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CREATIEF DOOR COVID: VAN FYSIEKE 
WINKEL NAAR ONLINE WINKEL

Corona, niet hét woord van 2020/2021, maar wel het woord 
dat we intussen allemaal maar al te goed kennen. Waar 
Corona vooral veel vervelende situaties brengt, dwingt het 
anderzijds om creatief te zijn, wat soms tot interessante 
ontwikkelingen leidt. Dit geldt ook voor Bouwhof. We 
spreken met Dirk Huurman jr. “Het sluiten van de winkels 
was een pijnlijk, maar begrijpelijk gevolg van de 
ontwikkelingen omtrent het virus. Je kunt als ondernemer 
dan afwachten om te kijken wat de volgende zet van de 
regering zal zijn. Een andere optie is de uitdaging aan te 
gaan om toch je klanten te kunnen blijven bedienen.”
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Visueel contact is ook mogelijk

VERSCHILLENDE FASES
Dirk legt uit: “De eerste stap die we 
hebben gezet was het creëren van een 
extra afhaalbalie zodat onze klanten op 
een veilige en verantwoorde manier 
bestellingen kunnen ophalen. Daarnaast 
zijn we ook direct gestart met een web-
shop. Bouwhof had nog geen webshop 
en werkte alleen vanuit de fysieke winkel. 
Op 1 januari ging de webshop online. 
Aan het begin van de lockdown hadden 
onze klanten alleen de mogelijkheid hun 
bestelling telefonisch of via een formulier 
op de website door te geven, nu verschuift 
dit steeds meer naar de webshop.”

Een webshop is natuurlijk niet binnen een 
dag volledig functionerend. Dirk ver-
volgt: “Wij bouwen de webshop in ver-
schillende fases op. Om te beginnen is 
de basis van de webshop gelegd. Hoe 
moet deze eruit zien en welke producten 
moeten er in komen te staan? Vervolgens 
zijn we begonnen met het vullen van de 
webshop. Nog steeds zijn wij dagelijks, 
met een team van ca. 15 mensen, bezig 
de webshop verder te vullen. De artike-
len worden voorzien van de juiste om-

schrijvingen, zoektermen en afbeeldin-
gen. Ook wordt de shop steeds verder 
gefinetuned voor de optimale online 
shopbeleving. Staat het product naar 
keuze nog niet op de webshop of is het 
maatwerk zoals een zaagopdracht, het 
mengen van verf of een meubelstuk? Dan 
verwijzen wij klanten alsnog naar ons 
online bestelformulier.”

MARKETING
“Toen de webshop online kwam zijn we 
begonnen met ruchtbaarheid geven aan 
de webshop. Via social media, nieuws-
brief, krant en zelfs door uitingen langs 
de snelweg attenderen wij mensen op 
het bestaan van de shop. Dat lukt, want 
dat zien we nu terug in het groeiend 
aantal bestellingen. Mijn collega’s en 
ikzelf worden daar hartstikke enthousiast 
van. Daar doe je het voor”, aldus Dirk.

MAATWERK
Bouwhof heeft een breed assortiment. 
Dirk licht toe: “Bouwhof heeft, naast het 
bouwmarkt gedeelte, natuurlijk ook een 
volledige verdieping die zich richt op 
wonen. Dit betreft veelal maatwerk. De 
vraagstukken op het gebied van keukens, 
sanitair, deuren of woninginrichting ko-
men natuurlijk ook voorbij. Om onze klan-

ten ook op dit gebied te kunnen helpen 
hebben wij de mogelijkheid om online 
persoonlijke gesprekken te voeren via 
Teams of door bij onze klanten langs te 
gaan. Op deze manier loopt alles door, 
alleen dan net iets anders dan voorheen.”



“Ook in Zoetermeer zijn er signalen die 
wijzen op ondermijning zoals georgani-
seerde hennepteelt, drugshandel, heling, 
witwassen en arbeidsuitbuiting,” vertelt 
regisseur ondermijning Tim Buirma die 
samen met de politie én team handhaving 
verantwoordelijk is voor de integrale 
aanpak in Zoetermeer.

“De strijd tegen ondermijning staat hoog 
op de prioriteitenlijst van de gemeente 
Zoetermeer en Politie. Zo zijn bij drugs-
productie de veiligheidsrisico’s zoals 
brand- en explosiegevaar onacceptabel. 
Verder veroorzaakt witwassen oneerlijke 
concurrentie, omdat “witwassers” lagere 
tarieven hanteren dan bonafide onder-
nemers. Ondermijning bestrijkt een breed 
gebied en onderdeel van onze aanpak is 
het controleren van bedrijventerreinen, 
omdat het locaties zijn om ondermijnende 
criminaliteit anoniem en ongestoord uit 
te kunnen voeren. De infrastructuur 
speelt daarbij een rol, want bedrijven-
terreinen liggen meestal afgelegen en vlak-
bij uitvalswegen waardoor er nauwelijks 
sociale controle is. Bovendien zie je op 
sommige bedrijventerreinen verpaupe-
ring ontstaan, waardoor ze minder aan-
trekkelijk zijn voor integere ondernemers.” 

HERKENBAAR & ZICHTBAAR
“Tijdens de observaties willen we als 
overheid zichtbaar en herkenbaar zijn. Zo 
willen we de speelruimte van criminelen 
verkleinen en uiteraard werken de con-
troles ook preventief.” Wat komen jullie 
zoal tegen tijdens de observaties? “Som-
mige bedrijfspanden en/of garageboxen 
worden gebruikt voor drugsgerelateerde 
zaken of als opslagplaats van wapens, 
gevaarlijke vloeistoffen en/of zwart geld. 
Soms gebruikt men bedrijfspanden als 
woning voor arbeidsmigranten. Vaak 
leven deze mensen in kleine ruimtes 
onder erbarmelijke omstandigheden. Dat 
zijn signalen van arbeidsuitbuiting die 
aandacht en adequate actie vereisen.”

