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Een wijkende haarlijn, inhammen of een kalende
kruin is voor veel mannen een probleem. Dat kan
voor grote onzekerheid zorgen. Een toupet is
tegenwoordig echt geen optie meer en een
haartransplantatie kan wel tot duizenden euro’s
kosten. Belle & Beau Medicosmetics biedt een
bewezen en prijsgunstig alternatief.

ONZEKER OVER HET
KAAL WORDEN? NIET
MEER NODIG: BELLE
& BEAU MEDICOSMETICS
HEEFT DÉ OPLOSSING!
Van verschillende, voornamelijk mannelijke,
klanten ontving Sabine van Belle & Beau Medicosmetics afgelopen jaren opmerkingen over
de toenemende kaalheid. Ook jongere mannen
lijden daar onder, merkte Sabine. Op zoek naar
een oplossing voor dit probleem kwam zij in
contact met AQ Skin Solutions welke een professioneel serum in combinatie thuisbehandelingen biedt dat de afnemende haargroei opnieuw
stimuleert. “Haargroei stimuleren valt niet mee.
Dat is zeer complex”, vertelt de stralende
Sabine in haar huidstudio aan het Azobéhout.
“Van belang is dat de haarfollikels nog aanwezig
zijn. Verdroogde of nauwelijks actieve haarfollikels zijn met dit serum weer te optimaliseren.
Voor de echte kale hoofden is alleen transplantatie een oplossing. Dit product van AQ Skin
Solutions is nog niet zo bekend, maar sinds de
internationale introductie in 2008 heeft AQ Skin
Solutions bewezen dat het werkt. Daarom wil ik
het maar al te graag hier in Zoetermeer introduceren. Ook vrouwen met dunner wordend haar
en kale plekken kunnen daar enorm onzeker van
worden en hebben baat bij dit veilige product.”
MENSELIJKE GROEIFACTOREN
Grondlegger van AQ Skin Solutions is immunoloog Ahmed Al-Qahtani PhD. Hij kwam door
onderzoek op het idee om menselijke groeifactoren in te zetten om het cel verouderingsproces tegen te gaan. AQ Skin Solutions heeft

het wereldwijde patent om menselijke fibroblasten te kweken en daarmee het herstelproces van de haarfollikels te stimuleren en
activeren. Door een verhoogde bloedcirculatie
wordt het natuurlijke herstelproces van het
lichaam gestimuleerd. Die revolutionaire
behandelmethode past Al-Qahtani ook toe
bij bijvoorbeeld huidverjonging, huidtransplantaties en littekenvervaging. De formule van
natuurlijke, hormoonvrije menselijke groeifactoren is veilig voor zowel mannen als vrouwen.
REVOLUTIONAIR
Het serum wordt aan de basis van de haarwortel aangebracht en geeft het lichaam het
signaal om opnieuw nieuwe cellen voor haargroei te creëren. Er zitten unieke gepatenteerde groeifactoren in die ervoor zorgen dat de
haren terugkeren, maar dan ook nog eens
voller, dikker en donkerder!
De behandeling bestaat uit een kuur van vijf

Voor.

haarbehandelingen in de huidstudio. Deze worden in een periode van 5 weken uitgevoerd.
De behandeling vindt één keer per week plaats
in de studio van Belle & Beau Medicosmetics.
Vervolgens moet de client thuis het product om
de dag zelf aanbrengen.
SNEL ZICHTBAAR RESULTAAT
Wat ook fijn is om te weten is dat de behandeling in de huidstudio wat ongemakkelijk kan
aanvoelen maar niet pijnlijk is. De thuisbehandeling is pijnloos en het serum is eenvoudig
zelf aan te brengen. Nog belangrijker: al na
drie weken zijn de eerste resultaten zichtbaar!

BELLE & BEAU MEDICOSMETICS

Aftekenen voor de
behandeling.

Het serum wordt
aangebracht.

Na.

Azobéhout 2
2719 MN Zoetermeer (wijk 19 Rokkeveen)
T 079 - 361 00 65 | 06 - 254 714 07
E info@bbmedicosmetics.nl
W www.bbmedicosmetics.nl

Vier jaar geleden startte Mark van Es
zijn vloeren-speciaalzaak All In
Floorstore volgens een concept.
“De vloer is de basis van het huis
en moet vele jaren meegaan. De
juiste vloer kiezen is een lastige
beslissing. Sfeerproeven op locatie
is essentieel. Uitstraling en
gebruikersgemak moeten naadloos
aansluiten bij klanten-wensen.
Welke vloer past het best bij de
verwachtingen? Daar draait het om!
We willen realistische vloerideeën
presenteren en een totaalconcept
inclusief een all-in prijs. Onze klanten
weten dus vooraf precies waar ze
aan toe zijn en van het één kwam
het ander,” vertelt Mark.
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WANNEER KIES JĲ VOOR ÉÉN GROTE RADIATOR?
“De laatste jaren ontstond er steeds meer
vraag naar vloerverwarmingssystemen met
het oog op duurzaam stoken, een hoger
rendement en lagere kosten. Vorig jaar zijn we
dan ook begonnen met Home Vloerverwarming.
Na aanleg van het vloerverwarmingssysteem
verwerken we de vloer op de juiste wijze
rekening houdend met de specifieke eigenschappen. Verder werken we met eigen
personeel. Een krachtenbundeling die
resulteert in het aanbieden van een compleet
vloerconcept, kwaliteit én continuïteit. Alle
werkzaamheden hebben we namelijk in eigen
beheer: van het afbreken en afvoeren van de
oude vloer tot en met de plaatsing en de
afwerking van de nieuwe vloer. Er is dus één
aanspreekpunt en dat ervaart men als zeer
prettig. Vloerverwarming levert naast

