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realiseren wij al droomkeukens op maat. Daar-
naast is maatwerk in interieur onze expertise. 
Na plaatsing van de keuken kunnen we dus 
verder gaan dan de keukenboer. Een meubel 
voor in de badkamer, toilet en/of bijkeuken in 
dezelfde stijl als de keuken? We doen het 
graag! Inspiratie opdoen door het bezoeken 
van referentieprojecten? Ook dat is mogelijk! 
Ons ontwerpersteam is onlangs uitgebreid en 
zij begeleiden je graag bij de zoektocht naar 
jouw nieuwe droomkeuken.”

OOK IN 2020 IS JOUW DROOMKEUKEN 
OP MAAT ONZE UITDAGING!

“Je persoonlijke smaak omzetten in een 
realistisch keukenconcept blijft echter lastig. Je 
wilt ook niet over één dag ijs gaan. Een nieuwe 
keuken is immers een duurzame aanschaf,” 
vertelt Jacob de Boer. “Wij adviseren iedereen 
om ruimschoots de tijd te nemen voor de 
oriëntatiefase. In dit digitale tijdperk kun je 
volop inspiratie opdoen. Zo vind je op Google, 
Pinterest en in keukenbladen prachtige plaatjes 
met de keukentrends van 2020. We zien hier 
dan ook steeds meer mensen met een mood-
board waarmee ze een bepaalde 
sfeer willen aangeven. Afbeeldin-
gen zeggen natuurlijk meer dan 
woorden. Verder blijft de aan-
schaf van een keuken een kwes-
tie van aandacht voor details en 
pure beleving. Daarom komen 
we het liefst bij de mensen thuis 
om sfeer te proeven en een goed 
beeld te krijgen van de beschik-
bare keukenruimte. Ideeën en 
wensen vertalen we vervolgens 
in een realistische 3D-impressie. 
Toch nog twijfels? Niets moet! 

Ideeën krijgen bij ons de kans om zich te 
ontwikkelen en het woord “beperkingen” 
kennen we niet. We denken uitsluitend in 
mogelijkheden.”  

ONDERSCHEIDEND IN ALLE OPZICHTEN
“Na het inmeten, fabriceren en bouwen we 
de keuken op in onze eigen professionele 
werkplaats. Klopt alles volgens het concept? 
Dan wordt het tijd voor ons montageteam 
om de keuken te plaatsen. Maatwerk is bij 

ons echt maatwerk tot op de 
millimeter nauwkeurig. Omdat 
we bij iedere stap in het proces 
de touwtjes strak in handen 
hebben, kunnen we ook op ieder 
moment wijzigingen toepassen. 
Sommige ideeën ontstaan nu 
eenmaal spontaan tijdens de 
plaatsing. Onze vakmensen 
denken mee en creëren ver-
rassende oplossingen. Het 
misverstand dat maatwerk 
onbetaalbaar is, wil ik graag uit 
de weg ruimen. Vanaf €15.000 

Smaken verschillen. Als je toe bent aan een nieuwe 
keuken, kun je vele kanten op. Waarschijnlijk heb je al 
een bepaald beeld? Kies je voor de nieuwe romantiek 
met zachte tinten en een robuuste open wandkast? 
Of geef je de voorkeur aan een keuken die volledig 
bestaat uit natuurlijke materialen zoals hout en 
natuursteen. Zoveel mensen, zoveel wensen. Eén 
ding is zeker. De laatste jaren wint de keuken die 
naadloos aansluit op de woonkamer steeds meer 
terrein. Samen koken, eten en borrelen resulteert in 
een ontmoetingsruimte waar iedereen zich “senang” 
voelt. De keuken als centrale ontmoetingsplek en 
kloppend hart van jouw leefomgeving is tegen-
woordig dan ook meer regel dan uitzondering.  

PAGINA 4 
SCHOONHEIDSSALON AZORA

PAGINA 3 
KINDERPRAKTĲ K ZOETERMEER

PAGINA 2: 
ANTONISSE SCHOONMAAK



ZOETERMEER

Kan je geen werk vinden? Dan ga je maar 
schoonmaken, want dat kan iedereen toch? 
“Perfect schoonmaken is en blijft een vak. 
Jongeren hebben er vaak een verkeerd beeld 
bij en zien zichzelf alleen maar met de hand 
in de toiletpot. Het is echter zoveel meer. 
Denk aan zonnepanelen reinigen, vloeren be-
handelen en gevels reinigen. Je kunt via ons 
diploma’s behalen en vervolgens met grote 
machines aan de slag, zoals een hoogwerker”, 
zegt Mireille, terwijl buiten enkele medewer-
kers de vier splinternieuwe Renault Kangoo-
bussen van Antonisse een wasbeurt geven.

ELKE DAG IS ANDERS
Antonisse blinkt uit in reguliere schoonmaak-
werkzaamheden bij onder meer bedrijven en 
VvE’s (wooncomplexen). Dat betekent bijvoor-
beeld kantoorpanden onderhouden of parkeer-
garages en galerijen met een hogedrukspuit 
reinigen. “Onze medewerkers komen dagelijks 
langs bij verschillende bedrijven, zoals een 
advocatenkantoor, drogisterij of tandartsen-
praktijk. Dat maakt het werk ook leuk. Soms 

zijn er calamiteiten, zoals een gesprongen 
waterleiding. Door onze korte lijnen zijn we 
meteen bereikbaar en kunnen we het direct 
oplossen. Onze klant én medewerker zijn 
tevreden als de schoonmaakklus klaar is, want 
je ziet altijd resultaat van het werk. Je moet er 
ook passie en talent voor hebben, want niet 
iedereen kan goed schoonmaken. Door de 
betrokkenheid en professionaliteit van onze 
medewerkers maken we het verschil door écht 
schoon te maken. We staan voor kwalitatief 
hoogwaardige schoonmaakdiensten die we 
volgens de officiële veiligheidseisen (VCA) 
uitvoeren.”

ADVISEREN
Mireille: “Ik bezoek altijd eerst persoonlijk de 
locatie van een nieuwe klant. Dan kan ik ook 
meteen de omgeving scannen en duidelijke 
afspraken maken. We denken met de klant mee 
en adviseren waar nodig. Zo kunnen we ook 
producten als handdoekjes, toiletpapier, zeep 
en dispensers leveren.” Collega Ellen van Roon, 
verantwoordelijk voor de administratie, de 

planning, de voorraad en de boekhouding, vult 
aan: “Wij controleren ons schoonmaakwerk met 
een ronde door het pand en maken daar versla-
gen van voor onze klanten en medewerkers.”