MELDPUNT ONDERMIJNING
Herkent u signalen of vertrouwt u een situatie niet? 
Uw vermoedens kunt u melden door te bellen 
of te mailen naar:
Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000
Algemeen meldpunt politie: 0900 - 8844 
ondermijning@zoetermeer.nl
www.meldmisdaadanoniem.nl

Meer weten? Download de app 
“Ondermijning” voor alle signalen of kijk op: 
www.zoetermeer.nl/ondermijning.

GEMEENTE ZOETERMEER AFDELING VVH
Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer
14079
antwoord@zoetermeer.nl
www.zoetermeer.nl

WE GAAN IN GESPREK MET ONDERNEMERS, ZODAT ZE SIGNALEN 
VAN ONDERMIJNING HERKENNEN EN VERMOEDENS MELDEN!

SAMENWERKING IS ESSENTIEEL
“Een succesvolle aanpak van ondermijning 
begint bij verbinding met de ondernemers 
en een integrale samenwerking met de 
partners,” vervolgt Roy Potkamp, Opera-
tioneel Expert, portefeuillehouder onder-
mijning. “Zaken zijn niet puur en alleen 
voor politie óf gemeente óf de Omge-
vingsdienst. Door gebruik te maken van 
elkaars mogelijkheden, kennis en bevoegd-
heden kan een vuist gemaakt worden 
tegen ondermijning. De aanpak is naast 
integraliteit ook gericht op het opwerpen 
van barrières. Hierbij valt of staat alles 
bij het melden van een onderbuikgevoel 
door burgers en ondernemers, dat is 
vaak de start van een aanpak. Door 
samenwerking vergroten we ook de straf-
rechtelijke en bestuursrechtelijke maat-
regelen die we kunnen nemen. De politie 
kan daders oppakken en strafrechtelijk 

vervolgen en de gemeente kan een boete 
opleggen of het desbetreffende pand 
sluiten. Zo gebruikt ieder zijn eigen 
bevoegdheden die resulteren in een 
daadkrachtige aanpak.”

ONDERBUIKGEVOELENS MELDEN
“We gaan laagdrempelige gesprekken 
aan met ondernemers, zodat ze signalen 
leren herkennen,” vertelt de BOA onder-
mijning van team handhaving. “Vooral 
ondernemers die op het bedrijventerrein 
wonen, delen hun onderbuikgevoelens. 
Ze zien bijvoorbeeld ’s avonds laat ver-
lichting branden, ongewoon autoverkeer, 
afval dat gedumpt wordt en/of schuchtere 
bezoekers. Er is dus iets niet pluis. We 
onderzoeken deze signalen nauwkeurig 
en zodra we een compleet informatie-
beeld hebben, bedenken we samen een 
strategie. Vervolgens kiezen we voor een 
interventie zoals een integrale controle. 
Daarbij kunnen we diverse misstanden 
tegenkomen zoals uitkeringsfraude, 
drugshandel, heling, overtredingen van 
hygiëne- en milieuregels enz. Kortom, we 
hopen dat nog meer ondernemers hun 
onderbuikgevoelens, desnoods anoniem, 
met ons gaan delen. Want alleen samen 
kunnen we ondermijnende criminaliteit 
efficiënt aanpakken.”

“Ondermijning is een container-
begrip voor alle vormen van 
criminaliteit die de waarden en 
normen van onze samenleving 
aantasten. De onderwereld 
mengt zich als het ware met de 
bovenwereld. Dat maakt 
ondermijnende criminaliteit minder 
goed zichtbaar dan bijvoorbeeld 
diefstal of een geweldsdelict.”
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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 schoonheids-
specialiste. 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 geeste-

Boekweitakker 21
2723 VW Zoetermeer
079 - 346 02 06
06 - 402 76 210
noy@sunanthawellness.nl
www.sunanthawellness.nl

WANNEER CREËER JIJ EEN 
GELUKSMOMENT VOOR JEZELF?

lijke 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 schoon-
heidsspecialiste verzorg ik diverse ge-
zicht- 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.

“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. 
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VOORJAARSACTIE
Tegen inlevering van deze bon ontvang je 5% KORTING 

op alle beauty- en wellness behandelingen van Sunanthawellness in 2021



Op dag dat de tweede lockdown 
werd aangekondigd, heeft Home Woon-
concepten binnen 24 uur de trailer 
klaargemaakt. “Dat idee had ik al veel 
langer in mijn hoofd”, zegt eigenaar 
Mark van Es van HOME Woonconcepten. 
Een trailer, van ongeveer zes meter lang, 
heeft hij laten inrichten als showroom. 
“Wij rijden daarmee naar de klant toe. 
Het is een verlengstuk van onze winkel. 
Je wilt niet op basis van een klein staaltje 
een vloer uitzoeken online, daar is de 
investering te groot voor. Klanten zijn erg 
enthousiast met de roadshow, want zij 
voelen zich thuis meer op hun gemak. 
Ze durven veel meer vragen te stellen, 
omdat ze meer ontspannen zijn. Zo 
kunnen zij beter hun keuze maken.”

MOGELIJKHEDEN
Natuurlijk heeft Mark liever dat zijn 
winkel aan de Van Leeuwenhoeklaan 8A 
weer volledig open mag, maar hij ziet ook 
mogelijkheden ondanks de coronamaat-
regelen. “In onze winkel is het licht 
anders dan bij de mensen thuis. Dan 
kan de kleur van een vloer thuis opeens 
anders zijn. Dan brengen de klanten de 
planken terug en nemen weer andere 
mee. Soms moeten ze veel heen en weer 
rijden. Met onze roadshow is dat verleden 
tijd. Dan nemen ze de planken gewoon 
even mee naar binnen.” HOME Woon-
concepten rijdt in een straal van onge-
veer 25 kilometer rond Zoetermeer.