comfortabel en duurzaam woongenot ook
meer inrichtingsmogelijkheden op door
verwijdering van de radiatoren.”
VAN HET ÉÉN KWAM HET ANDER!
“Mensen zien dat hun vloerproject
vakkundig en gedisciplineerd begeleid wordt.
Daardoor kregen we meer vraag naar andere
werkzaamheden zoals stuc- en schilderwerk en
voorbereidend installatiewerk voor de nieuwe
badkamer en/of keuken. Optische verfraaiing
en een moderne uitstraling realiseren we door
de plaatsing van zwarte staallookdeuren en
kozijnen die nu helemaal hot zijn. Van het één
kwam het ander. Naast All In Floorstore &
Home Vloer-verwarming biedt Homewoonconcepten het totaalplaatje waaronder al onze
renovatiewerkzaamheden gebundeld zijn. Op
papier zijn we nog drie verschillende concepten
onder één dak, maar eind 2019 treden we naar
buiten onder één naam Homewoonconcepten
inclusief onze nieuwe website: www.homewoonconcepten.nl die nu in ontwikkeling is.”
ECOLOGISCH VERANTWOORD
“We denken vooruit en willen ecologisch verantwoord bezig zijn. Hoe voer je bijvoorbeeld
materialen duurzaam af? Welke vloeren zijn
ecologisch gezien de beste optie? We leveren
bijvoorbeeld uitsluitend pvc-vloeren van 100%
nieuw pvc en weekmakervrij. Dat betekent dat
er geen chemische stoffen in verwerkt zijn die
door de vloerverwarming vrij kunnen komen.
Een andere verwarmingsmethode wordt ook
steeds belangrijker. Zo leggen we vloerverwarming aan waarmee men op lagere temperatuur
kan stoken. We brengen dus de cv-temperatuur
van de ketel naar beneden, zonder vermindering
van de warmeafgifte. Onze vloerverwarmingssystemen zijn ook geschikt voor warmtepompen die al op een veel lagere temperatuur
functioneren. Als men in de toekomst een
warmtepomp wil, dan is het door ons geïnstalleerde vloerverwarmingssysteem er klaar voor.
Tot slot kunnen we concurreren met de grote

bouwmarkten door het inkoopvoordeel van
de grote fabrikanten. Nieuwsgierig? Kom
gerust langs en ontdek de vele opties!”

HOME WOONCONCEPTEN
Van Leeuwenhoeklaan 8A
(1e verdieping)
2713 RB Zoetermeer
T 079 - 234 07 77
E info@homewoonconcepten.nl
W www.homewoonconcepten.nl

Oorspronkelijk komt Jaco de Wolf
uit Zoetermeer waar zijn vader een
huisartsenpraktijk had aan de
Delftse Wallen. Na zijn studie
fysiotherapie in Leiden werkte
hij enige jaren in Hoofddorp.
Achtereenvolgens studeerde hij af
als sportfysiotherapeut en manueel
therapeut. In 2006 was de tijd rijp
voor een eigen fysiotherapiepraktijk
in Leiden. Sport Medisch Centrum
Rijnland (SMC) Fysiotherapeuten is
inmiddels met vier locaties een
toonaangevende praktijk in de
Leidse regio. “Met twee vestigingen
zijn we nog een onbekende eend
in de bijt in Zoetermeer,” vertelt
Jaco. Tijd voor een kennismaking.
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Jaco de Wolf: eigenaar
Stefan Noort: Fysiotherapeut
Lisa Spruit: Manueeltherapeut, COVID-19, COPD, schouder
Senne De Schrijver: Manueeltherapeut, Sportfysiotherapeut
Sandra Hendriks: Manueeltherapeut, Echo, EPTE
Muriël van Iperen: Handfysiotherapeut
Michael de Rover: Manueeltherapeut, Orofaciaaltherapeut (niet op de foto)

ANDERE KĲK OP FYSIOTHERAPIE:
“REVALIDEREN IS TOPSPORT!”

toch weer de dagelijkse dingen kunnen doen.
Het revalidatietraject bouwen we stap-voorstap op en dat traject kun je vergelijken met
het bedrijven van topsport.”

Als sportfysiotherapeut functioneerde hij op
het allerhoogste niveau. Zo begeleidde hij
onder andere het marathonschaatsteam van
Henk Angenent, het Olympisch shorttrackteam
en het Nederlands herenhockeyteam onder
leiding van bondscoach Max Caldas.
“Ik heb daardoor een andere kijk op fysiotherapie ontwikkeld. Revalideren is namelijk
voor iedereen topsport,” vervolgt Jaco. “Toen
we startten, behandelden we 95 % topsporters
en de overige 5 % bestond uit de familieleden.
Die ervaringen hebben we vertaald naar een
specifieke aanpak voor alle cliënten. Als je
bijvoorbeeld een nieuwe heup krijgt, wil je

SAMENWERKING RESULTEERT
IN EFFECTIEF BEHANDELTRAJECT
“Onze andere kijk op fysiotherapie blijkt in
een relatief korte periode ook in Zoetermeer
succesvol. Daarnaast bestaat het gros van ons
topteam uit fysiotherapeuten met een master
oftewel een specialisatie,” vertelt Jaco trots.
“We hebben dus alle expertise in huis. Zo kun
je bij ons terecht voor specialisaties als (sport)
fysiotherapie, handfysiotherapie, manuele therapie, orofasciaal therapie, orthopedische revalidatie, verschillende beweeggroepen en echografie met of zonder verwijzing van de huisarts.
De samenwerking tussen onze specialisten bij
een bepaald klachtenbeeld maakt het verschil.
Het is de basis van de meest effectieve aanpak,
behandeling en begeleiding. Bovendien vindt
binnen onze praktijk voortdurend intervisie
plaats aangevuld met interne opleidingen.
Samen weten we meer en vullen we elkaar aan.”
OPTIMALE BEHANDELING DOOR
DE JUISTE SPECIALIST
“Ons team, 35 totaal, is zeer leergierig. We
beschikken over fysiotherapeuten met drie
masters die hun nieuwste inzichten graag
delen. We schrijven onze eigen protocollen die
opgesteld zijn aan de hand van wetenschappelijke kennis en onze uitgebreide ervaring &
vakmanschap. We werken dus op het scherpst

van de snede op basis van de nieuwste
fysiotherapeutische inzichten. Zo beschikt
iedere locatie over geavanceerde echografie
apparatuur. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat we spierpeesspecialist zijn. Indien noodzakelijk kijken we namelijk in de pees om
precies te zien wat er speelt. Meten blijft
weten. Wat is de prognose en hoe ziet het
herstel eruit? Vervolgens kunnen we de
behandeling op grond van alle gegevens
zeer nauwkeurig communiceren met de
cliënt. Onze fysiotherapeuten zijn specialisten.
Als je hier met een klacht komt, weet je
gewoon zeker dat de juiste persoon jou
behandelt,” besluit Jaco.