KEURMERKEN
Onlangs werd het SieV-keurmerk (wet en 
regelgeving)  van het schoonmaakbedrijf voor 
de komende twee jaar verlengd. Net als het 
eerder verkregen SEBO-keurmerk. Antonisse 
Schoonmaak Service is bovendien een erkend 
leerbedrijf. Dat betekent dat mbo’ers hier een 
stage kunnen volgen. “Leerlingen met potentie 
bieden we graag een baan aan. De afgelopen 
twee jaar stonden we bij oriëntatiebeurs The 
Next Step voor leerlingen uit het praktijkonder-
wijs en het voortgezet speciaal onderwijs. 
Binnenkort zijn we ook bij Zoetermeer On Stage. 
We doen er alles aan om het imagoprobleem 
van ons vak te verbeteren.”

ANTONISSE SCHOONMAAK

Wattstraat 13B
2723 RA Zoetermeer
T 06 289 15 547 (Richard Antonisse)
T 06 284 02 594 (Mireille Antonisse)
E info@antonisse-schoonmaak.nl
W www.antonisse-schoonmaak.nl

 antonisseschoonmaakservice

‘SCHOONMAKEN IS 
EN BLĲ FT EEN VAK’

Wc’s schoonmaken, bureaus afstoffen 
en ramen wassen. Dat is volgens 
velen zo’n beetje het werk dat 
schoonmakers uitvoeren. Bij 
Antonisse Schoonmaak Service zeker 
niet! Op 21 maart bestaat het 
schoonmaakbedrijf van Mireille 
Antonisse en haar man Richard 
al 18 jaar. Maar na al die jaren is 
schoonmaken nog steeds een 
ondergewaardeerd vak.

PROFESSIONELE BEHANDELING VAN ONTWIKKELINGS-
STOORNISSEN MOET TĲ DIG EN ADEQUAAT INGEZET WORDEN!

Kinderarts Karin van Harrewijn behandelde 
tien jaar lang kinderen met psychiatrische 
aandoeningen en ontwikkelingsstoornissen in 
het LangeLand Ziekenhuis. Ze constateerde 
dat specifieke hulp binnen de ziekenhuis-
muren helaas moeizaam op gang kwam. Het 
inschakelen van externe expertise verliep te 
traag naar haar zin. In 2009 trok zij de stoute 
schoenen aan en startte zij Kinderpraktijk 
Zoetermeer. “We zijn een zelfstandig 
behandelcentrum waar kinderartsen, 
jeugdartsen, kinderpsychiaters, orthopeda-
gogen, psychologen en een team onder-
steuners werkzaam zijn. Onze praktijk richt 
zich op kinderen, pubers en adolescenten 
met leer-, gedrags- en ontwikkelings-
problemen,” vertelt directeur Karin.

ZOETERMEER

“We bieden hier advies, diagnostiek, medica-
tie, behandeling en begeleiding na verwijzing 
van de huisarts, specialist, kinderpsychiater of 
schoolmaatschappelijk werk. Alle noodzakelijke 
disciplines werken dus nauw samen onder één 
dak. Een krachtenbundeling die resulteert in 
korte lijnen en zorg op maat. Zo bevinden zich 
binnen de Kinderpraktijk Zoetermeer professio-
nals op het gebied van o.a. logopedie, kinder-
fysiotherapie, kinderdiëtiek en een ABA-praktijk 
waar jonge kinderen met autisme en ontwikke-
lingsstoornissen individueel therapie volgen. 
Per jaar behandelen we in onze praktijk onge-
veer 1200 kinderen uit de regio Zoetermeer 
met kinderpsychiatrische stoornissen zoals 
AD(H)D, autisme, angst- en hechtingsstoornis-
sen, depressie, tics en ODD. Als een dergelijke 
aandoening het leven van het kind en gezin 
beheerst, ontstaan er lastige situaties. Behan-
deling is essentieel om problemen thuis, op 
school en in de toekomst als volwassene te 
beperken. Daarnaast hebben we een multi-
disciplinair spreekuur voor jonge kinderen.”

STAPPENPLAN NA AANMELDING 
“Na aanmelding vindt de intake plaats met een 
kinder- of jeugdarts samen met een orthopeda-
goog of psycholoog. Het eerste deel mét het 
kind duurt ongeveer een half uur. Daarna 
nemen we bij het kind een concentratietest af, 
terwijl ouders dan zonder kind de ervaren pro-
blemen verder kunnen bespreken. Vervolgens 
wordt er contact opgenomen met school en 
verrichten we aanvullende onderzoeken. Ook 
nemen we met de ouders de ontwikkeling van 
het kind uitgebreid door. Uiteindelijk presente-
ren we de diagnose waarna de behandeling 

gestart kan worden. Zo starten we bij ADHD 
niet altijd gelijk met medicatie. We gaan eerst 
in gesprek met school om tips te geven en 
ouders ontvangen begeleiding. Ook starten 
we vaak behandeling bij de fysiotherapeut ter 
verbetering van de sensorische informatie. 
Verder hanteren we een proactief beleid waarbij 
kinderen/jongeren met ouder(s) minimaal twee 
keer per jaar en indien noodzakelijk frequenter 
voor controle komen om de stand van zaken 
te bespreken.”

GESPECIALISEERDE KINDER- EN 
JEUGDARTSEN MAKEN HET VERSCHIL
“Onoplettendheid, druk en impulsief gedrag 
komen bij de meeste kinderen wel eens voor. 
Maar niet elk druk kind heeft ADHD. Er is 
sprake van ADHD als het gedrag een herken-
baar en hardnekkig patroon vormt thuis en 
op school dat leidt tot disfunctioneren. De 
problemen zijn meestal al voor het zevende 
jaar aanwezig. Het is een neurobiologische 
ontwikkelingsstoornis die erfelijk is en veel con-
sequenties heeft op het dagelijks functioneren. 

Faalangst, gepest worden, een laag zelfbeeld, 
gebrekkige sociale contacten komen bij de 
meeste patiënten voor. Helaas blijf je van ADHD 
je hele leven min of meer last houden. Als je 
ADHD niet behandelt, heb je als volwassene 
drie keer zo veel kans op werkeloosheid, echt-
scheiding, verslaving en financiële problemen. 
Professionele behandeling door onze zeer 
ervaren kinderartsen én medicamenteuze 
ondersteuning kunnen veel leed voorkomen, 
mits deze tijdig en adequaat worden ingezet.”

KINDERPRAKTIJK ZOETERMEER

Orfeoschouw 50
2726 JH Zoetermeer
T 079 - 343 41 13
E info@kinderpraktijkzoetermeer.nl
W www.kinderpraktijkzoetermeer.nl
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Met de nieuwe 
fruitzuurpeelings 
van Salon Azora 

Weer een 
frisse look 

Glycolzuur, salicylzuur en zelfs 
amandelzuur: fruitzuren horen in 
2020 gewoon bij je beautyroutine. 
Schoonheidsspecialiste Linda 
Boersma-Balk van Salon Azora 
legt uit: “De juiste fruitzuren 
doen heel veel met je huid. 
Poriën worden geminimaliseerd, 
littekentjes vervagen en je huid 
ziet er strakker uit. Met onze 
nieuwe fruitzuurpeelings zie 
je er straks weer stralend uit.”

