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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. 

2

Wim Overwater



“Er kunnen problemen ontstaan wanneer 
je een bestaande of nieuwe woning wilt 
gaan renoveren en inrichten”, vertelt 
Mark van Es, eigenaar van HOME 
INTERIOR CONCEPTS. “Waar ga je 
inspiratie opdoen en combinaties maken 
als je heel veel van plan bent te gaan 
veranderen in je woning? Ga je dit zelf 
doen of wil je alles uit handen geven? 
Materialen inkopen, goede planning en 
de juiste vakmensen laten samenwerken 
om je mooie dromen te realiseren? Wij 
kunnen je daarin voorzien. Van ontwerp 
tot en met realisatie.”

VLOERVERWARMING 
EN PVC VLOEREN
In de 500 vierkante meter grote show-
room aan de Kanaaldijk 32B in Waddinx-
veen, vlakbij de Coenecoopbrug, vind je 
300 verschillende kleuren PVC-vloeren 
wel of niet in combinatie met HOME-
vloerverwarmingsystemen. Met deze 
combinatie zijn wij in Nederland uniek. 
Daar zijn wij groot mee geworden. “Onze 
klanten kiezen er doelbewust voor één 
partij de opdracht te geven en het werk dan 
door ons uit te laten voeren. Verstandig 
qua planning, service en garantie.”

VEEL MEER
In de showroom is echter veel meer te 
vinden. Denk hierbij aan staallook 
deuren, natuurwandbekleding en ORAC 
decorwand- en plafondafwerking. Daar-
naast PVC-wandpanelen 260 cm hoog en 
120 cm breed in marmer- of betonlook-
decor waarmee je een badkamer en 
toilet razendsnel kan renoveren. “Je 
hoeft hiervoor geen tegels van de muur 
te slaan. Wij verplaatsen eerst het 
leidingwerk, smeren daarna alles glad 
en plaatsen dan de honderd procent 
waterdichte wandbekleding van EDC. 
Geen voegen meer en veel handiger met 

0182 - 23 99 99
Kanaaldijk 32B
Waddinxveen
info@homefloorstore.nl
info@homewoonconcepten.nl
www.homefloorstore.nl
www.homewoonconcepten.nl

WIJ ZIJN VERHUISD NAAR WADDINXVEEN
HIER MOET JE ZIJN VOOR WONING INSPIRATIE 2.0!

schoonmaken. In plaats van het stucen, 
schilderen of behangen van een muur is 
er zelfs 3D-wandbekleding. Dit is speciaal 
behang van natuurlijke producten, dat 
werkelijk een extra dimensie aan de muur 
geeft. Hiermee wordt elk interieur tot 
leven gebracht. Aardkleuren, tinten van 
bruin, beton en roest zijn op dit moment 
zeer populair”, geeft Mark aan.

SAMENWERKING
In Waddinxveen hebben wij een samen-
werking met onze buurman Keukenloods. 
“Wij doen voor hen voorbereidend lei-
dingwerk voor hun keukens. Maar ook 
electra voorbereiden en stuc-, spuit- en 
schilderwerk. Het grootste voordeel van 
onze samenwerking met Keukenloods is 
ook hier ons totaalconcept. Hierdoor heb 
je niet met meerdere partijen te maken, 
maar heb je slechts één aanspreekpunt.”

EXTRA SERVICE
Dit is niet het enige waarin HOME INTERIOR 
CONCEPTS zich onderscheidt. Een ander 
voordeel is dat onze specialisten altijd 
eerst de locatie bezoeken voordat de 
opdracht voor een nieuw project begint. 
“Wij gaan altijd eerst bij de klant langs. 
We bekijken de situatie, geven advies 
over hetgeen zij graag willen laten uit-
voeren en checken of dit ook technisch 
te realiseren is, zodat we een eerlijke en 
overzichtelijke offerte kunnen maken. 
Doordat stukje extra service maken wij 
het verschil. Dat neemt een grote onze-
kerheidsfactor bij de klant weg. Wij zijn 
geen verkopers, maar praktijkmensen, 
die naast verkopen ook het project 
begeleiden. Door die jarenlange ervaring 
weten wij alles van onze producten en 
realisatie af”, besluit Mark.