SMC RIJNLAND FYSIOTHERAPEUTEN
Violiervaart 22
2724 VR Zoetermeer
T 079 - 500 17 92
E info@smc-rijnland.nl
W www.smc-rijnland.nl
Weidedreef 92
2727 EM Zoetermeer
(gevestigd in Huisartsenpraktijk Weidedreef)
T 079 - 234 01 00

Zonder functionele én
comfortabele badkamer is een huis
niet compleet. De meeste mensen
starten ’s ochtends met een
verfrissende douche. Klaar voor
de (werk)dag. Het is ook dé plek
om even te ontspannen. Gewoon
lekker genieten van een heerlijk
warm bad, omdat het kan. Na
verloop van jaren en/of na een
verhuizing, ontkom je er niet meer
aan. Je bent toe aan een nieuwe
badkamer. Heb jij al ideeën over
jouw droombadkamer? Of wil je
liever eerst inspiratie opdoen?
Met maar liefst 5000 m2
presenteert Bouwhof de grootste
sanitair showroom van de regio!

ZOETERMEER

BOUWHOF VERTAALT JOUW STĲL NAAR
DÉ IDEALE BADKAMER!

Als assistent-manager van de afdeling sanitair
houdt Peter de Deugd de trends en noviteiten
nauwkeurig bij. “Daar is gelukkig ook ruimte
voor,” vertelt hij enthousiast. “Al doe ik dat
natuurlijk niet alleen. Ons team van de afdeling
sanitair bekijkt continu welke trends er op elkaar afgestemd kunnen worden in onze showroom. Om klanten de nieuwste trends te laten
ervaren, passen wij onze showroom dan ook
voortdurend aan. Bovendien hebben we er een
stijltafel geplaatst. Zo kun je zelf kleuren en
stijlen combineren. Een kwestie van zien, voelen en vergelijken. Uiteindelijk ontstaat er de
badkamerstijl die bij jou past.”
ÉÉN BEELD ZEGT MEER DAN DUIZEND
WOORDEN
“Zoveel mensen, zoveel wensen. Na de oriënta-

tiefase volgt een uitgebreid gesprek met één
van onze adviseurs. Neem dan in ieder geval
een plattegrond mee met de maatvoering.
Maak eventueel een filmpje, zodat we over een
compleet beeld van de situatie beschikken.
Natuurlijk luisteren we heel goed naar de klantenwensen, zodat we deze kunnen afstemmen
op ons assortiment. Uiteindelijk creëren we met
een 3D-ontwerp een realistisch badkamerbeeld. Zo kun je er als het ware doorheen lopen. Met een moodboard visualiseren we ideeen, waardoor je nog beter kunt kiezen. Ook
voor gasloze (nieuwbouw)woningen hebben we
volop oplossingen zoals elektrische radiatoren.
Kortom, samen creëren we graag jouw ideale
badkamer!”
VAKKENNIS, SERVICE EN KWALITEIT
“Onze afdeling sanitair is een begrip in de regio Zoetermeer. Mond-tot-mondreclame is
onze kracht. Mensen komen naar Bouwhof voor
accessoires, specifiek sanitair en een compleet
nieuwe badkamer. Zij weten dat wij kwaliteit
leveren tegen acceptabele prijzen, professioneel adviseren en dat er hier echt iets te kiezen
valt. Zo staan er meer dan 120 badkamermeubelen opgesteld. Van klassiek, vintage, industrieel en landelijk tot strak design. Ons badenplein bevat meer dan veertig baden in diverse
vormen en maten. Naast standaard douchecabines kunnen wij inloopdouches volledig naar
eigen wensen samenstellen. Het is bijna onmogelijk dat je bij ons niet de juiste kraan vindt.

Verder hebben we uitsluitend topmerken in
huis voor de samenstelling van jouw ideale
badkamer. Uiteraard presenteren wij ook een
uitgebreide collectie keramiek en natuursteen
om het plaatje compleet te maken. Ben je zelf
niet zo handig? We werken nauw samen met
diverse professionele montagebedrijven die je
volledig kunnen ontzorgen.”

BOUWHOF
Edisonstraat 115
2723 RT Zoetermeer
T 079 – 331 07 00
E info@bouwhof.nl
W www.bouwhof.nl
/debouwhof
@bouwhof

“Ondernemers leven hun droom.
Het zijn unieke mensen die vooral
willen doen waar ze goed in zijn:
ondernemen. Door de drive om
van hun passie een succes te maken,
schiet het efficiënt bijhouden van
de boekhouding er vaak bij in. Saai,
tijdrovend en toch wel lastige regels
zijn veelgehoorde struikelblokken.
Dit kan anders,” vertelt Roderick
Vinck van Administratiekantoor
OKV. “Het uitbesteden van de
administratie geeft rust en de juiste
keuzes maken gaat het beste met
up-to-date inzicht in de cijfers. Door
het gebruik van onze software
maken wij de boekhouding een stuk
eenvoudiger en zo kan de focus
volledig op de onderneming blijven.”
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REGEL EENVOUDIG JE FINANCIËLE ADMINISTRATIE
MET ONZE SLIMME SOFTWARE!
Ambitieus en innovatief. Volgens Roderick
Vinck zit de groei van het digitaal samenwerken
aan de boekhouding nog lang niet aan z’n top.
Hij is een echte doener met feeling en affectie
voor de cijfermatige kant van het ondernemen.
Aanvankelijk runde hij als boekhouder het
administratiekantoor dat deel uitmaakte van
een belastingadvies- en advocatenkantoor
in Zoetermeer. In 2018 was de tijd rijp voor
een nieuwe stap en nam hij het administratiekantoor over. Zijn boekhoudkundige visie is
gebaseerd op drie pijlers: Ontzorgen. Kwaliteit.
Vertrouwd. De naam Administratiekantoor
OKV lag dan ook voor de hand.

