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In het Crown Business Center Zoetermeer worden 
kantoorunits aangeboden, variërend vanaf 20 m2 
tot honderden vierkante meters. Ondernemers 
kunnen profiteren van het full-service pakket met 
een centrale receptie, telefonie, internet en de 
mogelijkheid tot het boeken van vergaderfaciliteiten, 
bijvoorbeeld in combinatie met een netwerkborrel. 
De openingstijden van de receptie zijn van maandag 
tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur. 

Boerhaavelaan 40
2713 HX Zoetermeer
06 - 537 913 89
m.schuitemaker@deraadmakelaars.nl
www.crown-bc.nl
www.deraadmakelaars.nl

CROWN BUSINESS CENTER LEEFT MEER EN MEER
MEDE DANKZIJ ZOETERMEERSE ZAKENVROUWEN

De Zoetermeerse Zakenvrouwen hebben het nog 
steeds over het uitzicht vanuit het Crown Business 
Center Zoetermeer. Op de dertiende etage van het 
businesscenter, in het verlengde van de Nelson 
Mandelabrug, heb je een fraaie uitkijk over 
Zoetermeer. Dat ondervonden de Zoetermeerse 
Zakenvrouwen vorige maand tijdens hun evenement 
‘Groei met Zoetermeerse Zakenvrouwen’. Het 
mooie uitzicht was uiteraard niet de enige reden 
voor de samenwerking tussen de community en de 
aanbieder van kantoorunits en vergaderruimtes.
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Op 17 oktober was het Crown Business 
Center de gastheer van het evenement 
‘Groei met Zoetermeerse Zakenvrou-
wen’. Het was voor het Crown Business 
Center een van de eerste evenementen, 
na de Startersdag voor starters, zzp’ers & 
small business owners in mei. Via de 
Startersdag kwam Marloes de Ruiter, 
founder van Zoetermeerse Zakenvrou-
wen, in aanraking met het Crown Busi-
ness Center. Zoetermeerse Zakenvrou-
wen is een platform voor carrièrevrouwen 
in de regio Zoetermeer. Zoetermeerse 
Zakenvrouwen ondersteunt vrouwen met 
hun idee om een eigen onderneming te 
starten of net zijn begonnen met hun 
eigen bedrijf. Vijf keer per jaar houden zij 
gratis bijeenkomsten. “Bij onze meetings 
staat niemand alleen. Iedereen is gelijk. 
Sommige vrouwen vinden het eng om bij 
een gesprek in te breken, vooral tussen 
mannen in pak. Bij ons is het laagdrem-
pelig. We ontvangen iedereen persoon-
lijk, waardoor de vrouwen zich meteen 

welkom voelen. Het is heel gezellig, maar 
ook zakelijk.”

ONDER DE INDRUK
Liefst 40 vrouwen waren bij het Crown 
Business Center aanwezig voor een work-
shop, rondleiding en afsluitende borrel. 
“De hoogste opkomst ooit”, laat Marloes 
trots weten. “Velen wisten niet welke 
faciliteiten hier allemaal beschikbaar 
zijn.” Marloes was wél op de hoogte van 
de mogelijkheden in het Crown Business 
Center. “Begin oktober heb ik hier mo-
gen flexwerken. Toen heb ik ook stories 
op Instagram gemaakt en daar kwam 
veel belangstelling uit. Ik vind het be-
langrijk dat ondernemers elkaar onder-
steunen. Zoetermeerse Zakenvrouwen is 
vaak op zoek naar een werkplek en het 
Crown Business Center beschikt over de 
benodigde faciliteiten. En dan ziet het er 
hier ook nog prachtig uit, dat vinden 
vrouwen altijd belangrijk”, zegt Marloes 
met een lach.  

OPEN VOOR ANDEREN
Martijn Schuitemaker is vastgoedadviseur 
bij De Raad Makelaars en ondersteunt 
met het Crown Business Center graag 
initiatieven als Zoetermeerse Zakenvrou-
wen. “Wij staan open voor andere com-
munity’s, maar zijn wel selectief. Een 
goede ervaring met Crown Business 
Center is voor ons uiteraard erg belang-
rijk, maar het moet ook iets opleveren. 
Het moeten actuele onderwerpen zijn en 
echt iets toevoegen. Ook voor onze 
huurders moet het interessant zijn. Zij 
moeten elkaar versterken en een relatie 
met elkaar aangaan. Als ik hier door de 
gang loop, zie ik vaak open deuren. On-
dernemers lopen gewoon bij elkaar bin-
nen voor een gezellig of zakelijk praatje. 
Net als bij de Zoetermeerse Zakenvrou-
wen. Het gaat steeds meer leven in het 
Crown Business Center.”



“Het liefst komen we bij de mensen thuis 
om sfeer te proeven en om een goed 
beeld te krijgen van de beschikbare 
keukenruimte,” vertelt Jacob de Boer. “De 
traditionele keuken-opstelling zou zo maar 
eens kunnen veranderen. Uiteraard gaan 
we natuurlijk wel uit van de klantenwensen.
Vervolgens vertalen wij de wensen in een 
realistisch plaatje dat aan de verwachtin-
gen voldoet. Ideeën krijgen ruimschoots 
de kans om te groeien. We kunnen dus op 
ieder moment in het proces aanpassingen 
verrichten. Na de oriëntatiefase werken we 
het gekozen keukenconcept uit in een 
realistische 3D-kleurenimpressie. Zo kan je 
precies zien hoe jouw keuken eruit komt 
te zien. Vervolgens hoef je niet direct een 
beslissing te nemen. Denk er maar rustig 
over na! Zo willen we een goed gevoel 
creëren. Een nieuwe keuken koop je 
immers niet iedere dag!”

BETAALBAAR MAATWERK
“Vakmanschap is meesterschap staat bij 
ons hoog in het vaandel. Zo hebben wij 
alles en iedereen in huis voor de realisa-
tie van jouw droomkeuken. Vakmensen 
met passie voor ambachtelijk vakman-
schap. Vakmensen die meedenken en 

Gouderaksedijk 24
2808 NG Gouda
0182 - 51 22 78
info@maatwerkinkeukens.nl
www.maatwerkinkeukens.nl

WIJ VERTALEN JOUW IDEEËN IN EEN 
UNIEKE DROOMKEUKEN EXACT OP MAAT!

met verrassende ideeën en oplossingen 
komen. Maatwerk is bij ons dan ook echt 
maatwerk tot op de millimeter nauw-
keurig. Na het inmeten fabriceren en 
bouwen we de keuken op in onze eigen 
werkplaats. Klopt alles volgens het con-
cept? Dan wordt het tijd voor ons profes-
sionele montageteam om de keuken te 
plaatsen. Omdat we bij iedere stap in het 
proces de touwtjes strak in handen heb-
ben, kunnen we ook op ieder moment 
wijzigingen toepassen. Dat is een prettig 
gevoel, want sommige ideeën ontstaan 
spontaan tijdens de plaatsing. Verder 
wil ik het misverstand, dat maatwerk 
onbetaalbaar is, uit de weg ruimen. 
Vanaf €15.000 kunnen we namelijk al 
een droomkeuken op maat realiseren.”

WE DOEN MEER DAN DE 
CONCURRENTIE
“Voor onze concurrentie betekent de 
keukenplaatsing het einde van de samen-
werking met hun klanten. Bij ons is dat 
regelmatig een ander verhaal. Zo zijn we 
nu bij drie particulieren volop aan de slag 
met woonprojecten die voortvloeiden uit 
hun droomkeuken op maat. Van het één 
komt het ander, is meer schering dan 
inslag. Maatwerk kan alle kanten opgaan 
en klanten komen met diverse vragen. 
Soms komen ze met afbeeldingen van 
internet of een woonblad. Kan de retro-
stijl van de keuken niet terugkomen 
in een wandkast, boekenkast en/of tv-
meubel op maat? Is het mogelijk om een 
inloopkast in de slaapkamer te creëren? 
Op zolder willen we graag opbergruimtes 
in de schuine gedeeltes met een schuif-
wandsysteem. Natuurlijk, ook meubelen 
op maat is onze expertise. Als de 
keukenboer stopt, gaan wij verder!”

De tijd dat er in een keuken alleen gekookt 
werd, is al lang voorbij. De keuken als 
ontmoetingsplek en kloppend hart wint 
steeds meer terrein. Samen koken, eten en 
drinken in een ruimte die naadloos aansluit 
op de woonkamer, creëert  verbinding. De 
term leefkeuken is waarschijnlijk zo 
ontstaan. Smaken verschillen. Hoe gaat jouw 
nieuwe keuken eruit zien? Vaak begint het 
oriëntatieproces met ideeën, kleur(en), de 
voorkeur voor specifieke materialen en/of 
een bepaalde stijl. Kies je voor landelijk, 
klassiek, industrieel, modern of een mix? 
Keuzes maken blijft lastig. Tijd om De Boer 
Maatwerk in Keukens in te schakelen. 
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De feestdagen, verjaardagen, vakanties, 
etentjes met werk en ga zo maar door. 
We hebben altijd wel een reden om niet 
te beginnen met afvallen. Maar van uit-
stel komt afstel en daar ga jij je niet beter 
van voelen. “Bij The Slim Company zijn 
we heel goed in staat om een plan te 
maken voor de dagen waarop het lastiger 
is om op je voeding te letten. We zoeken 
samen naar een oplossing, zodat je met 
de feestdagen gewoon kan mee-eten. En 
het is nog mogelijk dat je vijf kilo afvalt 
voor de feestdagen, zodat jij in je mooie 
feestjurk past”, zegt Iris Vogelezang 
van The Slim Company. Iris is gewichts-
consulent en verpleegkundige en maakt 
gebruik van PowerSlim, een door dië-
tisten ontwikkeld afslankprogramma 
gebaseerd op een eiwitrijk en kool-
hydraatarm voedingspatroon. 