GROOT SUCCES
In de trailer zijn ongeveer 300 kleuren 
PVC-vloeren te bekijken. Een ruim assor-
timent op het gebied van visgraat, lamel-
planken en PVC-tegels. Ook vind je er 
voorbeelden van traprenovaties en vloer-
verwarmingssystemen. “De roadshow 
is een groot succes. Dit is geen eendags-
vlieg, maar blijven we ook na corona 

Van Leeuwenhoeklaan 8A
079 - 234 07 77
info@homewoonconcepten.nl
www.homewoonconcepten.nl

HOME WOONCONCEPTEN RIJDT 
MET ROADSHOW NAAR JE TOE!

doen”, belooft Mark. “Als wij bij een 
klant in de straat staan, zien de buren 
de opvallende trailer staan en willen ook 
even binnen kijken. Uiteraard ontsmetten 
wij de trailer altijd na ieder bezoek.”

TOTAALCONCEPT
Als HOME Woonconcepten bij de men-
sen thuis komt met de roadshow, krijgen 
zij vaak ook vragen over andere klussen 
in huis. Want ook voor renovatie en stuc-, 
spuit- en schilderwerk kun je bij het team 
van Mark terecht. Zelfs voorbereidend 
installatiewerk (nieuwe badkamer en 
keuken), staallook deuren en kozijnen 
kunnen zij voor je regelen. “Dat doen wij 
allemaal met eigen personeel. Wij huren 
geen krachten in, omdat we onze kwali-
teit willen waarborgen. Wij bieden een 
full service, dus mijn hoofd staat nooit 
stil. Ik probeer altijd te innoveren. Ik ben 

denk ik een van de eerste in Nederland 
met deze roadshow en daar ben ik nog 
steeds erg blij mee. Mocht u toch langs 
willen komen in onze winkel, dan bent u 
op afspraak natuurlijk van harte welkom!”

Hoe moet je op zoek naar een nieuwe 
vloer nu de winkels gesloten zijn door de 
lockdown? Via internet een vloer, met of 
zonder vloerverwarming, bestellen vinden 
velen niet fijn. HOME Woonconcepten heeft 
daar de perfecte oplossing voor met een 
heuse roadshow! Met een trailer vol vloeren 
komt de specialist bij jou thuis langs. 
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Mark van Es

Nieuw is dat je op eenvoudige wijze 
thuis alvast je vloer kan uitzoeken. 

‘DIT IS GEEN EENDAGSVLIEG, 
MAAR BLIJVEND’



Wim: “Met 29 vestigingen zijn we de 
grootste verhuurmakelaar van Neder-
land. 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 ver-
zorgen. 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 

123Wonen Den Haag
Laan van ’s-Gravenmade 74
2495 AJ Den Haag
070 - 221 08 41
denhaag@123wonen.nl
www.123Wonen.nl
www.expatrentalsholland.com

  123WonenDenHaag123Wonen

EFFICIËNTE SCREENING RESULTEERT 
IN BETROUWBARE HUURDERS!

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  beant-
woorden. 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 verhu-
ren afhankelijk van uw intentie. Misschien 
wilt u uw huis na twee jaar wel verkopen? 
Uiteraard nemen we ook de juridische 
consequenties door. Welke verhuurmo-
gelijkheid is voor uw situatie nu het 
meest verstandig? Als u een hypotheek-
verstrekker hebt, is toestemming tot 
verhuur vereist. Bij sommige gemeentes 
heeft de huurder ook een huisvestigings-
vergunning nodig. Wij regelen het voor 
u. We nemen als het ware een menukaart 
door, zodat u precies weet hoe het con-
tract 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 verhu-
ren onze expertise.”

PRESENTATIE OP 
15 VERHUURWEBSITES 
“Met ons internationale netwerk zijn we 
gespecialiseerd in het verhuren aan ex-
pats in elk segment van villa’s, tussenwo-
ningen, appartementen tot en met stu-
dio’s. Uw woning wordt gepresenteerd 
op vijftien verhuurwebsites zoals Jaap.nl, 
Pararius.nl, Huurda.nl en natuurlijk onze 
eigen website 123Wonen.nl en de Engel-
se versie www.expatrentalsholland.com. 
Ook werken we nauw samen met reloca-
tion bureaus waar expats worden bege-
leid in Nederland. Zo kunnen wij uw huis 
razendsnel verhuren. Bij interesse van 
een potentiële huurder start onze uitge-
breide screening op identiteit, antece-
denten 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 omstre-
ken én een juridisch waterdichte huur-
overeenkomst op maat? Wij informeren u 
graag vrijblijvend en kosteloos!” 

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. 
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Wim Overwater



Julianalaan 23
2712 CB Zoetermeer
079 - 342 99 42
linda@louwers.net
www.louwers.net
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Aan deze (vergader)tafel is de 
anderhalve-meter-afstand gewaarborgd!

“Linda is zeer deskundig en ik ben dan 
ook bijzonder blij dat zij nu officieel 
partner is van Louwers Advies. Zo 
waarborgen we de continuïteit van ons 
adviesbureau. Regeren is een kwestie 
van vooruitzien. Ik word immers ook een 
dagje ouder,” knipoogt Jan die overigens 
niet de intentie heeft om te stoppen. 
Hoe heeft Linda haar “promotie” ervaren? 
“Jan en ik werken, als fiscaal econoom, 
al twintig jaar nauw samen. We vullen 
elkaar aan, omdat we ieder over speci-
fieke expertise beschikken. Bepaalde 
situaties omtrent de inkomstenbelasting 
en uitzoekklussen liggen mij gewoon 
beter. Het zijn vaak de details die het 
verschil maken. Door zijn ervaring is 
Jan weer beter in totaaloverzichten. Zo 
kunnen we samen ondernemers de juiste 
weg wijzen en ingewikkelde fiscale 
kwesties uitleggen in begrijpelijke taal. 
We vertalen ze stap-voor-stap in concrete 
adviezen. Het feit dat onze krachten-
bundeling nu omgezet is in een partner-
schap ervaar ik als blijk van waardering.”

