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‘Hey Caro, hoe is het?’ Zo beginnen de 
meeste cliënten van HilRo een gesprek 
met Carolien. Het geeft direct de laag-
drempeligheid bij HilRo weer. Met colle-
ga Mary van der Vet is zij verantwoorde-
lijk voor het administratiekantoor dat met 
name in het midden- en kleinbedrijf ac-
tief is. “De laagdrempeligheid vind ik 
juist prettig, onze cliënten moeten het 
gevoel hebben dat ze alles met ons kun-
nen bespreken”, zegt de vrolijke Ca-
rolien. “Ik heb zeer verschillende cliën-
ten, van kappers en metaalbedrijven tot 
huisartsenpraktijken en kraamzorgbu-
reau’s.” Sommige cliënten doen de admi-
nistratie zelf. Carolien controleert het, 
maar doet bijvoorbeeld wel de aangifte 
inkomstenbelasting. “Wij denken echt 
met de klant mee. Hoe klein we ook zijn, 
wij bieden het complete pakket. Dat 
maakt het werk zo leuk.”

VERTROUWEN
Carolien had vroeger nooit verwacht dat 
zij later een eigen bedrijf zou hebben. 
“Dit is nooit de bedoeling geweest”, 
zegt ze lachend. “Ooit ben ik begonnen 
als assistent-accountant. Daarna kreeg ik 
een commerciële functie aangeboden, 
dat heb ik een jaar gedaan, maar dat is 
niets voor mij. Ik kan veel, maar ik ben 
absoluut niet commercieel.” Ze werd 
vervolgens gevraagd om in het kader van 
extra dienstverlening de administratie 
van twee cliënten over te nemen en zo-
doende werd HilRo ‘geboren’. In 20 jaar 
groeide het cliëntenbestand tot ruim 
over de honderd. “Sommige cliënten 
komen na bijvoorbeeld een dienstver-
band weer bij mij terug, zelfs als zij er-
gens anders in het land gevestigd zijn. 
Dan doe je iets goed, want je weet echt 
alles van iemand. De onderneming is 
alles voor ze en dat geldt voor mij met 
HilRo ook.”

Sneekermeer 60
2729 PG Zoetermeer
Wijk 29 Oosterheem
079 - 331 16 36
info@hilro.nl
www.hilro.nl

HOE JE HILRO HET BESTE KUNT 
OMSCHRIJVEN? LAAGDREMPELIG!

MOEDER
Naast zakenvrouw is Carolien ook een 
moeder van drie dochters van 6, 14 en 
18 jaar. “Ik heb veel vrijheid en kan 
bijvoorbeeld mee naar de sport van mijn 
meiden. Je moet jezelf soms wegcijferen, 
maar daar ben je ook moeder en onder-
nemer voor.

TERUGGEVEN
Overigens zet Carolien zich ook in voor 
maatschappelijke projecten, en is pen-
ningmeester van Stichting Happy Days. 
Deze stichting trekt er elk voorjaar met 
Zoetermeerse kinderen, die een moeilijke 
periode doormaken, op uit om hen een 
onbezorgde week te bezorgen. Carolien: 
“Wij hebben het goed, dus ik vind het 
belangrijk om me in te zetten voor wie 
dat niet zo vanzelfsprekend is.” 

HILRO ACCOUNTING & FINANCIAL 
SERVICES “ONTZORGT”
HilRo Accounting & Financial Services 
beschikt over meer dan twintig jaar erva-
ring in het adviseren en begeleiden op 
zowel fiscaal als administratief gebied. 

Ook mogelijk op locatie. Van facturatie, 
debiteuren- en crediteuren-
beheer, tussentijdse verslagen en rappor-
tages tot het verzorgen van de jaar-
rekening en alle soorten belasting waar
een ondernemer 
mee te maken krijgt.