VERANDER JE LIFESTYLE
Afvallen is veel meer dan alleen op je 
voeding letten. Het gaat om het verande-
ren van jouw levensstijl. “Tijdens mijn 
consulten probeer ik erachter te komen 
waar mensen tegenaan lopen, waardoor zij 
geen gezonde manier van leven hebben. 
Dat brengen we samen in kaart. Gezond 
eten, voldoende bewegen en sociale 
activiteiten spelen allemaal een rol in het 
afslankproces. We zorgen ervoor dat jij 
goed voorbereid jouw dagen doorkomt, 
want er zijn elke dag zoveel prikkels. Maar 
als je écht wil afvallen, dan kan je het ook.”

Dorpsstraat 122
2712 AN Zoetermeer
079 - 500 12 65
06 - 300 116 83
info@slimcompany.nl 
www.slimcompany.nl

BEGIN NU EN JE PAST MET KERST 
EINDELIJK IN JOUW DROOMOUTFIT

WEKELIJKSE CONSULTEN
,,Afvallen met PowerSlim gaat snel en het 
is blijvend, maar het is fijn om structuur te 
hebben en te weten wat jouw valkuilen 
zijn. Structuur en regelmaat zijn het 
belangrijkst om jouw dieet vol te houden 
en aan te passen naar een nieuw levens-
ritme.” De wekelijkse consulten bij Iris 
helpen daarbij. Ook word je gemeten en 
gewogen. Iris adviseert de producten die 
je nodig hebt en geeft bijbehorende 
recepten. Je hoeft geen honger te lijden, 
want je eet zes keer per dag. Tijdens 
die momenten vervang je gangbare 
voedingsmiddelen door PowerSlim-

producten, maar eet je ook diverse vlees- 
en vissoorten, eieren en veel groenten.

BALANS HOUDEN
Eenmaal jouw doel bereikt, mag je gratis 
blijven langskomen voor het nawegen en 
de consulten. Alles om ervoor te zorgen 
dat je die gezonde levensstijl kan behou-
den. Zodat jij voortaan het gehele jaar 
in balans blijft. Ook tijdens vakanties, 
feestdagen en andere bijzonderheden!

Maak je geen zorgen. Als je 
nu begint ben je nog ruim 
op tijd om die vervelende 
extra kilo’s kwijt te raken 
voor de feestdagen. The 
Slim Company kan jou op 
tijd naar op jouw streef-
gewicht brengen, maar 
bovenal helpen je levens-
stijl te veranderen. Hierdoor 
blijf jij het hele jaar op jouw 
ideale gewicht!

4

Je kunt gewoon even bij The Slim Company 
naar binnen lopen om een gratis en vrijblijvend 
voorlichtingsgesprek in te plannen. De openings-
tijden (in de avonden op afspraak) zijn op dinsdag 
van 10.00-17.00 uur, woensdag van 10.00-13.00 uur, 
donderdag en vrijdag van 10.00-17.00 uur en 
zaterdag van 09.00-17.00 uur.

KORTINGSACTIE
Wil je eerst de PowerSlim-producten even proberen? Je ontvangt het starterspakket 
nu met liefst 10 procent korting! Een compleet pakket met een variatie van 46 Power-
Slim-producten voor ontbijt lunch, diner en tussendoor. Compleet met voorbeeld 
weekmenu en heerlijke recepten voor een goede start van het programma!



Oranjelaan 54
2712 GE Zoetermeer
06 - 180 171 70
info@ferrybakkenes.nl
www.ferrybakkenes.nl
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“Het schildersvak is mij met de paplepel 
ingegoten. Mijn vader was schilder en 
vanaf m’n twaalfde jaar liep ik al met hem 
mee tijdens schoolvakanties. Na mijn 
timmermansopleiding heb ik bij een 
ambachtelijk timmerbedrijf in Den Haag 
alle facetten van het timmeren, tegelen, 
stukadoren en schilderen geleerd. 
Uiteindelijk vond ik het vak schilder & 
stukadoor toch het meest boeiend. Bij 
een stukadoorsbedrijf leerde ik vervol-
gens de fijne kneepjes van het vak.” 

“Elf jaar geleden besloot ik voor mezelf 
te beginnen. Zo verzorg ik al het binnen- 
en buiten schilder- en stukadoorswerk 
voor particulieren en VvE’s in de regio’s 
Den Haag en Zoetermeer. Mond-tot-
mond-reclame resulteert in een voort-
durende stroom van nieuwe opdrachten. 
Na goedkeuring van mijn nauwkeurig 
gespecificeerde offerte ga ik zo snel 
mogelijk aan de slag. Mensen weten 
dus vooraf precies waar ze aan toe zijn, 
zonder verrassingen achteraf. Uiteraard 
is een offerte kosteloos en vrijblijvend.”  

PERFECTIONISTISCHE AANPAK
“Het klinkt gek, maar eigenlijk doe ik te 
veel voor mijn klanten. Als perfectionist 
moet mijn schilder- en stucwerk gewoon 
goed zijn. Met minder neem ik zelf geen 
genoegen. Goede communicatie met 
m’n klanten resulteert in maatwerk. 
Iedere verf- en stucklus, van klein tot 
groot, pak ik zorgvuldig aan. Klanten 
verwachten dat je alles volgens planning 
tot in de puntjes verzorgt en netjes 
achterlaat. Dat is voor mij de normaalste 
zaak van de wereld!” 

MET HET OOG VAN DE MEESTER
Naast de erkende schilder- en stuka-

BEN JE OP ZOEK NAAR EEN SCHILDER & 
STUKADOOR MET HART VOOR ZIJN VAK?

doorsdiploma’s Aspirant en Gezel 
heeft Ferry de afgelopen drie jaar in 
Veenendaal de opleiding tot Meester 
Restauratiestukadoor gevolgd. In ver-

schillende modules leerde hij bijzondere 
technieken op het gebied van restauratie 
en decoratie van plafonds, lijstwerken en 
ornamenten. “Is restauratie niet meer 
mogelijk? Dan maak ik het oorspronkelijke 
plafond precies na,” vervolgt Ferry. 

“Ook het ontwerpen en realiseren van 
authentieke en moderne plafonds 
behoort tot de mogelijkheden. Eigenlijk 
kan ik alle gipsvormen construeren. Wil 
je een strak of klassiek gestucte open 
haard? Heb je een bijzonder lijstwerk uit 
een woonblad gezien? Iedere stucwens 
is een uitdaging. Zo is betonlook, grof 
of fijn, op dit moment helemaal in. Door 
jarenlange ervaring en het gebruik van 
het topsegment van merken zoals San 
Marco, Caparol, Sikkens en Sigma kan 
ik uitstekende resultaten garanderen. 
Als NOA gecertificeerd schilders- en 
stukadoorsbedrijf lever ik topkwaliteit, 
omdat ik hart voor mijn vak heb.”

Je huis is een kostbaar bezit. Periodiek 
onderhoud van schilder- en stukadoorswerk, 
zowel binnen als buiten, is dan ook essentieel. 
Op houtrot, bladderende verflagen en scheuren 
in muren of plafond zit namelijk niemand te 
wachten. Met het principe “beter voorkomen 
dan genezen” blijft je woning dus permanent in 
goede conditie. De winter is in aantocht. Tijd 
voor het schilder- en stukadoorswerk binnen. 
Zelf aanpakken blijkt vaak tijdrovender en 
lastiger dan was gepland. Kortom, tijd voor een 
klus? Kies gewoon Ferry Bakkenes, die al 
twintig jaar vakkundig schilder en stukadoor is! 



Abdissenbos 3
2715 XA Zoetermeer
079 - 320 30 40
toyota.zoetermeer@louwman.nl
www.louwman.nl

VOOR ELKE VAKMAN IS ER EEN TOYOTA 
BEDRIJFSWAGEN OP MAAT!