DIRECT MAXIMAAL INZICHT MET
EEN EFFICIËNTE BOEKHOUDING!
“Binnen maximaal vijf jaar verwacht ik dat
de klassieke manier van boekhouden verleden tijd is. Softwarematig verloopt de ontwikkeling nu al razendsnel. Digitaal samenwerken met de boekhouder is dus dé
toekomst,” vervolgt Roderick. “Zo kunnen
we onze klanten maximaal ondersteunen.
Bovendien is hun inspanning juist op deze
manier helemaal niet ingewikkeld. De
boekhouding kan zelfs dagelijks verwerkt
worden. Een efficiënt bijgehouden administratie is van onschatbare waarde. Je
beschikt direct over maximaal inzicht in het
resultaat en de liquiditeit van je bedrijf.
Hoeveel winst maak je? Kan je investeren of
moet je juist pas op de plaats maken? Via het
dashboard zie je in één oogopslag hoe je
ervoor staat. Uiteraard beantwoorden we
specifieke vragen, begeleiden we je in het
proces en zorgen we dat alles tijdig wordt
ingediend. Dit allemaal met een minimale
tijdsinvestering van de klant zelf!”

DIGITAAL
SAMENWERKEN IS
DE TOEKOMST
“Met digitaal
samenwerken kan
je administratie
dus bijna volledig
worden geautomatiseerd. De ondernemer bespaart
veel tijd en het
systeem voorkomt
menselijke fouten.
Losse bonnen raken namelijk eenvoudig zoek.
Dat is een bekend probleem. Met een speciale
app kan je een foto van bonnen en facturen
maken en vervolgens direct naar ons systeem
verzenden. Bovendien zijn er bankkoppelingen
die het systeem compleet maken. Als (startende)
ondernemer komt er gewoon veel op je af en
daar hoort de boekhouding ook bij. Tijdens het
vrijblijvende introductiegesprek schetsen we in
duidelijke taal welke financiële administratieve
ondersteuning het best bij jou past. We denken
graag mee, waardoor we adequaat kunnen
reageren met advies op maat. Uiteraard zijn
ondernemers die hun administratie nog op de
klassieke manier willen aanleveren van harte
welkom. Graag ondersteunen we ze ook met
de digitalisering ervan.” besluit Roderick.

Administratiekantoor OKV
Ontzorgen, kwaliteit, vertrouwd
Administratiekantoor OKV
Ontzorgen, kwaliteit, vertrouwd

ADMINISTRATIEKANTOOR OKV
Baron de Coubertinlaan 6
2719 EL Zoetermeer
T 06 - 33 945 830
E roderickvinck@administratiekantoorokv.nl
W www.administratiekantoorokv.nl

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.

ZOETERMEER

OOK IN 2020 IS JOUW DROOMKEUKEN
OP MAAT ONZE UITDAGING!
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
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

BIJ
U KUNT OOK ONLINE ADVIES
ITE
BS
WE
ONS KRIJGEN. GA NAAR DE
.NL
WWW.MAATWERKINKEUKENS
AK
EN MAAK DE ONLINE AFSPRA
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

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.”

DE BOER MAATWERK IN KEUKENS
Gouderaksedijk 24
2808 NG Gouda
T 0182 - 51 22 78
T 06 - 517 48 879
E info@maatwerkinkeukens.nl
W www.maatwerkinkeukens.nl

De zomervakantie staat synoniem
aan strand, zee en struinen door
pittoreske dorpjes met kronkelige,
idyllische straatjes. Na verloop van
tijd ploffen we graag neer bij een
gezellig terrasje. Lekker genieten
van verkoelende drankjes en lokale
tapas. Niet voor niets zijn Frankrijk,
Spanje, Italië, Griekenland en Turkije
populaire vakantielanden. Door
Covid-19 ging voor veel mensen
de geplande vakantie naar het
buitenland helaas niet door. Wil je
toch genieten van het mediterrane
vakantiegevoel? Ontdek dan Enfesso
Koffie & Bistro, een verborgen
pareltje in het Stadshart en beleef
unieke smaaksensaties!
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BELEEF GEZELLIGHEID ÉN DE MEDITERRANE
SFEER BĲ ENFESSO KOFFIE & BISTRO!

Je hart volgen is voor Selma erg belangrijk. Op
26 februari 2016 hakte zij de knoop door met
de opening van Enfesso Koffie & Bistro.
“Koken is mijn grote liefde en al jaren droomde
ik van een klein restaurant met een sfeervol
buitenterras waar ik authentieke en unieke gerechten zou kunnen creëren. Zowel binnen als
buiten wilden we een mediterrane sfeer neerzetten.” Zo zijn de wanden van Enfesso door
de Turkse kunstenaar Halil Yantur schitterend
gedecoreerd met drie vrouwen met witte vleugels. “Zij staan voor vrouwelijkheid, vrijheid en
kracht. Als je namelijk op je eigen kracht vertrouwt, krijg je vleugels.”
MIJN KAART IS SELMA
“Eigenlijk is het lastig om mijn onderneming te
omschrijven. Je kunt hier verschillende warme
en koude koffie- en theevariaties drinken eventueel met gebak zoals huisgemaakte baklava,
appeltaart en cheesecake. Verder serveren we
als lunch bijzondere broodjes, borrelhapjes,
tapas, salades, tosti’s en uitsmijters. Sinds kort
kunnen onze gasten ook op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond dineren. We serveren
dan unieke gerechten met ingrediënten die we
op dat moment in huis hebben. Mijn partner
woont nu definitief in Nederland en samen
hebben we grootse plannen voor de toekomst.
Hij staat ook in de keuken en samen willen we
onze gasten verrassen. In het Turks betekent
enfes: verrukkelijk, lekker en subliem. Zo is de

naam Enfesso ontstaan. Aan alle gerechten
op de kaart is mijn persoonlijke smaak toegevoegd. Gekscherend zeg ik weleens: “Mijn
kaart is Selma!”
DE LEKKERSTE KOFFIE EN
BESTE UITSMIJTER VAN ZOETERMEER
“Met onze versgemalen bonenkoffie Espresso
Perfeto hebben we inmiddels een visitekaartje
afgegeven. Perfecte koffiebonen en een professionele koffiemachine zijn echter nog geen
garantie voor sublieme kopjes koffie. Het geheim van de smid hebben we geleerd van een
wereldkampioen barista. Bij cappuccino is de
temperatuur van de melk o.a. van essentieel
belang. Verder voeg ik aan iedere bereiding
mijn eigen gevoel en creativiteit toe. Zo

creëren we continu verrassende combinaties.
Alle broodjes zijn dan ook mijn creaties. Vlak
na de opening bestelde iemand een uitsmijter.
Ik had echter geen idee wat een uitsmijter
was. Vervolgens ben ik de keuken ingegaan
en zo is volgens vele gasten de beste uitsmijter
van Zoetermeer Enfesso Speciality ontstaan.
Wil je weten wat we ’s avonds serveren?
Bekijk dan onze Facebookpagina of Instagram!
Kom hier vooral genieten van mijn passie voor
koken,” besluit Selma.