REGISTER BELASTINGADVISEUR 
LINDA BARENDREGT IS PER 1 NOVEMBER 
2020 PARTNER VAN LOUWERS ADVIES!

ONDANKS COVID-19 
PERSPECTIEF BIEDEN
Jan: “De aanstelling van Linda als partner 
kun je beschouwen als een verjonging 
van ons kantoor. We merken gewoon dat 
klanten automatisch meer binding hebben 
met een generatiegenoot.” Linda:” Dat 
geldt andersom net zo goed. Door de 
informele setting en twee vaste aan-
spreekpunten ontstaat er snel een klik. 
Ook kunnen we effectief en efficiënt 
schakelen en reageren op (telefonische) 
vragen. Ondanks Covid-19 is het onver-
minderd druk. We respecteren uiteraard 
de coronamaatregelen. Zo is anderhalve 
meter afstand houden geen probleem, 
omdat het kantoor voldoende ruimte 
biedt. Medewerkers die tegenover 
elkaar zitten worden beschermd door 
een glazen afscheiding. Verder werkt 

iedere medewerker minimaal een dag 
thuis. We werken ook met sneltesten 
zodat een medewerker met corona-
klachten binnen vier uur getest worden. 
Dat wordt trouwens ook een advies aan 
onze klanten om uitval van personeel 
te voorkomen. Tot slot prefereren we 
persoonlijk klantcontact in plaats van de 
videobespreking. Vaak fungeren we puur 
als klankbord. We denken mee, adviseren 
op bedrijfseconomisch niveau en bieden 
perspectief. Het kiezen van de juiste 
strategie is in deze bizarre coronatijd 
geen overbodige luxe,” besluit Linda.

Op 1 november jongstleden werkte Register 
Belastingadviseur Linda Barendregt exact 
20 jaar bij Louwers Advies. Een allround 
adviesbureau dat belastingaangiftes, 
jaarrekeningen, loonadministraties 
en fiscale advisering verzorgt voor MKB-
bedrijven in de regio. “Samen met Linda 
en ons professionele team staan we garant 
voor een doortastende aanpak van diverse 
fiscale kwesties. Twee weten immers meer 
dan één. Het feit dat zij nu partner van 
Louwers Advies is geworden, is een 
logische stap met oog op de toekomst!” 
vertelt fiscaal econoom Jan Louwers.



In ons dagelijks leven blaast de wind 
door de straten, klinken er voetstappen, 
horen we spelende kinderen en op de 
achtergrond klinkt soms een sirene, maar 
bij het gebruik van een standaard hoor-
toestel is die ruimtelijke beleving en zijn 
die omgevingsgeluiden niet zoals normaal. 
Het gewone hoortoestel richt zich 
uitsluitend op spraak die van voren komt. 
Dat maakt de luisterwereld kleiner. Echter 
met de Oticon More ontstaat er een 360º 
geluidsbeeld; wat de multifocale bril voor 
de ogen is, is de Oticon More voor de 
luisterbeleving. Om de volledige geluids-
scène op natuurlijke wijze te kunnen 
verstaan hebben de hersenen meer 
nodig dan alleen het geluid van voren. 
De oren vangen de geluiden op, zodat 
de hersenen ze kunnen identificeren, 
lokaliseren en bepalen naar welke 
geluiden je luistert. Dat kan alleen als 
je ook daadwerkelijk het volledige 
ruimtelijke geluidspectrum ervaart.

Hoe heeft Oticon dat bereikt? Door heel 
de wereld over te reizen met een 360º 
microfoon, werd de omgeving gescand en 
zijn er 12 miljoen verschillende akoesti-
sche situaties in kaart gebracht. De More 
herkent die geluiden in fracties van milli-
seconden. Al deze gegevens zijn verwerkt 
in een intelligente microchip in dit baan-
brekende hoortoestel. Dit zogeheten 
Deep Neural Network (DNN) bootst de 
hersenen na en herkent geluiden tot in 
de kleinste details. Hierdoor weet het 
precies hoe geluiden moeten klinken 
in jouw hoofd. 

JE HAALT MEER UIT 
ELKE LUISTERPOSITIE
“In welke ruimte je bent, hoeveel mensen 
er zijn en welke omgevingsgeluiden er 
zijn. Daar speelt het apparaat allemaal 
op in”, vertelt audicien Gordon Piper van 

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

...LUISTEREN DOE MET JE OREN, MAAR 
HOREN DOE JE MET JE HERSENEN.

geluidskwaliteit, een-op-eengesprekken, 
groepsgesprekken, toegang tot alle 
geluiden en minder luisterinspanning de 
belangrijkste kenmerken zijn bij de keuze 
voor een hoortoestel. Deze audiologische 
kenmerken zijn vanzelfsprekendheid voor 
hoortoesteldragers. De nieuwe Oticon 
More daarentegen is het eerste hoor-
toestel ter wereld dat is ontworpen om 
de hersenen volledig toegang te bieden 
tot alle relevante geluiden. Het toestel 
maakt geluiden tot 60 procent helderder 
en daardoor kun je geluiden om je heen 
veel gemakkelijker horen. Een echte 
ruimtelijke hoorbeleving.

De Oticon More is te verbinden met 
iPhone, iPad en Android-apparaten. Er 
kan draadloos muziek beluisterd worden 
of handsfree bellen en het geluid van de 
televisie op het gehoorapparaat ontvan-
gen. Met de speciale app kun je alle 
geluiden zo afstellen zoals jij dat wil. De 
oplaadbare batterij gaat niet snel op. Na 
een oplaadtijd van drie uur gaat de Oticon 
More de rest van de dag en avond mee!