Als Carolien van Rossum draden zou spannen 
tussen al haar cliënten ontstaat er een 
soort spinnenweb. De cliënten van HilRo 
Accounting & Financial Services hebben 
bijna allemaal een link met elkaar. Dat is 
nou de kracht van mond-tot-mondreclame. 
,,De beste PR die er is”,  aldus Carolien. Zij 
richtte in 2001 HilRo op en geniet sindsdien 
elke  dag van haar werk. “Hoe klein of hoe 
groot ook, wij bieden het complete pakket.”
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“Ons familiebedrijf bestaat meer dan 70 
jaar en in 2004 heb ik het roer van mijn 
vader overgenomen,” vertelt Joost den 
Elzen vanuit de vestiging in Zoetermeer. 
Met de filosofie “eerlijk en betrouwbaar” 
heeft ABS Den Elzen zich de afgelopen 
jaren ontwikkeld tot een modern auto-
schadeherstelbedrijf met inmiddels acht 
vestigingen in het zuidwesten van Neder-
land. Er werken ongeveer 170 professio-
nals en per jaar worden er zo’n 25.000 
auto’s hersteld. “Verder maken we deel 
uit van de coöperatie ABS Autoherstel die 
met 70 deelnemers een landelijke dekking 
heeft en daarmee de kosten van bedrijfs-
overstijgende activiteiten kan drukken. 
We voldoen aan alle certificeringen op het 
gebied van vakbekwaamheid, duurzaam-
heid en klantvriendelijkheid. Bovendien 
innoveren we continu. Zo zijn we inmid-
dels ook gespecialiseerd in het herstel van 
autoschades aan alle elektrische auto’s.” 

TESLA APPROVED BODY SHOP
“De elektrificatie van het wagenpark groeit 
aanzienlijk evenals de vraag naar deskundi-
ge schadeherstellers. Vanaf 2017 herstellen 
we al schades aan o.a. Tesla’s en in 2020 is 
ABS Den Elzen Zoetermeer benoemd tot 
Primary Shop. Dat betekent dat we nu ook 
complexe schades aan Tesla’s mogen her-
stellen. Onze medewerkers zijn uitstekend 

Goudstraat 21
2718 RD Zoetermeer
079 - 361 10 22 
zoetermeer@denelzen.nl
www.denelzen.nl

ABS DEN ELZEN ZOETERMEER IS OOK 
GESPECIALISEERD IN HET HERSTEL VAN 
AUTOSCHADES AAN ELEKTRISCHE AUTO’S!

opgeleid en volgen regelmatig trainingen 
in binnen- en buitenland. We hebben dus 
de juiste expertise en tools in huis. Zo 
hebben we een afgescheiden werkplaats 
specifiek voor elektrische auto’s. Het her-
stel van deze auto’s vergt nu eenmaal een 
andere aanpak en reparatiemethodes. Er is 
nog meer aandacht voor de veiligheid 
nodig, want één verkeerde handeling aan 
bijvoorbeeld een koplamp waar 800 volt 
op staat, kan levensbedreigend zijn. Onze 
gecertificeerde specialisten voldoen aan de 
NEN 9140. De norm voor veilig werken 
en bewust bekwaam. Uw elektrische auto 
wordt dus snel, veilig en adequaat 
gerepareerd met originele onderdelen.” 

DEUKJESDAG: IEDERE EERSTE 
WOENSDAG VAN DE MAAND! 
“Iedereen stoort zich eraan. Kleine deuk-
jes zonder lakschade die niet groter zijn 

dan een twee euro muntstuk. Vaak zijn 
het kleine portierschades of iets derge-
lijks. We repareren deze schades tegen 
een aantrekkelijk tarief van €40 per deuk-
je. Klaar terwijl u wacht onder het genot 
van een kop koffie. De eerstvolgende 
Deukjesdag is op woensdag 1 december 
2021. Via het formulier op onze website 
kunt u zich eenvoudig aanmelden. Twij-
felt u over de grootte van het deukje? 
Kom dan vooraf even langs, zodat wij 
kunnen beoordelen of uw deukje in 
aanmerking komt voor de Deukjesdag. 
Uiteraard vinden we altijd een passende 
oplossing met een acceptabel resultaat.”