ZOETERMEER

Salon Azora ligt aan de rand van natuur-
gebied Noord Aa. Het 6-vrouw sterke team 
is gespecialiseerd in een natuurlijke manier 
van huidverbetering. “In de salon werken we 
al jaren aan huidverbetering en anti-aging”, 
vertelt Linda. “Dat doen we niet met fillers of 
chemische behandelingen, maar met natuurlijke 
producten. Zo zijn al onze producten dier-
proefvrij, parabenenvrij, sulfaatvrij, vegan, 
vrij van microplastics en ftalatenvrij. Voor de 
nieuwe lijn van fruitzuurpeelings hebben we 
net zo lang gezocht tot we de beste producten 
vonden, dus met 100% natuurlijke ingrediënten 
én een prachtig resultaat. Na deze fruitzuur-
peeling zie je echt verschil!” 

APPELS, AARDBEIEN EN LIMOENEN
Fruitzuren zijn – je raadt het al - afkomstig 
van fruit. Met een fruitzuurpeeling heb je 
dus eigenlijk het zure gedeelte van appels, 
aardbeien, limoenen of druiven op je gezicht. 
Deze zuren hebben een peelend effect, wat 
inhoudt dat ze de verkleefde, dode huidcellen 
losweken van de opperhuid. Als de dode 
huidcellen verwijderd worden, komt er een 
nieuwe huidlaag tevoorschijn die gladder, 
voller en egaler van teint is. 

EVEN WENNEN
Het ís even wennen, zo’n zuurtje op je gezicht. 
“Wij hebben met z’n allen de behandeling 
natuurlijk ook geprobeerd. Tijdens de cursus 
begonnen we met een laag percentage 
fruitzuur, om te voelen hoe dat is. Bij lage 
percentages voel je het losweken van de 
dode huidcellen nauwelijks, pas als je het 
percentage opvoert, ervaar je een licht brandend 
gevoel. Het effect was zo mooi, dat we nog 
weken complimenten kregen over onze huid.”

STRALEND DE DEUR UIT
Omdat iedere huid anders is, heeft Salon 
Azora verschillende soorten fruitzuur. Zo werkt 
salicylzuur talgoplossend en is dus goed voor 
een huid met jeugdpuistjes. Amandelzuren zijn 
perfect voor een iets gevoeliger huid. “We 
kijken voor de behandeling goed naar de huid, 
om te bepalen welke peeling het beste resultaat 
oplevert. Zo stapt iedereen stralend de salon uit.”

MOOIE COMBINATIE
Het team van Azora is ook fan van de micro-
needling-fruitzuurpeeling combinatie. “We 
hebben deze Microneedling+ kuur zelf ontwik-
keld. Zes weken achter elkaar krijg je afwisse-
lend een fruitzuurpeeling en een microneed-
lingbehandeling. Met microneedling maken we 
kleine beschadigingen in de huid, waardoor 
deze een boost krijgt om zichzelf te vernieuwen. 
Wij helpen de natuur vervolgens een handje 
door die minuscule gaatjes op te vullen met 
een natuurlijk serum voor een betere vocht-
balans. Als je de ene week een fruitzuurpeeling 
doet en de week erna de microneedling, 

kunnen we de 
huid optimaal 
verbeteren en 
zul je versteld 
staan van het 
resultaat.”

SCHOONHEIDSSALON AZORA

De schoonheidsspecialisten van Azora staan 
voor professionaliteit en kwaliteit. Hier geen 
chemische behandelingen maar uitsluitend 
natuurlijke oplossingen, zoals de fruitzuur-
peeling en de microneedling-behandelingen. 
Schoonheidssalon Azora aangesloten bij Anbos 
en ProVoet. Linda en haar team volgen regel-
matig cursussen om je goed te adviseren over 
je huid, nagels en voeten. De openingstijden 
zijn maandag t/m vrijdag van 09.00-21.30 uur 
en zaterdag van 09.00-13.30 uur.

Balthasarschans 9   
2728 EP Zoetermeer (wijk 28 Noordhove)
T 079 341 43 05 
E info@salonazora.nl 
W www.salonazora.nl 
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10% KORTING
Ook een frisse look? Lezers van Mijn Zaak Zoetermeer die in maart bij Salon Azora 
een kuur boeken voor microneedling, fruitzuurpeelings of de Microneedling+, krijgen
10% korting op de totale kuurprijs. Bel of mail naar Salon Azora om een afspraak te maken.

Speciale korting | Op vertoon van deze bon | Geldig in de maand maart 2020

ZOETERMEER

Een wastafel, meubelstuk, inbouwkast, jaloezie 
of dimmer monteren. Niet iedereen kan of wil 
dat zelf doen. Laat het montageteam van 
Bouwhof het voor je doen, dan weet je zeker 
dat het goed gebeurt! In maart 2017 startte de 
bekende bouw en woonwinkel met de montage-
service. Speciaal om de klant net iets extra’s te 
bieden. “We begonnen toen vooral met de 
binnenzonwering en binnendeuren”, vertelt 
Yannick van Hagen, teamleider van de montage-
ploeg. “Daarna zijn we gestart met schuifdeur-
kasten, laminaat vloeren, schuttingen, hang en 
sluitwerk en keukens monteren. Wij werken 
met vaste en transparante prijzen. Daar houden 
klanten van.” 

VOORKOM GEZOEM
Hoe werkt het dan precies? “Een klant kiest 
bijvoorbeeld een deur uit in de winkel. Vervol-
gens plant hij of zij bij de balie een afspraak in 
en anders bellen wij later voor de afspraak. 
Vaak moeten we namelijk ook nog even bij de 
klant thuis inmeten. Daarna volgt de definitieve 
offerte, want het kan weleens maatwerk wor-
den. Vervolgens bestellen we het product. We 
zijn afhankelijk van de levertijd van de leveran-
cier, maar in principe monteren we binnen een 
maand. Maar we spelen nu al in op verwachte 
drukte met horren vanaf april. Zodoende kun-
nen we horren sneller monteren, omdat klanten 
anders gek worden van het gezoem ’s nachts”, 
aldus Yannick.
Voor het laten leggen van andere vloeren dan 
laminaat, maar ook stucwerk, schilderen en be-

hangen maakt Bouwhof gebruik van ongeveer 
vijftien vaste zzp’ers, bestaande uit ervaren 
elektriciens, stukadoors, timmermannen, stof-
feerders en schilders. “Dat zijn professionals 
waar we al lang nauw mee samenwerken. Zij 
staan garant voor kwaliteit.”