In de wondere wereld van de 
hoortoestellen staat de techniek niet stil. 
Het baanbrekende hoortoestel Oticon 
More bewijst dat. MAX Hoortechniek in 
Zoetermeer is een van de eersten in 
Nederland die dit hoortoestel in huis 
heeft en is daar terecht trots op. Zoals 
met al je zintuigen vindt de beleving 
ervan plaats in de hersenen. Bijvoorbeeld, 
kijken doe je met je ogen, maar je ziet 
met je hersenen en zo ook...
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MAX Hoortechniek. 
“Je haalt meer uit elke luisterpositie. 
Nog niet eerder was er zo’n goed 
verstaan van spraak in complexe situaties. 
Slechthorenden gaan hun omgeving 
veel beter verstaan en ervaren een veel 
mooiere geluidskwaliteit.” Dat is niet 
slechts een fysieke verbetering, het 
sociale leven gaat er daarmee ook vooruit.

Uit recent onderzoek bij Nederlandse 
50-plussers, zowel hoortoesteldragers als 
niet-hoortoesteldragers, blijkt juist dat 



In de Ondernemersschool, ontwikkeld 
door Qredits, word je begeleid bij het 
schrijven van een goed ondernemingsplan, 
ga je kennis opdoen van alle facetten van 
het ondernemerschap en zet je een serieu-
ze volgende stap. Deelnemers ontdekken 
hun kwaliteiten, maar ook hun zwaktes en 
kunnen daarop inspelen en er rekening 
mee houden tijdens het ondernemen.

HELEMAAL KLAARGESTOOMD
Het programma neemt ondernemers in 
spe mee in de eerste fase van het onder-
nemer worden. Je schrijft klassikaal je 
ideeën uit, spart met je mededeelnemers 
over je doelgroep, leert pitchen over je 
bedrijf en hebt aan het eind van het pro-
gramma een volledig ondernemingsplan 
geschreven. Na tien lesweken ben je als 
deelnemer dus helemaal klaargestoomd 
om echt aan de slag te gaan met je on-
derneming.

ONTDEK JE 
ONDERNEMERSKWALITEITEN
Met de ervaring die Qredits sinds de 
start van het Ondernemersschool pro-
gramma in 2013 heeft opgebouwd, heb-
ben al veel deelnemers hun onder-
nemerskwaliteiten ontdekt. Vaak hebben 
de ondernemers in spe ideeën en plan-
nen te over als het gaat om wat voor 
bedrijf ze zouden willen starten. Maar 
verder dan de ideeën komt het meestal 
niet. Deze cursus is voor iedereen die 
kennis wil opdoen over het ondernemer-
schap en klaar is voor de eerste stap. En 
dat op een hele sociale, inspirerende 
manier. Met concrete opdrachten en in 
een ongedwongen sfeer.

INSPIREREND PROGRAMMA 
VOOR ONDERNEMERS IN SPE

PLUS VOOR STARTERS IN IT
De gemeente Zoetermeer nodigt 
met name starters in de Informatie 
Technologie (IT) uit om deel te nemen 
aan de Ondernemersschool.

PROGRAMMA
Verzorgen van een professioneel en 
inhoudelijk goed programma van tien 
weken bestaande uit:
•   Toegang tot e-learning 

Ondernemingsplan Schrijven;
•   Lesboek Ondernemerschap, waarbij in 

tien weken wordt ingegaan op trends 
en inspiratie, missie en visie van je 
onderneming, ondernemersvorm | 
wetten en regels | vergunningen, 
verzekeringen, marktanalyse, 
marketingmix, in- en verkoopproces, 
het financiële plan, belastingen, 
inschrijving KvK | algemene voor-
waarden | administratie en je pitch;

•   Verzorgen van een ervaren docent 
voor begeleiding van de deelnemers 
gedurende tien weken en een extra 
terugkomavond;

•   Verzorgen van vier professionals die de 
gastlessen voor hun rekening nemen;

•   Uitnodigen van een ondernemer uit de 
praktijk met een inspirerend verhaal.

DOELGROEP EN PRIJS
Wil je full-time gaan ondernemen in 
de informatie technologie, bouw & 
installatietechniek, transport/logistiek 
of de gezondheidszorg? En ga je werk 
maken van jouw ondernemersplan? Toon 
dan je belangstelling voor deelname aan 
de Ondernemersschool. De gemeente 
Zoetermeer stelt voor aspirant full-time 

ondernemers in de hierboven genoemde 
sectoren kortingsvouchers ter beschikking. 
Hierdoor kan Qredits deze editie van de 
Ondernemersschool onder voorwaarden 
aanbieden voor € 137,50 per deelnemer/ 
excl. btw. Er zijn maximaal 20 plaatsen 
beschikbaar. Overweeg je part-time 
ondernemerschap? Maak je interesse 
voor deelname aan een Ondernemers-
school dan ook kenbaar. Hiervoor gelden 
wel andere voorwaarden.

Ondernemen zit al in je; nu nog het 
beste eruit halen! Wil je full-time 
gaan ondernemen in de IT of een 
van de andere sterke sectoren in 
Zoetermeer? En ga je werk maken 
van jouw ondernemersplan? Toon 
dan je belangstelling voor deelname 
aan de Qredits Ondernemersschool 
die start in april 2021. De 
voorinschrijving is geopend.
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VOORBEHOUD Begin maart wordt aan de hand van de belangstelling voor de Ondernemerschool 
en de stand van zaken van de coronacrisis bepaald of de Ondernemersschool doorgang kan vinden; 
Afhankelijk van de geldende maatregelen van de Rijksoverheid in bestrijding van het coronavirus zal 
het programma zowel offline (face-to-face) en/of (gedeeltelijk) online kunnen plaatsvinden.

Als je vragen hebt kan je contact opnemen met 
Irma de Graaff, ondernemerscoach in Ter Zake 
Het Ondernemershuis, via  079 346 970 of stuur 
een mailtje naar info@tzho.nl.