DIRECTE SCHADEAFHANDELING 
“Verzekeraars werken tegenwoordig met 
directe schadeafhandeling. Bent u WA 
verzekerd en is de schade verhaalbaar op 
de tegenpartij? Dan kunt u ervoor kiezen 
om de schade direct te melden bij de eigen 
verzekeraar. Zo wordt de administratieve 
last minder en kan de schadeafhandeling 
sneller geregeld worden. U bent hier altijd 
welkom voor vrijblijvend advies over 
kleine en grote schades,” besluit Joost.

Een ongeluk zit een klein hoekje. Je remt en 
tegelijkertijd besef je dat het te laat is. De 
onvermijdelijke botsing is een feit. In een fractie 
van een seconde. De schrik is groot en het 
relativeren begint. Je mankeert gelukkig niets. Het 
is slechts materiële schade en er bestaan goede 
autoverzekeringen én autoherstelbedrijven zoals 
ABS Autoherstel Den Elzen in Zoetermeer. Van 
kleine tot complexe reparaties aan alle (elektrische) 
merken. Zij nemen de volledige schadeafhandeling 
over. Vertrouwd, vakkundig én snel. 
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De Gouden Sleutel. Al meer dan 28 jaar dé 
sloten- en beveiligingsspecialist in de regio 
Zoetermeer voor bedrijven en particulieren. 
Betrouwbaar en vakkundig. Van huis- en 
kluissleutels, sluitplannen & elektronische 
toegangscontrolesystemen, deurautomaten, 
kluizen, draadloze alarm- en camerasystemen, 
rook- en koolmonoxidemelders, aluminium anti-
inbraakprofielen, intercoms tot graveren. Hoe 
heeft eigenaar René Weststrate de intelligente 
lockdown en de recente versoepelingen ervaren?
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INBRAAKCIJFERS STIJGEN AANZIENLIJK NA 
VERSOEPELING VAN CORONAMAATREGELEN!

René Weststrate

“Het is hier onverminderd druk,” vervolgt 
René. “Tijdens de lockdown was het 
aantal inbraken gehalveerd. Thuiswerken 
bleek de beste beveiliging tegen inbre-
kers en de inbraakcijfers waren historisch 
laag. Uitjes en vakanties werden uitge-
steld en er werd massaal geklust in en 
rondom het huis. Veel mensen weten niet 
dat we alle problemen met hang- en 
sluitwerk kunnen oplossen. Soms is ver-
vanging van het slot niet eens nodig, 
maar stellen we de deur opnieuw af zoals 
laatst bij een garagedeur. Na de versoe-
pelingen schoten de inbraakcijfers echter 
weer omhoog. Dat is natuurlijk eenvou-
dig te verklaren. Mensen gaan vaker naar 
hun werk en trekken er meer op uit. Je 
kunt wel concluderen dat inbrekers met 
een inhaalslag bezig zijn. Verder zijn de 
komende maanden uiterst 
aantrekkelijk voor inbrekers. 
Logisch, want in het donker val 
je minder op en is de pakkans 
geringer. Een vrijblijvende 
woningcheck inclusief des-
kundig advies is de eerste 
stap naar een veilig gevoel. 
Inbraakpreventie blijft dus 
nog altijd bittere noodzaak!”