HOME INTERIOR CONCEPTS is onze nieuwe naam 
in plaats van HOME WOONCONCEPTEN, HOME 
VLOERVERWARMING EN HOME FLOORSTORE. 
In 2015 is de Zoetermeerse vloerenspecialist 
gestart op de Van Leeuwenhoeklaan 8a. Door de 
groei en uitbreiding van het assortiment moesten 
wij op zoek naar een veel grotere locatie. Op onze 
nieuwe 500m2 locatie hebben wij nóg meer te 
bieden. De nieuwe naam zegt het al: veel meer 
dan alleen vloeren. Wij hebben écht alles op het 
gebied van woning binnen renovatie.
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Ruim zestien jaar geleden besloot 
Iwan van Dongen in Zoetermeer voor
zichzelf te beginnen. “Mijn ouders hadden 
in Brabant een uitvaartonderneming, 
maar toch koos ik op een gegeven 
moment mijn eigen pad. Een kwestie van 
andere inzichten. Naar mijn idee moet 
een uitvaart passen bij de persoonlijkheid 
van de overledene. Zo kun je door 
goed te luisteren naar de familie iedere 
uitvaart uniek en persoonlijk maken.
Een afscheid met karakter,” vertelt Iwan. 
Er zijn veel mogelijkheden om een 
bijzondere en persoonlijke uitvaart te 

Bredewater 20a
2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03
info@vduz.nl
www.vduz.nl

VAN DONGEN UITVAARTZORG & UITVAARTCENTRUM 
CREËERT AFSCHEID MET KARAKTER!

verzorgen,” vervolgt hij. “De afgelopen 
jaren is de uitvaartbranche in verandering 
geweest, door corona, maar ook door 
de veranderende wensen van nabestaan-
den”. Een uitvaart kan openbaar zijn, 
maar ook in een kleine en besloten kring. 
Livestream is inmiddels niet meer weg 
te denken.

EIGEN UITVAARTCENTRUM IS UNIEK
“Als mensen voor het eerst ons uitvaart-
centrum van 1000 m² aan het Bredewater 
bezoeken, zijn ze verrast door de inrich-
ting van de condoleanceruimte, de aula, 

de multiculturele aula, waar vuur- en
offerdiensten gehouden kunnen worden, 
en de vijf rouwkamers. De ruimtes
stralen sfeer, warmte en rust uit. We 
beschikken als enige particuliere uitvaart-
onderneming in Zoetermeer over een 
eigen uitvaartcentrum, huisdrukkerij en 
rouwauto’s. Daardoor kunnen we veel 
flexibeler inspelen op allerlei wensen. 
Zo beschikken we over een sleutelkamer, 
zodat nabestaanden met een eigen 
toegangssleutel op elk gewenst tijdstip 
gedurende 24 uur op bezoek kunnen 
komen. Indien er een beperkt aantal 
personen is toegestaan, kan er een intieme 
setting ontstaan die als zeer prettig 
wordt ervaren. Als de uitvaartplechtig-
heid in onze aula iets uitloopt, dan gaan 
we er flexibel mee om. Uiteraard kunnen 
mensen er ook voor kiezen om ons de 
uitvaartdienst op een andere locatie, 
bij begraafplaats of crematorium te laten 
verzorgen. Uiteindelijk gaat het om 
een afscheid met karakter, dat is onze 
uitdaging!”

Kijk voor meer informatie op de 
website van Van Dongen UitvaartZorg 
& UitvaartCentrum.