STARTDATUM, TIJDEN EN LOCATIE
Startdatum: dinsdag 6 april 2021
Aanvangstijd: 19:00 uur
Aantal beschikbare plaatsen: 
maximaal 20 deelnemers
Looptijd: 10 weken
Locatie:  Ter Zake Het Ondernemershuis 

Markt 3, 2711 CZ  Zoetermeer

AANMELDEN
Ben je enthousiast geworden en wil 
je je graag aanmelden? De officiële 
inschrijving is nog niet gestart, wel 
kan je je alvast voorinschrijven via 
een link op onderstaande site: 
https://tzho.nl/ondernemersschool/
In maart nodigen we je dan uit voor 
een nadere kennismaking.

Ondernemen 
zit al in je.

Nu nog het 
beste er uit halen



SAMENWERKING 
MET CANON 
MEDICAL SYSTEMS
Canon Medical Systems Nederland, is 
een samenwerking aangegaan met de 
stichting ‘Vrienden van ’t Lange Land’ 
die als belangrijkste doelstelling heeft 
om meer faciliteiten voor de patiënten 
in het LangeLand Ziekenhuis te creë-
ren. Het eerste project is de steun bij 
de komst van een tweede CT-scan die 
in maart offcieel in het LangeLand 
Ziekenhuis in gebruik wordt genomen. 
“In het kader van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen stellen wij 
extra medische faciliteiten beschikbaar 
voor deze CT- scan”, zegt directeur Lo 
Wuite. “We zitten tenslotte in Zoeter-
meer gevestigd. Op deze wijze doet 
ons bedrijf graag iets terug voor de 
lokale gemeenschap. Onze intentie is 
dan ook om een langdurige samen-
werking met ‘De Vrienden’ aan te 
gaan. De steun van Canon is een 
mooie ontwikkeling”, reageert be-
stuurslid Bart Bakker. “De patiënten 
zijn hierbij gebaat. We zijn de directie 
van Canon dan ook bijzonder erkente-
lijk voor hun support”.

BLOEMEN VOOR DE 
ZORGMEDEWERKERS
Naomi en Bryan Siddiqui van de Zoeter-
meerse rijschool Tiamo verrasten het 
zorgpersoneel van het LangeLand Zie-
kenhuis met een fraai boeket. Een heel 
aardig gebaar van de ondernemende 
Zoetermeerse die nota bene met haar 
rijschool door de lockdown al maanden 
stil staat. “Een zware periode”, erkent 
Naomi. “Maar het werk van alle zorgme-
dewerkers van het LangeLand is vele 
malen belangrijker. Ik heb enorm veel 
respect voor hun inzet. Vandaar dat ik 
100 bossen bloemen kom brengen”.
De naam van de rijschool ‘Tiamo’ is de 
Italiaanse vertaling van ‘Houden van’. 
“Hoe toepasselijk kan het zijn”, aldus 
Naomi. “We koesteren het LangeLand en 
al hun zorgmedewerkers”.

TIENTALLEN 
GRATIS FRUITBOXEN
Ondernemers die een abonnement 
hebben op ‘Fruit op je Werk’ maar hun 
kantoren en panden vanwege de corona-
regels hebben moeten sluiten, hebben 
een gezonde donatie gedaan voor het 
zorgpersoneel van het LangeLand. Dank-
zij deze ondernemers werden er 40 gratis 
fruitboxen afgeleverd bij het ziekenhuis. 
Deze sympathieke geste werd bijzonder 
gewaardeerd! 

WORD DONATEUR OF SPONSOR 
VAN STICHTING VRIENDEN 
VAN ’T LANGE LAND
Wilt u het werk van de Vrienden van 
’t Lange Land Ziekenhuis steunen? 
Word dan donateur voor minimaal 
30 euro per jaar. Ook eenmalige 
giften zijn uiteraard van harte welkom.
Heeft u vragen over stichting Vrienden 
van ’t Lange Land? Neemt u dan contact 
op met de secretaris van de stichting, 
Bert Broekman via 06 - 54908301 of 
info@vriendenlangeland.nl

www.vriendenlangeland.nl
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Egaliseren zo goed als verleden tijd  
met Floorify PVC vloeren

Warme kleuren, authentieke groeven  
en de unieke uitstraling van hout of  
betontegels geven je Floorify PVC  
vloer de natuurlijke look & feel maar 
dan zonder onderhoud.

Vergeet het verlijmen van de PVC  
vloer met al het werk dat daar bij  
komt kijken (egaliseren, stofzuigen etc)  
Dankzij het unieke Uniclic systeem 
is deze vloer makkelijk te leggen, 
zelfs over bestaande vloeren en is te 
plaatsen in badkamer, slaapkamer, 
eetkamer, keuken, kinderkamer…

Met de juiste ondervloer geschikt  
voor vloerverwarming en -10db  
geluidsreductie.

M o l e n s t r a a t  5
2 7 1 2  X G  Z o e t e r m e e r

0 7 9 -  3 1 6  6 6  0 0
i n f o @ w a a r d e n b u r g - w o n e n . n l

 w w w . w a a r d e n b u r g - w o n e n . n l

GRATIS 

 ONDERVLOER

FLOORIFY



UITGEBREID AANBOD VOOR 
EEN BREED PUBLIEK
Het assortiment van Eten met gemak 
bestaat uit een divers aanbod met meer 
dan 35 verse- en verschillende maaltijden 
per week. De weekmenu’s worden elke 
week ververst waardoor je eenvoudig 
voor een langere periode een gevarieerd 
weekmenu kunt samenstellen. De 
maaltijden van Eten met gemak zijn 
allang niet meer alleen voor ouderen. 
Het huidige assortiment sluit goed aan 
bij de wensen van studenten, alleen-
staanden, eigenlijk iedereen die van 
lekker eten en gemak houdt. 