Kwaliteit, betrouwbaar en onverwoestbaar. 
Eisen die iedere vakman bovenaan zijn 
lijstje heeft staan bij de zoektocht naar de 
ideale bedrijfswagen. Zo beseft Toyota dat 
bedrijfswagens dag en nacht inzetbaar 
moeten zijn. Wereldwijd heeft het Japanse 
merk inmiddels bewezen aan die eis te 
kunnen voldoen. Iedere vakman heeft dus 
een goed stuk gereedschap nodig om zijn 
klus te kunnen klaren. Maar de ene klus is 
de andere niet. Een aannemer heeft nu 
eenmaal een andere bedrijfswagen nodig 
dan een taxibedrijf. Goed advies is 
essentieel!
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“Voor iedere klus, een compleet ingerichte 
bus is ons motto,” vertelt accountmanager 
Ronald Baak van Toyota Louwman 
Zoetermeer. Met meer dan 30 jaar erva-
ring in bedrijfswagens configureert hij 
als geen ander de behoeftes en eisen van 
een specifieke bedrijfstak in dé ideale 
bedrijfswagen. “Neem bijvoorbeeld de 
Toyota PROACE voor de professionele 
aannemer. Met het aannemer-pluspakket 
kun je direct aan de slag. Zo is deze 
uitvoering o.a. voorzien van een grijze 
laadvloer, afgetimmerde wielkasten, 
lat-om-lat wandbekleding en een aluminium 
imperiaal met spoiler. Gereedschap en 
bouwmaterialen berg je eenvoudig op 
in de Sortimo bouwinrichting.” 
“Met de Toyota PROACE Compact 
bieden we een unieke kleine bedrijfs-
wagen met niet alleen het grootste laad-
volume in zijn klasse, maar ook een ruim 
2 meter lange laadvloer, brede schuif-
deuren en naar keuze achterdeuren of 
een grote achterklep. De PROACE Shuttle 
is weer uitermate geschikt voor taxi-
ondernemers en contractvervoerders. 
Verder is de nieuwe compacte bedrijfs-
wagen PROACE City, die ook als personen-
versie beschikbaar is, al in het eerste 
kwartaal van 2020 leverbaar. Maatwerk 

tot in detail maakt de brede lijn ijzersterke 
Toyota PROACE bedrijfswagens geschikt 
voor iedere bedrijfstak.”

LANGDURIGE RELATIE OPBOUWEN 
“Naast mobiliteit op maat, ontzorgen 
we onze klanten volledig. Zo hebben 
we altijd een ruime voorraad nieuwe en 
gebruikte bedrijfswagens tegen scherpe 
prijzen inclusief complete garantiepak-
ketten. Voor iedere vakman hebben we 
ook een passende financiering. Zowel 
kopen als leasen behoort tot de moge-
lijkheden. Met Financial Lease tegen 
slechts 1.9 % rentetarief bent u eigenaar 
van uw bedrijfswagen. Hierdoor behoudt 
u in ieder geval de mogelijkheid van 
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Met 
Operational Lease bent u zelfs volledig 

ontzorgd, waarbij u zelf bepaalt welke 
service-componenten u in uw leasepakket 
opneemt. Starters zijn uiteraard ook van 
harte welkom. Wij adviseren ze graag 
over de meest geschikte financiering. 
Verder wil ik als vast contactpersoon een 
langdurige klantenrelatie opbouwen. 
Klantvertrouwen begint met meedenken 
en inlevingsvermogen. Interesse tonen in 
de werkomgeving van de klant is dus 
essentieel. Als je weet hoe het werkt bij 
een bedrijfstak, kun je namelijk veel 
gerichter adviseren. We doen het graag, 
het is onze passie.”



Willem Dreeslaan 229-231
2729 NE Zoetermeer
079 - 319 06 87
info@slootwegconsultancy.nl
www.slootwegconsultancy.nl
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SLOOTWEG CONSULTANCY VIERT TWINTIG JAAR 
JUBILEUM ALS DÉ BOEKHOUDER VOOR HET MKB!  

Twintig jaar Slootweg Consultancy, 
tijd voor een terugblik. Na jarenlange 
ervaring bij een accountants- en 
administratiekantoor besloot Rien 
Slootweg voor zichzelf te beginnen. Zo 
startte hij in december 1999 in de 
voormalige slagerij van zijn vader aan de 
Schinkelweg een accountantskantoor. Na 
een rigoureuze verbouwing in 2005 leek 
het kantoor klaar voor de toekomst. De 
succesformule, persoonlijk, professioneel 
en betaalbaar, resulteerde al snel in perso-
neelsuitbreiding. De stap naar een nieuw 
en groter pand aan de Willem Dreeslaan 
in 2009 was essentieel. De economische 
crisis dreigde echter roet in het eten te 
gooien. Niets bleek minder waar!

“De afgelopen twintig jaren zijn voorbij 
gevlogen en natuurlijk is er in die periode 
wel het een en ander veranderd,” vertelt 
Rien. “Tot 2009 waren we nog een 
accountantskantoor, maar uiteindelijk 
besloot ik om mijn accountantstitel in 
te leveren. Dat betekent dat je geen 
controleopdrachten meer mag uitvoeren 
die verplicht zijn bij ondernemingen 
boven de 50 werknemers. We zijn dus 
geen lid meer van de beroepsorganisatie 
van accountants in Nederland. Dat wil 
niet zeggen dat we kwalitatief minder 
werk leveren. We hebben namelijk wel 
de kennis in huis, maar rekenen niet de 
kosten van een accountantskantoor. 
Voordat de jaarstukken op ons papier 
de deur uitgaan, beoordelen we eerst 
de administratie. Sinds tien jaar focussen 
we ons volledig op ondernemingen 
tot maximaal 50 man personeel, maar 
ook als de onderneming groter wordt, 
kunnen we nog van betekenis zijn.” 

VERTROUWEN 
IS DE BASIS
“Onze eerste 
klant is nog 
steeds klant en 
dat beschouwen 
we als een eer. Het 
zegt alles over het 
vertrouwen in ons 
kantoor. We hebben zo’n beetje 
alle voorkomende administratieve 
werkzaamheden voor hen 
verricht. Van de boekhouding, 
de loonadministratie tot en met 
belastingaangiften. Al met al hebben we 
veel met elkaar meegemaakt. Van uitbrei-
ding, krimp, hernieuwde groei, nieuw 
personeel tot en met de overdracht van 
de onderneming aan de nieuwe genera-
tie. Zij komen nog steeds “ouderwets” 
maandelijks langs met hun administratie. 
Door persoonlijk contact leer je bedrijven 
steeds beter kennen. Ook komen prakti-

sche vragen automa-
tisch aan de orde. Hoe 
pak je het aan als een 
debiteur niet betaalt? 
Weet jij misschien een 
capabele deurwaarder? 
Of bij een arbeids-
conflict: Weet je een 
goede arbeidsjurist?”  

DE KLANT BEPAALT 
DE SAMEN-
WERKINGSVORM
“Natuurlijk zijn we met 
de digitale evolutie 

meegegaan. Automatisering biedt namelijk 
mogelijkheden die vroeger ondenkbaar 
waren en wij kunnen hierbij helpen. Moge-
lijkheden om op afstand te werken zijn 
dus ruimschoots toegenomen. Bank-
afschriften kunnen automatisch ingelezen 
worden, verkoopfacturen worden 
gemaakt en verzonden via boekhoudsoft-
ware en inkoopfacturen kunnen digitaal, 
rechtstreeks via de mail of een app, in de 
boekhouding worden gezet. Toch zijn er 
nog genoeg klanten die alles netjes op 
papier afleveren. Dat kan! Wil je de loon-
administratie per post ontvangen of via 
het portaal waarin de werkgever alle loon-
stroken en de aangiften loonheffing ziet? 
Er zijn veel opties. Zo bepaalt iedere klant 
zelf de samenwerkingsvorm.”



Willem Dreeslaan 436B 
2729 NK Zoetermeer 
06 - 270 535 90 
info@maxhoortechniek.nl
www.maxhoortechniek.nl

GA VOOR EEN PERFECT GEHOOR

Het is voor velen heel normaal: goed 
kunnen horen. Maar dat is helaas niet 
voor iedereen het geval. Het lachen 
van je kinderen, je favoriete song of 
het geluid van de zee. Om weer goed 
te kunnen genieten van dergelijke 
momenten is een perfect hoortoestel 
essentieel.

“KLANTEN MOETEN 
VRIJ ZIJN OM 
EEN KEUZE TE 

KUNNEN MAKEN”

NEEM GEEN GENOEGEN 
MET EEN STANDAARD 
HOORTOESTEL, MAAR

Audicien Gordon Piper legt de keuze 
voor de naam Max Hoortechniek perfect 
uit: “Max staat voor maximale aandacht, 
maximaal resultaat en maximale kwaliteit. 
Dit kan dankzij de nieuwste hoortoestel-
len van de Deense topmerken Oticon, 
Bernafon en ReSound. Ik ben er voor 
mensen die last hebben van gehoor-
verlies of tinnitus (oorsuizen) en beter 
willen dan standaard hoortoestellen.”

