WWW.MIJNZAAKZOETERMEER.NL ■ 20.000 EX HUIS AAN HUIS VERSPREID ■ Nr 2 ■ 2020

SPECIAL

MARGREET VAN DRIEL
EN JAN IEDEMA

GEMEENTE
ZOETERMEER

FERDINAND MULDER

CONSTRUCTIF
ZOETERMEER

FRANK KOOT

RAYMOND THOEN

BKT ADVIES

MEIJER &
VAN EERDEN

RUUD EN
LISETTE VERLAAN

MARTIN VERSCHUT

VERLAAN
MAKELAARDIJ

DUTCHBRICKX
REAL ESTATE

ERIK EN
JEROEN JENNÉ

RENÉ WESTSTRATE

WIM

DE GOUDEN
SLEUTEL

VAN DORP
HOUT

DENISE BREHM EN
ILONA VAN KUIJEN

CAMILLUS OVERMEIRE

WIM OVERWATER

JUST
NOTARISSEN

123
WONEN

BINNENSPECIALIST
DEN HEIJER

JACOB DE BOER

MAATWERK
IN KEUKENS

MARCO VAN REEUWIJK
EN PETRA HUISMAN

DE
MAKELAARS

MICHEL KALICHARAN

HOLLAND HUIS
MAKELAARS

M&R
ZONNEPANELEN

ROXY DE WEIJER

LAUWRENS DE JONG

ROXY
ADVOCATUUR

VERHUISBEDRIJF
HENNEKEN

MICHEL EN
JAN VAN
DER BURG

BURG &
BURG

HILBRAND NAWIJN

STICHTING
VRIENDEN VAN
HET LANGELAND
ZIEKENHUIS!

TON KOUWETS

CORNÉ VAN WAAY

KOUWETS
MEDIATION

VAN WAAY
INTERIEURS

Zondag 15 maart 2020. Het kabinet heeft aangescherpte
maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Ook
Zoetermeer is in de ban van de pandemie. Binnen een half uur
werd de horeca compleet lamgelegd. Scholen, kinderdagverblijven
gingen vanaf 16 maart dicht. Bioscopen, theaters, kapsalons, tattooshops,
nagelstudio’s moesten sluiten. Zieken- en verpleeghuizen kwamen met bezoekverboden. Evenementen en sportactiviteiten werden afgelast. De boodschap
was helder. Binnen blijven was het devies. Zo zou een stijging van het aantal
coronabesmettingen voorkomen kunnen worden. Ondertussen raakt Covid-19
oftewel het coronavirus de (lokale) economie keihard!

DE GEMEENTE ZOETERMEER LUISTERT
NAAR, ADVISEERT ÉN ONDERSTEUNT
LOKAAL GETROFFEN ONDERNEMERS!
De Rijksoverheid en de gemeente
Zoetermeer moesten razendsnel inspelen op
essentiële vragen van de getroffen ondernemers. Uitzonderlijke maatregelen werden genomen om banen en inkomens te
beschermen. Wethouder Jan Iedema van
Economische Zaken & Onderwijs en wet-

houder Margreet van Driel van Arbeidsmarkt & Inkomen blikken terug én vooruit!
Wat was uw reactie op de gevolgen
van de intelligente lockdown?
“Uiteraard waren we al volop bezig met
de mogelijke impact van het coronavirus,”

vertelt wethouder Jan Iedema. “Maar
ook wij moesten direct inspelen op de
landelijk genomen maatregelen zoals de
sluiting van de horeca. Er ontstonden
genoeg vragen. Wat betekent sluiting
concreet en hoe is ondersteuning mogelijk? Tegelijkertijd zagen we ook nieuwe
initiatieven ontstaan zoals bezorg- en
afhaalservices. Zeker de eerste dagen
was er nog interpretatie mogelijk. Wat
mag wel of juist niet? Wij zijn dus gelijk,
met de focus op facilitering, aan de slag
gegaan. Mensen gingen bijvoorbeeld
“hamsteren”. Continue bevoorrading
was noodzakelijk. Daarom hebben we
de venstertijden voor de bevoorrading
van supermarkten verruimd. Uitgangspunt bij alle overlegmomenten over de
aangescherpte maatregelen waren de
richtlijnen van het RIVM.”
ALLES IN ÉÉN HAND
Wethouder Margreet van Driel: “Omdat
een buitengewone situatie ook om
buitengewone maatregelen vraagt, voert
Zoetermeer vanaf 15 april de Tijdelijke
Overbruggingsregeling Zelfstandige
Ondernemers (ToZo) zelf uit. Zo kunnen
we de Zoetermeerse ondernemers en
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zzp‘ers die een beroep doen op deze
inkomensondersteunende maatregel,
snel helpen en ze zelf ook voorzien
van een voorschot. Aanvragen die voor
die datum al bij het Regionaal Bureau
Zelfstandigen (RBZ) in Rotterdam zijn
gedaan, worden dan ook allemaal aan
Zoetermeer overgedragen. Zo houden
we alles in één hand en kunnen we
“onze” ondernemers en zzp’ers nog
beter faciliteren.”
NOODLOKET
Jan Iedema: “Veel ondernemers hoorden
van de één op de andere dag dat ze hun
zaak moesten sluiten. Andere ondernemers
zagen hun omzet rigoureus dalen. Hun
bestaanszekerheid werd ineens heel
wankel. Gelukkig volgden er landelijke
maatregelen om ondernemers financieel
te ondersteunen zoals de Tijdelijke
Overbruggingsregeling Zelfstandige
Ondernemers (ToZo), de Tegemoetkoming
Getroffen Sectoren Covid-10 (TOGS) en
de NoodOverbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).Tegelijkertijd zijn wij op
gemeenteniveau aan de slag gegaan met
de uitvoering, waarbij we de informatievoorziening probeerden te clusteren. Er
kwamen namelijk vele vragen bij de ondernemers die logischerwijs soms volledig in de stress schoten. Het speciaal
opgezette noodloket voor ondernemers
T: 14079 stond de eerste dagen dan ook
roodgloeiend. Gelukkig konden we de
ondernemers adviseren, ondersteunen
en een luisterend oor bieden.”
Margreet van Driel: “Naarmate de crisis
langer duurt, zal de ongerustheid toenemen. We focussen ons nu voornamelijk op
de inkomensondersteunende maatregelen
zoals de ToZo-regeling. Dat is geld dat
mensen nodig hebben om maandelijks
rond te komen. We beseffen dat de getroffen ondernemers stijf van de stress staan.
Je zult maar een bloeiende zaak hebben
die in één klap verdampt. Daarom zijn we
ook blij met het noodloket. Al moeten
onze medewerkers drie keer uitleggen hoe
bijvoorbeeld het ToZo-formulier correct
ingevuld moet worden, ze doen het.”
“Naast directe inkomensondersteuning
proberen we ook te anticiperen op een
toename van werkzoekenden. We zien
dat meer mensen bij het UWV terechtkomen, omdat ze geen werk meer
hebben. Wanneer ze in de bijstand komen,
kloppen ze ook aan bij de gemeente. We
proberen dit zo veel mogelijk te voorkomen door te kijken naar cruciale sectoren
zoals: de zorg, glas- en tuinbouw en
transport & logistiek. Welke mensen
hebben zij nodig? En met welke opleidingen/trainingen kunnen we de werkzoekenden vervolgens ondersteunen?
Ter Zake Het Ondernemershuis, het UWV
en het WerkgeversServicepunt spelen
in dit traject een belangrijke rol.”

Margreet van Driel

AANVULLENDE MAATREGELEN
“Naast de landelijke financiële ondersteuning voor ondernemers, heeft de
gemeente Zoetermeer ook lokale maatregelen genomen waar ondernemers
baat bij hebben,” aldus Jan Iedema. “Zo
gaan we coulant om met ondernemers
die door het coronavirus niet kunnen
voldoen aan hun belastingverplichtingen.
We heffen nu geen precario voor
terrassen en uitstalling. We denken
mee met instellingen en organisaties
die een accommodatie bij ons huren en
momenteel niet aan de huurverplichting
kunnen voldoen.” Maar hoe lang houden
de ondernemers het vol? “Je hebt
ondernemers met wat vet op het bot en
ondernemers die maar net rond kunnen
komen. Iedere maand langer resulteert
in een grotere crisis.”
ZIJN ER OOK LICHTPUNTJES?
Margreet van Driel: “Zeker, iedereen
doet zijn best om anderen te helpen.
Er is ook best veel begrip bij de ondernemers. Ook zie ik dat ze aan het omdenken zijn. Het is gewoon miraculeus
dat de horecaondernemers binnen een

Jan Iedema

paar dagen bezorgservices hebben gecreëerd. We zien gratis optredens voor
bejaarden- en verpleeghuizen. Dagelijks
ontvang ik appjes van ondernemers die
bijvoorbeeld iets willen doen voor het
zorgpersoneel. Na de crisis zullen ondernemers zich moeten aanpassen. Corona
heeft de wereld én ons leven veranderd.”
Jan Iedema: ”Ook ik zie lichtpuntjes en
wel op twee vlakken. Enerzijds zijn ondernemers bijzonder creatief in het ontwikkelen van andere inkomstbronnen.
Anderzijds zie ik dat de samenhorigheid
enorm toeneemt. We willen er samen iets
van te maken en beseffen dat belangrijke
zaken eigenlijk heel dichtbij zijn. Onze
samenleving is gewoon waardevol en ik
roep op om onze lokale ondernemers te
steunen: “Wees loyaal, koop lokaal!”
Steek onze ondernemers na de crisis een
hart onder de riem en laat zien dat ze op
ons kunnen bouwen.”
Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer
14079
info@tzho.nl
www.zoetermeer.nl/ondernemers
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Lieve ondernemers en
inwoners van Zoetermeer,
Het zijn ongewone dagen. Voor ons allemaal is het zoeken naar
een nieuwe manier van werken en van thuis zijn met elkaar.
Toen wij met dit themanummer van start gingen, was het coronavirus
nog een ver-van-ons-bed verhaal. We spraken Zoetermeerse
ondernemers over hun ideeën voor het Woon!magazine en planden
enthousiast als altijd interviews en fotoshoots in. Een paar weken
later zag de wereld er heel anders uit.
En wat ons dan opvalt, is hoe iedereen er het beste van maakt. Van
de leerkracht die tasjes met schriften voor thuis klaarmaakt tot de
drogist op de hoek die dag en nacht werkt om extra handzeep voor
zijn klanten te regelen.
Het magazine dat nu voor u ligt, staat dan ook boordevol artikelen
over bijzondere ondernemers in Zoetermeer. Ondernemers die zich
niet zomaar uit het veld laten slaan en die juist nu uw steun hard
nodig hebben. We realiseren ons meer dan ooit hoe belangrijk het
is om verbonden te blijven met elkaar. Het is hartverwarmend om te
zien hoe er overal initiatieven ontstaan om elkaar te helpen. Door
boodschappen te doen voor je oudere buurman maar ook door
deze weken online iets te bestellen bij je normale lokale adresjes.
Steun deze ondernemers zoveel mogelijk. Schrijf bijvoorbeeld een
bemoedigende reactie op Social Media. En als ze nog open mogen
zijn, doe daar een aankoop. Alle beetjes helpen. Kijk voordat je een
bedrijf of winkel bezoekt wel even op hun website of bel ze. Het kan
zijn dat er nieuwe maatregelen zijn genomen. Maar laat ze niet in
de steek!
Wij willen onze lezers en onze ondernemers een hart onder de
riem steken en hopen dat jullie allemaal in goede gezondheid
hier doorheen komen!
Het team van Mijn Zaak Zoetermeer