MALAFIDE SLOTENMAKERS
“Een ander probleem dat 
steeds meer in de publiciteit 

komt, is de malafide slotenmaker,” ver-
volgt René. “Mensen laten de sleutel aan 
de binnenkant van hun huisdeur zitten en 
zijn buitengesloten. Vaak ligt het mobiel-
tje ook nog binnen. Ze raken in paniek en 
laten de buurman een slotenmaker bel-
len die bij Google  bovenaan de lijst 
staat. Vaak betreft het malafide sloten-
makers die misbruik maken van de 
panieksituatie. Vervolgens confronteren 
ze mensen met torenhoge facturen van 
€1500 tot €4200 voor het openmaken 
van de huisdeur en vervanging van het 
slot. Mensen voelen zich geïntimideerd 
en betalen uiteindelijk. Wij rekenen een 
starttarief van €75 en daar komt dan de 
vervanging van het slot nog bij. Mijn 
advies? Kies altijd voor een slotenmaker 
uit je woonplaats die een fysieke winkel 
heeft en check referenties!”

ELEKTRONISCHE 
TOEGANGSCONTROLES
“We werken ook veel voor de zakelijke 
markt waaronder bedrijven, gemeenten, 
ministeries en VVE’s. Bepaalde ruimtes 
zoals speciale afdelingen, computer- en 
archiefruimtes en magazijnen zijn via een 
elektronisch sluitsysteem alleen toegan-
kelijk voor bevoegd personeel. Dan kan 
een pasje zijn, maar op dit moment is de 

AirKey van EVVA het meest innovatief en 
effectief. Want bij AirKey is je smartphone 
je sleutel en dat levert vele voordelen op. 
Naast de snelle en eenvoudige montage 
dankzij de modulaire cilinder is de soft-
ware kosteloos en worden de toegangs-
rechten via internet verzonden. De Air-
Key-cilinder is eigenlijk het brein van elke 
deur en garandeert optimale beveiliging. 
Boren of andere ingrijpende aanpassin-
gen zijn niet nodig en je kunt het sys-
teem zowel binnen als buiten toepassen. 
Tot slot zijn we ook ge-
specialiseerd in de plaat-
sing van deurautomaten, 
intercomsystemen en 
(data)kluizen,” besluit 
René. 

De AirKey-cilinder.
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Sigrid van den Berg, een vrolijke dame die vol in het 
leven staat, werkt elke dag met de dood. Sinds 2019 
is zij eigenaresse van Sigrid Uitvaartbegeleiding. Een 
onafhankelijke uitvaartonderneemster die vindt dat 
je zelf bepaalt hoe je een afscheid vorm geeft. Of 
het nu om een dementievriendelijke-, kinderuitvaart 
gaat of het betrekken van kinderen bij een uitvaart 
of zelfs de allernieuwste techniek “resomeren”, zij 
staat graag voor je klaar. Met haar begeleiding, 
passie, kennis en kunde zorgt zij dat het unieke van 
elke mens zichtbaar wordt. 

“Mijn hele leven ben ik al geboeid door 
de manier waarop mensen met de dood 
omgaan,” vertelt Sigrid. “Het afscheid 
van een dierbare is een bijzonder 
moment. Dat kun je niet zomaar voorbij 
laten gaan. Ieder leven is namelijk waarde-
vol en we krijgen er allemaal mee te 
maken. Maar hoe neem je afscheid van 
een overleden dierbare op een manier 
die bij jou én de overledene past? Na 
het overlijden komt er veel op je af. Er 
moeten keuzes gemaakt worden en ik 
raad aan om daar de tijd voor te nemen, 
zodat we samen een uniek afscheid kun-
nen vormgeven. Vanaf het eerste contact 
ben ik dan ook intensief betrokken. 
Persoonlijk contact, tijd en aandacht. 
Daar draait het om. Dat is alleen mogelijk 
als je vanuit je hart werkt en uitgebreid 
de tijd neemt om te luisteren. Vertel 
maar, wie was de overledene? Want een 
uitvaart is geen dag uit het leven, maar 
een heel leven in één dag!” 