POSITIEVE REACTIES
Het komt weleens voor dat de klant vraagt of 
de monteurs ook nog even een gordijn of lamp 
kunnen ophangen, nu ze toch bezig zijn. “Het 
moet natuurlijk wel in de agenda passen, maar 
zo’n extra klusje doen we vaak nog even erbij. 
We vinden het ook gezellig om een praatje te 
maken met ouderen. Sommigen zijn lang alleen 
en zijn blij dat wij langskomen. Dat maakt het 
werk ook leuk”, zegt Yannick, die in zijn drie 
jaar bij Bouwhof ‘nog nooit met tegenzin naar 
zijn werk ging’.

TOTAALCONCEPT
“Het idee is dat we in de toekomst alles zelf 
kunnen monteren wat we in de Bouwhof verko-
pen”, verklapt Yannick. “We willen het monta-
geteam verder uitbouwen en groeien van zeven 
naar zo’n vijftien tot twintig monteurs, want we 
verwachten dat het een belangrijk aspect 
wordt. Het is echt van toegevoegde waarde 
voor Bouwhof.”

BOUWHOF

De montageservice van Bouwhof, dat al 
veertig jaar bestaat, maakt onderdeel uit van 
totaalconcept met 20.000 m2 bouw, sanitair, 
keukens en wonen. Een uitgebreid assortiment, 
complete woonbeleving én montage.

Edisonstraat 115
2723 RT Zoetermeer
T 079 3319614
E montage@bouwhof.nl
E www.bouwhof.nl

 Facebook /BouwhofMontage

Last van twee linkerhanden? 
Geen probleem. Niet iedereen 
is handig in klussen of heeft 
er zin in of tijd voor. Voor 
diegenen is de montageservice 
van bouw- en woonwinkel 
Bouwhof ideaal. Na een 
aankoop in 
het bekende 
Zoetermeerse 
familiebedrijf 
staat het 
montageteam 
voor je klaar.

Lukt het klusje niet? Geen paniek, het 
montageteam van Bouwhof doet het voor je!

“Klanten 
houden van 
vaste en 
transparante 
prijzen”



ZOETERMEER
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Die witte sneakers of 
nieuwe hakken schoon 
houden. In het begin 
lukt het nog wel, maar 
na een tijdje wordt het 
een hels karwei. Op den 
duur wordt de schoen 
vuiler en vuiler tot je het 
paar op een gegeven 
moment niet meer 
aantrekt. Nergens voor 
nodig! Ga met je 
stappers op tijd langs 
bij Schoenmakerij Tico!

ZOETERMEER

Sinds kort staat de revolutionaire stoomreiniger, 
met de indrukwekkende naam Scarpa Vapor, bij 
de vestiging van Tico Schoenmakerij in winkel-
centrum Meerzicht. Het professionele apparaat 
werd door Tico en zijn team ontdekt op een 
beurs. Na wat onderzoek en testen werd de 
Scarpa Vapor aangeschaft, waarmee Schoen-
makerij Tico de enige is in Zoetermeer. Hoe het 
precies werkt? De Scarpa Vapor is een speciale 
machine voor het reinigen van alle soorten 
schoenen. Stoom zorgt ervoor dat het vuil 
loslaat van bijvoorbeeld leer of suède en kan 
de meeste vlekken verwijderen. En dat voor 
prijzen vanaf slechts 15 euro. 

RESULTAAT IS VERBLUFFEND
Het apparaat maakt jouw schoenen van binnen 
en buiten compleet schoon. Door stoom met 
een reinigingsmiddel te injecteren en vervol-
gens met een speciale borstel te bewerken, kan 
de stoomreiniger vuil oplossen en verwijderen. 
“Soms zijn schoenen zo vuil dat we ze in twee 
etappes moeten reinigen, maar het resultaat 
is altijd verbluffend”, vertelt Tico, terwijl hij de 
stoomreiniger demonstreert. “Het werkt ook 
verslavend. Als je eenmaal begint, kun je niet 
meer stoppen. We willen de schoen als nieuw 
krijgen. Ideaal voor als bijvoorbeeld dure 
schoenen die vies zijn geworden na een avond-
je stappen en weer een tijdje de kast ingaan.” 

DROGEN EN BACTERIËN DODEN 
Naast de stoomreiniger heeft de Scarpa Vapor 
ook een droogkast. De schoenen worden daar-
in op een veilige manier gedroogd en tegelij-
kertijd gedesinfecteerd. Hete lucht zorgt ervoor 
dat de schoenen snel drogen en dat leer zacht 
blijft. De ingebouwde ozonlamp zorgt voor eli-
minatie van bacteriën en laat zelfs nare geurtjes 
verdwijnen. 

VOOR AAN DE MUUR
De stoomreiniger is niet de enige vernieuwing 
in Meerzicht. Ook hangt er aan de muur een 
nieuwe collectie naam-, huisnummer- en be-
drijfsborden. Deze zijn van echt glas en worden 
speciaal op maat gemaakt. Zo kan je de kleuren 

van het glas, de vorm en letters bepalen uit 
twaalf kleuren. De borden zijn ongevoelig voor 
weersomstandigheden en bovendien heb je ga-
rantie tot het glasplaatje thuis aan de muur 
hangt!

OPLEIDING
Tico leert Zoetermeerse hangjongeren wekelijks 
het vak schoenmaken, maar onlangs is Tico 
met zijn erkend leerbedrijf een ouderenproject 
gestart. Hiermee kunnen ouderen boven de 
50 jaar een opleiding tot schoenmaker volgen. 
Tico is niet voor niets meesterschoenmaker!

SCHOENMAKERIJ TICO

Bij de vestigingen in het Stadshart, Ooster-
heem en Meerzicht kunt u terecht voor het 
ambachtelijk herstellen van (wandel)schoenen. 

Luxemburglaan 150
2711 EH  Zoetermeer
T 079 - 360 80 96
W www.meesterschoenmakertico.nl

Stadshart 
7 dagen per 
week open!

TICO MAAKT JOUW SCHOENEN ALS NIEUW!

Biketotaal Thĳ s Brand: nu 5 jaar onbezorgd 
genieten van uw elektrische fi ets!

Biketotaal Thijs Brand staat 
bekend om de goede service 
en nazorg mede door het 
Fietspaspoort, waarmee de 
klant automatisch wordt 
uitgenodigd voor onderhoud 
aan zijn fiets. Daar doen we bij 
aanschaf van een elektrische 
fiets nog een schep bovenop. 
In plaats van de standaard 
2 jaar fabrieksgarantie, 
doet Biketotaal daar nog 
eens 3 jaar bij.

*) vraag naar de voorwaarden

GRATIS
5 JAAR
VOLLEDIGE
GARANTIE*

*) vraag naar de voorwaarden

Nieuwe fietsen, elektrische fietsen, vouwfietsen 
(Brompton), kinderfietsen, tweedehands fietsen,
fietsaccessoires, fietsreparaties en ga zo maar 
door. Biketotaal Thijs Brand biedt, zoals de 
naam verklapt, het totaalconcept op fietsgebied. 
Werkelijk alles wat met fietsen te maken heeft 
is in huis. In de afgelopen jaren zijn diverse 
fietsenwinkels verdwenen in Zoetermeer, maar 
Biketotaal Thijs Brand is sterker dan ooit terug 
na heropening 7 jaar geleden.