Het magazine en de krant Mijn Zaak Zoetermeer zijn uitgaven van Koren Marketing Communicatie.
Ook een pagina in een van de edities? Neem dan contact op met Koren Marketing Communicatie,
MijnZaakZoetermeer
Dick Koren T 06 - 537 932 27 • E dick.koren@casema.nl •
Fotografie: Graphixphotos.nl en Odynsocialmedia.com
Tekst: Adrie Urgert, Silvester van der Hansz, Angela Puggioni • Oplage 20.000 ex. • 7e jaargang • 2020

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.

De huizenmarkt staat op zijn kop.
Een kwestie van veel vraag, weinig
aanbod en een historisch lage rente.
Een gunstige tijd voor de verkoop
van uw huis. Maar hoe realiseert u
de beste vraagprijs? Bent u juist op
zoek naar een huis? Dan wilt u
natuurlijk niet de hoofdprijs betalen.
Als leek ziet u waarschijnlijk door de
bomen het bos niet meer.
Ruud en Lisette Verlaan

VERLAAN MAKELAARDIJ GAAT TOT HET UITERSTE
EN SCOORT OP FUNDA GEMIDDELD EEN 9.5!
Het inschakelen van een deskundige
makelaar is een verstandige keuze, maar
welke makelaar past het best bij uw
situatie en verwachtingen? De recensies
op Funda over Verlaan Makelaardij
scheppen wellicht duidelijkheid.
Meten is weten. Makelaardij Verlaan,
sinds 13 jaar actief op de Zoetermeerse
woningmarkt en onder management van
het dynamische makelaarsechtpaar Ruud
en Lisette Verlaan, scoren gemiddeld een
9.5 op basis van 72 recensies van de
afgelopen 24 maanden. Men beoordeelde
op deskundigheid, lokale marktkennis,
verhouding prijs/kwaliteit en service &
begeleiding. Zo zegt een opdrachtgever
uit Zoetermeer: “Wij zijn zeer te spreken
over deze makelaardij. Niet alleen over
de makelaars zelf, Ruud en Lisette, maar
ook over de dames van de binnendienst.
Deze makelaardij blinkt uit in heldere
communicatie, doortastendheid en
deskundigheid. De verkoop van ons huis
verliep op rolletjes.” Lisette: “Uiteraard
zijn we bijzonder trots op de positieve
beoordelingen van onze klanten waaruit
blijkt dat zij buitengewoon tevreden
zijn. Onderscheidend vermogen is onze
kracht. Naast de aan- en verkoop van
woningen bieden we namelijk complete
service waaronder onafhankelijk hypotheek- en verzekeringsadvies en taxaties.
Zo kunnen we tot het uiterste gaan!”
ONTZORGEN IS DÉ SLEUTEL
“De ver- of aankoop van een huis is een
intensief traject, waarbij we de mensen
zoveel mogelijk willen ontzorgen,” vervolgt Ruud. “Wij kunnen in dat traject
heel ver gaan en dat is ook onze meerwaarde. Een huis verkopen lijkt in deze
tijd eenvoudig. Je zet een bord in de tuin
en het huis is morgen verkocht. Maar hoe
kom je tot een optimale vraagprijs en

Ingrid van Iterson

welke strategie is het meest effectief?
Een goede presentatie met een gedetailleerde plattegrond is essentieel. Zo
verstrekt onze interieurstyliste presentatie-adviezen en een professionele
woningfotograaf maakt het plaatje
compleet voor plaatsing op Funda.
Verder nemen we écht de tijd voor de
bezichtiging, een open huis vinden we
onpersoonlijk. Iedere kijker nemen we
dus serieus en informeren we vooraf al

over de juridische en bouwtechnische
aspecten. Ze kunnen dan tijdens de
bezichtiging heel gericht vragen stellen.
Transparant zijn, schept duidelijkheid
voor zowel de koper als verkoper.”
TEAMWORK MAAKT HET VERSCHIL
“Oprechte persoonlijke aandacht resulteert in korte lijnen en vaste aanspreekpunten. Wij vertegenwoordigen als het
ware de buitenkant van de makelaardij,”
vertelt Lisette. “Daarnaast speelt in alle
trajecten onze binnendienst een belangrijke rol. Ons team bestaat uit zes betrokken medewerkers die verantwoordelijk
zijn voor alle bijkomende zaken zoals het
plannen van de afspraken, de presentatie
op Funda, het opstellen van documenten,
de ontvangst op kantoor en nog veel
meer. Samen vormen we een team dat
dagelijks klaar staat om onze klanten zo
efficiënt mogelijk van dienst te kunnen
zijn. Zo gaan we in alle facetten van onze
dienstverlening tot het uiterste en die
waardering zien we terug in de recensies
op Funda.”
Vlamingstraat 5
2712 BZ Zoetermeer
079 - 362 05 55
info@verlaanmakelaardij.nl
www.verlaanmakelaardij.nl
makelaardij.verlaan
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In 1998 begon Raymond Thoen als bouwkundig
tekenaar bij Architectenbureau Verdonk aan
de Dorpsstraat in Zoetermeer. Rond 2000
namen Jaap Meijer en Albert van Eerden het
architectenbureau over en vestigde het
architecten- en ingenieursbureau Meijer & Van
Eerden zich in het zelf ontworpen pand aan het
Signaalrood 1 in Zoetermeer. Als onderdeel van
het architecten- en ingenieursbureau voert het
bouwkundige adviesbureau al ruim dertig jaar
bouwkundige inspecties uit. Samen zijn ze sterk!

ALS KRACHTEN ZICH BUNDELEN ONTSTAAT
ER EEN IJZERSTERKE COMBINATIE!
“Door de toenemende vraag naar de
specialistische kennis ontstond in 2003
Meijer & Van Eerden Bouwkundig Adviesbureau,” vertelt Raymond die sinds
2014 mede-eigenaar is van de drie-eenheid. “Het architectenbureau houdt zich
bezig met het ontwerpen van onder
andere kerken, scholen en woningen, het
maken van bestekken, het aanvragen van
vergunningen en de directievoering tijdens de bouw. Zo zijn we op dit moment
bezig met de nieuwbouw van een woonhuis van het type twee-onder-één-kap in
jaren 30-stijl aan de Eerste Stationsstraat.
Ook zijn we gestart met de herbestemming van de Watertoren voor realisering
van elf pensionkamers inclusief een gelegenheid voor private dining. Een echte
uitdaging! Ons ingenieursbureau verricht
eigenlijk dezelfde werkzaamheden als
het architectenbureau, maar dan op het
gebied van tankstations en wasstraten.
Een specialisatie waar we groot mee zijn
geworden. Samen met het Bouwkundig
Adviesbureau vormen we dus een
drie-eenheid. Een ijzersterke combinatie
die dagelijks kennis en kracht delen met
een scherp oog voor details.”
BOUWKUNDIGE INSPECTIE
VOORKOMT KAT IN DE ZAK!
“Je koopt niet iedere dag een huis of
bedrijfspand. Vaak heeft men na een
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Raymond Thoen

lange zoektocht eindelijk hét droomhuis
gevonden. Ondanks dat de verkoper een
meldingsplicht heeft, is het voor de koper
uiterst verstandig om een bouwkundige
inspectie uit te laten voeren. Niemand
koopt graag een kat in de zak. De bouwkundige inspectie is een visuele inspectie.
Door jarenlange ervaring weten onze
deskundige inspecteurs precies waar de
problemen zich in een huis kunnen bevinden. Is er sprake van achterstallig onderhoud? Heeft het huis bijvoorbeeld een
kwaaitaal vloer, die nogal gevoelig is voor
betonrot? Samen met de klant én de
verkopende partij voeren we de inspectie
in ongeveer anderhalf uur uit. Vervolgens
ontvangt de opdrachtgever binnen drie
werkdagen het inspectierapport. Daar
staan de geconstateerde gebreken, het
achterstallig onderhoud en eventueel de
gewenste verbeteringen inclusief de
geschatte kosten voor het herstel en/of
de vervanging in vermeld. Uiteraard kan
ook de verkoper een bouwkundige inspectie laten uitvoeren. Zo voldoet hij aan
de meldingsplicht én kan hij de meerwaarde van zijn huis aantonen.”

oftewel MJOP’s op. Na de zorgvuldige
inspectie van een appartementencomplex worden alle gegevens ingevoerd in
onze software. De opdrachtgever ontvangt van ons een uitgebreid rapport
met een planning van de verwachte kosten voor de komende tien, vijftien of
twintig jaar. Men kan dus precies zien
wanneer er hoge kosten te verwachten
zijn. Zo kan men de VvE-lasten sturen als
het onderhoud volgens het MJOP uitgevoerd wordt en loopt men niet achter de
financiële feiten aan. Met een MJOP
creëert een VvE zekerheid en duidelijkheid. Tegenwoordig tekent ons architectenbureau gebouwen driedimensionaal.
Tijdens het ontwerpproces kan de klant
met een VR-bril zien hoe het gebouw er
uiteindelijk uit komt te zien en deze data
kunnen wij vervolgens ook exporteren
naar onze MJOP-software, zodat de klant
vanaf de tekentafel al inzicht kan krijgen
omtrent het te verwachten onderhoud
op termijn. Regeren is nog altijd vooruitzien,” besluit Raymond.