KINDEREN HOREN ERBIJ! 
“Laatst werd ik benaderd door een 
vader van vier kinderen: twee dochters 
(2 en 10) en twee  zonen (4). Zijn vrouw 
(34) was overleden. Als er jonge kinderen 
bij betrokken zijn, ga ik altijd samen met 
een collega op bezoek. Na de eerste 
kennismaking focust zij zich op de kinde-
ren. Dat doet ze door op een speelse 

IJsselstroom 81 (postadres)
info@sigriduitvaartbegeleiding.nl
www.sigriduitvaartbegeleiding.nl

  @sigriduitvaartbegeleiding

EEN UITVAART IS GEEN DAG UIT HET 
LEVEN, MAAR EEN HEEL LEVEN IN ÉÉN DAG!

wijze met ze in ge-
sprek te gaan met de 
artikelen uit onze 
troostmand. Een mand 
gevuld met onder 
andere uitvaart-
kleurplaten, knutsel-
platen en voor elk kind 
een zachte troostknuf-
fel. Mijn collega con-
centreerde zich op de 
kinderen. Ik besprak 
rustig met de vader de 
wensen. Het was de 
nadrukkelijke wens van 
de vader én overleden 
moeder om alle kinde-
ren nauw te betrekken 
bij het afscheid. De oudste dochter werd 
mijn ‘uitvaart-assistente’ en de jongens 
hielpen bij het uitdragen van de kist. Alle 
kinderen, dus ook de jongste, deden 
samen de achterklep van de rouwauto 
dicht. 

Rituelen horen bij een afscheid. Voor een 
uitvaart met kinderen zoeken wij altijd 
iets extra’s. Voor deze familie was dat ons 
‘herinneringenpotje’. Ieder kind kreeg 
een glazen potje met deksel en een klein 
zakje met zachte, lichtgekleurde bolletjes. 
Iedere avond gingen ze met een bolletje 
naar hun moeder, die thuis was opge-

baard en dan zeiden ze iets tegen hun 
moeder. Daarna stopten ze een bolletje 
in het potje. Na vier dagen was het zakje 
leeg en de potjes gevuld. Op dat 
moment sloten ze niet alleen hun 
herinneringspotjes maar ging ook de 
deksel op de kist. Een gezamenlijk 
moment waarbij ‘sluiten’ en afscheid 
nemen centraal stonden. Uiteraard heeft 
de familie toestemming gegeven om 
deze ervaring te delen!”

JOUW UITVAART, JOUW WENSEN
Sigrid kan vol passie en enthousiasme 
nog veel meer vertellen. Wil jij meer 
weten wat er allemaal mogelijk is of 
heb je bijvoorbeeld al vragen over de 
nieuwe uitvaartmanier 
“resomeren”? Stel haar 
gerust je vragen en/of 
maak een vrijblijvende 
en kosteloze afspraak.
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Sigrid van den Berg

De ‘herinneringpotjes’

Lijkwade: een zachte doek 
voor het laatste afscheid.



“Bij Bouwhof vind je alles voor jouw huis 
onder één dak. Van een uitgebreid 
assortiment doe-het-zelf artikelen tot aan 
keukens, badkamers, vloeren, gordijnen, 
deuren en meubels van diverse mooie en 
gerenommeerde merken. Bouwhof denkt 
graag met haar klanten mee. Als de 
feestdagen eraan komen, staat de winter 
ook voor de deur. Bij Bouwhof merken 
we dat dit het moment is waarop mensen 
op zoek gaan om meer gezelligheid en 
sfeer in huis te creëren. Er zijn natuurlijk 
verschillende manieren waar je voor kunt 
kiezen om dit te realiseren. Zo zijn er 
bijvoorbeeld schitterende inbouwsfeer-
haarden die een échte haard goed 
benaderen. Er zijn zelfs sfeerhaarden met 
ingebouwde elektrische verwarming”, 
vertelt Wim.
 