Niets duurt eeuwig. De dood is onlosmakelijk 
verbonden aan het leven. We ontkomen er niet 
aan. Vroeg of laat moeten we afscheid nemen 
van onze dierbaren. De impact is enorm en de 
tijd staat even stil. Afscheid nemen is moeilijk 
en zwaar. Heftige emoties komen los en je 
leven staat op zijn kop. Tegelijkertijd moet er 
snel en efficiënt veel geregeld worden voor 
het onvermijdelijke afscheid. Een mooi 
afscheid is belangrijk voor de rouwverwerking, 
wij helpen u daar graag bij!
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Mieke van Bergenhenegouwen, Iwan van Dongen en Henk Pieters



“Ik ben directeur, maar tegelijkertijd ook 
medewerker. Je zou me een meewerkend 
voorman kunnen noemen. Wekelijks draai 
ik namelijk mee in de wijk en zo ervaar ik 
wat er speelt op de werkvloer,” vertelt 
Hugo die een bedrijfseconomische 
achtergrond heeft. “Rond m’n 38e 
volgde ik mijn hart, studeerde ik af als 
verzorgende individuele gezondheids-
zorg en heb ik de carrièreswitch naar de 
zorgsector gemaakt. Het persoonlijke 
contact, de zorg voor en vooral het 
welzijn van mensen spraken mij heel erg 
aan. Na een aantal jaren werkervaring 
bij een grote thuiszorgorganisatie in 
Zoetermeer werd ik freelancer in dezelfde 
branche. In 2018 besloot ik om voor 
mezelf te beginnen met Thuiszorg Zoe-
termeer. Onze missie is helder. We willen 
persoonlijke zorg op maat bieden.”

PERSOONLIJKE AANDACHT 
IS ESSENTIEEL
“Onze thuiszorg bestaat uit verschillende 
soorten ondersteuning zoals persoonlijke 
verzorging, thuisverpleging en thuis-
begeleiding,” vervolgt Romee. “Ondanks 
het feit dat we ons aan bepaalde tijden 
moeten houden in de zorgverlening, 
creëren we altijd ruimte voor persoonlijke 
aandacht voor de cliënt. Vanuit onze 
Christelijke basis hechten we hier als 
organisatie veel waarde aan. Persoonlijke 

Stephensonstraat 45
2723 RM Zoetermeer
079 - 200 20 50
info@thuiszorgzoetermeer.org
www.thuiszorgzoetermeer.org

THUISZORG ZOETERMEER WIL 
PERSOONLIJKE ZORG OP MAAT BIEDEN!

aandacht is bovendien essentieel voor 
het leveren van zorg op maat. Daarnaast 
dragen we bepaalde kernwaarden uit 
in de omgang met onze cliënten zoals 
respectvol, geduldig en betrouwbaar 
zijn. Cliënten hebben daar behoefte aan, 
want ze zijn kwetsbaar en afhankelijk van 
onze zorg. We willen integer en liefdevol 
met ze omgaan.”

OPTIMALE ZELFREDZAAMHEID 
REALISEREN
“Cliënten komen met ons in contact via 
o.a. huisartsen, fysiotherapeuten en soms 
bellen ze zelf. We leggen dan uit welke 
zorg we kunnen verlenen. Vervolgens 
gaan we op huisbezoek voor een intake-
gesprek, zodat we kunnen inventariseren 
waar behoefte aan is. Uiteraard hebben 
we uitsluitend gekwalificeerd personeel 
in dienst. Elke cliënt krijgt een tijdvak van 

één uur toegewezen, bijvoorbeeld van 
8.00-9.00 uur. Dat geeft rust en structuur. 
We organiseren de zorg mét de cliënt, de 
mantelzorger(s) en andere disciplines, 
zodat we 
optimale 
zelfred-
zaamheid 
kunnen reali-
seren. Verder 
zien we veel 
echtparen 
waarvan er 
één zorg 
nodig heeft. 
We schenken 
dan ook aan-
dacht aan de 
balans tussen 
de draag-
kracht en draaglast van de mantelzorger. 
Zo willen we voorkomen dat de mantel-
zorger overbelast raakt. Tot slot biedt 
Thuiszorg Zoetermeer een leuke werk- 
of stageplek in een team waar gelijk-
waardigheid, harmonie en van elkaar 
leren belangrijk zijn. Heb je interesse? 
Mail dan je motivatiebrief en cv naar ons!”