MEERJARENONDERHOUDSPROGNOSES
“In opdracht van VvE-beheerders stellen
we ook meerjarenonderhoudsprognoses

Signaalrood 1
2718 SH Zoetermeer
079 - 316 57 10
info@meijervaneerden.nl
www.meijervaneerden.nl

Renoveren, verbouwen, transformeren,
verduurzamen én onderhouden van
bestaand vastgoed voor zowel de
woning- als de utiliteitsbouw. Dat is in
het kort wat Constructif Zoetermeer
doet. Het aannemersbedrijf werkt dus
niet voor particulieren! Voor wie dan
wel? Constructif is werkzaam in de
sectoren wonen, kantoren, zorg,
onderwijs, overheid en industrie.
Ferdinand Mulder

CONSTRUCTIF BOUWT
AAN TEVREDEN KLANTEN
Misschien ben je nog niet bekend met
Constructif. Dat kan kloppen, want het
bedrijf ontstond pas in september 2018
na de fusie tussen Groenendijk PGN
Bouw (utiliteitsbouw) en Aannemersbedrijf De Kwaasteniet (woningcorporaties). “We moesten elke keer de
verschillen tussen die twee bedrijven
uitleggen. Na de samensmelting zijn
die twee bedrijven twee afdelingen
binnen Constructif geworden”, vertelt
Ferdinand Mulder, business unit manager
Constructif Zoetermeer. Naast het
hoofdkantoor in Dordrecht heeft
Constructif de vestigingen Amsterdam,
Rotterdam, Den Bosch en Zoetermeer.
DICHTERBIJ
Om dichter bij de klant te zijn, opende
Constructif drie jaar geleden de locatie
aan de Argonstraat 36 in Zoetermeer.
Dat was ook meteen het moment dat
Ferdinand aan de slag ging bij Constructif,
na 22 jaar bij een aannemingsbedrijf in
Rijswijk. “Tijdens een informeel gesprek
met de directie kwamen we op het idee
om hier een vestiging te starten, dus kon
ik meteen op zoek naar een locatie in
Zoetermeer.”
VOORDELEN
Ferdinand: “Wij zijn op woongebied
vooral sterk in het dagelijks onderhoud.

Constructif stelt zich hierin op als een
totaalontzorger. Ook hebben we ons
eigen onderhoudsdienst en klantcontactcentrum met ongeveer 15 medewerkers.
Dat scheelt woningcorporaties, verhuurders en vastgoedeigenaren dus veel
zorgen.”
“Daarnaast werken we met een eigen
app, waarmee we in nauw contact blijven
met de klant. Dat vinden zij prettig werken, horen wij geregeld van onze woonconsulenten. In de utiliteitsbouw zijn we
sterk in het inpandig renoveren van bedrijfsruimten en kantoren. Wij werken
veel voor hogescholen en universiteiten.
Hierdoor hebben we veel ervaring met
het rekening houden met gebruikers in
het pand. Denk hierbij aan stofarm bouwen en minimaal gebruiksoverlast. Door
minimaal één keer per week een gebrui-

kersoverleg te voeren betrekken we hen
bij de verbouwing.”
BEKENDER WORDEN
Constructif werkte aan bekende projecten
in de regio voor onder meer De Goede
Woning, de TU Delft, het Alfrink College
en het voormalige Hannie van Leeuwenkantoorgebouw, dat werd omgetoverd
tot appartementencomplex DOCK.
“Momenteel zijn we in Rijswijk bezig bij
de Nederlandse Loterij. Daar gaan we
vijf etages verbouwen. Ook zijn we druk
met werkzaamheden voor de Politie
Zoetermeer en Den Haag, het Rijksvastgoedbedrijf, Provinciehuis en TNO”,
geeft Ferdinand als enkele voorbeelden.
“Door de vestiging in Zoetermeer kunnen wij in deze regio nog beter, sneller
en flexibeler van dienst zijn. We hopen
op nog meer projecten in de buurt, want
nog niet iedereen kent ons. Onze klantenkring breidt wel steeds meer uit door
goede ervaringen van klanten. Dat is ook
dankzij de goede werksfeer bij ons personeel, dat zorgt voor betere prestaties.”
Argonstraat 36
2718 SM Zoetermeer
088 - 616 25 00
info@constructif.nl
www.constructif.nl
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Gaat u binnenkort met pensioen en
droomt u van een leven in het
buitenland? Volgens het Centraal
Bureau van de Statistiek vertrekken
er steeds meer 60-plussers naar het
buitenland. Men verwacht dat er in
2020 zo’n 5300 mensen tussen de
60 en 70 jaar ons koude kikkerlandje
gaan verlaten. Naarmate de
vergrijzing in Nederland toeneemt,
zal dit aantal alleen maar stijgen.

Martin Verschut

BIJ EMIGRATIE IS TIJDELIJK OF LANGDURIG UW
WONING VERHUREN EEN UITSTEKENDE OPTIE!
Populaire landen onder senioren zijn
Spanje en Frankrijk, maar ook onze
buurlanden België en Duitsland zijn in
trek. Toch zijn er mensen die twijfelen.
Emigreren blijft namelijk een rigoureuze
stap. Of zijn er nog andere opties?
“Als u twijfelt over uw emigratieplannen,
dan is tijdelijk uw woning verhuren
natuurlijk een uitstekende optie. Want
wie zijn schepen achter zich verbrand
heeft, kan immers niet meer terug,” vertelt verhuurmakelaar Martin Verschut van
DutchBrickx. “Met de tijdelijke of langdurige verhuur van uw woning houdt u de
regie dus in eigen hand. Mocht het verblijf in het buitenland om welke reden
dan ook tegenvallen, dan kunt u na
afloop van de flexibele verhuurperiode
van minimaal zes maanden zo uw eigen
woning weer in. Dat geeft natuurlijk een
prettig gevoel. U hebt niets te verliezen
en de waardevastheid van uw huis blijft
behouden. Daarbij is de markt voor
woningverhuur op dit moment zeer
gunstig. Het aanbod is beperkt en de
vraag is groot. Kortom, er zijn potentiële
huurders genoeg. Uiteraard hebt u
wel toestemming nodig van uw
hypotheekverstrekker. Bovendien
heeft de huurder afhankelijk van
de grootte van het huis een
huisvestigingsvergunning van
de gemeente nodig.”

ZORGVULDIGE SCREENING
RESULTEERT IN BETROUWBARE
HUURDERS!
“Maar hoe pak je het verhuurproces aan
en hoe vind je betrouwbare huurders?
Welke huurprijs is reëel? Potentiele
verhuurders komen met logische vragen
die stap voor stap in de verhuurprocedure aan de orde komen. Zorgeloos verhuren is immers onze expertise. De complete verhuurprocedure is in vertrouwde
handen door onze ruime ervaring en
uitgebreide netwerk. Natuurlijk is een
betrouwbare en kredietwaardige huurder
essentieel. Bovendien brengen we de
juridische en fiscale consequenties in
kaart, zodat verhuurders niet voor
verrassingen komen te staan. Bij de
zoektocht naar de ideale huurder gaan
we dus niet over één nacht ijs. Een
kwestie van een goed gevoel creëren.”
REËLE VERHUURPRIJS
“Spaargeld op de bank levert nauwelijks
meer iets op. Voor zakelijke investeerders
en particulieren kan verhuren dus een
lucratieve inkomstenbron zijn. Een
inventarisatiegesprek is de start
van de verhuurprocedure. De
bepaling van een reële huurprijs
is afhankelijk van diverse factoren
zoals de locatie, het aantal m2 en
de staat van het verhuurobject. In

principe verhuren we alleen gestoffeerde
en gemeubileerde woningen. Soms
adviseren we een eenvoudige aanpassing
voor een betere verhuurprijs. Uiteraard
vindt de waardebepaling van de reële
verhuurprijs op locatie plaats. In het hele
proces van de waardebepaling tot en
met de in- en uitcheck is de verhuurder
leidend. Bij onze bemiddeling draait alles
om de juiste match tussen huurder en
verhuurder. Ook voor (technisch) beheer
van woning(en) bent u bij ons aan het
juiste adres. Nieuwsgierig naar de verhuurmogelijkheden van uw woning(en)?
Neem dan vrijblijvend contact op voor
een oriënterend gesprek.”
Koraalrood 153
2718 SB Zoetermeer
085 - 750 04 23
Info@dutchbrickx.nl
www.dutchbrickx.nl
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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.
GEN. GA NAAR DE
ONLINE ADVIES BIJ ONS KRIJ
VANAF 1 APRIL KUNT U OOK
INE AFSPRAAK.
ONL
DE
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MA
EN
L
KEUKENS.N
WEBSITE WWW.MAATWERKIN

OOK IN 2020 IS JOUW DROOMKEUKEN
OP MAAT ONZE UITDAGING!
goed beeld te krijgen van de beschikbare
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.”