ER IS VEEL BETER
Gordon weet namelijk als geen ander 
hoe de wereld van de hoortoestellen in 
elkaar steekt. Hij werkt namelijk al 20 jaar 
in de branche. “Er is een enorme ontwik-
keling qua technologie”, zegt Gordon. 
“De vrije markt hoortoestellen bestaat 

uit ongeveer 15 procent van Nederland. 
Het zijn de beste hoortoestellen van de 
wereld, maar worden bijna niet verkocht. 
Een indirect gevolg van het beleid van 
zorgverzekeraars. Via zorgverzekeraars 
kun je een prima hooroplossing krijgen, 
vaak grotendeels of geheel vergoed. 
Maar er is nog véél beter. Ik werd niet 
gelukkig van het werken binnen de con-
tracten van zorgverzekeraars. Ik wil iets 
niet prima doen, maar zo goed mogelijk 
en niet half werk leveren. Klanten moeten 
vrij zijn om een keuze te kunnen maken.”

VOLLEDIG NAAR WENS
Veel digitale hoortoestellen van Max 
Hoortechniek kunnen volledig naar wens 
worden aangepast via een speciale app 
op de smartphone. Hiermee kun je zelfs 
per omgeving (gezelschap, auto, luid 

lawaai) het geluid precies aanpassen 
zoals jij het wil. Ook het televisiegeluid 
in de hoortoestellen ontvangen en 
bijvoorbeeld via het gehoorapparaat 
telefoneren is mogelijk. Bang voor een 
onbetaalbaar gehoorapparaat? Je kunt 
kiezen uit de categorieën basic, essential, 
advanced, premium of best exemplaar. 
Deze toestellen verschillen op basis van 
functionaliteit, maar ook qua prijs. Zo 
zijn hoortoestellen al vanaf 599 euro 
beschikbaar. De prijzen zijn opgesplitst in 
toestelprijzen en de prijzen voor bijkomen-
de nazorg of consulten. “De klant betaalt 
hierdoor alleen waar hij gebruik van 
maakt. De prijzen liggen een stuk lager 
dan gebruikelijk in de markt. Dit is uniek 
in Nederland en ik geloof hier echt in.” 

STUUR EEN APPJE
Audicien Gordon werkt alleen op af-
spraak, ook in de avond en in het week-
einde. Hij is bovendien via WhatsApp 
uitstekend te bereiken. Jongeren en slecht-
horende klanten ervaren het als ideaal!
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Regenboogsingel 131
2718 GV Zoetermeer
079 - 361 03 09
info@remmelinkenzeeman.nl
www.remmelinkenzeeman.nl

Waarom wordt de nieuwe wet partner-
alimentatie eigenlijk ingevoerd?  “Onze 
samenleving is in vijfentwintig jaar 
aanzienlijk veranderd en een alimentatie-
plicht van twaalf jaar paste niet meer in 
deze tijd,” vertelt Nadine Zeeman. Wat 
is wijsheid als je nu van plan bent om te 
scheiden of al midden in een scheiding 
zit? “Je scheiding versnellen of uitstellen 
is afhankelijk van jouw situatie. We ver-
wachten dan ook een behoorlijke toeloop 
van mensen die nog voor 1 januari 2020 
willen scheiden. Zij kunnen nog profiteren 
van de huidige, langere partneralimen-
tatie. Mensen die alimentatie moeten 
betalen wachten uiteraard op de nieuwe 
wet. Er is één kanttekening: de oude en 
nieuwe regels gelden alleen als het je 
er samen niet uitkomt. Pas dan geeft 
de wet maximale termijnen aan. Bij de 

nieuwe wet is de maximale termijn aan 
partneralimentatie vijf jaar, een aantal 
uitzonderingen daargelaten. Maar je 
kunt samen afwijkende afspraken maken, 
bijvoorbeeld over de hoogte, de duur en 
eventuele afkoop van de alimentatie.”

NIEUWE REGELS OP EEN RIJTJE
“Bij de Wet herziening partneralimentatie 
heeft de minstverdienende ex-partner 
na de echtscheiding recht op alimentatie 
voor de helft van het aantal huwelijks-
jaren met een maximum van vijf jaar,” 
vervolgt Carine Remmelink. “Er zijn 
echter uitzonderingen. Mensen met 
jonge kinderen behouden het recht op 
alimentatie tot het jongste kind twaalf 
jaar is. Ben je 50 jaar of ouder en mini-
maal vijftien jaar getrouwd? Dan heb 
je recht op maximaal tien jaar partner-

alimentatie. Deze regeling geldt tot 
1 januari 2028. Vanaf 1 januari 2020 
vermindert ook de belastingaftrek voor 
partneralimentatieplichtigen. Dat 
gebeurt stapsgewijs van 52% naar 37% in 
2023. De partneralimentatiekosten lopen 
de komende jaren dus flink op. We ver-
wachten dat deze groep massaal naar de 
rechter stapt om verlaging af te dwingen. 
De verkorting van de duur van partner-
alimentatie geldt alleen voor nieuwe 
verzoeken die vanaf 1 januari 2020 bij 
de rechtbank worden ingediend.” 

BESLISBOOM PARTNERALIMENTATIE
“De regelingen voor kinderalimentatie 
veranderen niet en kinderalimentatie 
gaat altijd vóór partneralimentatie. 
Vervolgens wordt de partneralimentatie 
bepaald naar behoefte. Waar kun je zelf 
in voorzien en wat heb je in redelijkheid 
nodig? De welstand oftewel het beste-
dingspatroon tijdens het huwelijk speelt 
daarbij een rol. Ook wordt er rekening 
gehouden met de draagkracht van de 
alimentatieplichtige. We adviseren dus 
om je recht veilig te stellen. Als je nu 
recht hebt op twaalf jaar partner-
alimentatie, wacht dan niet met het 
indienen van het verzoek! Je kunt ook 
na het indienen van het verzoek altijd 
nog kijken of je er samen uitkomt. 
Alimentatieplichtigen kunnen over het 
algemeen beter wachten. Ben je be-
nieuwd naar de beste oplossing in jouw 
situatie? Met de beslisboom partner-
alimentatie creëren we snel een helder 
overzicht inclusief persoonlijk advies.”

Alimentatie is afgeleid van het Latijnse 
werkwoord “alere” en betekent “zorgen voor”. 
Bij de Romeinen was het al gebruikelijk om 
een vrouw geld te geven na een scheiding. In 
Nederland werd in 1830 de wettelijke plicht 
tot het betalen van partneralimentatie inge-
voerd. Omdat vrouwen destijds niet mochten 
werken, kregen mannen bij een scheiding een 
levenslange alimentatieplicht. Pas in 1994 werd 
deze plicht herzien naar maximaal twaalf jaar. 
Per 1 januari 2020 gaat de Wet herziening 
partneralimentatie in en wordt de maximale 
termijn aan partneralimentatie vijf jaar.
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WAT BETEKENT DE NIEUWE WET 
PARTNERALIMENTATIE VOOR JOU?



“Innoveren resulteert in profileren,”
vertelt Willem van Capelleveen. “In onze 
showroom tonen we dé keukentrends 
van 2019-2020 zoals “Face” van Artego 
in Steel gecombineerd met goudbruin 
eiken, Dekton Xgloss en geborsteld 
roestvrijstaal. De XL-onderkasten van 
84,5 cm hoog leveren nog meer kast-
ruimte op. Met de nieuwe “Feel-serie” 
van Artego hebben we ook nog een zeer 
commerciële vernieuwing in petto. Ver-
der biedt ons huismerk Smart Collection 
volop perspectief voor klanten die net 
even iets anders willen. Een puur Neder-
lands concept met een uitgebreide 
collectie voor ieder budget. De uitstraling 
is stoer, robuust en industrieel. Kies je 
voor zijdeglans lak en fineerbeits in strak 
greeploos gecombineerd met gouden 
accenten? Of prefereer je de trendkleur 
ultramat, een karakteristiek houten basis 
en een marmerlook werkblad? Met de 
Smart Collection kun je alle kanten op!”

PERSOONLIJKE SMAKEN VERFIJNEN!
“De keuken is het kloppend hart van het 
huis. Daar gebeurt het allemaal. Lekker 
borrelen, samen koken, eten, dromen 
delen en gezellig samen zijn. Het is de 
plek waar je tot rust komt na een hectische 

Wattstraat 14 
(tegenover de Pelgrimshoeve)
2723 RC Zoetermeer
079 - 33 00 900
info@wimvanderhamkeukens.nl 
www.wimvanderhamkeukens.nl

BEN JE NIEUWSGIERIG NAAR DE 
KEUKENTRENDS VAN 2019-2020?

werkdag. Na inspanning volgt immers 
ontspanning. Een nieuwe keuken koop je 
echter niet iedere dag! Dat beseffen wij 
heel goed. Klanten komen met een idee 
en daar ligt nou precies onze uitdaging. 
Stap-voor-stap meedenken is onze pas-
sie. In een ongedwongen sfeer vertalen 
we ideeën naar een realistische 3d-sfeer-
impressie. We verfijnen persoonlijke 
smaken en nemen daar uitgebreid de 
tijd voor.”