Op 1 januari 2020 telde Nederland ruim drie miljoen inwoners ouder 
dan 65 jaar. Dat is 19,5% van de bevolking. Over tien jaar zullen er 
ongeveer 400.000 meer 80-plussers zijn dan nu. De cijfers liegen er 
niet om. Nederland vergrijst en in de huidige participatie-maatschappij 
stuurt de overheid erop aan dat ouderen langer zelfstandig thuis 
blijven wonen eventueel met thuiszorg. Deze zorg valt namelijk onder 
de basiszorg. Maar welke specifieke hulp valt eronder en hoe kun je 
thuiszorg aanvragen? We vroegen het aan directeur Hugo van der 
Linden en wijkverpleegkundige Romee Dits van Thuiszorg Zoetermeer. 
Een kleinschalige thuiszorgorganisatie met vooral cliënten in 
Zoetermeer, maar ook in Benthuizen en Hazerswoude. 
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Dit is een gedeelte van het team.

Hangelina, officemanager 
en leerlingverzorgende IG
Hugo, directeur en meewerkend voorman Mieke, leerlingverzorgende IG

Romee, wijkverpleegkundige
Ingrid, mantelzorgster

Hannie, verpleegkundige met aandachtsveld 
voor medicatieveiligheid en leerlingbegeleider
Lydia, cliënte

Hugo van der Linden
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U kunt bij ons terecht voor alles wat 
met haar te maken heeft, uiteraard ook 
voor verzorgings-, stylingproducten en 
tools voor thuis. Zo houdt u uw haar 
in topconditie. Wij luisteren naar uw 
wensen en geven advies op maat. Zo 
komen wij tot het beste resultaat. 
Dames, heren en kids van jong tot oud, 
ja iedereen is hier van harte welkom.

UP-TO-DATE
Onze behandelingen zijn zeer divers en 
up-to-date; knippen, snijden, tondeuse-
werk (baarden), textuur, slicen etc. 
Foliekleuringen, freehand, greycover, 
fashioncolours, toners etc. Omvormingen, 
keratine-behandelingen, opsteken en 
eventueel make-up, wenkbrauwen 
epileren en verven.

ONZE PRODUCTEN
Wij werken o.a. met 
J. Beverly Hills, Maria 
Nilla, Chi en Depot. 
Met als hoofdmerk 
J. Beverly Hills, hier 
kleuren wij mee 
omdat het minder 
dan 1% ammonia 
bevat en verrijkt is 
met argan olie, 
zwarte parel, acai bes 
en aloë vera. Ieder 
ingrediënt draagt bij 
aan vocht, anti-oxi-
danten en aminozuren. 
Dit zorgt voor een 
fantastisch eindresultaat! 
Onze producten zijn 
parabeen en sulfaatvrij 

Nog even en de feestdagen staan weer voor de 
deur. Wij hebben er zin in! Onze agenda staat 
al behoorlijk vol, en dat maakt ons blij, zeker in 
deze roerige tijden. Maar wij gaan gewoon 
door met waar wij goed in zijn en plezier in 
hebben, passie voor ons vak!

HAFEZ 
HAIRSTYLING: 

Aburahout 1 A
2719 MX Zoetermeer
079 - 362 59 00
hafez@live.nl
www.hafezhairstyling.nl

WIJ HEBBEN PASSIE VOOR ONS VAK!