ENFESSO KOFFIE & BISTRO
Plaats 14
2711 AW Zoetermeer
T 06 – 48 74 56 83
E info@enfesso.nl
/enfesso
@enfesso

Balsobé Huidspecialisaties en Huidverzorging is
veel meer dan een schoonheids-specialist. De salon
is gespecialiseerd in onder meer cosmedische
behandelingen. Denk hierbij aan elektrisch
ontharen, wratten en overige huidoneffenheden
verwijderen en pigmentvlekken verhelpen.

ZOETERMEER

BALSOBÉ IS MEER DAN EEN
SCHOONHEIDSSPECIALIST
Eva Ujvari: “Wij kunnen, net als de huisarts,
wratten verwijderen. Maar met stikstof kun je
huidbeschadiging tot gevolg krijgen. Bij ons
wordt geen gezond weefsel weggehaald.”
Ook voor behandeling van acne en couperose,
haarvaatjes en verkleuringen van de huid ben
je bij Balsobé aan het juiste adres.
HAREN DEFINITIEF WEG
Elektrisch ontharen is zeer populair bij Balsobé.
Door een stroomstootje wordt het haarzakje
vernietigd, waardoor er geen voedingsstoffen
via het bloed de haar kunnen bereiken. “Elektrisch ontharen is de enige vorm van definitief
ontharen”, aldus de eigenaresse.
VOETVERZORGING
Vergeet je voeten niet! Een pedicurebehande-

Nazorg is erg belangrijk bij Balsobé. “Na een
intensieve behandeling bellen we hoe het daarna gaat. Ook blijven we informeren als de klant
lange tijd niet is geweest om te weten of we
nog iets voor hem of haar kunnen betekenen.”
Eva: “De behandelingen van Balsobé worden
mogelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Neem telefonisch contact op voor een
gratis huidanalyse en maak gauw een afspraak!”
ling geeft verlichting bij klachten, maar is ook
preventief aan te raden. Vooral bij mensen
met medische klachten. Ziekten als diabetes,
reuma en spasticiteit, maar ook ouderdom,
overbelasting of gewoon verwaarlozing zorgen
voor een verhoogd risico op complicaties.

BALSOBÉ HUIDSPECIALISATIES EN HUIDVERZORGING IS OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE
COLLEGA SCHOONHEIDSSPECIALISTE. VOLDOE JE AAN DE VOLGENDE SPECIALISATIES:
ACNÉ EN ELEKTRISCH ONTHAREN? NEEM DAN CONTACT OP MET EVA!

Nooit meer
onzeker dankzij
een onzichtbaar
hoortoestel!

BALSOBÉ
Absrechtstraat 45, 2729 AW Zoetermeer
T 06 - 15 34 1718
E eva@balsobe.nl
W www.balsobe.nl

Waarin onderscheid MAX Hoortechniek zich?
Zoals u online kunt lezen in diverse enquetes zijn er veel klachten
over hoortoestellen. Middels een hoorprotocol wordt bepaald welk
hoortoestel u mag hebben van uw zorgverzekeraar. Soms zijn dit
prima hoortoestellen maar meestal is dit een eenvoudig ouderwetse
techniek. MAX Hoortechniek levert de beste, allernieuwste toestellen
die er bestaan. In overleg gidsen wij u naar de best mogelijke hooroplossing.
Wat kunnen we voor u betekenen?
INRUIL | Heeft u hoortoestellen waar u niet tevreden over bent? Ruil
uw toestellen in en ontvang direct korting op uw nieuwe toestellen.
Uw oude toestellen kunnen we gebruiken voor een goed doel.
HOORTEST | Wilt u uw gehoor weer eens laten testen? Dat kan met
een vrijblijvende screening. Tevens beoordelen we dan uw gehoorgang
en trommelvlies via video-otoscopie.

nooit meer
onzeker dankzij
‘onzichtbaar’
hoortoestel

Retouradres: 8a, 6049 CP

SECOND OPINION | Heeft u elders
hoortoestellen aangeschaft en
bent u benieuwd of deze wel
geschikt zijn voor u? Wij geven

Maak
onze mening.
eens een
afspraak
bij
ONDERHOUDSBEURT
| Twijfelt
onafhankelijk en vrijblijvend

Maak eens een
afspraak bij
[runnummer]

[k_aanhefnaam]
[k_straatnr]
[k_pcplaats]
[k_kixcode]

u of uw toestel nog optimaal
functioneert? Het is verstandig
om deze eens te laten controleren
en een onderhoudsbeurt te geven.

Willem Dreeslaan 436B | Zoetermeer
T
06 - 270 535 90
E
info@maxhoortechniek.nl

Willem Dresslaan 436B | Zoetermeer
06 - 270 535 90 | info@maxhoortechniek.nl
WWW.MAXHOORTECHNIEK.NL

WWW.MAXHOORTECHNIEK.NL

Met vriendelijke groet,
Gordon Piper
team Max Hoortechniek

Wat was dit een
bijzondere zomer.
Gelukkig hebben we
wel kunnen genieten
van de zon, lekker
eten en drinken.
Naast de bekende
zomerkilo’s, zijn er
helaas veel mensen
met meer gewicht dan
voor de coronacrisis.
Geen paniek! Dankzij
The Slim Company
kun je jouw levensstijl
veranderen en je
streefgewicht bereiken
en behouden.