WE KOESTEREN ONZE KLANTEN!
“Onze kracht schuilt in mond-tot-mond-
reclame. Een kwestie van betrouwbaar-
heid en aandacht voor details. Inmiddels 
zitten we al 21 jaar in Zoetermeer en 
blijkbaar doen we het goed. Het kost nu 
eenmaal tijd om een gevestigde naam op 
te bouwen én te behouden. Op onze 
website lees je de meest recente ervarin-
gen van onze klanten. Onze klantgerichte 
begeleiding, de professionele montage 
en service worden uitermate hoog 

gewaardeerd. Op de gemiddelde score 
van 8,6 uit de laatste 125 beoordelingen 
zijn we dan ook erg trots. Zowel achter 
als voor de schermen zijn we een echt 
familiebedrijf. Mensen kopen hier hun 
eerste én hun laatste keuken. Onze klan-
ten zijn wandelende visitekaartjes die we 
koesteren. Ze adviseren hun kinderen, 
familie en vrienden om bij ons eens te 
komen kijken. We hebben gewoon 
veel te bieden. Zo vervangen we ook 
delen van keukens zoals aanrechtbladen, 
inbouw-apparatuur, fronten en/of kleine 
onderdelen. Nieuwsgierig naar de 
nieuwste keukentrends? Kom gezellig 
langs en doe volop inspiratie op!”

De tijd staat niet stil. Ieder jaar ontstaan er 
nieuwe keukentrends. Van minimalistisch tot 
nostalgisch. Intense kleuren bruin, blauw en 
groen of juist neutrale grijstinten in combinatie 
met mat zwart, koper of goud. In 2018 lag de 
focus o.a. op het gebruik van veel natuurlijke 
materialen zoals hout, natuursteen, beton en 
metaal. Die trend zet zich in 2019-2020 voort 
in diverse stijlen van trendy tot klassiek met 
verrassende accenten, kleuren en details die 
iedere keuken uniek en compleet maken.  
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Julianalaan 23
2712 CB Zoetermeer
079 - 342 99 42
info@louwers.net
www.louwers.net

Louwers Advies is meer dan een 
administratiekantoor. Hét is een allround 
adviesbureau dat jaarrekeningen, 
belastingaangiftes, loonadministraties en 
fiscale advisering verzorgt voor MKB-bedrijven 
in de regio. “We kunnen adequaat reageren en 
adviseren, omdat we een vertrouwensband 
met onze klanten opbouwen. Iedere klant 
heeft een vaste adviseur die als geen ander 
weet hoe de onderneming er financieel 
voorstaat,” vertelt Jan Louwers. Naast Jan 
staat Linda Barendregt garant voor een 
doortastende aanpak van fiscale kwesties. 
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Jan Louwers en Linda Barendregt zijn 
beiden fiscaal econoom. De voordelen 
zijn duidelijk. Twee belastingadviseurs, 
een oude rot en jong bloed, weten 
namelijk meer dan één. Een krachten-
bundeling op het gebied van fiscale 
kennis. Bovendien rondde Linda, die 
al negentien jaar met Jan samenwerkt, 
onlangs de opleiding Register Belasting-
adviseur succesvol af. “Het inschakelen 
van een Register Belastingadviseur levert 
louter voordelen op voor ondernemers 
binnen de MKB sector,” vertelt Linda. 
“Fiscale wetgeving kan complex zijn. 
We kunnen ondernemers de juiste weg 
wijzen en ingewikkelde fiscale kwesties 
uitleggen in begrijpelijke taal. We ver-
talen ze dus stap-voor-stap in concrete 
adviezen. Jan en ik vullen elkaar aan, 
maar beschikken ieder over specifieke 
expertise. Wie welke klant vertegen-
woordigt, is dus afhankelijk van het 
fiscale probleem.”

FISCALE VRAAGBAAK
“Bepaalde situaties omtrent de inkom-
stenbelasting en geduldige uitzoekklus-
sen liggen mij gewoon beter. Het zijn 
vaak details die het verschil maken. Zo 
moest ik laatst bij een echtscheiding, 
waar twee echtparen bij betrokken 
waren, onder andere uitzoeken wat de 
meest optimale situatie voor de hypo-
theekrenteaftrek was. Dat was buiten-
gewoon gecompliceerd en daar duik ik 
dan graag in. Uiteindelijk is deze zaak 
naar tevredenheid van alle betrokkenen 
fiscaal en financieel correct afgehandeld. 
Iedereen wil zich ook begrepen voelen. 
Deskundigheid gecombineerd met inle-
vingsvermogen leveren de beste resul-
taten op. Onze werkwijze resulteert niet 

alleen in optimale fiscale oplossingen, 
maar ook in een goed gevoel. Door zijn 
jarenlange ervaring is Jan weer beter in 
totaaloverzichten. Zo vullen we elkaar 
prima aan.”

JONG BLOED MET AANDACHT 
VOOR DETAILS
“Linda is een stuk jonger dan ik en dat 
feit heeft natuurlijk consequenties voor 
de verdeling van ons klantenbestand,” 
vervolgt Jan. “Een klant van rond de 
dertig vindt meestal meer aansluiting bij 
haar. De aanstelling van Linda als tweede 
“man” kun je dus beschouwen als een 
verjonging van ons kantoor. We merken 
gewoon dat klanten automatisch meer 
binding hebben met een generatiege-
noot.” Linda: “Dat geldt andersom net 
zo goed. Wat oudere klanten kiezen 
meestal voor Jan. Het blijft een gevoels-
kwestie, een klik en de meest geschikte 
persoon voor een bepaalde klus. Uiter-
aard werken we ook samen. Zo hebben 
we recent een familiebedrijfsoverdracht 
van vader naar zoon tot een goed einde 
gebracht. We hebben in deze situatie 
eerst het firma-aandeel van de vader 
geschonken aan de zoon met gebruikma-
king van de bedrijfsopvolgingsregeling. 
Vervolgens is de volledige onderneming 
door de zoon ingebracht in een vennoot-
schapsstructuur. Het complete traject 
vond plaats in een tijdsbestek van een 
halfjaar. En dat alles zonder belasting-
heffing.“ 

WIJ VERTALEN INGEWIKKELDE FISCALE 
KWESTIES IN CONCRETE ADVIEZEN!



“Door veranderingen in de markt stop-
pen we eind oktober definitief met post-
bezorging. We gaan ons volledig focussen 
op pakketbezorging,” vertelt directeur 
Aron van Leen die inmiddels het comple-
te operationele proces op de werkvloer 
aanstuurt. Zijn ouders René en Debby 
van Leen houden zich o.a. bezig met 
administratieve werkzaamheden en het 
opzetten/ombouwen van DHL Parcel 
vestigingen. Aron: “We zijn DHL-dealer 
en dat levert voor ondernemers interes-
sante tarieven en opties op. Zo kunnen 
we alles versturen via onze eigen netwer-
ken rekening houdend met de klanten-
behoeften. DHL-vestigingen bevinden 
zich namelijk in alle landen van de wereld. 
De strategie, kwaliteit en het stukje 
winkelgevoel dat wij als DHL-dealer met 
onze pakketbezorging willen overbrengen 
blijft zo gewaarborgd. Daarnaast zijn 
we bezig om met DHL-Nederland een 
nieuwe vestiging in de regio neer te 
zetten die compleet geënt is op ons 
marktgebied.”   

TOTAAL NIEUW CONCEPT 
“Binnen anderhalf jaar zijn we dus weer 
uit ons jasje gegroeid. Op een kavel van 
5.000 tot 10.000 m2 willen we een totaal 

Spectrumlaan 35
2665 NM Bleiswijk (Prismapark)
079 - 331 82 05
vanleenservice@gmail.com
www.dhl.nl

nieuw concept neerzetten met een ser-
vice- en een consumentencenter. Het 
concept dat in samenwerking met DHL 
tot stand is gekomen inclusief de finan-
ciering is volledig rond. We wachten 
echter op de bouwvergunning die wat 
vertraging oploopt i.v.m. de stikstof-
kwestie,” aldus Aron. “Het huidige net-
werk moet veranderen,” vervolgt René. 
“Dat betekent dat er tussen de grote 
sorteercentra wat kleinere servicecenters 
moeten komen. VL Logistiek wordt het 
eerste servicecenter in Nederland. Naast 
het servicecenter komt er een DHL-win-
kel voor bedrijven én consumenten. 
Bedrijven kunnen er met alle vragen 
over pakketbezorging terecht. Direct 
klantcontact werkt gewoon veel prettiger 
en efficiënter. Voor consumenten komt 
er een belevingswinkel. Zo kun je pakjes 
afgeven, bestelde kleding ophalen, 
passen in een aantrekkelijke setting en 
eventueel direct retourneren. Het op-
halen van pakketjes moet een uitje 
worden inclusief het winkelgevoel.” 