HART VAN HET BEDRIJF
In de werkplaats staan drie gediplomeerde en 
vakkundige medewerkers én een leergierige 
stagiair. “De werkplaats is het hart van ons 
bedrijf. Daar gebeurt alles: van het verstellen 
van de zadelhoogte en oppompen van banden 
tot complete onderhoudsbeurten. Als je je 
fiets regelmatig laat onderhouden, rij je veel 
veiliger en comfortabeler. Ook voorkom je 
dure reparaties, omdat we beginnende 

gebreken meteen verhelpen.” Tevens hebben 
we (elektrische) leenfietsen staan zodat u altijd 
mobiel blijft tijdens de reparatie.

PASSIE
“Dit is mijn passie en het is een heel divers 
beroep”, laat Maurice tot slot weten. “Het 
contact met de klanten is gezellig en het repa-
reren of opknappen van een occasion is vaak 
dankbaar werk. Zeker als je daarmee een mooi 
eindresultaat behaalt. Wij proberen altijd het 
beste voor elkaar te krijgen net dat stapje extra 
te doen, wat dan gewaardeerd wordt door de 
vele vaste klanten. Daar investeren we veel in.”

THIJS BRAND

Van Stolberglaan 45-47
2713 ES Zoetermeer
T 079 - 820 02 95
E zoetermeer@thijsbrand.nl
W www.thijsbrand.nl

Actie loopt t/m 17 mei 2020!

Wij hebben diverse demo-fietsen van 

verschillende merken staan, om een middag, 

hele dag of weekend te proberen.
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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.

ZOETERMEER

ATELIER LA VIVERE

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

 Atelier La Vivere

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

WINKEL
Staat je hobby erbij? Ga dan gauw een kijkje 
nemen bij Atelier La Vivere. Veel Zoetermeer-
ders weten nog niet eens dat er zo’n grote 
handwerkzaak in de Dorpsstraat zit. “Onze 
winkeloppervlakte is meer dan 250 m2 en 
tot de nok toe gevuld met creatieve hand-
werkartikelen”, 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 vijf 
jaar tijd is onze collectie enorm uitgebreid”, 
vervolgt Wim. 

WORKSHOPS
“Of je nu een beginnende haak- of breister 
bent of een andere techniek wilt leren als 
ervaren breister, alle begin lijkt moeilijk, maar 
hier maken we het leuk”, vult Debby enthou-
siast 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, 
Punchen, Free Form haken, Quilten. Op de 
website www.atelierlavivere.nl staan alle work-
shops voor de komende periode. 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 woensdagavond en 

vrijdagochtend en nu ook elke zaterdag van 
13.30 - 15.30 uur. 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 je spaart ook nog voor korting 
op al je aankopen.

NAAI- EN QUILTCAFÉ
Al sinds vorig jaar april organiseert Atelier La 
Vivere het Naai- en Quiltcafé op de woensdag- 
en vrijdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur. 
Organisator Debby vertelt enthousiast: “Onze 
cafés worden door veel trouwe bezoekers en 
enthousiaste nieuwelingen bezocht. Met het 
uitbreiden van de collectie met modestoffen 
voor kinderen, quiltstoffen en fournituren kon 
een café natuurlijk niet uitblijven. 
Een kaart voor 5x Naai- en Quiltcafé kost 
50 euro en je spaart ook nog voor korting op al 
je aankopen. Je neemt je eigen naaimachine 
lekker mee of je gebruikt er één van ons tegen 
een klein bedrag.

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, strippenkaarten, stoffen, 
fournituren, wol etc.”

BRIOCHE BREIEN
DOUBLE KNITTING

FAIR ISLE BREIEN
AMIGURUMI HAKEN

Mochila Tas Haken
31 MAART 2020

De 1e avond leer je de techniek van 
het Mochila haken en begin je aan de 
bodem. De 2e avond gaan we verder 
aan de zijkant van de tas en wordt 
uitgelegd hoe we de knoopsgaten, 
kwastjes, koord en band kunnen maken.

Haken voor beginners
7 APRIL 2020 

Haken is heerlijk ontspannend en je 
maakt er de mooiste dingen mee. 
Maar je moet wel eerst even de basis-
technieken van het haken leren. We 
gaan leren door te doen en je gaat na 
elke les met een leuk resultaat naar huis.

Top Down 
Vest Haken
14 APRIL 2020

Altijd al een mooi 
passend vest willen 
haken? We haken 
het vest van boven 
naar beneden, in 
één keer. Dus je 
hoeft geen losse 
onderdelen te 
haken. Je moet 
wel bekend zijn 
met lossen, 
vasten en stokjes haken. Je vest gaat er 
echt super professioneel gaat uitzien.

Wandhanger Macrame’n  
21 APRIL 2020

Een leuke stoere wandhanger maken? 
Je leert verschillende knooptechnieken 
en gaat dan met een mooie wandhanger 
naar huis.

Knuffel Beestje Haken
28 APRIL 2020

Tijdens de workshop ga je op ontdekkings-
tocht in het Amigurumi haken. Je leert de 
magische ring, rondhaken in een spiraal, 
onzichtbaar meerderen en minderen en 
natuurlijk het begrijpen van het patroon. 
Allemaal technieken om zelf al die leuke 
gehaakte beestjes te gaan maken.

Scheepjes Masterclass 
Relief Texture Coasters 
9 MEI 2020

Je gaat aan de slag met Scheepjes 
Catona en leert de techniek om deze 
mooie coasters te haken. Je krijgt veel 
persoonlijke aandacht en ruimte om 
deze nieuwe steken te leren, en gaat 
ook nog eens naar huis met een 
Scheepjes goodie bag.

APRIL 
FEESTMAAND!

Meer info over de workshop kun je
vinden op www.atelierlavivere.nl 
of op facebook: Atelier-La-Vivere

Opendag 
Atelier La Vivere 

18 april 2020

Feestelijke aanbiedingen

Demo’s

Nieuw cursusaanbod

Koffie/thee met iets lekkers

en nog veel meer...

Scheepjes Masterclass
Cosy Moments Shawl 
6 APRIL 2020

Kanten omslagdoek breien, de volgende 
technieken komen aanbod; opzetten 
omslagdoek met de Judy’s Magic Cast 
On, oppakken van steken, inbrengen 
levenslijn en kantpatronen lezen en 
begrijpen. Veel extra tips en trucs.

Scheepjes Masterclass 
Sokken Breien beginners 
16 APRIL 2020

Je leert sokken breien vanaf de teen 
omhoog. De volgende technieken 
komen aanbod; Judy’s Magic Cast 
On, Meerderen voor de teen, Duitse 
verkorte toeren hiel, wanneer kleur 
te wisselen en rekbaar afkanten.