COSY OP DE BANK
Wim vervolgt: “Er zijn natuurlijk nog veel 
meer mogelijkheden om je huis gezelliger 
te maken. Je kunt kiezen voor een nieuw 
behang, mooie raamdecoratie of een 
andere vloer. Nieuwe meubels maken 
natuurlijk helemaal een groot verschil. 
Maar als de keuze voor een compleet 
nieuwe meubelset te rigoureus is, dan 
kun je dit ook veranderen met nieuwe 
woonaccessoires.” Op de vraag waar we 
dan zoal aan mogen denken antwoordt 
Wim: “Wij hebben bijvoorbeeld mooie 
kandelaars in allerlei soorten en maten 

MAAK, SAMEN MET BOUWHOF, 
EEN THUIS VAN JOUW HUIS

met daarbij bijpassende kaarsen. Ook 
vind je bij ons vazen in diverse vormen of 
wat dacht je van een ronde spiegel aan 
de muur? Veel mensen kiezen tegen-
woordig voor een zacht, mooi vloerkleed. 
Lekker warm onder je voeten. Als je 
graag ‘cosy’ op je bank wil zitten dan 
maakt jouw hart vast een sprongetje 
bij het zien van ons grote assortiment 
kussens en lekkere zachte plaids. 
Natuurlijk mogen we de verlichting niet 
vergeten. Met verlichting kun je heel veel 
sfeer aanbrengen door te kiezen voor 
warme kleuren of dimbare lampen. Het 
armatuur waar je de lamp indraait hoeft 
ook echt niet meer saai te zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan bijzondere lampen-
kappen of gave dierenlampen.”
 
VERGEET DE ANDERE 
VERTREKKEN NIET!
“We hebben het nu voornamelijk gehad 
over het gezellig maken van je woon-

kamer, maar je kunt je keuken natuurlijk 
ook mooi afstijlen met leuke woonacces-
soires. Ook de badkamer hoeft niet saai 
te zijn.  Hierin word je rustig wakker 
tijdens het tandenpoetsen, of kom je bij 
van een dag werken door te genieten 
van een warme douche of een ontspan-
nend bad. Bij Bouwhof hebben we naast 
de badkameraccessoires, ook mooie 
badmatten en handdoeken in leuke 
kleuren en in allerlei afmetingen. Kortom, 
bij Bouwhof heb je uitgebreid de keuze 
om jouw huis feestdagen- en winterproof 
te maken. Je bent altijd welkom in onze 
winkel! We adviseren je graag,” sluit 
Wim af.

“Met de feestdagen in het 
vooruitzicht is extra 
gezelligheid in huis altijd 
welkom. Bij Bouwhof vind 
je alles om van jouw huis je 
thuis te maken.” Vandaag 
spreken we manager Wim, 
die verantwoordelijk is 
voor het reilen en zeilen 
van de interieurafdelingen 
bij Bouwhof.
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Edisonstraat 115 
2723 RT Zoetermeer 
079 – 331 07 00 
info@bouwhof.nl 
www.bouwhof.nl 

 /debouwhof 
   @bouwhof 

Manager Wim



Waar komt jullie naam eigenlijk vandaan? 
“Azora verwijst niet alleen naar de na-
tuurlijke schoonheid van de Azoren, maar 
ook naar onze werkwijze. De focus van 
onze schoonheidsbehandelingen ligt 
namelijk op huidverbetering en huidver-
jonging op een natuurlijke manier,” ver-
telt Linda. “Voor Botox-behandelingen 
en/of fillers kun je hier dus niet terecht. 
Wel bieden we bijvoorbeeld microneed-
ling aan, maar dat is meer een hulpmid-
del waarbij de huid gestimuleerd wordt 
en uiteindelijk zelf aan de slag gaat. Door 
de prikjes van de micro-pen gaat de huid 
namelijk zelf collageen en elastine aan-
maken. Je huid krijgt als het ware een 
boost om zichzelf te vernieuwen. Al na 
één behandeling ziet je huid er weer 
stralend en minder vermoeid uit.”