RUGGENGRAAT CREËREN 
EN DUURZAAMHEID OPTIMALISEREN
“De verandering van het netwerksysteem 
is noodzakelijk om ruggengraat te creëren 

in Nederland. Zo kunnen we constant 
kwaliteit garanderen. Met de kleine 
depots is dat gewoon lastiger, omdat ze 
soms overbelast worden. We blijven dus 
groeien op alle fronten. Ons eigen perso-
neel bestaat inmiddels uit 80 betrokken 
medewerkers waaronder acht statushou-
ders die via het WerkgeversServicepunt 
Zoetermeer bij ons aan de slag zijn ge-
gaan. Verder willen we in de toekomst 
volledig overstappen op een milieuvrien-
delijk elektrisch wagenpark. Op dit 
moment zijn we diverse merken aan het 
testen. Uiteraard worden onze pakket-
bezorgers nauw bij dit proces betrokken. 
Zaken als de actieradius, laadruimtecapa-
citeit en het (zit)comfort van het interieur 
spelen daarbij een belangrijke rol. Afhan-
kelijk van de vergunningverlening willen 
we rond november 2020 operationeel 
zijn. Pakketbezorging is in Nederland de 
gewoonste zaak van de wereld geworden 
en daar zijn we zijn dadelijk optimaal op 
voorbereid,” besluit Aron.

De focus op klantvriendelijkheid en service-
gerichtheid heeft het ambitieuze en sympathieke 
familiebedrijf onder leiding van Debby, René en 
Aron van Leen geen windeieren opgeleverd. 
Sinds 2002 timmert de geoliede machine voor de 
dagelijkse post- en pakket-bezorging keihard 
aan de weg. Het partnership in 2014 met DHL 
resulteerde in een explosieve groei van pakket-
bezorging. Met een aanzienlijk groter pand aan 
de Spectrumlaan in Bleiswijk leek VL Mailservice 
klaar voor de toekomst. Niets is echter minder 
waar. De naamsverandering van VL Mailservice 
naar VL Logistiek luidt namelijk een totaal nieuw 
tijdperk op het gebied van pakketbezorging in!
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HEEFT U EEN WEBSHOP? 
WIJ KUNNEN UW 

PAKKETBEZORGING 
TEGEN ZEER SCHERPE 

TARIEVEN VERZORGEN!

ROBBERT VAN DEN BURG (DEPOT MANAGER) MIKE BODE (ASSISTENT DEPOT MANAGER)

REGEREN IS VOORUITZIEN 
RESULTEERDE IN VL LOGISTIEK!

ARON EN RENÉ VAN LEEN



WINKEL
Staat je hobby erbij? Ga dan gauw een 
kijkje nemen bij Atelier La Vivere. Veel 
Zoetermeerders weten nog niet eens dat 
er zo’n grote handwerkzaak in de Dorps-
straat zit. “Onze winkeloppervlakte is meer 
dan 250 m2 en tot de nok toe gevuld met 
creatieve handwerkartikelen”, vertelt Wim 
enthousiast. Wij verkopen wol van ultradun 
tot megadik van merken zoals Scheepjes, 
Katia, LanaGrossa en Borgo de Pazzi. Onze 
stoffen zijn van Tilda, Katia, Gütermann en 
ModaStoffen. “In drie jaar tijd is onze col-
lectie enorm uitgebreid”, vervolgt Wim. 

WORKSHOPS
“Of je nu een beginnende haak- of breis-
ter bent of een andere techniek wilt leren 
als ervaren breister, alle begin lijkt moei-
lijk, maar hier maken we het leuk”, vult 
Debby enthousiast aan. Atelier La Vivere 
begon 3 jaar geleden met het geven van 
workshops en is inmiddels uitgegroeid 
tot handwerkspecialist van Zuid-Holland.
Debby noemt een aantal workshops op: 
Tunisch Haken, Fair-Isle breien, Double 
Knitting, Brioche breien, Armbreien, 

Dorpsstraat 179
2712 AJ Zoetermeer
079 - 889 60 12
info@atelierlavivere.nl
www.atelierlavivere.nl

  Atelier La Vivere

HAKEN, BREIEN, NAAIEN, 
QUILTEN, PUNCHEN, BORDUREN...

Punchen, Free Form haken, Quilten. Op 
de website www.atelierlavivere.nl staan 
alle workshops voor de komende perio-
de. Je kunt je daar ook inschrijven. Ook 
leuk om met een aantal vriendinnen een 
workshop te organiseren.

HAAK- EN BREICAFÉ
Voor tips en trucs, koffie en een babbel 
kun je terecht bij de cafés op woensdag-
avond en vrijdagochtend en om de week 
ook op zaterdagmiddag. Is je patroon 
niet duidelijk en kom je er niet uit? Of 
heb je inspiratie nodig en wil je graag 
met anderen gezellig haken of breien? 
Een kaart voor 5x Haak- en Breicafé kost 

€ 25,- euro en geeft bovendien 10% 
korting op al je aankopen.

NAAI- EN QUILTCAFÉ
Al sinds april van dit jaar organiseert 
Atelier La Vivere het Naai- en Quiltcafé 
op de woensdag- en vrijdagmiddag van 
13.00 tot 15.00 uur. Organisator Debby 
vertelt enthousiast: “Onze cafés worden 
door veel trouwe bezoekers en enthousi-
aste nieuwelingen bezocht. Met het uit-
breiden van de collectie met modestof-
fen voor kinderen, quiltstoffen en 
fournituren kon een café natuurlijk niet 
uitblijven. Een kaart voor 5x Naai&-
Quilt-Café kost € 50,-. Je neemt je eigen 
naaimachine lekker mee of je gebruikt er 
één van ons tegen een klein bedrag. Ook 
met deze kaart geniet je van 10% korting 
op al je aankopen tijdens het café.

CADEAU-IDEE?
Debby heeft nog een goeie kado tip: “Kijk 
je man of kinderen aan en geef ze de hint 
voor een cadeaubon van Atelier La Vivere. 
Deze zijn in te vullen tegen elk bedrag en 
in te wisselen voor een workshop, strippen-
kaarten, stoffen, fournituren, wol etc.”

Lekker met een borduur-, brei- of 
haakwerkje op de bank als de wind 
om het huis waait en de regen met 
bakken uit de hemel komt? Of is het 
tijd om de naaimachine weer eens 
uit de kast te halen? Of je nu van 
bolletjes wol, strengetjes zijde of 
stofjes houdt, Atelier La Vivere in 
de Dorpsstraat helpt je graag op 
weg met workshops, haak- en 
breicafés en naai- en quiltcafés.
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LEUKE ACTIE
Als je bij je eerste bezoek aan het Naai&Quilt-Café een strippenkaart aanschaft, 
krijg je direct een cadeaubon van € 5,00 op vertoon van deze coupon.

 (In te leveren bij een aankoop vanaf € 15,00)



“De herfst neemt geen 
blad voor zijn mond”

Just notarissen ook niet!
Regel uw notariële zaken (testament, levenstestament, 

schenkingen etc.) voor het einde van het jaar!

Verkoper géén kosten doorhaling 
1e hypotheekrecht en volmacht bij 

aanlevering koopcontract nieuwe woning!

Levering en hypotheekakte voor € 755,-
voor overdrachten in Zoetermeer en Benthuizen obv KIK-tarief, 

inclusief kadastraal recht,  recherchekosten en btw
(vraag naar onze voorwaarden)

JUST | Notarissen
Bredewater 22
2715 CA Zoetermeer

079 323 97 61
www.justnotarissen.nl

Just_Z-Living_herfst.indd   1 07-11-19   10:54



“Een bespreking voor een standaard 
testament zou dus volledig online gere-
geld kunnen worden eventueel met 
behulp van beeldschermcommunicatie. 
Deze efficiënte werkwijze levert onze 
cliënten louter financieel voordeel op. Wij 
behoren niet voor niets tot de goedkoopste 
notarissen van Nederland. Veel mensen 
onderschatten het werk van een notaris. 
Ze denken: “Een beetje knippen en 
plakken en je hebt een nieuw testament”, 
maar je moet natuurlijk wel weten wat 
je knipt en plakt. Daar zit een essentieel 
verschil in. Maar waarom zou je meer 
betalen voor dezelfde dienst? “Vakman-
schap is meesterschap” telt zeker ook 
voor onze notarissen. Naast de notarissen 
Arie Jan van der Bijl en Maarten Schils is 
nu ook notaris Manoj Raghoebarsingh 
benoemd aan ons kantoor. Daarnaast 
beschikken we over een toegevoegde 
notaris en diverse kandidaat-notarissen. 
Met alle ondersteunende notariële mede-
werkers draaien we als een geoliede ma-
chine en zijn we klaar voor de toekomst!”

IEDERE NOTARIS DOET HETZELFDE. 
WAAROM ZOU JE MEER BETALEN?