NAAI- EN QUILTCAFÉ
HAAK- EN BREICAFÉ
XXL HAND BREIEN
MOZAÏEK HAKEN

FOTOGRAFIE ATELIER LA VIVERE

5 
JAAR
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Cosy Moments Shawl 
6 APRIL 2020

Kanten omslagdoek breien, de volgende 
technieken komen aanbod; opzetten 
omslagdoek met de Judy’s Magic Cast 
On, oppakken van steken, inbrengen 
levenslijn en kantpatronen lezen en 
begrijpen. Veel extra tips en trucs.

Scheepjes Masterclass 
Sokken Breien beginners 
16 APRIL 2020

Je leert sokken breien vanaf de teen 
omhoog. De volgende technieken 
komen aanbod; Judy’s Magic Cast 
On, Meerderen voor de teen, Duitse 
verkorte toeren hiel, wanneer kleur 
te wisselen en rekbaar afkanten.

NAAI- EN QUILTCAFÉ
HAAK- EN BREICAFÉ
XXL HAND BREIEN
MOZAÏEK HAKEN

FOTOGRAFIE ATELIER LA VIVERE

5 
JAAR



JUST NOTARISSEN VERHUIST MEDIO MAART NAAR 
DE ALBERT EINSTEINLAAN 50 IN ZOETERMEER!

2020. Een nieuw jaar, een nieuw 
pand. De groeiambitie van het 
innovatieve notariskantoor kent 
geen grenzen. Samen met notaris 
Arie Jan van der Bijl heeft 
commercieel directeur Camillus 
Overmeire het notariskantoor 
vanaf de start in 1999 prominent 
op de kaart gezet. Met zijn 
uitspraak: “De A12 loopt door 
Zoetermeer!” geeft hij aan dat de 
honger naar meer succes nog lang 
niet gestild is. De verhuizing van 
3000 m2 naar 6000 m2 moderne 
en deskundige notariële 
dienstverlening staat symbool voor 
een nieuw hoofdstuk in het 
spannende jongensboek dat Just 
Notarissen heet.

ZOETERMEER

Ruim 360 relaties waren getuigen van Camillus’ 
openingswoorden: “Allereerst welkom bij de 
eerste Betonborrel op de nieuwe locatie van 
Just Notarissen in 2020. 2019 was voor mij, als 
machtigste man van Zoetermeer, maar zeker 
ook voor ons kantoor een machtig en prachtig 
jaar. De aankoop van een nieuw kantoorpand is 
een feit. De groei van het kantoor was heel be-
langrijk en resulteerde in nog meer professio-
nalisering. 2020 is dus zakelijk van start gegaan 
als een mooi jaar. Arie Jan van der Bijl is inmid-
dels twintig jaar notaris en de samenwerking 
tussen A.J. en ondergetekende bestaat op 1 
maart 2020 exact tien jaar. Als kers op de taart 
betrekken we op 16 maart aanstaande ons 
nieuwe gebouw aan de Albert Einsteinlaan 50. 
Notaris Arie Jan van der Bijl zal samen met no-
taris Maarten Schils, die inmiddels ook twintig 
jaar notaris is, ons succesvolle kantoor verte-
genwoordigen. Met ingang van 1 januari 2020 
gaan we dan ook officieel verder onder de 
naam Just Notarissen. Natuurlijk blijven we am-
bitieus. Zo zullen we de komende jaren het no-

tariskantoor uitbreiden met nog meer notaris-
sen en toegevoegde notarissen.” 

VAN ZOETERMEER TOT ZIERIKZEE
Waarom gaan jullie eigenlijk verhuizen? “Daar 
zijn verschillende redenen voor. Zo vereist de 
huidige locatie op termijn een upgrade. Het is 
dan verstandiger om in een nieuwer pand te 
investeren. Verder is de oppervlakte van ons 
nieuwe pand proceduretechnisch eenvoudiger 
en praktischer in te delen. We betrekken ge-
woon een goed pand met een moderne uitstra-
ling en ruimere parkeergelegenheid. Daarnaast 
blijven we voor onze cliënten uitstekend bereik-
baar per bus, trein en/of auto. Ons werkgebied 
bestrijkt inmiddels een steeds groter gebied 
van Zoetermeer, Den Haag, Haarlem, Utrecht, 
Arnhem, Amersfoort, Den Bosch, Breda tot Zie-
rikzee. Iedere notaris doet hetzelfde. Waarom 
zou je meer betalen? Het is gebleken dat cliën-
ten bereid zijn om wat verder te reizen vanwe-
ge het financiële voordeel. We staan niet voor 
niets in de top-drie van de registergoed nota-

JUST NOTARISSEN

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

Nieuw adres per 16 maart 2020:
Albert Einsteinlaan 50
2719 ER Zoetermeer

riskantoren van Nederland. Stilstand is achter-
uitgang. Ook de komende jaren zullen we onze 
ambitie om het grootste en goedkoopste nota-
riskantoor van Nederland te worden met volle 
overtuiging continueren.” 

FOTOGRAFIE WIM VAN IJZENDOORN
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Vitamine C + Multi is de beste
levensverzekering die je kunt hebben

Onze gezondheid is het belangrijkste dat er is. Je sport, drinkt voldoende 
water en eet genoeg groenten. Dat is een goede basis, maar helaas niet 
voldoende. PentaPro heeft hiervoor de oplossing met natuurlijke vitaminen en 
mineralen van Beyuna. Hierdoor word je energieker en ga je optimaal presteren!

PENTAPRO

Absrechtstraat 63
2729 AW Zoetermeer (wijk 29 Oosterheem)
T 079 - 341 75 68
E info@PentaPro.nl
W www.PentaPro.nl/lifestyle/
 www.PentaPro.Beyuna.nl

Laat PentaPro in één zin weten waarom jij een toegangskaart van € 35 verdient voor 
het Healthy Wealthy People Event op 5 april 2020 in Zoetermeer (info@pentapro.nl).

IS NAGELLAK OOK SCHADELIJK?

Waar PentaPro met onder meer Neurofeedback-
training mensen fysiek en mentaal ondersteunt, 
zijn de producten van Beyuna juist voor iedereen. 
Deze vitaminen en mineralen komen voort uit 
natuurlijke producten. “We hebben te maken 
met grondverarming, waardoor er minder 
vitaminen en mineralen in de grond zitten”, 
zegt Marleen van Schaik van PentaPro. “Andere 
problemen zijn bestrijdingsmiddelen, fijnstof 
en straling, maar ook genetisch gemodificeerd 
voedsel.” Beyuna biedt daarom de perfecte 
aanvulling op jouw voeding. Bijvoorbeeld: 
Vitamine C van Beyuna is een antioxidant die 

bijdraagt aan extra energie bij vermoeidheid. 
Het ondersteunt je immuunsysteem, is goed 
voor je concentratievermogen en verhoogt je 
ijzeropname. Beyuna Multi is een complete 
aanvulling voor iedereen, naast een gezonde 
levensstijl en een gevarieerd dieet.