ZOETERMEER

TERUG NAAR EEN GEZONDE LEVENSSTĲL
EN BLĲVEND GEWICHTSVERLIES

Het is een agenda, eetdagboek, weekschema
en to-do-lijstje in één. En sinds kort krijgt elke
cliënt van The Slim Company deze zogeheten
PowerSlim Planner. Hierin kun je alles opschrijven wat voor jou belangrijk is. Je afspraken,
lijstjes, notities en aantekeningen. Ook staan er
allerlei tips en tricks in om het afvallen net iets
leuker en makkelijker te maken. De PowerSlim
Planner past perfect bij de werkwijze van The
Slim Company, want afvallen is veel meer dan
alleen op je voeding letten. Het gaat om het
veranderen van jouw levensstijl.

gen ervoor dat jij goed voorbereid jouw dagen
doorkomt, want er zijn elke dag zoveel prikkels.
Maar als je iets echt wil, dan kan je het ook. Dat
geldt ook voor afvallen”, zegt Iris Vogelezang
van The Slim Company. Zij is gewichtsconsulent
en verpleegkundige en maakt gebruik van
PowerSlim, een door diëtisten ontwikkeld
afslankprogramma gebaseerd op een eiwitrijk
en koolhydraatarm voedingspatroon. Zo gebruik jij vetreserves als energiebron en behoud
je spiermassa, waardoor jouw stofwisseling op
gang blijft.

VERANDER JE LIFESTYLE
“Tijdens mijn consulten probeer ik erachter te
komen waar mensen tegenaan lopen, waardoor
zij geen gezonde manier van leven hebben. Dat
brengen we samen in kaart. Gezond eten, voldoende bewegen en sociale activiteiten spelen
allemaal een rol in het afslankproces. We zor-

WEKELIJKSE CONSULTEN
“Afvallen met PowerSlim gaat snel en het is
blijvend, maar het is fijn om structuur te hebben en te weten wat jouw valkuilen zijn. Structuur en regelmaat zijn het belangrijkst om jouw
dieet vol te houden en aan te passen naar een
nieuw levensritme.” De wekelijkse consulten bij

HEB JE ALLES AL GEPROBEERD
MAAR ZONDER BLIJVEND SUCCES?

Maak een afspraak voor een gratis intake gesprek en ontvang een gewichtsanalyse,
een op maat gemaakt dieetplan en PowerSlimplanner. Actie geldig t/m 31 oktober 2020

Iris helpen daarbij. Ook word je gemeten en
gewogen. Iris adviseert de producten die je
nodig hebt en geeft bijbehorende recepten. Je
hoeft geen honger te lijden, want je eet zes
keer per dag. Tijdens die momenten vervang je
gangbare voedingsmiddelen door Power-Slimproducten, maar eet je ook diverse vlees- en
vissoorten, eieren en veel groenten.
BALANS HOUDEN
Eenmaal jouw doel bereikt, mag je gratis blijven
langskomen voor het nawegen en de consulten.
Alles om ervoor te zorgen dat je die gezonde
levensstijl kan behouden. Zodat jij de volgende
keer zelfs tijdens de vakantie de balans kunt
houden en zónder extra kilo’s naar huis gaat!

THE SLIM COMPANY
Dorpsstraat 122
2712 AN Zoetermeer
T 079 - 500 12 65 | 06 - 300 116 83
E info@slimcompany.nl
W www.slimcompany.nl

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
en,
eigenaar Esli Verhaaff
WC Rokkeve
mbo,
tegen scherpe prijzen
tegenover Ju
r
kan aanbieden.
naast Blokke

ZOETERMEER

DRESSCODE BIEDT
BETAALBARE DAMESMODE
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.”
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

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

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.

DRESSCODE FASHION STORES
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

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

Meester Schoenmaker

SCHOENREPARATIE:

SLEUTELSERVICE:

SLIJPWERK:

rijlaarzen
bergschoenen
cleanen
verven

huissleutels
autosleutels
fietssleutels
cilinders

bestekmessen
keukenmessen
scharen
snoeischaren

Samanthagang 66 2719CK Zoetermeer

079-3628147

Een familiebedrijf als Veenstra moeten we
koesteren. De unieke juwelierszaak is sinds
1963 gevestigd in de Dorpsstraat in Zoetermeer.
In het verleden repareerde opa Veenstra
uurwerken achter in de zaak, maar tegenwoordig
worden daar handgemaakte juwelen vervaardigd
door kleinzoon en juwelenontwerper Daniel
Moesker, samen met zijn moeder Heleen
Veenstra zijn ze in al die jaren uitgegroeid tot
een vertrouwd gezicht in de Dorpsstraat.

ZOETERMEER

HANDGEMAAKTE
JUWELEN UIT
EIGEN ATELIER

Overal waar je kijkt zie je gereedschappen
en materialen. In het oudste atelier van
Zoetermeer is Daniel hard aan het werk. Waar
hij normaal de hele wereld over kon reizen
om edelstenen in te kopen is er de afgelopen
maanden tijd geweest om deze vaak nog
ruwe mineralen te verwerken tot de mooiste
edelstenen. Veenstra beschikt over een unieke
collectie om bijvoorbeeld een persoonlijke
verlovingsring, exclusieve oorbellen of saffieren
hanger te maken. Want Veenstra Juwelier
verkoopt niet alleen sieraden, maar ontwerpt
en maakt ze ook!
VERNIEUWEND EN DUURZAAM
“Als juwelierszaak willen we niet alleen
bijzondere juwelen verkopen, ook vinden we
het belangrijk om vernieuwend te zijn en te
weten hoe en waar onze collecties vandaan
komen en gemaakt zijn. Hierdoor werken we
steeds meer met merken die duurzaam en
origineel zijn. Zoals Clic, Eclat, Trollbeads,
Rabinovich, Jéh, Manu en uiteraard onze eigen
handgemaakte atelier Collectie”, vertelt Heleen.
OP MAAT GEMAAKTE JUWELEN
Soms heb je een bepaald idee in je hoofd van
hoe het eruit moet zien, maar lukt het niet om
jouw droomsieraad te vinden. Het atelier van
Veenstra heeft hiervoor de oplossing en kan
een passend juweel volledig naar eigen wens
ontwerpen en maken. Daniel kan met zijn ruime
collectie edelstenen en materialen alle te
bedenken sieraden ook daadwerkelijk maken.
“Wij beschikken over een mooie collectie edelstenen, waardoor er altijd iets bij zit dat perfect