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 tegenwoordig dan
ook meer regel dan uitzondering.
“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 moodboard
waarmee ze een bepaalde sfeer willen
aangeven. Afbeeldingen zeggen natuurlijk meer dan woorden. Verder blijft de
aanschaf van een keuken een kwestie van
aandacht voor details en pure beleving.
Daarom komen we het liefst bij de
mensen thuis om sfeer te proeven en een
Jacob de Boer

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 verrassende oplossingen. Het misverstand
dat maatwerk onbetaalbaar is, wil ik
graag uit de weg ruimen. Vanaf €15.000
realiseren wij al droomkeukens op maat.
Daarnaast 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.”
Gouderaksedijk 24
2808 NG Gouda
0182 - 51 22 78
06 - 517 48 879
info@maatwerkinkeukens.nl
www.maatwerkinkeukens.nl
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‘Bij mij valt toch niets te halen.’ Die
zin hoort René Weststrate van De
Gouden Sleutel vaker dan hem lief is.
In elk huis valt namelijk wel iets te
halen. Een tablet, telefoon of iets
met emotionele waarde. De kans op
een inbraak kun je sterk verminderen
door een goede beveiliging. Dan voel
je je ook echt veilig thuis en dat is
misschien nog wel het belangrijkst.
René Weststrate

VEILIG VOELEN IN JE EIGEN
HUIS, DAT WIL TOCH IEDEREEN?
Bij thuiskomst staat een deur of raam
open. Binnen is het een rommeltje,
overal liggen jouw spullen. Wat is er
allemaal meegenomen? De materiële
schade is vaak verzekerd, maar de
emotionele schade is vaak vele malen
groter. Voor niemand is het een fijne
gedachte dat er iemand in jouw woning
is geweest. “Het spaarpotje op de
kinderkamer met daarin tien euro kan
meegenomen worden of kapot worden
gegooid. Dat kan emotionele waarde
hebben, omdat het kind het van opa
of oma heeft gehad. Je hoeft geen
honderden euro’s aan beveiliging uit te
geven. Voor ongeveer 200 euro heb je
al een extra slot, met veiligheidsbeslag
en kerntrekbeveiliging, op de voor- of
achterdeur. Dat is vooral een aanrader
bij een appartement”, laat René weten.
VEILIG VOELEN
Veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging… geen idee waar het over gaat?
Hoeft ook niet. René regelt het voor
je. Heb je twijfel over de beveiliging in
jouw huis? Een beveiligingsspecialist
van De Gouden Sleutel kan vrijblijvend
langskomen om advies te geven.
“Bergingen worden tegenwoordig
vergeten, maar daarin wordt juist
ingebroken om bijvoorbeeld dure
elektrische fietsen te stelen”, aldus René.
VAN ALLES WAT
Kijk eens rond in de winkel van De
Gouden Sleutel in de Dorpsstraat 158 en
je ziet overal sloten, alarmsystemen,
toegangscontroles en intercomsystemen.
“Wij werken met alles dat met toegang,
een deur of entree, te maken heeft.
Van een hangslot tot een kluissleutel.
Zo hebben we ook elektrische toegangscontrolesysteem met een cijfercode,
tag, pas of vingerscan.”
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POLITIEKEURMERK
De Gouden Sleutel kan ervoor zorgen
dat jouw woning voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW), een
basisbeveiliging voor alle bereikbare
ramen en deuren in een woning. Uit
onderzoek is gebleken dat woningen
die zijn beveiligd volgens het PKVW
maar liefst 85% minder kans hebben
op inbraak. Ook het keurmerk Stichting
Kwaliteit Gevelbouw (SKG) op deurbeslag is belangrijk. De sterren hierop
staan voor de inbraakwerendheid. 1 ster
betekent: dit product is niet zelfstandig
inbraakwerend, 2 sterren betekent: dit
product is 3 minuten inbraakwerend en
3 sterren betekent dat dit product 5
minuten inbraakwerend is. Hoeveel
sterren staan er op jouw deurbeslag?
TELEFOON
Een camera- of alarmsysteem kan

bijdragen aan het veiligheidsgevoel. Met
een camerasysteem zie je wie er inbreekt
en een alarmeringssysteem alarmeert je
als de inbreker binnen staat. Tegenwoordig word je hiervan op de hoogte gebracht via jouw smartphone. “Dat willen
steeds meer klanten. Ze willen zien wat
er allemaal in huis gebeurt. Zo krijg je
een appje wanneer een deur in huis
opengaat. In de toekomst gaan we
zulke innovaties steeds vaker zien.”

De Gouden Sleutel is gespecialiseerd
in het leveren en installeren van
beveiligingsproducten voor bedrijven
en particulieren.
Dorpsstraat 158
2712 AP Zoetermeer
079 - 316 02 74
info@goudensleutel.nl
www.goudensleutel.nl

Een nieuwe lente, een nieuw
tuinproject. Zodra het zonnetje schijnt,
willen we genieten van het buitenleven.
De juiste tijd voor een nieuw tuinproject
is aangebroken. Misschien bent u toe
aan een andere schutting, een duurzame
terrasvlonder, een knusse overkapping,
een sfeervolle zithoek of een robuuste
kapschuur? Tuinwensen genoeg, maar
hoe pakt u het aan?

EEN NIEUW TUINPROJECT? SAMEN
MET VAN DORP HOUT LUKT HET!

“Zelf doen is een uitdaging en professioneel advies schept duidelijkheid. Welke
houtsoort is bijvoorbeeld het meest effectief voor uw project? Iedere houtsoort
resulteert in een andere uitstraling en
smaken verschillen. Samen komen we er
zeker uit,” vertelt directeur Henk-Arie Schra.
“Elke houtsoort heeft een verhaal en
door onze jarenlange expertise weten
we precies welke houtsoort het meest
geschikt is voor uw specifieke tuintoepassing. Voor ieder tuinproject hebben
we de juiste houtsoort en natuurlijk delen
we onze productkennis graag. Zo voorkomen we toekomstige problemen bij
de voorgestelde toepassingen. Daar zit
namelijk niemand op te wachten. Wij
luisteren naar uw wensen en het verhaal
erachter tot we elkaar écht begrijpen,”
vervolgt Henk-Arie. “Daarna denken
onze vakmensen uw wensen tot in detail
uit. Vervolgens selecteren we zorgvuldig
hout van de hoogste kwaliteit. Dankzij
onze ruim 15.000 m2 voorraad hout
kunnen we meteen aan de slag. Tot slot
verwerken we het hout uiterst nauwkeurig
tot een nette en vlotte aflevering.”
BESTEL EENVOUDIG VIA ONZE
VERNIEUWDE WEBSITE!
“Mensen zijn meestal handiger dan ze
denken. Ieder tuinproject is een kwestie
van gewoon doen. Samen met onze

ondersteuning is zelf doen een prima
optie. Als het project dan uiteindelijk
gelukt is, geeft dat een goed gevoel.
Niet iedereen is echter even handig.
Uitbesteden aan een vakman is dan
verstandiger. Op onze vernieuwde
website waar u al onze producten kunt
bestellen, vindt u ook een uitgebreide
lijst met vakkundige hoveniers waar we
mee samenwerken. Zelf plaatsen doen
we namelijk niet. Samen met uw hovenier
neemt u uw project door. Vervolgens
komen wij in beeld voor de juiste
houtsoorten en de verwerking. Uiteraard
kunt u samen met uw hovenier de
geadviseerde houtsoort(en) selecteren.”
WANNEER KIEST U VOOR DUURZAAM?
“Wilt u een terras met de uitstraling van
tropisch hardhout én de voordelen van
milieuvriendelijke materialen? De Fiberon
houtcomposiet vlonder bestaat uit
massieve terrasdelen van 50% hout en
50% kunststof. Zo kun je aangenaam
blootsvoets op je terras lopen zonder
kans op splinters, scheuren en vervormingen. Fiberon is stijlvol, sterk (25 jaar
garantie), UV bestendig en onderhoudsarm. Verkrijgbaar in vier kleuren en
diverse lengtes. Met onzichtbare roestvrij
stalen Cobra clips of schroeven is
montage een fluitje van een cent.”

Vakman Wim legt in zijn
instructiefilmpjes uit wat
je vooral NIET moet doen!

LUISTER NAAR WIM EN DOE DAT
NOU NIET!
“Op Youtube en Facebook presenteren
we diverse instructiefilmpjes over tuinklussen. Van simpel tot gecompliceerd. Is
het rechtstreeks in hardhout schroeven
van een roestvrijstalen schroef of het te
ver uit elkaar leggen van onderliggers
bij een vlonder nou wel zo verstandig?
Wij hebben ze in huis. Echte vakmensen
die weten hoe je een tuinproject moet
aanpakken. Onze Wim is zo’n vakman.
Met eenvoudige instructiefilmpjes laat
hij vooral zien wat je niet moet doen bij
een tuinklus. Bent u nieuwsgierig naar
het verhaal achter Van Dorp Hout? Scan
dan de QR code! Welke tuinproject
gaan we dit jaar samen aanpakken?
Kijk voor inspiratie ook op Instagram!”

Voorweg 153
2716 NJ Zoetermeer
079 - 351 25 78
info@vandorphout.nl
www.vandorphout.nl
vandorphoutbv/
vandorphout/
vandorphout/
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DE Makelaars bestaat tien jaar! In 2010 startten de broers Erik
en Jeroen Jenné samen met Niels Baars een allround NVM
makelaarskantoor in Rotterdam én Zoetermeer. “Nog steeds is
de hectische huizenmarkt dagelijks nieuws. Het is niet alleen
een kwestie van veel vraag en weinig aanbod, maar ook het
gevolg van de extreem lage hypotheekrente en de realisatie
van minder nieuwbouwprojecten. Vraagprijzen worden soms
fors overboden door kopers die de boot niet willen missen.
Vooral starters worden de dupe van deze hype. Tegelijkertijd
wachten doorstromers met het te koop zetten van hun huis,
totdat ze zelf een huis hebben gekocht,” vertelt Erik.
Jeroen en Erik Jenné

ELK HUIS HEEFT EEN VERHAAL.
LAAT HET ONS VERTELLEN.

www.juweelzoetermeer.nl
“Een frisse kijk en een actieve handenuit-de-mouwen mentaliteit zijn kenmerkend
voor onze persoonlijk aanpak die met de
tijd meegaat. De aan- en verkoop van
een huis is ook een emotioneel proces.
Redenen om te verhuizen zijn zeer
divers,” vervolgt Jeroen. Dat heeft onder
andere te maken met de levensfase
waarin men verkeert. Zijn de kinderen de
deur uit of is er sprake van gezinsuitbreiding? Wilt u van een woning met een
tuin naar een appartement of juist
andersom? Of groeit u uit uw eengezinswoning en bent u toe aan een twee-onderéén-kapper? Achter elk huis schuilt dus
een verhaal. De aan- en verkoop van uw
meest waardevolle (toekomstige) bezit
vereist expertise van de lokale markt en
professionele begeleiding. Nieuwsgiering
naar de waarde van uw woning? Neem
dan contact op voor een kosteloze en
vrijblijvende waarde-indicatie.”