BLIJFT U ZITTEN MET EEN ONINBARE
VORDERING OF KRIJGT U EEN TOEGEWEZEN

VONNIS NIET UITGEWONNEN?

Herincasso
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én niet getest op dieren. Kortom 
kwaliteit daar gaan wij voor. Heel 
graag tot ziens!

Dénise, Hafez en Tanisha



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

  Atelier La Vivere
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          ADVIES! 
Begin met 4 sticks om de juiste intensiteit af te stemmen en deparfumverspreiding te verlengen.

01
08

12

PARFUM VAN DE MAAND

1 Parfumverspreider (125ml)
+ 1 Navulling (200ml)*

Orange de Cannelle
Nu tijdelijk
van € 30,95

voor € 24,95

*Leverbaar zolang de voorraad strekt! Alleen geldig voor bovenstaande combinatie met ORANGE DE CANNELLE.

Als je graag haakt, breit 
of kleding naait, eenmaal 
over de drempel van
deze winkel sta je 
versteld van de kleuren, 
geuren, soorten, ideeën 
en het enthousiasme 
waarmee je geholpen 
wordt.

ATELIER LA VIVERE HEEFT ALLES IN HUIS OM DE 
WINTERMAANDEN CREATIEF DOOR TE KOMEN

Wim en Debby

LAMPE BERGER WORDT MAISON BERGER PARIS
01

08
26

PARFUM VAN DE MAAND

Nu tijdelijk 1 Liter Huisparfum voor in de Lampe Berger*Orange de Cannelle, Pétillance Exquise of  Gourmandise Divine 

 van € 28,-

voor € 21,-
Reinigen – Zuiveren – Parfumeren

* Leverbaar zolang de voorraad strekt! Alleen geldig voor   Orange de Cannelle, Pétillance Exquise en Gourmandise Divine in 1L verpakking.

Laten we even een rondje door de winkel 
dwalen. Voorin staan de stoffen. Wanden 
vol kinderstoffen van Katia, kledingstoffen 
van Fiber Mood en quiltstoffen van o.a. 
Tilda. Atelier La Vivere werkt samen met 
de snelgroeiende naaicommunity Fiber 
Mood. Het naaien van kleding is weer 
helemaal hot en bij Atelier La Vivere 
helpen ze de beginnende en ervaren 
sewistas graag aan een mooie stof, het 
juiste patroon, een betaalbare naaimachine 
en... hulp bij het maken. Stoffen moet je 
voelen en de kleuren moet je zien om 
een goede keuze te maken. Wil je hulp 
bij het maken van je creaties? Dan zijn 
er de naaicafés op maandagavond van
19.00 tot 21.00 en donderdagochtend 
van 10.00 tot 12.00 uur. Middenin de 

winkel is het een waar walhalla voor de 
haak- en breisterren. Wat een uitgebrei-
de collectie aan allerlei soorten, diktes en 
merken wol. Achterin de winkel is de 
workshopruimte. Een gezellige maar 
vooral grote ruimte waar met gemak op 
een veilige manier kan worden gewerkt 

(lees: gekletst). Hier leer je alles op het 
gebied van haken en breien, van begin-
ners tot gevorderden. Hier zijn ook de 
haak- en breicafés. Kom snel langs en kijk 
op onze website voor meer informatie 
over de workshops.

Lampe Berger kent een lange geschiedenis 
van 123 jaar. In 1898 wordt de luchtreiniger 
uitgevonden door apothekersassistent 
Maurice Berger om de lucht in de zieken-
huizen te zuiveren. De collectie van nu 
bevat nog steeds een rijke keuze aan 
modellen en een uitgebreide selectie 
aan huisparfums. Echter vandaag de 
dag omvat de naam niet alleen meer de 
luchtreinigers. Naast Lampe Berger zijn 
er nu ook parfumverspreiders, geur-
kaarsen, autoparfums, de mist-diffusers 
en de Night&Day-diffusers verkrijgbaar. 
Maison Berger Paris wordt de nieuwe 
naam voor creatie en inspiratie rond de 
Franse passie voor het interieur. Tussen 
traditie en moderniteit is Maison Berger 
Paris een bijzonder merk, met een collec-
tie gebaseerd op uitzonderlijke parfums, 
gecreëerd in Grasse (Zuid-Frankrijk). 
Ieder jaar worden er 5 miljoen liter 
huisparfum en 800.000 modellen 