bij jou past. Precies naar jouw idee, stijl en
budget”, aldus Daniel.
TROUW- EN VERLOVINGSRINGEN
Trouw- en verlovingsringen zijn misschien wel
de belangrijkste juwelen in het leven. Om die
reden is het belangrijk dat deze volledig op jou
en je partner zijn afgestemd. De ringen kun je
natuurlijk uitzoeken uit een van de bestaande
collecties, maar om het nog persoonlijker te
maken kunnen deze ook volledig ambachtelijk
naar eigen ontwerp worden gemaakt. Daarnaast is het ook mogelijk om bestaande trouwringen te vermaken. Heleen: “Het vermaken
van trouwringen is een van de werkzaamheden
die wij dagelijks uitvoeren. Vaak gaat het om
het samenvoegen van twee ringen tot één ring
of het toevoegen van bijvoorbeeld een
edelstenen of diamant.”
REPAREREN OF MODERNISEREN
Ook het repareren of moderniseren van juwelen is mogelijk in het Atelier van Veenstra. Het
is jammer om oude, kapotte of beschadigde
juwelen niet meer te dragen. Vaak hebben zij

LAAT OUDE OF
BESCHADIGDE JUWELEN
NIEUW LEVEN INBLAZEN
nog steeds een emotionele waarde. In de
werkplaats kan Daniel deze juwelen nieuw
leven inblazen door ze vakkundig te repareren
of restaureren. Ook is het mogelijk om van
deze sieraden een nieuw juweel te maken door

ze te laten vermaken en of moderniseren. Zo
kan een dierbaar juweel weer gedragen worden
en blijft de emotionele waarde behouden!
CORONA PROOF
De afgelopen maanden hebben ook wij de
winkel aangepast. We vragen consumenten
om alleen of met maximaal twee personen te
komen en er staan veiligheidsschermen op de
tafels en toonbanken. De kleine reparaties
die vroeger gelijk gedaan werden, zoals een
batterij inzetten, doen we nu na een dag zodat
we deze eerst kunnen ontsmetten.

JUWELIER VEENSTRA
Een Zoetermeers familiebedrijf in de Dorpsstraat met een gezamenlijke passie voor
handgemaakte en exclusieve sieraden! Veenstra
ontwerpt, maakt en verkoopt sieraden zowel
van eigen hand als Nederlandse en internationale designers. In het eigen goudsmidatelier
blazen zij bovendien nieuw leven in oude of
beschadigde sieraden. De openingstijden zijn
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 17.00 uur
Dorpsstraat 77
2712 AD Zoetermeer (wijk 12 Dorp)
T 079 - 316 30 88
E info@veenstrajuwelier.nl
W www.veenstrajuwelier.nl

DE VAKANTIE IS VOORBIJ!
OP NAAR DE NIEUWE WERKELIJKHEID?
De toekomst is onzeker.
Voor zekerheid kunt u uw notariële zaken
bij Just Notarissen regelen.

JUST Notarissen
Albert Einsteinlaan 50
2719 ER Zoetermeer

Levering en hypotheekakte voor €

079 323 97 61
www.justnotarissen.nl

763,-

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

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

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!

ZOETERMEER

Vitamine C + Multi is de beste
levensverzekering die je kunt hebben
Waar PentaPro met onder meer Neurofeedbacktraining 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 ondernemerschap te maken heeft?
Doe dan mee met een gratis online
informatieworkshop (info@pentapro.nl).

1 + 1 GRATIS =
1 MAAND
GRATIS SUPPLETIE!!

PENTAPRO
Deze aanbieding is geldig
tot 5 oktober 2020
(max. 5 dezelfde producten)
Meer informatie
op de website PentaPro.nl

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

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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VENNOOT, ERFGENAAM OF
ECHTGENOOT FAILLIET? DOE EEN
BEROEP OP VERREKENING ALS
DE FAILLIET OOK SCHULDEN HEEFT
AAN MAATSCHAP OF GEMEENSCHAP.

COLUMN WIL KEULERS

Schulden van een failliet aan een gemeenschap, bijvoorbeeld maatschap, firma of erfenis, kunnen worden
verrekend met zijn aandeel in het gemeenschappelijk vermogen. De verrekening vindt plaats, voordat
het aandeel van de failliet aan de curator wordt uitbetaald. Er moet wel een beroep op verrekening

(artikel 56 van de Faillissementswet) worden gedaan door de andere vennoten, erfgenamen of echtgenoot.
Zelfs belastingschulden en boedelschulden van de failliet hebben geen voorrang op de deelgenoten.
Velen denken dat het aandeel door een curator
kan worden opgeëist en als niet wordt betaald,
dat dan de gemeenschap kan worden verkocht
door de curator. Die gaat dan met de opbrengst
aan de haal en de schuld van de failliet valt
vervolgens in het faillissement. Dat hoeft dus
niet zo te zijn, de overige deelgenoten moeten
op de verrekening wel een beroep doen, maar
dan staan ze ook vooraan. Het moeten wel
schulden van de failliet aan de gemeenschap
zijn, privé vorderingen en schulden vallen er
niet zonder meer onder.

AFWIKKELING IS AL INGEWIKKELD
GENOEG

Afwikkeling van een maatschap, een erfenis
of andere gemeenschap (huwelijk) is al
ingewikkeld genoeg. Helemaal als een van
de rechthebbenden op een aandeel in het vermogen failliet is. Het is voor de Belastingdienst
en de curator lastig om goederen in gemeenschap te verkopen en de opbrengsten aan te
wenden voor betaling van schuldeisers. Ook de
Belastingdienst, ontvanger, heeft niet zonder
meer de mogelijkheid om zich te verhalen op
gemeenschappelijk vermogen, zo is levering
van onroerend goed vrijwel niet mogelijk,
voordat er is verdeeld en is verrekend.
Soms is het dan ook mogelijk om in combinatie
met het zoveel mogelijk betwisten en beperken
van het aandeel van een failliet een akkoord
te bereiken met crediteuren, waaronder de
Belastingdienst. Belastingschulden blijken nogal
eens ten onrechte te hoog (ambtshalve) te zijn
vastgesteld. Het feit dat er geen bezwaar of
beroep meer open staat, hoeft dan niet te
betekenen dat er helemaal niets meer mogelijk is.
De deelgenoten kunnen de aantasting van hun
vermogen door een failliete mede-erfgenaam
of vennoot beperken door schuldverrekening,
die vooral onttrekkingen betreffen. Crediteuren

willen nog wel eens akkoord gaan met een veel
lagere uitkering en ook met de Belastingdienst
kunnen soms zaken gedaan worden als blijkt
dat aanslagen te hoog zijn geweest.
Als het niet anders kan, is zelfs een poging
buiten de curator om niet onhaalbaar. Dit laatste
is vooral voor erfgenamen, die door aanvaarding
van de erfenis aansprakelijk zijn geworden voor
belastingschulden, van groot belang.

