanden huur. NIET voor huisvesting seizoenarbeiders. De oppervlakte van de zaal met
bergingen is 162 m², een balustrade 26 m², kantoor 1e etage van 45 m². Een tweede etage
met berging van ca. 50 m².

Huurprijs € 1.950,- p. mnd
Servicekosten:
Huurprijsbetaling
Huurovereenkomst
Huur termijn

voor gezamenlijk elektra en gasverbruik ca. € 200,- per maand
Per maand vooruit te betalen
Standaard ROZ-model
Duur 1 a 2 jaar.

Vraagprijs € 750.000,-

Vogelzand 2272 - Julianadorp

Van Pomerenstraat 5 - Hippolytushoef

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

Nette 2-onder-1-kapwoning met een in 2015 nieuw aangebouwde erker aan de voorzijde en
een nieuwe keuken uit 2016. Een groot gedeelte van de begane grond heeft vloerverwarming
(woonkamer en keuken) en de ruime woonkamer heeft ook nog eens openslaande tuindeuren.
Nieuwe keuken met veel inbouwapparatuur. Boven zijn 3 slaapkamers en de badkamer. Prachtige ligging aan een rustige straat. Overdekte voorentree met hal, trapopgang en meterkast
met voldoende groepen en een aardlekschakelaar. Vanuit de hal komt in de straatgerichte
woonkamer met erker en veel licht door subtiele raampartijen. De wanden en het plafond zijn
strak afgewerkt. In 2015 is er een geïsoleerde betonvloer (balken-broodjes constructie) op
de begane grond gerealiseerd. Er ligt een lichtgrijze pvc vloer over de gehele begane grond.
Perfect in onderhoud. De vloer wordt doorgetrokken naar de open eetkamer met openslaande
tuindeuren. Open keuken in hoekopstelling (2016) met voldoende kastruimte en onder andere
5 pits gaskookplaat, koelkast en vaatwasser.

Vraagprijs € 225.000,-

Vraagprijs € 690.000,64

Solids Control Services
Environmental B.V. (SCS) bouwt
en installeert apparatuur voor
de scheiding van vaste stoffen
en vloeistoffen, ten behoeve
van procesindustrieën, onshore,
offshore, en de agrarische sector.
SCS onderhoudt en repareert deze
apparatuur binnenshuis in haar
werkplaats in Den Helder.

Wereldwijd,

maar toch persoonlijk
delen worden met een schudzeef verwijderd en

enorme taak, waardoor ik minder tijd had voor

de centrifuge haalt de overgebleven ongewenste

andere belangrijke support kwesties binnen het

stoffen eruit.” In de agrarische sector heeft SCS

bedrijf. Wij zijn zo’n twee jaar geleden gebruik

vooral te maken met mestoverschotten. “Deze

gaan maken van de diensten van Hollands Kroon

moeten ontwaterd worden, zodat van de vaste

Risicobeheer (HKR) en dat is gewoon heerlijk. Je

stoffen onder andere weer bemestingskorrels

wordt ontlast op de juiste momenten, waardoor je
tijd overhoudt voor andere taken.”

De dagelijkse leiding van SCS valt onder John

kunnen worden gemaakt. Het overgebleven water

Gout (industrie), Rick van Dijk (waterzuivering en

wordt gezuiverd en kan gedumpt worden, zonder

agrarische sector), Truus van Ooijen (support en

dat het milieu wordt aangetast.”

office) en Tamis Bot (on/offshore en Werkplaats).

In de afgelopen jaren heeft SCS te maken gehad
met meerdere re-integraties, waarbij HKR

“Het bedrijf is in 1983 opgericht, waarbij het

Lekker gewoon

veel ontzorgde. “Het team van HKR was vanaf

bouwen en installeren van centrifuges in de

Het bouwen en installeren van de

de ziekmelding tot aan het daadwerkelijk re-

offshore de core business was. Door de onzekere

scheidingsapparatuur doet SCS met een team van

integreren betrokken. Extra fijn is dat ze snel

tijden in de on/offshore hebben we inmiddels

zo’n 25 fulltimers en nog enkele uitzendkrachten.

kunnen schakelen en het beste voor hebben met

de werkzaamheden ook naar andere sectoren

Truus van Ooijen is dagelijks betrokken bij dit

zowel de werknemer als de werkgever.” Daarnaast

gebracht. We opereren wereldwijd”, vertelt Tamis.

team. “Bij SCS hebben we een ons-kent-ons-

vindt Truus het prettig dat alle zaken gewoon

bedrijfscultuur. De persoonlijke aanpak staat

doorlopen als zij bijvoorbeeld met vakantie is. “Een

bij ons hoog in het vaandel. Kortom; ‘doe maar

belletje naar HKR en het is geregeld. Deze manier

gewoon, dan doe je al gek genoeg’.”