www.de-honderd-morgen.nl
JUISTE STRATEGIE IS ESSENTIEEL
“Korte lijnen en een vast aanspreekpunt
na de eerste vrijblijvende kennismaking
staan borg voor onze persoonlijke begeleiding bij het aan- of verkoopproces. Elk
huis heeft een verhaal en verschillende
factoren spelen daarbij een rol. Wilt u uw
huis bijvoorbeeld snel verkopen en bent
u bereid om tussentijds te huren? Of
spreekt u liever een specifieke verkoopdatum af? Verkoopstrategie blijft maatwerk en het overbrengen van het juiste
gevoel. Iedere situatie is dus anders en
dat maakt ons vak boeiend. Uiteindelijk
bepalen we samen de strategie die we
afstemmen op de potentiële doelgroep.
Is het een doorstromer uit Zoetermeer of
komt de “koper” uit een andere stad? Bij
de aankoop van uw droomhuis signaleren
wij eventuele verborgen gebreken. Is de
vraagprijs wel reëel en welke ontbindende
voorwaarden zijn van toepassing? Als

Steven Street
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ervaren NVM-registermakelaars en
gecertificeerde taxateurs staan we garant
voor verantwoorde aankoopbeslissingen.”
LAATSTE WONINGEN
NIEUWBOUWPROJECTEN
“Als full-service makelaarskantoor zijn
we ook betrokken bij diverse nieuwbouwprojecten zoals Juweel aan de Berkelseweg in de wijk Rokkeveen. Er zijn nog
vier twee-onder-één kapwoningen en
één vrijstaande woning beschikbaar. Alle
woningen onderscheiden zich door de
rijke architectuur in de karakteristieke
jaren ’30-stijl. Opvallend zijn de brede
beuk, de imposante kap en de gevels. De
afwisseling van gootoverstekken, luifels,
erkers en de klassieke raamindeling creëren een luxueus geheel. Voor senioren
is het project De Honderd Morgen in
Moerkapelle dat bestaat uit tien comfortabele gelijkvloerse seniorenappartementen zeer interessant. Tot slot is er nog
één sfeervol landhuis vrij in de wijk
Landheren aan de Katwijkerlaan in
Pijnacker. Interesse? Wij vertellen
graag het verhaal,” besluit Erik.
Schoutenhoek 40, 2722 EJ Zoetermeer
079 - 323 88 38
Meent 93a, 3011 JG Rotterdam
010 - 820 09 42
info@demakelaars.nu
www.demakelaars.nu

BKT-advies staat voor Bouwkundig Technisch
Advies. Sinds 2009 houdt het adviesbureau
zich bezig met bouwmanagement, advies
en projectbegeleiding in de woning- en
utiliteitsbouw. Twee jaar geleden verhuisde
het bedrijf om logistieke redenen van
Rotterdam naar Zoetermeer.

EEN WONING (VER)KOPEN? MET EEN
BOUWKUNDIGE KEURING VAN BKT STA JE STERK!

“Onze kracht? BKT is een sterk merk en
een dynamische organisatie dankzij een
bijzonder hecht team. Samen maken
we het verschil! We werken vooral in de
driehoek Amsterdam, Rotterdam en Den
Haag. Als uitvalsbasis ligt Zoetermeer
dan natuurlijk perfect,” vertelt bouwmanager Frank Koot.
“Wat betekent het Corona-virus eigenlijk
voor jullie?” is een vraag waar we in deze
surrealistische tijd niet omheen kunnen.
Frank: “Het Corona-virus raakt ons
allemaal, het is inmiddels een gigantisch
internationaal maatschappelijk probleem.
Uiteraard hebben wij extra voorzorgmaatregelen getroffen waarbij we de
richtlijnen van het RIVM nauwlettend
volgen. Zo hebben we de afgelopen
weken alle huisbezoeken geannuleerd.
Verder werken we zo veel mogelijk vanuit
huis. Projecten lopen door zoals de
ontwikkeling van Bentlanden fase 2, de
transformatie van het Oceaanhuis, een
rijksmonument in Rotterdam, naar 183
appartementen en de realisatie van villa’s
in Numansdorp, Park16Hoven en aan de
Reeuwijkse Plassen. We blijven dus klaar
staan voor onze opdrachtgevers waaronder particulieren, hypotheekadviseurs,
beleggers, makelaars, bedrijven en (semi)
overheid. Al gaat de gezondheid op dit
moment natuurlijk boven alles.”
DROOMHUIS OF SPOOKHUIS?
“Bij de aankoop van een woning is
emotie een slechte raadgever. Wij prikken

door die roze bril heen. Je zoekt immers
een droomhuis en geen spookhuis!
Niemand zit te wachten op onaangename
verrassingen zoals bouwkundige
gebreken en torenhoge herstelkosten.
De verkoper heeft weliswaar een
meldingsplicht, maar voor de koper
resulteert onze bouwkundige aankoopkeuring in duidelijkheid én een goed
gevoel. Op dit moment gaan we tijdens
de visuele bouwkundige keuring met niet
meer dan drie mensen de woning in. Bij
voorkeur zijn de kopers erbij aanwezig,
zodat er een dialoog ontstaat over de
staat van het huis. Zo kunnen we bijvoorbeeld uitleggen waardoor er scheuren in
de lateien zitten. Zijn er gebreken aan
gevels, vloeren en/of dak? Verder geven
we advies over toekomstige verbouwingen
zoals een uitbouw waarbij we ook een rol
van betekenis kunnen spelen. We leveren
dus geen koud rapport af dat we even
over de schutting gooien. Ook na het
verstrekken van het rapport zijn we
bereikbaar voor vragen en nadere toelichting. Met de aankoopkeuring voldoet
men grotendeels aan de wettelijke
onderzoekplicht. Binnen drie werkdagen

ontvangt men een uitgebreid rapport
met onderbouwend beeldmateriaal
van eventuele gebreken, achterstallig
onderhoud en een open begroting met
aantallen en eenheden. Uiteraard kan
de verkoper een bouwkundige verkoopkeuring laten uitvoeren. Zo voldoet hij
aan de meldingsplicht én kan hij de
meerwaarde van zijn huis aantonen.”
MJOP CREËERT EEN GOED GEVOEL!
“Voor onderhoud op korte en lange
termijn ontkomt de VVE van een (appartementen)complex niet aan een meerjarenonderhoudsprognose oftewel MJOP. Het
is een actieve begroting die zorgdraagt
voor voldoende financiële reserve voor
planmatig onderhoud. Een MJOP stellen
we voor tien of 15 jaar op. Naast de
algemene beschrijving van het complex,
omvat een MJOP beschrijvingen van
gebreken, onderhoudsmaatregelen,
onderhoudskosten, een liquiditeitsprognose en een beknopt foto-overzicht.
Wat is bijvoorbeeld de conditie van het
schilderwerk, de gevel, de dakbedekking
en de aluminium kozijnen? Een MJOP
zorgt er dus voor dat het complex in
goede staat blijft. Bovendien kan de
maandelijkse VVE-bijdrage nauwkeuriger
vastgesteld worden,” besluit Frank.
Buitenom 255 (Spazio Office)
2711 KB Zoetermeer
085 - 13 03 891
info@bkt-advies.nl
www.bkt-advies.nl
facebook.com/BKTadvies/

BKT
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Tijdens deze coronacrisis zitten we vaker
binnen dan ons lief is. Daardoor zijn we ons
meer bewust van projecten in huis die wellicht
al een tijdje op zich laten wachten. Of je bent
onlangs verhuisd en wilt bijvoorbeeld een
nieuwe vloer of nieuwe gordijnen. Dat moet
wel bij de rest van de inrichting én jou passen.
De interieuradviseurs van Binnenspecialist
Den Heijer kunnen daarvoor zorgen!

EEN INTERIEUR DAT PERFECT
OP JOUW KARAKTER AANSLUIT

Jouw huis als reflectie van wie jij bent en
wat jij belangrijk vindt. Het staat in het
eigen magazine en op de website van
Binnenspecialist Den Heijer meerdere
keren. Dat is ook echt waar het om
draait, volgens de ervaren en deskundige
interieuradviseurs van Binnenspecialist
Den Heijer. “Wij nemen de tijd om uit te
zoeken wat klanten doen in het dagelijks
leven en waar zij gelukkig van worden.
Zo kunnen we ervoor zorgen dat hun
persoonlijkheid terugkomt in het interieur”,
zegt Ilona van Kuijen van Binnenspecialist
Den Heijer. “Zo hadden we onlangs een
klant die graag boeken leest, maar zijn
grote boekenkast mocht niet afleiden
bij het kijken van films. Door de wand
achter de boeken donker te maken,
vielen de boeken minder op. Voor de
klant was dat een belangrijk aspect.”
Collega- interieuradviseur Denise Brehm
vult aan: “Elk huis is bijzonder, maar

ook een werkomgeving is belangrijk.
Wij doen er alles aan om het beste uit
een woning of bedrijfspand te halen.”
KWALITEITSMERKEN
Vloeren, behang, raambekleding, horren,
verf, binnen- en buitenzonwering. Het is
allemaal te vinden bij Binnenspecialist
Den Heijer, zorgvuldig geselecteerd op
kwaliteit. Een totaalconcept met de beste
merken uit elke branche. “Wij kunnen
de wensen van een klant samenbrengen
tot een plan voor heel het interieur of
bijvoorbeeld specifiek de slaapkamer of
woonkamer. Maar ook voor de aanschaf
van een enkel product, zoals een houten
vloer, zonnescherm, behang of gordijn
kun je bij ons terecht”, aldus Denise.
EIGEN COLLECTIE
Binnenspecialist Den Heijer heeft zelfs
een eigen collectie gordijnen en

PVC-vloeren. “Dit zijn door ons zorgvuldig
samengestelde kwaliteitsproducten waar
wij achter staan. In de toekomst willen
we het aantal producten binnen ons
eigen label uitbreiden”, aldus eigenaar
Jaco den Heijer, die aangeeft dat Binnenspecialist Den Heijer een select partner
van JASNO raambekleding en een
Luxaflex Inspiration Shop is.

“KWALITEITSPRODUCTEN WAAR
WIJ ACHTER STAAN”
DIGITAAL
In de inspirerende omgeving van
Binnenspecialist Den Heijer vind je onder
meer stofstalen, stofkleurkaarten en
verfkleurkaarten. Kom je momenteel
liever niet de deur uit, dan is ook digitaal
advies mogelijk. Ilona: “Klanten kunnen
foto’s van hun woning opsturen of
videobellen. Op basis daarvan en
gecombineerd met hun ideeën kunnen
wij digitaal advies geven en producten
laten leveren. Er komt altijd een medewerker langs om thuis de exacte maten
op te meten, zodat je nooit bang
hoeft te zijn dat een product niet past.
Edisonstraat 17
2723 RS Zoetermeer
079 - 331 93 16
denheijer@binnenspecialist.nl
www.binnenspecialist.nl
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Soms neemt iemands carrière een
verrassende wending. Na jarenlang
werkzaam te zijn geweest in de HR-sector
besloot Wim Overwater het roer in de zomer
van 2018 volledig om te gooien. Via
123Wonen verhuurde hij enige jaren met zeer
goede ervaringen een appartement in
Zoetermeer. Alles rondom vastgoed trok
altijd al zijn interesse. Van klant naar
vestigingsmanager van 123Wonen Den Haag
was slechts een kwestie van zijn hart volgen.