IEDERE NOTARIS DOET HETZELFDE.
WAAROM ZOU JE MEER BETALEN?
GEEN POEHA EN TIERELANTIJNEN
“De reviews over ons op Klantenvertellen 
liegen er niet om. We komen gewoon 
uitstekend uit de bus. Of het nu gaat om 
een leverings-/hypotheekakte, testament, 
huwelijkse voorwaarden, samenlevings-
contracten, voogdijbenoeming of leven-

stestament. We zijn een professioneel 
notariskantoor zonder poeha en tierelan-
tijnen. Er zitten geen addertjes onder 
het gras, we denken mee, geven tips en 
leveren onze diensten tegen zeer scherpe 
prijzen. Laatst was hier een echtpaar met 
een testament uit 1996. De notaris heeft 
het testament uitgebreid met ze door-
genomen en constateerde dat er niets 

hoefde te veranderen. Zonder kosten en 
met een goed gevoel verliet het echtpaar 
ons pand. Zo kan het dus ook!”
“Onbekend maakt onbemind. Het levens-
testament is daar een typisch voorbeeld 
van. Gelukkig is dat beeld zo langzamer-
hand aan het veranderen. U wilt er niet 
aan denken, maar jaarlijks krijgen onge-
veer 160.000 mensen te maken met een 
hersenziekte, een tumor, een hartstilstand 
of een ongeluk. Ieder uur krijgen vier 
mensen in ons land de diagnose dementie. 
Mensen worden op den duur wilsonbe-
kwaam. Dat kan tot juridische en finan-
ciële problemen leiden. Met een levens-
testament houdt u de touwtjes strak in 
handen. Ook op het moment dat u het 
zelf niet meer kunt. Meer informatie 
vindt u op onze compleet vernieuwde 
website,” besluit Camillus.

De ambitie van het notariskantoor 
Just Notarissen kent geen grenzen. 
De vlijmscherpe tarieven gekoppeld aan 
persoonlijke aandacht en uitmuntende 
service lokken steeds meer cliënten van 
ver buiten de randstand. Anticiperen is 
commercieel manager Camillus Overmeire 
op het lijf geschreven: “Hoe kunnen 
bijvoorbeeld de handelingen voor een 
leveringsakte nog efficiënter en sneller 
verricht worden? Er komt ook een andere 
generatie aan die het vanzelfsprekend 
vindt om diensten online te regelen. 
Waarom zou je daar niet op inspelen?”

Bredewater 22
2715 CA Zoetermeer
079 - 323 97 61
zoetermeer@justnotarissen.nl
www.justnotarissen.nl

“TOEKOMSTPLANNEN?
DE A12 LOOPT

DOOR ZOETERMEER!”
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SANDER BEENTJES, EIGENAAR 
RESTAURANT SMAAK&VERMAAK
“Ik ben begonnen op mijn 14de in 
de horeca. En hard gewerkt om mijn 
droom waar te maken. Dit is gelukt! 
Met passie run ik samen met mijn 
team mijn eigen restaurant waar 
belevenis, interactie en de persoon-
lijke aandacht voorop staat.”
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bezoekadres Markt 3, 2711 CZ  Zoetermeer
postbus 15, 2700 AA  Zoetermeer

tel. (079) 346 97 00
e-mail info@tzho.nl
www.tzho.nl

Ontmoeten,
kennis delen,
samenwerken
en zaken doen
16 mei  - Let’s Talk Legal: When legal meets business
21 mei  -  Kennissessie “Durf te Vragen”
19 juni  -  Zoetermeerse Zakenvrouwen: 
  “Alles over online zichtbaarheid”

  Kijk op www.tzho.nl/agenda

2  december Meer Puur Netwerken, ondernemersnetwerkbijeenkomst 

11 december Zoetermeerse Zakenvrouwen, ondernemersnetwerkbijeenkomst

12 december Meer Puur Netwerken, ondernemersnetwerkbijeenkomst 

bezoekadres Markt 3, 2711 CZ  Zoetermeer
postbus 15, 2700 AA  Zoetermeer

tel. (079) 346 97 00
e-mail info@tzho.nl
www.tzho.nl

Ontmoeten,
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samenwerken
en zaken doen
16 mei  - Let’s Talk Legal: When legal meets business
21 mei  -  Kennissessie “Durf te Vragen”
19 juni  -  Zoetermeerse Zakenvrouwen: 
  “Alles over online zichtbaarheid”

  Kijk op www.tzho.nl/agenda

In een oude bewaarschool aan de 
Dorpsstraat 35 bevindt zich sinds 
oktober 2015 restaurant Smaak & 
Vermaak. Vanaf de start was Smaak & 
Vermaak alleen op de zondag geopend 
als restaurant. Het bleek al snel een 
regelrechte hit. Hierdoor werd besloten 
om, naast de zondag, vaker als 
restaurant de deuren te openen.

Sinds begin 2018 is het restaurant van 
woensdag tot en met zondag geopend 
om je te laten genieten van bijzondere 
gerechten. Startend met een viergangen-
menu voor 40 euro en zelfs uit te breiden 
tot vijf of zes gangen. Met een maande-
lijks wisselend en creatief menu, te allen 
tijde passievol bereid met verse seizoens-
producten. Deze producten haalt Smaak 
& Vermaak zo veel mogelijk bij leveran-
ciers die in de Dorpsstraat gevestigd 
zijn, zoals Meat & Daily’s, Vis van Lon en 
‘t Kaashuys.

EERST EVEN CHECKEN
Naast de restaurantavonden op woens-
dag tot en met zondag biedt Smaak & 

Dorpsstraat 35, 2712 AC Zoetermeer 
(wijk 12 Dorp)
079 - 750 39 04 
info@smaakenvermaak.nl
www.smaakenvermaak.nl

Vermaak ook 
mogelijkheden 
voor private 
dining, walking 
dinner, bruilof-
ten, catering en 
kookworkshops. 
Hierdoor kan het 
soms voorkomen 
dat een avond 
in de week het 
restaurant niet 
geopend is. Kijk 
daarom voor de zekerheid voor de 
beschikbare dagen op de website van 
Smaak & Vermaak onder het kopje 
agenda of bel even om te informeren.

VOOR OUDJAARS- EN NIEUWJAARSBIJEENKOMSTEN KUNT U BIJ 
ONS TERECHT IN DECEMBER EN JANUARI VOOR PRIVATE DINING, 
KERSTDINER, WALKING DINNER, NIEUWJAARBORRELS ETC. 

BIJ SMAAK EN VERMAAK WORDT ETEN EEN ONVERGETELIJKE BELEVENIS



Sneekermeer 60
2729 PG Zoetermeer
Wijk 29 Oosterheem
079 - 331 16 36
info@hilro.nl
www.hilro.nl

HILRO ACCOUNTING & FINANCIAL SERVICES, AL 18 JAAR 
DE FINANCIËLE HUISARTS VAN VEEL BEDRIJVEN

ALLE KENNIS IN HUIS 
Mary en Carolien doen veel voor hun 
cliënten, zij kunnen terecht voor een 
totaalpakket aan administratie, zoals 
aangiften omzetbelasting, tussentijdse 
rapportages, salarisadministratie, jaar-
rekeningen. Alles op het gebied van 
inkomstenbelasting, vennootschaps-
belasting en schenking- en erfrecht, 
kortom alles wat bij het ondernemen 
komt kijken. “Soms komt het weleens 
voor dat we net iets meer specialistische 
kennis nodig hebben, bijvoorbeeld als 
een cliënte van ons sterk groeit of een 
bedrijfsovername overweegt, dan vragen 
we via een samenwerkingsverband een 
second opinion. Zo zorgen we ervoor 
dat onze adviezen altijd op maat en 
secuur zijn”, zo legt Carolien uit. 

VAN SCHOENENDOOS TOT 
CONTROLE ACHTERAF
Het uitgangspunt bij HilRo is altijd dat 
er samen met elke cliënt gekeken wordt 
welke vorm van advies en werkzaamheden 

Al meer dan achttien jaar 
is Carolien van Rossum 
van HilRo Accounting & 
Financial Services de 
financiële huisarts voor 
een zeer divers 
klantenpalet. Klanten die 
door de werkzaamheden 
van Carolien en Mary hun 
tijd maximaal kunnen 
besteden aan hun eigen 
bedrijfsvoering.

En zo hoort het ook vinden de dames 
Carolien en Mary van HilRo: “Een verlos-
kundige besteed haar uren aan het 
gezond op de wereld zetten van nieuw 
leven en wij zorgen ervoor dat haar 
administratie bijgehouden wordt. Zo 
doet iedereen waar hij of zij het beste in 
is”, zo vertelt Carolien die samen met 
collega de financiële werkzaamheden 
verricht in de prachtige uitbouw naast 
haar woning die dienst doet als kantoor. 

KLANTEN PRATEN OVER HILRO
Carolien begon ooit in Den Haag en 
heeft haar cliëntenkring enorm zien 
groeien , kleine en middelgrote bedrijven 
vanuit Amsterdam, Utrecht, Den Haag 
weten HilRo prima te vinden op één van 
de mooiste plekjes van Zoetermeer, in 
Oosterheem, vlakbij het water. “Veel 
cliënten zijn met mij meegegroeid, of 
hebben mij leren kennen door middel 
van ervaringsverhalen verteld door mijn 
cliënten”, een heel waardevolle manier 
van waardering krijgen, zo vindt Carolien. 

het beste past bij de bedrijfsvoering van 
de cliënt: “De ene cliënt vindt het nog 
steeds fijn om met de spreekwoordelijke 
schoenendoos met bonnetjes te komen. 
De andere cliënt help ik op weg met 
digitaliseren en een boekhoudpakket. 
Dat geeft veel inzicht in je eigen financiële 
administratie en maakt je bewust van 
financiële keuzes, dan controleer ik alleen 
en maak bijvoorbeeld de periodieke 
afsluitingen. Elke situatie vraagt wat 
anders.”