KLEINE PLEKJES PIJNLOOS 
VERWIJDEREN MET DE CRYOPEN
“Tijdens schoonheids- of pedicurebehan-
delingen geven klanten regelmatig aan 
dat ze zich storen aan kleine pigment-
vlekken, ouderdomsvlekken, fibromen, 
actinische keratose oftewel zonneschade, 

Balthasarschans 9
2728 EP Zoetermeer
079 – 341 43 05
info@salonazora.nl
www.salonazora.nl

FOCUS OP HUIDVERBETERING 
EN HUIDVERJONGING OP EEN 
NATUURLIJKE MANIER!

bindweefselplekjes of kleine wratjes in 
het gezicht of andere plek op het lichaam 
zoals een wratje onder de BH-sluiting. 
Vroeger verwezen we onze klanten naar 
de dermatoloog, maar nu kunnen we 
deze klachten met de draadloze CryoPen 
zelf eenvoudig en snel oplossen.” Hoe 
werkt het? “Met de CryoPen bevries je 
het ongewenste weefsel enkele secon-
den tot op de millimeter nauwkeurig met 
vloeibare stikstof. Het bevroren weefsel 
sterft af en wordt vervangen door ge-
zond weefsel. Het omliggende weefsel 
wordt dus niet aangetast. Enkele dagen 
na de behandeling ontstaat er een korst-
je dat er uiteindelijk vanzelf afvalt. Na 
twee weken controleren we het resultaat 
en volgt er eventueel een tweede behan-
deling.”

VOOR WIE IS CRYOPEN 
BEHANDELING GESCHIKT?
“Zowel mannen als vrouwen vinden der-
gelijk plekjes niet mooi en willen er ge-
woon vanaf. De CryoPen behandeling 
begint altijd met een intake, omdat we 
willen  weten of er geen contra-indicaties 

zijn. Zo moet bij diabetici de wond-
genezing optimaal functioneren, anders 
beginnen we er niet aan. Is er sprake van 
een auto-immuunziekte, zwangerschap, 
ontstekingen in het te behandelen ge-
bied of huidkanker? Dan kom je niet in 
aanmerking. Door uitgebreide training 
kunnen we exact analyseren welke plek-
jes behandelbaar zijn en bij twijfel doen 
we het natuurlijk niet. Ook mag de huid 
niet overmatig blootgesteld zijn aan de 
zon. De herfst en de winter zijn dan ook 
ideale periodes om deze behandeling te 
laten uitvoeren. Na de pijnloze behande-
ling zonder verdoving moet het plekje 
wel 24 uur droog blijven. Uiteindelijk is 
het storende plekje zonder littekenvor-
ming voorgoed verdwenen. Door de 
relaxte sfeer in onze salon, voelen de 
klanten zich snel op hun gemak. Alle 
behandelingen kun je trouwens 
eenvoudig via onze site 
reserveren. Wanneer 
gun jij je huid een 
geluksmoment met als 
resultaat een natuurlijke, 
frisse uitstraling?”

Echte schoonheid komt van binnen, maar het oog wil 
ook wat. Bovendien kan een goed verzorgd uiterlijk 
resulteren in een gezonde dosis zelfvertrouwen. 
Mooi van binnen én mooi van buiten. Waarom niet? 
Inmiddels is schoonheidsspecialiste én pedicure 
Linda Boersma-Balk al zes jaar de trotse eigenaresse 
van Schoonheidssalon Azora. Klantvriendelijkheid, 
professionele huid- en voetbehandelingen, de 
ontspannen sfeer én een uitstekende prijs-
kwaliteitsverhouding resulteren in een nog steeds 
groeiende klantenkring.  
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Linda Boersma-Balk 

De CryoPen bevriest ongewenst weefsel



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

  Atelier La Vivere

8

Als je graag haakt, breit 
of kleding naait, eenmaal 
over de drempel van
deze winkel sta je 
versteld van de kleuren, 
soorten, ideeën en het 
enthousiasme waarmee 
je geholpen wordt. Je 
voelt je er als een kind in 
de Jamin.