Wim Overwater

EFFICIËNTE SCREENING RESULTEERT
IN BETROUWBARE HUURDERS!
Wim: “Met 29 vestigingen zijn we de
grootste verhuurmakelaar van Nederland. Zo zijn wij gespecialiseerd in de
verhuur van woonruimte in Bleiswijk,
Berkel en Rodenrijs, Delft, Pijnacker,
Den Haag, Voorburg, Gouda, Het
Westland, Rijswijk en Zoetermeer.”
“Verhuurredenen lopen zeer uiteen. Vaak
zijn het investeerders waaronder ook veel
particulieren die veilig en vertrouwd één
of meerdere panden willen verhuren.
Spaargeld levert helaas niets meer op.
Verhuurders weten dat wij alles goed
regelen en hebben er zelf nauwelijks
omkijken naar. We kunnen namelijk zowel
het financieel als technisch beheer verzorgen. Er zijn ook mensen die voor hun
werk tijdelijk naar het buitenland verhuizen.
Laatst hadden we een verhuurder die een
jaar met zijn camper door Europa ging
reizen. Leegstand levert niets op, dus het
verhuren van uw huis is een verstandige
keuze. Maar hoe pakt u het aan? Als
ervaren verhuurmakelaars weten wij

van de hoed en de rand. Bovendien
hebben we een professioneel netwerk
met juridische expertise tot onze
beschikking. Voor fiscale vragen verwijzen
we u graag door naar een specialist.”
ZORGELOOS VERHUREN IS ONZE
EXPERTISE
“Bij het oriëntatiegesprek passeren vele
vragen de revue die wij graag beantwoorden. Uiteraard bekijken we eerst
zorgvuldig de woning, waarbij we alle
noodzakelijke informatie verzamelen om
tot een marktconforme verhuurprijs te
kunnen komen. Verder kunt u uw huis
voor bepaalde of onbepaalde tijd verhuren afhankelijk van uw intentie. Misschien
wilt u uw huis na twee jaar wel verkopen?
Uiteraard nemen we ook de juridische
consequenties door. Welke verhuurmogelijkheid is voor uw situatie nu het
meest verstandig? Als u een hypotheekverstrekker hebt, is toestemming tot
verhuur vereist. Bij sommige gemeentes
heeft de huurder ook een huisvestigingsvergunning nodig. Wij regelen het voor
u. We nemen als het ware een menukaart
door, zodat u precies weet hoe het contract in elkaar steekt. In het definitieve
verhuurvoorstel staat dan ook precies
wat u van ons kunt verwachten. Niemand
houdt namelijk van addertjes onder het
gras. Niet voor niets is zorgeloos verhuren onze expertise.”

PRESENTATIE OP
15 VERHUURWEBSITES
“Met ons internationale netwerk zijn we
gespecialiseerd in het verhuren aan expats in elk segment van villa’s, tussenwoningen, appartementen tot en met studio’s. Uw woning wordt gepresenteerd
op vijftien verhuurwebsites zoals Jaap.nl,
Pararius.nl, Huurda.nl en natuurlijk onze
eigen website 123Wonen.nl en de Engelse versie www.expatrentalsholland.com.
Ook werken we nauw samen met relocation bureaus waar expats worden begeleid in Nederland. Zo kunnen wij uw huis
razendsnel verhuren. Bij interesse van
een potentiële huurder start onze uitgebreide screening op identiteit, antecedenten en kredietwaardigheid. Deze
screening resulteert uiteindelijk in een
betrouwbare huurder die past bij het
profiel dat u voor ogen hebt. Wilt u uw
huis verhuren in Zoetermeer of omstreken én een juridisch waterdichte huurovereenkomst op maat? Wij informeren u
graag vrijblijvend en kosteloos!”

123Wonen Den Haag
Laan van ’s-Gravenmade 32
2495 AJ Den Haag
070 - 221 08 41
denhaag@123wonen.nl
www.123Wonen.nl
www.expatrentalsholland.com
123WonenDenHaag123Wonen
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Stijlvol koken
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Perfect tot in detail
De nieuwste
apparatuur

Tijdloos mooi
Eindeloos
veel ruimte
Greeploos sluitwerk

Al meer
dan 60 jaar
keukens
op maat!

Zoetermeer | Wattstraat 12-14 Zoetermeer | Tel 079 - 33 00 900
Den Haag | Theresiastraat 168 - 178 | Tel 070 - 38 35 010
info@wimvanderhamkeukens.nl | www.wimvanderham.nl

Onwerkelijk. Eind januari 2020 bezochten nog
ruim 360 relaties de Betonborrel van Just
Notarissen om te proosten op de nieuwe
locatie aan de Einsteinlaan 50 te Zoetermeer.
In het weekend werd de verhuizing afgerond
met de intentie om maandag 16 maart fris en
fruitig van start te gaan. Hét goedkoopste
notariskantoor van de regio Zoetermeer én
Nederland was klaar voor de toekomst met een
nieuw gebouw waar de efficiënte en moderne
werkwijze nog beter tot zijn recht zou komen.
Maandag 16 maart bleek echter ook een
verhuizing met een handicap: het Corona-virus!

JUST NOTARISSEN NEEMT ESSENTIËLE MAATREGELEN
NAAR AANLEIDING VAN HET CORONA-VIRUS!
“Het Corona-virus verspreidt zich razendsnel door Nederland en alle facetten
van het dagelijks leven worden er door
beïnvloed,” vertelt commercieel directeur
Camillus Overmeire. “Je kunt gerust
stellen dat we in een slechte sciencefictionfilm beland zijn waarvan het einde
helaas nog niet in zicht is. Deze start
hadden we natuurlijk niet in onze
gedachten. Een bezoek aan Just Notarissen
zou een aangename bezigheid moeten
zijn. Sommige zaken kun je uitstellen,
maar andere zaken hebben toch enige
tijdsdruk. Denk maar aan de mensen die
op het punt staan een huis te kopen of
net van plan zijn om een testament op te
stellen. Door de uitbraak van het Coronavirus moeten we, voor ieders veiligheid,
een aantal maatregelen treffen.”
GEPLANDE AFSPRAKEN GAAN
IN PRINCIPE DOOR
“Zo proberen we tot nader order het
aantal mensen dat ons notariskantoor
bezoekt te beperken. Verder nemen
we uiteraard alle hygiënevoorschriften
en adviezen van de Rijksoverheid uiterst
serieus. Het zijn onprettige, maar
noodzakelijke maatregelen waar we

en testamenten is uw fysieke aanwezigheid bij de notaris vereist. Bij andere
akten stimuleren wij u om gebruik te
maken van een volmacht. Geplande
afspraken voor een bespreking kunnen
na onderling overleg telefonisch of via
een videoverbinding plaatsvinden. Als
u dat niet prettig vindt, dan kunnen we
de bespreking natuurlijk ook uitstellen.”

dan ook begrip voor vragen. We blijven
dus voorlopig open, in ieder geval
voor passeeropdrachten. Koopovereenkomsten zijn namelijk in de regel
al enige maanden geleden gesloten
inclusief een afgeronde hypotheek. De
meeste notariële akten kunnen ook per
volmacht worden getekend, maar voor
bepaalde akten zoals hypotheekakten

NIEUWE AFSPRAKEN
“Juist in deze onzekere tijd krijgen we
vragen over het opstellen van een
testament of levenstestament. Het
verschil tussen beide testamenten is niet
voor iedereen even duidelijk. Wilt u na
uw dood uw bezittingen achterlaten aan
de mensen die u dierbaar zijn? Dan kunt
u bij de notaris in een juridisch document
precies vastleggen wat er met uw bezittingen moet gebeuren. Het testament
is alleen geldig als het door een notaris
is opgesteld en geregistreerd. Een testament biedt uitkomst als u niet getrouwd
bent of een geregistreerd partner hebt,
maar wel aan uw partner en/of vrienden
wilt nalaten. Een levenstestament is van
kracht tijdens uw leven als u bijvoorbeeld
door ziekte zelf geen beslissingen meer
kunt nemen. Bij nieuwe afspraken vragen
wij u om begrip voor de huidige omstandigheden waar we rekening mee moeten
houden. Tot slot wensen wij iedereen
veel sterkte toe in deze onwerkelijke
periode!”
JUST NOTARISSEN
Nieuw adres per 16 maart 2020:

Camillus Overmeire

Notaris Arie Jan van der Bijl

Einsteinlaan 50
2719 ER Zoetermeer
079 - 323 97 61
zoetermeer@justnotarissen.nl
www.justnotarissen.nl
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Vernieuwen. Het is belangrijk
om te blijven innoveren, als
persoon en bedrijf. Burg & Burg
de Schuifdeurkast-specialist
blijft met de showroom van
600m² én het assortiment
inspireren door te blijven
vernieuwen. Nu doet het
bekende familiebedrijf dat
ook met de nieuwe PVCvloeren van Floorify!
Michel en Jan van der Burg

ZORGELOOS WONEN
DANKZIJ DE VLOEREN VAN FLOORIFY
In de showroom aan de
Heliumstraat 206 toont Michel
van der Burg trots de nieuwe
PVC-vloeren van Floorify.
Deze hoogwaardige kwalitatieve vloeren uit België
moet je eigenlijk zelf even
zien en voelen, maar je
moet ook ondervinden
wat het effect is van het
design en gebruiksgemak.
Warme kleuren, authentieke
groeven en de zachte glans
van een geoliede vloer
geven zorgen voor een
fraai uiterlijk. “Ze zijn zo
veelzijdig en hebben de
unieke charme van hout,
beton of natuursteen. De
vloeren van Floorify zijn
geluidsabsorberend en
volledig waterbestendig.
Door de hyperbeschermende laag kunnen
zelfs stiftstrepen of
nagellak simpel
weggeveegd worden,
dus de vloer is zeer
gemakkelijk schoon
te maken. Ook kun je er
iets zwaars op laten vallen, zonder dat
er een deuk achterblijft. Met Floorify kun
je zorgeloos wonen, zoals het hoort”,
vertelt Michel. Denk je nu: dat klinkt
goed, maar ik heb al wat liggen. Geen
probleem. Floorify kan gewoon over een
bestaande vloer of oude tegels. Door het
handige kliksysteem is het gemakkelijk
zelf te doen!
ALLES OP MAAT
Natuurlijk staat de showroom van
Burg & Burg vol met nog veel meer
producten. Denk aan kledingkasten,
boekenkasten, inloopkasten,
18

toegangsdeuren, ensuite
deuren en kasten, kleinmeubelen en (laminaat/
houten) vloeren. “Wij beschikken over professionele
en deskundige adviseurs
die voor elke situatie de
beste oplossing creëren.
Particulieren en bedrijven
komen bij ons met specifieke
wensen en ideeën over de
invulling van hun project.
Maten en kleuren lijken de
grootste struikelblokken, maar dat
hoeft niet. In de eigen werkplaats kan
elk product uit de showroom op maat
gemaakt worden”, aldus vader Jan.
NET ALS OP HET
PLATTELAND
De barndeuren van Raffito zijn nog
steeds populair bij Burg & Burg. De
zogeheten boerderijdeur heeft een
schuifdeursysteem, net als de boerderijschuren van vroeger. De landelijke sfeer
zorgt voor een fraai contrast in een
strakke, robuuste of industriële stijl.