verkocht over de gehele wereld. Wist u 
dat een huisparfum uit 3 verschillende 
parfumnoten bestaat? De topnoot, de 
hartnoot en de basisnoot. Deze vormen 
de structuur van een geur in de vorm van 
een pyramide. De topnoten geven de 
eerste indruk van het huisparfum. Zij zijn 
voorbijgaand, vluchtig en introduceren 
de hartnoten. De hartnoten vormen de 
persoonlijkheid van het huisparfum en 
geven het de rijkheid en het karakter. 
De basisnoten zijn de fundering van het 

huisparfum en bestaan uit ronde en warme 
noten. Deze gaan het langst mee en 
zorgen ervoor dat het parfum langere tijd 
te ruiken is. Nieuwsgierig geworden? 
Kom snel een keer langs in onze winkel.



Audicien Gordon Piper, met meer dan 20 
jaar ervaring, werkt bij MAX Hoortechniek 
al jaren met de beste merken hoor-
toestellen en met ’s werelds meest 
geavanceerde apparatuur. “Samen met 
een klant ga ik voor een optimaal resultaat. 
Daar nemen we samen alle tijd voor.” 

BOVENAAN DE LADDER
De Oticon More is een voorbeeld van 
een Deens hoortoestel dat wereldwijd 
bovenaan de ladder staat. MAX Hoor-
techniek is een van de weinige audiciens 
in Nederland die dit hoortoestel in huis 
heeft. “De Oticon More geeft de herse-
nen betere toegang tot spraak rondom 
uit de omgeving en is gevoelig voor 
veranderende omgevingsgeluiden, waar 

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

‘STREVEN NAAR BETER HOREN, ZELFS BETER 
DAN IEMAND ZONDER HOORTOESTEL!’

geluiden en minder luisterinspanning de 
belangrijkste eigenschappen zouden zijn 
bij de keuze voor een hoortoestel. Laat 
de Oticon More uitgerekend op die 
punten uitstekend uit de test komen. Het 
hoortoestel is ook via de Oticon app met 
iPhones, iPads en Android-apparaten te 
verbinden; draadloos muziek beluisteren, 
handsfree bellen én het geluid van de 
televisie  ontvangen. Het kan allemaal. 
Met de app kunnen bovendien alle 
binnenkomende geluiden precies zo 
afgesteld worden als de situatie vereist. 

PROBEER HET ZELF
Leuk die lovende woorden, maar ervaar 
het zelf. Vraag jezelf eens af of je steeds 
vaker moet zeggen: ‘Wat zeg je?’ Of 
moet de televisie steeds harder gezet 
worden? En krijg je vanuit je omgeving 
steeds vaker te horen dat je van lieverlee 
minder goed hoort? Dat zijn namelijk 
de eerste herkenningspunten die de 
gepaste aanleiding zijn om met MAX 
Hoortechniek contact op te nemen 
voor een vrijblijvende hoortest!

Wat maakt MAX Hoortechniek 
uniek in Zoetermeer? MAX 
Hoortechniek is de enige 
overgebleven volledig 
zelfstandige audicien in de derde 
stad van Zuid-Holland! MAX 
Hoortechniek hield het vol door 
persoonlijke aandacht, kwaliteit 
en service te leveren. Geen 
gestunt met inferieur spul en 
‘onmogelijke’ kortingen.

eenvoudigere toestellen zich primair 
richten op spraak die van voren komt. 
De Oticon More geeft zelfs toegang tot 
spraak die van opzij of van achteren 
komt. Dat betekent dat de Oticon More 
een veel betere toegang en realistischer 
beeld geeft tot de spraak om ons heen. 
We werken eraan om onze klanten net 
zo goed of misschien zelfs beter te laten 
horen dan mensen die goed horen 
zonder toestel.”