MAKKELIJK BESTELLEN
Iedere week kan men online, via een 
persoonlijke digitale bestellijst, een 
keuze maken uit voor-, hoofd- en nage-
rechten, welke per seizoen veranderen. 
Voor de mensen die niet zo handig zijn 
met de computer is er vanzelfsprekend 
nog de papieren menulijst die indien 
nodig samen met de vaste bezorger 

ingevuld kan worden. Ook dieet-, vege-
tarische- en multiculturele maaltijden 
worden dagelijks vers bereid. De maal-
tijden kunnen worden samengesteld uit 
losse componenten waardoor er nog 
meer combinaties van gerechten en 
smaken mogelijk zijn. Naast deze uitge-
breide keuze is het zelfs mogelijk om te 
kiezen voor een aangepaste consistentie. 
Denk aan alleen gemalen of gesneden 

JUIST NU WAARDEREN STEEDS MEER 
MENSEN DE VERSE, GEZONDE ÉN LEKKERE 
MAALTIJDEN VAN ETEN MET GEMAK!  

vlees bij de maaltijd. Dit laatste draagt 
bij aan de verbetering van de zelfred-
zaamheid van mensen met een een-
zijdige verlamming. Alleen opwarmen 
en lekker eten met alleen een vorkje.

WEKELIJKS IN ZOETERMEER 
EN OMGEVING  
Wekelijks op maandag of donderdag 
bezorgt uw vaste bezorger de maaltijden. 
Inmiddels worden de diensten van 
Wytze zelfs aangeraden door huisartsen 
en diëtisten uit de eerstelijnszorg. De 
maaltijden zijn minimaal zeven dagen 
houdbaar in de koelkast.

Nu boodschappen doen niet meer 
zo vanzelfsprekend is bezorgd 
Wytze, samen met zijn vaste 
bezorgers, op een veilige manier 
en in overleg met u de koelverse 
maaltijden van Eten met gemak. 
Bezorgen tot aan de voordeur of 
indien nodig gewoon tot in de 
koelkast, verteld Wytze. Dit alles 
natuurlijk volgens de regels van 
het RIVM. 

UITPROBEREN?
Eten met gemak heeft de proefbox voor 
€ 15.-. De box bevat 3 hoofdmaaltijden. 
We helpen u graag deze naar eigen wens 
samen te stellen. Liever een box, uitge-
breid met drie voor- en nagerechten? 
Deze kost € 18.-. O ja, Eten met gemak 
heeft geen minimale afname* en geen 
abonnement, lekker en gemakkelijk.
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BEZORGEN TOT 
IN UW KOELKAST!

Ook een pagina in het magazine of de krant Mijn Zaak Zoetermeer? Neem dan contact op met Koren Marketing Communicatie, Dick Koren T 06 - 537 932 27 • E info@mijnzaakzoetermeer.nl •  MijnZaakZoetermeer
Fotografie: Odynsocialmedia.com Tekst: Adrie Urgert, Silvester van der Hansz, Angela Puggioni • Oplage 20.000 ex. • 8e jaargang • 2021
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.

079 - 820 03 99
wytze@etenmetgemak.nl
www.etenmetgemak.nl/wytze
*   bij minder dan vier maaltijden per week wordt 

€ 2,99 bezorgkosten in rekening gebracht.

 Wytze Sloot

Het team bezorgers van Eten met Gemak.



JUST notarissen maakt een fl itsende
start in het nieuwe jaar!
De winter heeft ook JUST notarissen in haar greep maar zorgt ook voor
geweldig goed nieuws.

Breaking news:
‘JUST notarissen nestelt zich met 4 notarissen en 11 kandidaat-notarissen in de
top 30 van grote, gerenommeerde notariskantoren van Nederland.

JUST notarissen is door het kadaster uitgeroepen tot het grootste onroerend
goed kantoor van Nederland.’

JUST | Notarissen
Albert Einsteinlaan 50
2719 ER Zoetermeer

079 323 97 61
www.justnotarissen.nl

Levering en hypotheekakte voor € 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!

JUST_MZZm_winterpand.indd   1JUST_MZZm_winterpand.indd   1 24-02-2021   11:4424-02-2021   11:44



TICO HEEFT ALLE VETERS!
Tico Roozendal

Tico Roozendal. Welke Zoetermeerder kent hem niet? 
Met de filialen van zijn Tico Schoenmakerij is hij nu in 
Oosterheem en 2 keer in het Stadshart (Passage én naast 
AHXL) bijna overal in Zoetermeer te vinden. Met de 
nieuwste vestiging in de AH-Passage onderscheidt de 
Meester Schoenmaker zich met exclusieve materialen.
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Westwaarts
2711 AD Zoetermeer
079 - 360 80 96
www.schoenmakerijtico.nl
Za. van 9.00 tot 18.00, zo. van 12.00 tot 17.00
Stadshart 7 dagen per week open!

Wij hebben alles om de mooie 
schoenen van onder meer Greve, 
Van Bommel en Van Lier in top-
conditie te houden. Deze 
onderhoudsproducten zijn 
alleen in dit filiaal te krijgen. 
Natuurlijk hebben we ook 
voor gewone schoenen 
verschillende steunzolen, 
binnenzolen en schoenbedzolen. 
Datzelfde geldt voor wandelschoenen 
en damesschoenen. We kunnen zelfs 
dameslaarzen laten innemen of juist 
breder laten maken. De laars kunnen 
we zo speciaal op maat maken. En we 
kunnen schoenen altijd laten reinigen en 
stomen, zodat ze weer als nieuw lijken.” 

OVERAL VETERS
Tico is bovendien gespeciali-

seerd in veters, voor schoenen 
van dure merken, sneakers en 
kinderschoenen. “Ik heb van 
alles. Veters met lichtjes erin, 
leren veters, stretchveters, 
satijnenveters. En natuurlijk 

in veel verschillende kleuren. 
Ook heb ik grote rollen 

veters, zodat ik ze precies 
op maat kan knippen en 
je nooit meer veel te 

lange of te korte veters hebt.” Is jouw 
veter al kapot? Tico kan het uiteinde 
weer maken met een nieuwe veterpink, 
in vier verschillende kleuren.