WERK AAN DE WINKEL

Faillissement van een mede-erfgenaam of
mede-vennoot betekent altijd werk aan de
winkel voor de andere niet failliete vennoten of
erfgenamen. Laat dat niet over aan de accountant van de maatschap of aan de boedelnotaris
van de nalatenschap, zij zijn ten opzichte van
een curator en de Belastingdienst meestal niet
sterk genoeg. Onderscheid de positie van de
failliet nadrukkelijk van uw eigen positie, een
failliet heeft zelf geen regie, die ligt bij de
curator. Het gezamenlijk optrekken tezamen
met de failliet, al dan niet met of tegen de
curator, pakt vaak niet goed uit. De curator
heeft tot taak het vermogen uit te winnen om
de schuldeisers te betalen, dat belang strookt
meestal niet met dat van de vennoten en de
erven, of de failliet nu van goede wil is of niet.
De Belastingdienst wordt voor het bestaan en
onbetwist zijn van schulden nogal eens op de
blauwe ogen geloofd, curatoren kunnen of
willen niet voldoende tegengas bieden en
verzuimen soms bezwaar te maken of de failliet
aan te raden bezwaar te maken.
Schakel daarom eigen adviseurs in, die ook
fiscaal voldoende onderlegd zijn, en houd als
familie of andere deelgenoten enige (financiële)
afstand tot de curator. Overleg vanuit een
sterke positie onder eigen regie, levert vaak
het meeste op.
Baron de Coubertinlaan 6, 2719 EL Zoetermeer
Correspondentieadres:
Postbus 289, 2700 AG Zoetermeer.
079 - 342 85 55 • wijnkamp@keulers.nl • www.keulers.nl
Het telefoonnummer van de advocatenlijn is 06 - 124 125 93.

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.

“Hoe gaat het met jou? Druk, druk,
druk! Een herkenbaar antwoord op
een simpele vraag. Je leven wordt
beheerst door je agenda. Je energie
verdwijnt langzaam uit je lichaam en
je lontje wordt steeds korter. Tijd
voor geluksmoment! In Thailand, het
land van de glimlach, introduceerden
Boeddhistische monniken 2.500 jaar
geleden de Thaise massage. Het is
net als acupunctuur een methode om
de balans tussen lichaam en geest te
herstellen. Gelukkig hoef je niet
helemaal naar Thailand om je
energiebanen weer een boost te
geven,” vertelt Noy van Well-Chaisri
van Sunantha Beauty & Wellness.

ZOETERMEER

WANNEER CREËER JĲ EEN
GELUKSMOMENT VOOR JEZELF?
Oorspronkelijk komt Noy uit een dorpje dat
vlakbij bij de hoofdstad Bangkok ligt. Je kunt
dus gerust stellen dat de passie voor de
eeuwenoude Thaise medische en spirituele
traditie in haar bloed zit. In 1980 kwam zij naar
Nederland en vond zij de liefde van haar leven
in Zoetermeer. Jarenlang werkte zij met veel
voldoening in het verzorgingstehuis Seghwaert.
In 1995 gooide zij echter het roer om en volgde
zij bij het College de Paris in Den Haag de
opleiding schoonheidsspecialiste. Vervolgens
verdiepte zij zich in diverse Thaise, Hawaïaanse
en westerse massages. Sinds 2017 creëert
gediplomeerd schoonheidsspecialiste Noy
heerlijke geluksmomenten in haar gloednieuwe, oosters ingerichte schoonheidssalon.
TOE AAN COMPLETE ONTSPANNING?
“De Thaise massage zorgt voor complete
ontspanning en verlicht fysieke en geestelijke
spanning. Pijnklachten als nek-, rug- en hoofdpijn kunnen na enkele sessies als sneeuw voor
de zon verdwijnen. Er zijn zelfs speciale technieken om vrouwen van buik- en menstruatiepijnen af te helpen. Kortom, de Thaise massage
resulteert in een optimale bloedcirculatie en
vertraagt ook het verouderingsproces. Eigenlijk is

het een mix van normale massage, acupressuur,
yogatechnieken en stretchen. Na de massage
voel je je als herboren en bruis je weer van de
energie. Veel mensen beginnen met een Thaise
voetmassage als kennismaking. Naast de oosterse massages beheers ik ook diverse westerse
massages zoals de zwangerschapsmassage
en de Hotstone massage. Voor iedere klacht
bestaat er een specifieke massagetechniek.”
GEZICHT- EN LICHAAMSBEHANDELINGEN
“Echte schoonheid komt van binnen, maar je
uiterlijk is natuurlijk wel de eerste indruk. Een
goed verzorgd uiterlijk is immers jouw visitekaartje. Als schoonheidsspecialiste verzorg ik
diverse gezicht- en lichaamsbehandelingen.
Een standaard gezichtsbehandeling bestaat
uit reiniging en peeling. Na de huidanalyse
verwijder ik onzuiverheden zoals mee-eters en
epileer ik de wenkbrauwen. Vervolgens breng
ik een masker aan na een ontspannende
gezichtsmassage. Een huidverzorgende crème
is de finishing touch. Last van rimpels, kraaienpootjes of littekens? Dan is een bindweefsel
massagekuur dé oplossing. Tot slot kun je
ook voor pedicure, manicure en harsen bij mij
terecht. Wanneer kies jij een geluksmoment
voor jezelf?” besluit Noy.
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