Tip van Marleen: Heb jij interesse in alles wat 
met voeding, vitamines en mineralen én onder-
nemerschap te maken heeft? Kom dan op 5 april 
2020 naar het Healthy Wealthy People Event!

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

COLUMN WIL KEULERS

W.P. Keulers
Wijnkamp & Keulers Fiscaal Juristen Zoetermeer B.V.

De dienstverlening omvat fiscale- en juridische dienstverlening. Tax-planning op het gebied van inkomstenbelasting 
vennootschapsbelasting, successierecht, btw en overdrachtsbelasting is een belangrijk onderdeel. Verder wordt 
deze dienstverlening geïntegreerd met adviezen op juridisch en financieel gebied. Waar nodig kunnen zowel op 
gebied van belastingrecht en bestuursrecht alle juridische procedures gevoerd worden tot in hoogste instantie.

Wijnkamp & Keulers
Baron de Coubertinlaan 6, 2719 EL Zoetermeer
079 - 342 85 55 • wijnkamp@keulers.nl • www.keulers.nl

Wij zijn verhuisd naar de Baron de Coubertinlaan 6 
te Zoetermeer. Correspondentieadres: 
Postbus 289, 2700 AG Zoetermeer. 
Het telefoonnummer is ongewijzigd. 
Het telefoonnummer van de advocatenlijn 
is gewijzigd in 06 - 124 125 93.

MAATSCHAPPEN, FIRMA’S, HUWELIJKS-
VERMOGEN EN ERFENISSEN, ...LASTIGE 
AFWIKKELING BIJ ONDERNEMERS

Voor ondernemers, die samen met een of meer maten in een maatschap of firma samenwerken, is het nogal 
eens lastig te onderkennen dat deze rechtsvormen geen rechtspersonen zijn en niet belastingplichtig zijn voor 
de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Uiteindelijk moeten alle winsten en vermogensaanspraken 
worden teruggebracht tot het niveau van de individuele vennoot.

Bij echtscheiding en overlijden blijkt dat de 
mede-eigendom in vermogensbestanddelen 
van firma, maatschap, huwelijksvermogen en/
of een aandeel in een nalatenschap door van 
elkaar afwijkende regelingen tot onoverzichte-
lijkheid en onverwachte claims kunnen leiden. 
Vooral als een onderneming feitelijk niet blijkt 
te worden voortgezet, moeten er wel voldoende 
liquide middelen zijn om de belasting te kunnen 
betalen. Houd daar rekening mee, geldgebrek 
is bij een toch al ingewikkelde afwikkeling 
van maatschappen, firma’s, erfenissen en 
(voormalige) huwelijksgemeenschappen sfeer 
bedervend. 

VERPLICHTINGEN DUREN VOORT
Tijdens het bestaan van de maatschap of firma 
moeten de vennoten behoorlijk met elkaar om-
gaan, dus in redelijkheid en billijkheid rekening 
houden met elkaars belangen. Dat kan zelfs 
zover gaan dat een overeengekomen opzeg-
gingsmogelijkheid niet kan worden geëffec-
tueerd (de opzegging is vernietigbaar) als een 
opzegging niet redelijk en billijk is. Ook nadat 
de maatschap is geëindigd moeten de voor-
malige vennoten rekening houden met elkaars 
belangen. De rechten en plichten uit de maat-
schap en vennootschapsovereenkomst duren 
voort voor zolang als dat voor de afwikkeling 
van het gemeenschappelijk vermogen nodig 
is, dus ook de aansprakelijkheid van maten en 
vennoten.  

GEMEENSCHAP
Het vermogen van een maatschap of Vof is 
na het eindigen van de Vof en maatschaps-
overeenkomst gemeenschappelijk vermogen. 
In familieverhoudingen en in het bijzonder na 
overlijden van een vennoot kan het aandeel 
in die gemeenschap onderdeel zijn van de 
(ontbonden) huwelijksgemeenschap en/of 
een onverdeelde nalatenschap. 

ONDERNEMINGEN 
IN MAATSCHAP EN VOF
Het einde van een maatschap 
of Vof betekent meestal ook 
staking van de onderneming 
van de uittredende vennoot. 
Die zal in beginsel voor de 
Inkomstenbelasting moeten 

afrekenen over de laatste jaarwinst en over zijn 
winstaandeel, dat vrijkomt door uittreding uit 
de maatschap of Vof. Kort gezegd, alles dat 
wordt uitgekeerd boven het kapitaal, is belast 
in het jaar van uittreden. Hoeveel er wordt uit-
gekeerd en wanneer is afhankelijk van de waar-
de van de bestanddelen van de gemeenschap, 
die in aanmerking wordt genomen. Dat is 
meestal de waarde bij verkoop, maar het kan 
ook anders zijn als daarover afspraken zijn 
gemaakt. Over de waarde, die in aanmerking 
moet worden genomen, is vaak gebakkelei, 
ook over termijnen van betaling is nogal eens 
gedoe. Het helpt dan niet dat er aangifte IB 
gedaan moet worden en bij overlijden ook nog 
eens de erfenis in aanmerking genomen moet 
worden en soms een ingewikkelde ontbonden 
huwelijksgemeenschap. In geval van overlijden 
hoeft de maatschap of firma in fiscaal opzicht 
niet te eindigen, de betreffende vennoot staakt 
niettemin wel diens onderneming. Dat is ook zo 
bij een echtscheiding.  

BTW, OVERDRACHTSBELASTING, 
INKOMSTENBELASTING EN ERFBELASTING 
OF SCHENKBELASTING
Betalen van belasting vereist vrije liquide mid-
delen en dat kan de verdeling behoorlijk onder 
druk zetten, als die er niet of onvoldoende zijn. 
Gebruik maken van doorschuiving van belas-
tingclaims kan soms een oplossing zijn, maar er 

moeten wel regelingen getroffen 
worden om niet achteraf alsnog 
de rekening te moeten betalen. 
Bovendien kost het door een 
ander laten betalen van belas-

ting geld in de vorm van lagere 
uitkeringen winst en kapitaal. Is 
er tevens sprake van een erfenis, 

dan moet de belastingclaim 
bij  de erfgenaam in aanmer-
king worden genomen. 