Naast allerlei soorten veters vind je in de 
knusse schoenmakerij in de Passage ook 
een nieuwe lijn leren portemonnees en 
riemen. Ook laatstgenoemde kunnen op 
maat gemaakt worden. De bekendste 
schoenmaker van Zoetermeer kan ook 
naamplaten leveren en sleutels laten 
bijmaken. “Die worden gemaakt, terwijl 
de klant wacht. Een gewone sleutel, 
autosleutel, puntjessleutel, met of zonder 
certificaat.”

Belastingen 
Verzekeringen 

Financiele adviezen
(Bedrijfs-)administraties 

Sparen en Beleggen

Marsgeel 19  |  2718 CE  |  Zoetermeer  |  tel 079 - 3618180
fax 079 - 3622189  |  mail: info@debraecken.nl  |  www.debraecken.nl

✎
 inkomstenbelast

in
g  

✎ IB2020

. . . .  O P G A V E  . . ..

Helaas wordt niet álles afgelast of verschoven...

UW BELASTINGAANGIFTE 
VAKKUNDIG EN BETROUWBAAR
door ons verzorgd vanaf  €75,- 



Dorpsstraat 93, Zoetermeer • T 079 316 45 75 • www.optiquerene.nl

Verrassend en trendy met Modo 

MODO Eyewear produceert innovatieve designmonturen voor een 
betaalbare prijs.

De handgemaakte monturen van MODO Eyewear combineren  
een minimalistisch design met naadloze functionaliteit. De monturen 
zijn kleurrijk, vederlicht en vooral tijdloos. 
 
MODO is maatschappelijk betrokken. Tegenover elk verkocht  
MODO-montuur staat een door MODO gedoneerd montuur. Deze 
brillen vinden hun weg vooral naar landen in de derde wereld, waar 
nog veel ‘zichtbehoevenden’ wel een goede bril of oogzorg nodig 
hebben, maar niet over de middelen beschikken om dat te kunnen 
kopen.

Customize jouw montuur met  
BRETT Qstom! 

Veel BRETT brildragers houden van hun montuur, maar ze  
houden graag de kleur en uitstraling van het montuur naar kleding 
en gebruik willen aanpassen. En dat kan nu met de BRETT Qstom. 

Met de BRETT Qstom heb je de mogelijkheid om je montuur aan  
te passen. Je kiest de metalen vorm van je montuur. Daarna kies je  
2 kunststof clips, naar eigen kleurkeuze, waarin de glazen op sterkte 
gemonteerd kunnen worden.

Je koopt dus één BRETT-frame en kiest daarbij 2 clips en 2 paar  
glazen. Zo maak je dus meerdere combinaties met slechts 1 frame.

Ontdek en inspireer met Johann von Goisern 

De brillen van het Oostenrijkse merk Johann von Goisern kenmerken 
zich door hun buitengewone ontwerp. Elke vorm en kleurencom- 
binatie is zorgvuldig geselecteerd, zodat elke kleur, elk model 
en dus elke collectie harmonieus maar tegelijkertijd uniek is.
 
Elke vorm heeft zijn eigen karakter: van klassiek tot modern, van  
rustig tot opvallend, van serieus tot speels. De juiste bril vult de  
eigen hoofdvorm aan en onderstreept de kenmerken ervan.

KEURMERK 2016
ERKEND OPTIEKBEDRIJF

Ontdek de nieuwe collectie!
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Nieuwe fietsen, elektrische fietsen, 
vouwfietsen (Brompton), kinderfietsen, 
tweedehands fietsen,fietsaccessoires, 
fietsreparaties en ga zo maar door. 
Biketotaal Thijs Brand biedt, zoals de 
naam verklapt, het totaalconcept op 
fietsgebied. Werkelijk alles wat met 
fietsen te maken heeft is in huis. In de 
afgelopen jaren zijn diverse fietsen-
winkels verdwenen in Zoetermeer, maar 

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

Biketotaal Thijs Brand is sterker dan ooit 
terug na heropening 8 jaar geleden.

HART VAN HET BEDRIJF
In de werkplaats staan drie gediplomeerde 
en vakkundige medewerkers én een 
leergierige stagiair. “De werkplaats is het 
hart van ons bedrijf. Daar gebeurt alles: 
van het verstellen van de zadelhoogte 
en oppompen van banden tot complete 

onderhoudsbeurten. Als je je fiets 
regelmatig laat onderhouden, rij je veel 
veiliger en comfortabeler. Ook voorkom 
je dure reparaties, omdat we beginnende 
gebreken meteen verhelpen.” Tevens 
hebben we (elektrische) leenfietsen staan 
zodat u altijd mobiel blijft tijdens de 
reparatie.

PASSIE
“Dit is mijn passie”, laat Maurice tot slot 
weten. “Het contact met de klanten is 
gezellig en het repareren of opknappen 
van een occasion is vaak dankbaar werk. 
Wij proberen altijd het beste voor elkaar 
te krijgen net dat stapje extra te doen. 
Daar investeren we veel in. Ook wij 
nemen gepaste maatregelen in de winkel 
conform de richtlijnen van de RIVM. In 
overleg kunnen wij uw fiets ophalen en 
bezorgen. Voor uw en onze veiligheid!”
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Wij hebben diverse demo-fietsen 

van verschillende merken staan, 

om een middag, hele dag 

of weekend te proberen.BIKETOTAAL THIJS BRAND: 
NU 5 JAAR ONBEZORGD 
GENIETEN VAN UW ELEKTRISCHE FIETS!

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

Tijdloos mooi

Eindeloos 
veel ruimte

Greeploos sluitwerk

De nieuwste 
apparatuur

Stijlvol koken

 Al meer 
dan 60 jaar 

keukens 
op maat!
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