van samenwerken is ‘lekker gewoon’ en dat werkt

Scheiding van vaste stoffen en
vloeistoffen
Het scheidingsprincipe blijft voor zowel de on/

uitstekend!”

offshore als voor de industrie en de agrarische

De support- en office manager deed in haar vorige

sector hetzelfde. “Tijdens het boren bij de on/

baan de algehele papier rompslomp betreffende

offshore, komt er bijvoorbeeld klei of zandsteen in

het personeel. Van salarisadministratie tot aan

de mud te zitten. Deze wil je eruit gefilterd hebben,

het verzuim en het indienen van de gegevens voor

omdat de mud anders vervuild raakt. De grove

de Wet verbetering poortwachter. “Dat was een
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Meer informatie:
solidscontrolservices.com

VERKOCHT onder voorbehoud
Sportweg 13 - Middenmeer

Tjatting 35 - Hippolytushoef

Deze hoekwoning met zeer lange garage 14 x 4 mtr. biedt veel mogelijkheden. De entree is
aan de voorzijde met vestibule en toilet. De doorzon woonkamer heeft veel lichtinval en aan de
voorzijde een buitenzonnescherm elektrisch en met afstandbediening. De keuken is eenvoudig
met boven- en onderkastjes, een 4-pits gaskookplaat en afzuigkap. Boven zijn 3 slaapkamers
en een badkamer die voor 3/4 betegeld is met o.a. douche en wastafelmeubel. Op de 2e etage
is de overloop en de 4e slaapkamer met zijraam. Naast de slaapkamer is er ook nog een aparte
bergruimte aanwezig. Achter het huis is de diepe zonnige tuin met gazon, beplanting en diepe
garage. Aan de zijkant naast de woning is tevens plaats voor 2 auto’s op de eigen oprit. Mooie
kans voor een handige starter die ook veel hobbyruimte nodig heeft.

Extra grote twee-onder-een kap woning (ca. 550 m³!) met garage. Zij-entree, met de meterkast en het toilet. De woonkamer heeft een prachtige massief eikenhouten vloer en de erker
aan de voorzijde biedt een fantastisch vrij uitzicht over de Hippolytushoeverkoogh. Via prachtige ensuite deuren bereikt u de splinternieuwe leefkeuken welke van alle hedendaagse luxe is
voorzien. Onlangs is de garage volledig verbouwd (en geïsoleerd) tot grote bijkeuken met een
praktische kastenwand en nieuwe buitendeuren. Boven zijn 3 slaapkamers en een badkamer
met een inloopdouche, groot hoekligbad, dubbele wastafels met lade en een 2e wandcloset.
De 2e etage is een grote open ruimte met een dakkapel. De tuin is keurig aangelegd en biedt
meerdere zitplekken. Op de oprit kunt u meerdere auto’s parkeren.

Vraagprijs € 198.000,-

Vraagprijs € 325.000,-

VERKOCHT onder voorbehoud

VERKOCHT binnen 1 week
Werfstraat 6 - Wieringerwerf

Van Ewijcksvaart 5 - Anna Paulowna

Heerlijk wonen in deze nette, sfeervolle en ruime twee-onder-een kap woning uit 2005, gebouwd in de stijl van de dertiger jaren. De zij-entree, hal met toilet en meterkast. Ruime
L-vorm woonkamer en open keuken met alle benodigde apparatuur. Prachtige gerookt eiken
parketvloer woonkamer. In de onderhoudsarme tuin (in 2017 geheel nieuw aangelegd) heeft
u veel privacy. Vanuit de tuin is er toegang tot de garage. Boven overloop met toegang tot 3
slaapkamers en de badkamer. In de royale masterbedroom (20 m³) is een grote vaste kast
met schuifdeuren over de gehele wand. In de luxe badkamer is een hangend toilet, douche
en wastafel. Vaste trap naar ruime zolderruimte, waar eventueel een vierde (en vijfde) kamer
gerealiseerd kan worden. Hier hangt de cv-ketel en mechanische afzuiging. Op beide etages
ligt laminaat op de vloer. Alle ramen op de verdiepingen zijn voorzien van ingebouwde vliegenhorren. De tuin ligt op het noord-westen en biedt u volop privacy.

Bijzondere woning met praktijkruimten ( 1.140 m³, kavel 3.620 m²). 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 zijn 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 € 465.000,-

Vraagprijs € 269.000,66

Wij bedanken onze relaties
voor hun bijdrage in ons magazine

R/Partners

vitalics

psychologie biesheuvel

Mijnders
Arbeidsdeskundig Advies

jilles de wit

herenbos

Hoebe Coaching

Oerfit

Brandse-HR

Piet-Hein en deria Verdegaal

Kroon Organisatie Advies

Daniëlle en Michel Jaakke

rensen advocaten

solids control services

fia-fysiotherapie

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