“ELK PRODUCT
KAN OP MAAT
GEMAAKT WORDEN”
VAN BEGIN TOT EIND
Maar Burg & Burg heet niet voor niets
de schuifdeurkast-specialist en blijft die
naam eer aandoen. Michel: “Ons schuifdeurkastenassortiment is zeer uitgebreid,
van klassiek tot modern. We begeleiden
onze klanten van het idee tot en met de
montage in het keuzeproces. Particulieren
en bedrijven komen binnen met een
tekening of idee. Vrijwel alles is mogelijk
qua vormen, kleuren en materialen. De
procedure van opmeten en offerte is
bovendien gratis en vrijblijvend. Zoals
je merkt: we halen alles uit de kast voor
een tevreden klant.”
Heliumstraat 206
2718 RS Zoetermeer
079 - 361 74 35
info@burgenburg.nl
www.burgenburg.nl

Als je in Zoetermeer een huis wilt aankopen of verkopen, hoe
kies je dan een juiste makelaar? Iedereen wil toch het liefst
helder en transparant geholpen worden? Kies Holland Huis
voor een persoonlijke en actieve benadering. De NVM-makelaar
is al sinds 1980 in Zoetermeer gevestigd.

HOLLAND HUIS
MAKELAARS BIEDT
EEN TOPSERVICE TEGEN
EEN EERLIJK TARIEF
Het grootste voordeel van Holland Huis
is dat je altijd weet waar je aan toe bent.
Als het nou gaat om het aankopen,
verkopen en taxaties van woningen of
hypotheken en verzekeringen… je komt
nooit voor een verrassing te staan. De
tarieven van Holland Huis staan gewoon
op de website. “Wij communiceren open
over onze tarieven”, zegt Marco van
Reeuwijk, makelaar-taxateur bij Holland

Petra Huisman

Huis Makelaars. “Er komen niet later
plotseling kosten bij. Afname van meer
producten leidt zelfs tot 500 euro korting
op de kosten van de dienstverlening”,
doelt Marco op de combinatie van verkoop,
aankoop én verzorging van hypotheek.
KIJK EENS OP FUNDA
Marco erkent dat het gemakkelijk is om
van alles over jezelf te roepen, maar wat

Marco van Reeuwijk

zeggen de klanten? Op funda scoort
Holland Huis Makelaars gemiddeld boven
een 9. “Onze persoonlijke benadering,
met korte lijnen, slaat aan”, aldus Marco.
VOLLEDIG BEDIENEN
Holland Huis heeft aan Parkdreef 348
alles in huis om klanten volledig bedienen.
Bij Holland Huis Makelaars en Financiële
Diensten kunt u alles geregeld hebben.
“We zijn twee bedrijven en versterken
elkaar. Dat ervaren onze klanten als
een groot voordeel. We zijn een klein
kantoor, waardoor de klant altijd iemand
te spreken krijgt die weet wat er speelt.
En bij een bezichtiging is altijd Marco
of ikzelf aanwezig. Gekwalificeerde
makelaars met jarenlange ervaring”,
laat makelaar Petra Huisman weten.
Parkdreef 348
2724 EZ Zoetermeer
079 - 342 02 61
makelaars@holland-huis.nl
www.holland-huis.nl

PERSOONLIJK HYPOTHEEK ADVIES
Voor advies over hypotheken en verzekeringen kun je terecht bij
Holland Huis Financiële Diensten. Holland Huis heeft veel te bieden
wat er in de markt te krijgen is bij banken en verzekeraars. Daarvoor
is ook alle kennis en ervaring in huis. Erkend hypotheekadviseur
Dennis Oschmann heeft inmiddels al 25 jaar ervaring opgebouwd:
“In de praktijk merk ik dat mensen het steeds belangrijker vinden
dat ze goed geholpen worden in het hele traject vóór de hypotheek
maar ook erna. Hoe zie je jezelf bijvoorbeeld over 10 jaar? Wij
proberen dat traject zo vorm te geven, te vertellen, inzichtelijk en
begrijpelijk te maken dat de klant met vertrouwen een huis kan
kopen. De klant wil in de basis geen hypotheekadvies kopen, die
wil graag geholpen worden. En wij doen dat graag!”
Dennis Oschmann
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2020 een nieuw jaar, een nieuw pand!
JUST Notarissen vanaf nu op onze nieuwe
locatie aan de Albert Einsteinlaan 50, Zoetermeer

Levering en hypotheekakte voor €

763,-

voor overdrachten in Zoetermeer en Benthuizen obv KIK-tarief,
inclusief kadastraal recht, recherchekosten en btw
(vraag naar onze voorwaarden)

JUST Notarissen
Albert Einsteinlaan 50
2719 ER Zoetermeer

079 323 97 61
www.justnotarissen.nl

Verkoper géén kosten doorhaling
1e hypotheekrecht en volmacht bij
aanlevering koopcontract nieuwe woning!

Van een verbouwing of aankoop van een
woning tot een geschil met de VvE. Hoe
graag we ook handelen op basis van
vertrouwen, het komt helaas nog wel eens
voor dat er een geschil ontstaat. Bijvoorbeeld
met de klant waar je met jouw bedrijf een
keuken hebt geplaatst, de aannemer die
jouw woning heeft verbouwd of de
verkoper die aan jou een huis heeft verkocht
wat niet aan de verwachtingen voldoet.
ROXY Advocatuur helpt je er graag bij!

ROXY ADVOCATUUR
BIEDT EEN HELPENDE HAND
ROXY Advocatuur is gespecialiseerd in
contracten- en vastgoedrecht en is er om
ondernemers en particulieren in dit soort
situaties juridisch bij te staan. “Daarvoor
is het niet altijd nodig dat er geprocedeerd wordt, ook bij onderhandeling
of bemiddeling in een geschil kan een
advocaat van ROXY Advocatuur een
helpende hand bieden”, vertelt de

enthousiaste Roxy. Benieuwd of ROXY
Advocatuur iets voor jou kan betekenen?
Neem dan gerust vrijblijvend contact op!
De jonge maar toch ervaren Roxy de
Weijer heeft kennis uit zowel de commerciële advocatuur als de verzekeringsbranche. Ze verdiept zich met oprechte
interesse in de cliënt en staat bekend om

Roxy de Weijer

haar persoonlijke benadering, in begrijpelijke taal. En dat alles tegen een scherp
uurtarief. Kijk voor meer informatie op
haar website en LinkedIn-profiel.
Boerhaavelaan 40
2713 HX Zoetermeer
(Stadspoort) | 079-7470236
info@roxyadvocatuur.nl
www.roxyadvocatuur.nl

Verhuisbedrijf Henneken is opgericht in 1870 en daarmee
een van de oudste bedrijven van Zoetermeer. Al 150 jaar
heeft het bedrijf een
eenvoudige filosofie:
‘Doe je werk goed, dan
komt de klant terug’.
Daar slaagt Henneken nu
ook in met videotaxaties!
Lauwrens de Jong

LIEVER GEEN TAXATEUR OVER DE VLOER?
HOEFT OOK NIET MET EEN VIDEOTAXATIE!
Tijdens deze coronacrisis is men terughoudender met het ontvangen van
mensen thuis. Verhuisbedrijf Henneken
beschikt als een van de weinige verhuisbedrijven over de mogelijkheid om
videotaxaties te verrichten. “Hiermee is
het niet nodig fysiek bij de klant thuis te
komen om de verhuizing op te nemen.
Met een speciale app wordt een videoverbinding tot stand gebracht met de
smartphone of tablet van de verhuizende
klant en kunnen wij de inboedel van de

verhuizing taxeren qua volume”, vertelt
directeur Lauwrens de Jong.
SCOORT GOED
Henneken is toegelaten tot de Erkende
Verhuizers, het branchekeurmerk van
verhuisbedrijven. De Erkende Verhuizers
maken gebruik van klantenvertellen.nl,
een online reviewsite waar klanten een
enquête kunnen invullen. “Henneken
scoort maar liefst een 9,4 (102 beoordelingen over de laatste 12 maanden) en hoort

daarmee bij de best scorende verhuisbedrijven van Nederland”, aldus Lauwrens.
Henneken is ook Engeland-specialist en
voor internationale verhuizingen scoort
het verhuisbedrijf zelfs een 9,6 (op basis
van 54 reviews). “Onze verhuisploegen
maken het elke dag waar en laten zo
tevreden klanten achter.”
Goudstraat 51, 2718 RD Zoetermeer
079 - 204 02 72
info@henneken.nl
www.henneken.nl
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We weten allemaal dat zonnepanelen veel
voordelen bieden. De overheid stimuleert
niets voor niets iedereen om vanwege het
milieu te verduurzamen met panelen. Maar
zonnepanelen zijn toch duur? Nou, ze zijn
uiteindelijk juist goed voor de portemonnee!
Dat bewijst Michel Kalicharan met M&R
Zonnepanelen.