VERWACHTINGEN
Uit onderzoek bij Nederlandse 50-plussers, 
zowel onder hoortoesteldragers als 
onder niet-hoortoesteldragers blijkt dat 
geluidskwaliteit, een-op-een-gesprekken, 
groepsgesprekken, toegang tot alle 

Mevrouw Darnoud: “Maandenlang hebben we toestellen uitgeprobeerd 
bij een keten. Het wilde maar niet lukken. Met de Oticon More en 
MAX Hoortechniek is het in één keer gelukt. Er gaat een wereld voor mij open!”

Frank en Lucia: “Gordon heeft passie voor zijn vak. Hij luistert naar jouw wensen 
en behoeften. Daarna gaat hij, samen met jou, voor het maximale resultaat.”

De heer Vink: “Max hoortechniek is voor mij een vertrouwd en professioneel bedrijf 
met geavanceerde apparatuur, waar je in een gemoedelijke sfeer uitstekend
wordt geadviseerd. De Oticon More is ten opzichte van  mijn vorig hoorapparaat 
een enorme verbetering. Geluiden waar ik tot voor kort moeite mee had, worden 
nu helder en duidelijk doorgegeven.”

Gordon Piper

Om te komen tot de juiste objectieve instellingen van het hoortoestel 
maakt Gordon o.a. gebruik van zgn Real Ear Measurements waarbij een 
meetmicrofoon in de gehoorgang wordt geplaatst.
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“De herfst neemt geen blad voor zijn mond”
Just notarissen ook niet!

Tijd om voor het einde van het jaar 
uw notariële zaken te regelen.

       Het leven kan alle kanten op! 

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_herfst_2021.indd   1JUST_MZZm_herfst_2021.indd   1 25-10-2021   13:3225-10-2021   13:32



Goudstraat 51, 2718 RD Zoetermeer
079 - 204 02 72
info@henneken.nl
www.henneken.nl

Lauwrens de Jong

Tijdens deze coronacrisis is men terug-
houdender met het ontvangen van 
mensen thuis. Verhuisbedrijf Henneken 
beschikt als een van de weinige verhuis-
bedrijven 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 video-
verbinding 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 beoordelin-
gen over de laatste 12 maanden) en hoort 

daarmee bij de best scorende verhuisbe-
drijven 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.”

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!

LIEVER GEEN TAXATEUR OVER DE VLOER? 
HOEFT OOK NIET MET EEN VIDEOTAXATIE!

Floorify rigide vinyl vloeren combineren het beste van twee werelden: 
de warme uitstraling van natuurlijke materialen met een absoluut 
gebruiksgemak. Floorify is niet alleen sterk en waterbestendig, 
maar ook stil en warm. Plaatsen is bovendien kinderspel dankzij het 
handige kliksysteem. Gewoon ondervloer uitrollen, klikken en klaar!  

interieurtalentgezochtMET

interieurtalentgezochtMET

GEZIEN BIJ VTWONEN!