Bij de BTW zijn de minste 
complicaties, meestal is de 
maatschap BTW-plichtig en 

gaat bij voortzetting van ondernemingsactivi-
teiten de BTW-claim mee van rechtswege. Bij 
einde van ondernemingsactiviteiten is het bij 
toescheiding van onroerende zaken wel goed 
om BTW aspecten in aanmerking te nemen. 
Overdrachtsbelasting is ook een lastige, bij een 
verkrijger kan deze een 2% of vaker 6% claim 
opleveren. Goed om rekening mee te houden 
bij het maken van keuzes. Als er sprake is van 
overlijden van een vennoot kan er, als er geen 
onderneming meer is, geen gebruik worden 
gemaakt van minder erfbelasting door de be-
drijfsopvolgingregeling. Is die wel van toepas-
sing, dan zal de onderneming door de opvol-
ger wel moeten worden voortgezet gedurende 
5 jaar. Doet de opvolger dat niet, dan moet er 
alsnog betaald worden. Dat kan alle erfgenamen 
treffen, als de opvolger nog overige verplichtin-
gen heeft, die dan niet meer kunnen worden 
voldaan. Bij echtscheidingen moet er vaak op 
basis van gemeenschappelijk vermogen worden 
afgerekend tussen de voormalige echtgenoten. 
Dat kan het einde van een maatschap of Vof 
betekenen, soms moeten er vermogensbestand-
delen te gelde worden gemaakt. 

KORTOM ... DOE EENS EEN STRESS TEST
Bij een maatschap en firma, zeker als deze al 
langer bestaan, is het aan te bevelen om alles 
eens goed door te nemen. Maatschaps- en firma 
akten, testament en huwelijkse voorwaarden 
moeten op elkaar zijn  afgestemd, wel met 
inachtneming van de functie van elk van deze 
regeling. Een bedrijfsopvolging of liquidatie 
van een maatschap of firma moet in die maat-
schaps- of firma akte worden geregeld, niet 
bij testament. De verzorging van echtgenoten 
over en weer door adequate huwelijkse voor-
waarden en goed beeld van de vermogens, te 
weten privévermogens en gemeenschappelijk 
vermogen, naast de deelgerechtigdheid in het 
maatschapsvermogen en persoonlijk onder-
nemingsvermogen. Last but not least... houd 
rekening met alternatieve scenario’s, helaas is 
nog te vaak uitgegaan van de situatie dat één 
van beide echtgenoten of partners als eerste 
zal overlijden... en dat kan wel eens andersom 
zijn. Kortom... denk er eens over na en regel 
het! 

Mr Wil Keulers
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afgerekend tussen de voormalige echtgenoten. 
Dat kan het einde van een maatschap of Vof 
betekenen, soms moeten er vermogensbestand-
delen te gelde worden gemaakt. 

KORTOM ... DOE EENS EEN STRESS TEST
Bij een maatschap en firma, zeker als deze al 
langer bestaan, is het aan te bevelen om alles 
eens goed door te nemen. Maatschaps- en firma 
akten, testament en huwelijkse voorwaarden 
moeten op elkaar zijn  afgestemd, wel met 
inachtneming van de functie van elk van deze 
regeling. Een bedrijfsopvolging of liquidatie 
van een maatschap of firma moet in die maat-
schaps- of firma akte worden geregeld, niet 
bij testament. De verzorging van echtgenoten 
over en weer door adequate huwelijkse voor-
waarden en goed beeld van de vermogens, te 
weten privévermogens en gemeenschappelijk 
vermogen, naast de deelgerechtigdheid in het 
maatschapsvermogen en persoonlijk onder-
nemingsvermogen. Last but not least... houd 
rekening met alternatieve scenario’s, helaas is 
nog te vaak uitgegaan van de situatie dat één 
van beide echtgenoten of partners als eerste 
zal overlijden... en dat kan wel eens andersom 
zijn. Kortom... denk er eens over na en regel 
het! 

Mr Wil Keulers



De kracht van de kledingcollectie ligt volgens 
Esli in het feit dat niet alleen constant op de 
laatste mode, maar ook op de weerverwachting 
wordt ingespeeld. Esli vervolgt: “Drie keer per 
week vullen wij onze winkels aan met nieuwe 
kleding, accessoires, jassen, sjaals, tassen en 
schoenen. Nu ook een uitgebreide schoenen 
collectie, van een leuke gymp tot een laarsje. 
Hou onze facebookpagina Dresscode Fashion 
Stores in de gaten, want wij posten regelmatig 
leuke foto’s van ons team met nieuwe kleding 
aan.” 

Dresscode heeft ook een uitgebreide collectie 
jeans en broeken, van hoog model tot lager 
vallend, in de maten 34 t/m 48, altijd geprijsd 
rond 30 euro. Doorgaans is alles in de winkel 

niet duurder dan 35 euro, of het nu gaat om 
kleding, tassen, schoenen of accessoires. 
“We hebben een enorme collectie betaalbare 
damesmode; van een trendy rokje tot een leuk 
colbertje en dit voor alle leeftijden”. Ook 

DRESSCODE FASHION STORES

Nathaliegang 128 A
2719 CS Zoetermeer
(tegenover Jumbo / naast Blokker)
T 079 - 360 85 41

 Dresscode fashion stores

dames met een maatje méér zijn bij Dresscode 
aan het goede adres. Naast een mooie 
collectie is onze klantvriendelijkheid minstens 
zo goed. Esli is trots op zijn team. “We doen 
het tenslotte met z’n allen”, aldus Esli.

ZOETERMEER

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET 
KOREN MARKETING COMMUNICATIE: DICK KOREN (06) 537 932 27

VOOR MIJN ZAAK ZOETERMEER
MAGAZINE EN KRANT

WIJ ZIJN OP 
ZOEK NAAR
BEZORGERS 1X PER MAAND EN JE WORDT GOED BETAALD!

V.l.n.r. Petra, Monique, Martine en Carla

WC Rokkeveen, 

tegenover Jumbo, 

naast Blokker

DRESSCODE BIEDT 
BETAALBARE DAMESMODE

Bij Dresscode in Winkelcentrum 
Rokkeveen is het een komen en 
gaan van klanten, die een kijkje 
komen nemen bij de steeds 
wisselende collectie 
dameskleding die 
eigenaar Esli Verhaaff 
tegen scherpe prijzen 
kan aanbieden.

N E W  I N S P I R AT I O N
SPRING  2020
Laat je nu voordelig inspireren 

door onze voorjaarsmode!

Bij besteding vanaf 50,00 ontvangt 
u bij inlevering van deze bon meteen 
7,50 korting op uw aankoop!

 Deze kortingsbon is geldig van 9 t/m 28 maart 2020

 Niet in combinatie met andere aanbiedingen

 Niet inwisselbaar voor contant geld

 Max. 1 bon per klant

 Deze actie is alleen geldig bij Mooonz

KORTINGSBON

7 50,

Winkelcentrum Herenhof, ALPHEN AAN DEN RIJN  Tel. 01724 36600

Winkelcentrum Rokkeveen, ZOETERMEER  Tel. 079 3620272
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Perfect tot in detail

Tijdloos mooi

Eindeloos 
veel ruimte

Greeploos sluitwerk

De nieuwste 
apparatuur

Stijlvol koken

 Al meer 
dan 60 jaar 

keukens 
op maat!
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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.