Michel Kalicharan

MET ZONNEPANELEN BEN JIJ NU
AL KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Zonnepanelen zijn een eenmalige investering, maar kunnen veel opbrengen.
Zonnepanelen, die met zonlicht energie
opwekken, vormen een belangrijk onderdeel van een duurzame toekomst. De
waarde van je huis gaat bovendien direct
omhoog. “Wij gaan altijd langs bij de
klant om de situatie te bekijken en te
adviseren”, vertelt Michel. “We doen er
alles aan om het maximale uit de zonnepanelen te halen. Na akkoord kunnen we
binnen twee weken de zonnepanelen,
met onze eigen monteurs, plaatsen.”

RENDEREN
De zonnepanelen worden gemonteerd
op zowel schuine daken als platte daken
en eventueel op tuinhuizen van particulieren en bedrijven. “De panelen gaan
vanaf dag één renderen. Gemiddeld
kunnen klanten binnen vier of zes jaar de
investering terugverdienen. Daarna blijven de zonnepanelen natuurlijk voordeel
opleveren. Door het gebruik van groene
stroom bespaar je maandelijks op energiekosten. Ook starten we dit jaar met
een servicecontract, zodat we de panelen

op alle onderdelen blijven checken.
Zo blijf je het optimale eruit halen.”
M&R Zonnepanelen, dat al 2,5 jaar
bestaat, heeft klanten uit heel het land,
maar hoopt in Zoetermeer bekender te
worden. Michel: “Klanten uit Zoetermeer
krijgen bij ons zelfs voorrang!”
Wattstraat 26G
M&R
2723 RC Zoetermeer
085 - 086 88 44 / 06 - 824 832 86
Zonnepanelen
info@mr-zonnepanelen.nl
www.mr-zonnepanelen.nl

M&R
Zonnepanelen

Ontmoeten,
kennis delen,
samenwerken
en zaken doen

tel. (079) 346 97 00
e-mail info@tzho.nl
www.tzho.nl
bezoekadres Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
postbus 15, 2700 AA Zoetermeer
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De werkdruk is hoog in het
LangeLand Ziekenhuis. Er
wordt een groot beroep
gedaan op medewerkers van
de IC, de Covidafdelingen,
de OK en (medisch)
ondersteunende afdelingen.
V.l.n.r. Directeur Erik Booden,
Bart Bakker en Adriaan Verheul bij de
popup store supermarkt in het LangeLand.

LANGELAND ZIEKENHUIS: ‘YOU NEVER WALK ALONE….’
Gelukkig wordt er veel gedaan voor het
LangeLand personeel. Er zijn al honderden
maaltijden, koeken, repen chocolade en
bloemen bezorgd. Ook zijn er tientallen
babyfoons door Philips geschonken,
waarmee het verpleegkundig personeel
kan communiceren met coronapatiënten.
En de Rabobank heeft tien tablets
gedoneerd, zodat de patiënten kunnen
communiceren met het thuisfront.
SUPERMARKT
“Tevens zijn we erin geslaagd om een
popstore supermarkt in het ziekenhuis
te realiseren, zodat het personeel online
boodschappen kan bestellen en afhalen

in het ziekenhuis”, aldus Bart Bakker,
relatiebeheerder LangeLand.

Ook is het mogelijk om een ‘Tikkie’ te
ontvangen via dit mobiele nummer.

FRUITACTIE
Om de gezondheid van zorgmedewerkers
zo optimaal mogelijk te houden is een
actie opgestart om zes afdelingen dertien
weken lang te voorzien van groente en
fruit. Hiervoor is een bedrag van 4000
euro nodig. Steun het zorgpersoneel en
doneer voor de ‘Fruitactie LangeLand’
minimaal € 4,95 op het rekeningnummer
NL76 INGB 0006 4593 37 t.n.v. stichting
Vrienden van Het LangeLand.
Voor vragen of reacties kunt u contact
opnemen met Bart Bakker: 06-50617122.

CONTACTPERSOON
Namens het LangeLand Ziekenhuis
coördineert Bart Bakker alle initiatieven.
Hij is te bereiken via
b.bakker@vriendenlangeland.nl.
Ook kunt u zich aanmelden om donateur
te worden van stichting Vrienden.
Jamaica 7
2721 KR Zoetermeer
06 - 549 083 01
info@vriendenlangeland.nl
www.vriendenlangeland.nl

“DIT IS EEN PERIODE WAARIN
IEDEREEN BUITEN ZIJN OF HAAR
COMFORTZONE MOET WERKEN
ÉN LEVEN. DAT BRENGT VEEL
BEGRIJPELIJKE SPANNINGEN
BINNEN UW BEDRIJF.”
LAAT HET NIET TE VER ESCALEREN!

Ton Kouwets Bedrijfsmediator
Koraalrood 153 | 2718 SB Zoetermeer
06 - 82998510 | info@kouwetsmediation.nl
www.kouwets-mediation-en-conflictbemiddeling.nl
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Always notice
Leolux

Jubileren in
Crisestijd

Benthuizen – Langs de Zuid-Hollandse huizen trok
vanaf 1900 een man eropuit met zijn hondenkar;
het was Arie van Waaij, een kleermakerszoon.
Zijn kar was volgeladen met garen, band,
elastiek en andere textielproducten uit zijn
manufacturenwinkel. Al meer dan een eeuw staat
de familie van Waay bekend als ondernemers.

A

ries zoon Cornelis was ook
een echte zakenman. Hij
nam zijn vaders onderneming over en breidde het
uit door ook een bescheiden begin te maken met de verkoop
van meubelen, gordijnen en vloerbedekking. Hij was echter weinig in de
winkel aan de Dorpsstraat te Benthuizen te vinden, maar ging net als zijn
vader langs de deuren met zijn handel

in de inmiddels aangekochte auto.
Christina van Waaij – van der Neut, met
wie hij in 1936 trouwde, ontfermde
zich intussen over de winkel. De zaken
liepen goed; als een stel ging trouwen,
was Van Waay hét adres voor de inrichting van het nieuwe huis. Een jaar na
zijn eigen huwelijk liet Cornelis
een grote showroom bouwen; de
grondlegging voor ‘Van Waay Interieurverzorging’. In 1966 kwamen zijn

zoons Wim (Willem) en Aad (Arie) in de
zaak, maar Cornelis bleef zijn acquisitie voortzetten. Wim was veelal in de
showroom te vinden, terwijl Aad er net
als zijn vader en grootvader op uittrok
om klanten te trekken. In 1980 lieten
de broers een nieuw pand bouwen
aan de Dorpsstraat, op de locatie van
de huidige huisartsenpraktijk, fysiotherapeut en apotheker. Deze nieuwe
winkel presenteerde onder de naam
‘Europa Meubel Benthuizen’ moderne
meubelstukken. De reeds bestaande
zaak, aan de overzijde van de straat,
werd omgetoverd tot ‘Classic Home’ en
hield een klassieke stijl aan. Wim werd
ernstig ziek en overleed op 47-jarige
leeftijd. Aad nam het roer in handen en
ging alleen met tien medewerkers verder. In 2000 werd één grote showroom
van 5000 vierkante meter geopend aan
de buitenrand van Benthuizen. Zes jaar
later werd het pand uitgebreid met
1000 vierkante meter. In het aangebouwde deel hebben verschillende
externe bedrijven hun collectie geëxposeerd; momenteel heeft ‘Sissinghurst
Outdoor’ zich er gevestigd.

‘Van Waay Interieurs’ in 2011 overgenomen. Corné nam definitief afscheid
van de klassieke collectie. De huidige
collectie bestaat uit designmeubelen aangevuld met raam-, vloer- en
wandbekleding. Met een team van
zeven interieurvormgevers is van Waay
dagelijks bezig met het creëren van
mooie interieurs.

LEOLUX GELOOFT IN MOOIE EN BIJZONDERE DESIGNMEUBELEN, VOL ZITCOMFORT EN
KWALITEIT. EEN GOED ZITMEUBEL, GEMAAKT DOOR ECHTE VAKMENSEN. AL TACHTIG JAAR
LATEN DE SPECIALISTEN VAN LEOLUX ZICH UITDAGEN DOOR DESIGNERS EN KUNSTENAARS OM
INNOVATIEVE IDEEËN OVER VORM, MATERIALEN EN COMFORT TE VERTALEN NAAR HEERLIJKE
ZITMEUBELEN. ALS LEOLUX SELECT STORE KUNNEN WIJ U ALS EERSTE DE NIEUWSTE COLLECTIE
VAN LEOLUX LATEN BELEVEN. U VINDT DE NIEUWE COLLECTIE VANAF NU IN ONZE SHOWROOM.
Na jarenlang actief te zijn geweest in de
onderneming heeft Aads zoon Corné

24 maart j.l. was het exact 20 jaar
geleden dat van Waay zijn intrek nam in
het nieuwe pand aan het Verbreepark
en bestond het bedrijf 120 jaar. Dit jubileum is een herdenking waard, maar
i.v.m. de coronacrisis wordt er voorlopig
verder geen aandacht aan geschonken.

Onze woonwinkel is geopend tijdens de standaard openingstijden. Wij houden de
ontwikkelingen rondom COVID-19 in Nederland nauwlettend in de gaten. De gezondheid van onze bezoekers en medewerkers heeft voor ons topprioriteit, daarom
volgen wij de richtlijnen en het advies van het RIVM en de GGD. Zo schudden wij
geen handen en houden we gepaste afstand.

bank Flint

Leverbaar vanaf € 2495.hoekbank leverbaar vanaf € 4170.-

WONEN
SLAPEN
OUTDOOR
AUDIO & HIFI
INTERIEURTEXTIEL
INTERIEURADVIES

Private shopping
Via onze website inspireren wij u met betrekking tot uw interieur. Kijk hiervoor naar
onze inspiratiepagina of naar door ons gerealiseerde interieurs.U kunt ook buiten de
standaard openingstijden een speciale ‘private shopping’ afspraak maken met een
van onze interieurvormgevers. Tijdens een private shopping krijgt u de gelegenheid
fauteuil Caruzzoonze woonwinkel in alle rusteettafel
Bondi
te bezoeken
en met de hulpeetkamerstoel
van een van onzeMime
adviLeverbaar in leder vanaf €seurs
2520.Leverbaar
Prijs vanaf € 660.uw interieur samen
te stellen.vanaf € 2295.-

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