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 plaat-
sen in badkamer, slaapkamer, eetka-
mer, 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
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Passie voor de verkoop van keukens zit in 
haar bloed. Met twintig jaar ervaring kun 
je die conclusie gerust trekken. Vreemd 
genoeg zijn vrouwelijke keukenadviseurs 
nog steeds op de vingers van één hand 
te tellen. Met welke achtergrond en 
drijfveren ben jij ooit in de keukenwereld 
beland? “Bij Nimeto in Utrecht, dé 
vakschool voor creatieve ruimtemakers, 
volgde ik de opleiding styling, etaleren 
en grafisch ontwerpen,” vertelt Annelies. 
“Een brede en creatieve opleiding waar 
je creatief leert denken en ruimtelijk 
vormgeven. Vanuit onderzoek ga je ideeën 
ontwikkelen die je vertaalt naar een 
ontwerp, visualisatie, een 3D-ontwerp en 
presentatie. Als keukenadviseur hanteer 
ik eigenlijk dezelfde werkwijze. Na mijn 
opleiding startte ik bij een luxe Italiaanse 
keukenzaak en sinds zeven jaar werk ik 
met veel plezier hier.”  

OUT OF THE BOX DENKEN
“Tijdens het oriëntatiegesprek probeer ik 
te screenen wat mensen zelf echt mooi 
vinden. Daarbij vind ik het ook een 
uitdaging om mensen te prikkelen met 
andere ideeën. Sommigen komen binnen 
voor een zwart-witte keuken, maar kiezen 
uiteindelijk voor een lichtblauwe keuken 
met houtaccenten om warmte te 
creëren en een stijlvol composiet blad 
met marmertinten. Mensen zijn trend-
gevoelig en soms moet je “out of the 
box” denken. Bij sommige opties is dat 
een kwestie van schakelen. Maar als ik 
het alternatieve ontwerp vervolgens 

Wattstraat 14
2723 RC Zoetermeer
079 - 33 00 900
info@wimvanderhamkeukens.nl 
www.wimvanderhamkeukens.nl

Theresiastraat 168-178
2593 AT Den Haag 
070 - 383 50 10

WENSEN EN IDEEËN VERTAAL IK MET 
GEVOEL VOOR STYLING IN EEN KLOPPEND 
EN SFEERVOL KEUKENTOTAALPLAATJE!

visualiseer in een 3D-ontwerp zijn de 
reacties meestal positief. Daarnaast 
vinden mensen het heel fijn dat ik 
uitgebreid de tijd neem om mee te 
denken. De vraag: “Welke stijl past 
het best bij jou/jullie?” is essentieel. 
Uiteindelijk is de droomkeuken een 
weerspiegeling van je persoonlijkheid.” 

IDEEËN UITWERKEN TOT IN DETAIL
“Na het voorlopig ontwerp volgt de 

definitieve keuze van het werkblad en 
het invullen van de apparatuur. Sommige 
mensen zijn daar al helemaal ingedoken 
en komen met een lijst met typenummers 
en andere hebben geen specifieke wensen. 
Wil je bijvoorbeeld de oven op afstand 
met een app kunnen bedienen of heb je 
totaal geen behoefte aan technische 
snufjes? Dat moet je dus aanvoelen. 
Welke apparatuur voldoet dan aan jouw 
wensen? Verder is de gezinssamenstelling 
belangrijk waarbij de leeftijd van de 
kinderen een rol kan spelen. Is er genoeg 
loopruimte? Hoe vlekgevoelig zijn de 
kasten en het werkblad? Iedere afspraak 
resulteert dus in een individueel traject en 
dat proces maakt ons vak zo boeiend,” 
besluit Annelies enthousiast.

Al meer dan 60 jaar is het motto van Wim van der 
Ham Keukens: “De aanschaf van je nieuwe keuken 
moet een feestje zijn!” Zonder druk, keuzestress 
en rompslomp. Een klik met jouw keukenadviseur 
is dan ook essentieel. Bij Wim van der Ham 
Keukens zijn Willem van Capelleveen, Youri van 
Weert, Jerry Mohabier en Annelies Spruit al 
jarenlang dé bekende gezichten. Hun passie? Een 
goed gevoel creëren vanaf de eerste schets tot en 
met de montage van het laatste keukendeurtje. 
Toch heeft iedere keukenadviseur een eigen stijl 
en aanpak. Keukenadviseur Annelies Spruit licht 
een tipje van haar sluier.
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