OPGROEIEN EN LOSLATEN
Het mooiste voorbeeld van een cliënt 
die meegroeide met Carolien is een 
cliënt die begon als contactpersoon van 
Carolien in loondienst bij een cliënt, die 
later een eigen onderneming startte en 
nu zo groot gegroeid is dat Carolien hem 
met een gerust heeft overgedragen aan 
EY: “Ik ben zo trots op deze onderne-
mer!”

FOCUS OP UW EIGEN BEDRIJF
Denkt u bij dit verhaal: “Ik wil ook wel 
eens bespreken of mijn financiële admi-
nistratie uitgevoerd kan worden met 
hulp van HilRo Accounting & Financial 
Services”, dan is het nu de perfecte tijd 
om eens in gesprek te gaan met Carolien 
van Rossum. Een nieuw jaar komt eraan! 
Praat eens met Carolien en wellicht is 
het tijd om te kiezen om deze zaken over 
te laten aan de specialisten van HilRo en 
zelf de focus te leggen op de eigen 
bedrijfsvoering.

17



18

“Gelukkig steunen veel Zoetermeerse 
bedrijven ons door een vriend te worden”, 
vertelt Hilbrand Nawijn, voorzitter van 
de stichting. “Hoe meer er wordt bij-
gedragen des te meer bedrijven ervoor 
terug krijgen in de vorm van publiciteit.” 
Elk jaar is er een donateursdag met een 
lezing van een specialist en krijgen 
donateurs een rondleiding langs de 
projecten van de vrienden, met 
afsluitend een hapje en een drankje.
Wil jij ook meehelpen aan nieuwe voor-
zieningen voor patiënten, speelgoed 
voor kinderen of fraai opgeknapte ruimtes? 

Jamaica 7
2721 KR Zoetermeer
06 - 549 083 01
info@vriendenlangeland.nl
www.vriendenlangeland.nl

Vanaf 30 euro per jaar ben jij al een 
donateur van de stichting. Dan ontvang 
je onder meer 10% korting op koffie en 
thee in het restaurant en het winkeltje 
in het ziekenhuis. Ook zijn er speciale 
bijeenkomsten voor de vrienden en krijgen 
zij een rondleiding om op de hoogte te 
blijven van de laatste ontwikkelingen.

Nawijn: “Het geeft veel voldoening om bij 
deze projecten betrokken te zijn. Wij doen 
het vóór en mét de inwoners van Zoeter-
meer. Hoe meer mensen willen helpen, 
hoe beter we elkaar kunnen helpen. Want 

patiënten zijn wij soms zelf of onze familie, 
vrienden of collega’s. Daarom wil ik alle 
Zoetermeerders vragen om ons te steunen. 
Dat is hard nodig om dit mooie ziekenhuis 
in stand te houden.” 
Graag ontvangen wij uw bijdrage 
voor een nieuwe balie bij de poli van 
de cardiologie en een nieuwe CT-scan.
IBAN NL76INGB0006459337

Speelgoed voor de kinderafdeling, gerenoveerde 
chemokamers, vernieuwde wachtruimtes en verlos-
kamers, een wolkenplafond bij radiologie en iPads om 
tijdens de bevalling in andere talen te communiceren. 
Het zijn slechts enkele voorbeelden van projecten van 
Stichting Vrienden van het LangeLand Ziekenhuis. Zij 
doen er alles aan om het verblijf in het Zoetermeerse 
LangeLand Ziekenhuis zo prettig mogelijk te maken.

STEUN OOK STICHTING VRIENDEN 
VAN HET LANGELAND ZIEKENHUIS!

Passie voor het vak: Dé Dierenboetiek! 
Het team is zeer klantvriendelijk, betrokken, 
gezellig, eerlijk en deskundig. Uniek 
assortiment huisdiervoer. Dé specialist in 
natuurlijke (vlees)voeding voor hond en 
kat. Alles in huis voor huisdieren: van 

GRATIS THUISBEZORGEN

DÉ DIERENBOETIEK!
voeding, verzorging, medicijnen, slaap-
accessoires, krabpalen, halsbanden 
t/m speeltjes. Ook een uitgebreid assor-
timent voor konijnen en knaagdieren. 
Zeven dagen per week geopend: 
maandag tot en met donderdag van 
9.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 
19.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 17.00 
uur en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. 
Gratis bezorgen op maandag, woensdag 
en vrijdag tussen 17.00 en 19.00 uur. 
Bel en bestel of kom langs!

Winkelcentrum Rokkeveen
Quirinegang 69A
2519 CG Zoetermeer
079 - 342 14 14
info@dedierenboetiek.nl
www.dedierenboetiek.nl

  dedierenboetiek

Dierenboetiek Reinken
Reinkenstraat 16
2517 CV Den Haag
070 - 346 84 36
info@dierenboetiekreinken.nl
www.dedierenboetiek.nl

  Dierenboetiek

Benita van Wegen
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NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD, OPGESLAGEN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND OF OPENBAAR GEMAAKT, IN ENIGE VORM, OF OP ENIGE WIJZE, HETZIJ ELEKTRONISCH, MECHANISCH, 
DOOR FOTOKOPIEËN, OPNAMEN OF ENIGE ANDERE MANIER, ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER. DE UITGEVER SLUIT IEDER AANSPRAKELIJKHEID VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN DRUK- EN ZETFOUTEN UIT.

Fred Steetsel: “Samen doen we leuke 
afwisselende oefeningen en passen 
ademhalingstechnieken toe om het 
maximale rendement uit je ademhaling 
te halen. Veel mensen ademen verkeerd 
waardoor je veel te veel energie verbruikt. 
Hoe langzamer en hoe minder je in 
ademt, hoe meer zuurstof en hoe minder 
melkzuur je in je lichaamscellen hebt en 
ook des te lager je hartslag zal zijn.” 

MEER ENERGIE MINDER STRESS
Veel mensen leggen zich te veel presta-
tiedoelen op. Mindful Run en Walk leert 

Ontspannu! Mindful Walk 
en Run en Wandelcoaching
Fred Steetsel
06 - 486 169 90
info@ontspannu.nl
www.ontspannu.nl/mindful-walk-zoetermeer/

ONTSPANNU! MINDFUL WALK 
EN RUN EN WANDELCOACHING

je hoe je volop van bewegen en de 
omgeving kunt genieten, met een juiste 
ademhaling en lopen in het ‘hier en nu’.
Fred Steetsel: “Vaak verzanden inspan-
ningen om meer te gaan bewegen. 
Mindful Run en Walk leert je om ook 
buiten de sportieve momenten meer 
bewust te blijven van het eigen gedrag. 
In de individuele Wandelcoaching-
trajecten ga ik daarop nog dieper in.”

IN DECEMBER KENNISMAKEN
In januari starten weer nieuwe groepsles-
sen. In december kun je op verschillende 

data en tijdstippen een kennismakings-
les doen. Kijk hiervoor op de website!

Sinds kort verzorgt Fred Steetsel van Ontspannu! 
de groeps-cursussen Mindful Run en Walk in 
Zoetermeer. In het Westerpark laat hij je kennis 
maken met de verschillende facetten van het 
wandelen of hardlopen en leert jou te luisteren 
naar je eigen lichaam. Jij wordt je bewust van je 
eigen loophouding, je aandacht bij het bewegen 
en de kracht en energie in je lichaam.

Heeft u al plannen dit weekend?

Ford Shelby GT-H
Reserveer meteen bij Hertz Autoverhuur aan de Du Meelaan 588 
in Zoetermeer via neztm60@hertz.nl  of bel 079 3411561 . 

Informeer meteen naar onze zeer scherpe 
vakantietarieven.....

hertz.nl

U rijdt al een weekend weg in een Hertz 

 €46
auto vanaf €46. 
Waar wacht u nog op?
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Love life, 
embrace design

Limec
fauteuil

Djenné
 fauteuil

Aikon Lounge
1-arm en poef 102x102

Bloq 
1-arm & dormeuse

Heelz
1-arm & chaise longue

DESIGN ON STOCK ONTWERPT MEUBELS MET DE KWALITEITSSTEMPEL ‘MADE IN HOLLAND’. 
DE COLLECTIE WORDT IN HET ZUIDEN VAN HET LAND DOOR NEDERLANDSE ONTWERPERS MET 
VEEL LIEFDE ONTWORPEN. EEN DESIGN ON STOCK BANK, FAUTEUIL, POEF, STOEL, TAFEL OF 
ACCESSOIRE IS ALTIJD EIGENTIJDS EN BETAALBAAR.

Aikon
bank

WONEN
SLAPEN
OUTDOOR
AUDIO & HIFI
INTERIEURTEXTIEL
INTERIEURADVIES

VERBREEPARK 27
V (A12 AFRIT 8)
T (079) 331 12 00
WWW.VANWAAYINTERIEURS.COM
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