Laten we even een rondje door de winkel 
dwalen. Voorin staan de stoffen. Wanden 
vol kinderstoffen van Katia, kledingstof-
fen 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.

Terug naar de rondleiding: 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. Borgo de Pazzi (bekend 
voor gerecycled garen), Katia en Scheep-
jes. Boeken, tijdschriften, maar ook be-
nodigdheden zoals haak- en breinaalden. 
Je kunt aan tafel zitten met een goeie 
kop koffie terwijl je een patroon en wol 
uitzoekt voor je nieuwste project. Volop 
inspiratie aanwezig! Maar wees niet 
bang, ook al sta je aan het prille begin 
van je creatieve loopbaan, dan ben je 

ATELIER LA VIVERE IN DE DORPSSTRAAT AL 
5 JAAR DÉ WINKEL VOOR CREATIEVELINGEN

hier ook aan het goede adres. Loop maar 
mee.
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 beginners tot 
gevorderden. Hier zijn ook de haak- en 
breicafés. Kom je niet uit je patroon of 

zoek je gezelligheid dan kun je langsko-
men op woensdagavond van 19.00 tot 
21.00 uur, vrijdagochtend van 10.00 tot 
12.00 uur en zaterdagmiddag van 13.00 
tot 15.00 uur.

Ook worden de bekende workshops 
zoals Haken/Breien voor Beginners, Tu-
nisch Haken, Macramé, Fair Isle breien en 
Double Knit weer georganiseerd. Maar 
ook nieuwe workshops staan op de plan-
ning: “Help ik word Oma” of “Mijn moe-
der kan niet breien”...

Nieuwsgierig geworden? Kom snel langs 
en kijk op onze website voor meer
informatie over de workshops.

Wim en Debby



“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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uitvoerig met jou zodat jij samen
met onze therapeuten elke stap
doorloopt en resultaat gericht
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WELLNESS

De beste manier om even lekker te
ontspannen is een moment voor
jezelf. Een afspraak met een van

onze masseuses of
schoonheidsspecialiste is dan ook
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PERSONAL TRAINING
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Ook als je nu al wil schaatsen op de 
binnen schaatsbanen staat Tico en zijn 
team voor je klaar. Hij had natuurlijk al 
een slijpmachine, maar onlangs kreeg hij 
namelijk een splinternieuwe, professionele 
slijpmachine. Tico kreeg speciaal les 
van een ‘meester schaatsslijper’ uit 
Heerenveen, zodat hij ook als een van 
de besten van Zoetermeer schaatsen 
kan slijpen.

ALLE SOORTEN
Noren, langebaanschaatsen, kunst-
schaatsen of ijshockeyschaatsen, het 
maakt voor Tico niets uit welk type je 
langsbrengt bij zijn winkel in de West-
waarts Passage, vlakbij Albert Heijn XL. 
Tico kan alle soorten schaatsen vlijm-
scherp krijgen. “Diezelfde dag zijn de 
schaatsen weer klaar. Het kan zelfs binnen 
een uur”, geeft Tico aan. Hij raadt aan 
schaatsen op tijd te laten slijpen. “De 
scherpte van de schaats bepaalt namelijk 
hoeveel grip je op het ijs hebt. Dus hoe 
scherper de schaats, hoe kleiner de kans 
is dat je valt. Veiligheid boven alles.”

VOEDSELBANK
Natuurlijk blijft Tico ook Meester 
Schoenmaker. Onlangs had de op 

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!

niemand zich voor te schamen. We moe-
ten er voor elkaar zijn in moeilijke tijden.”

Curaçao geboren Zoetermeerder weer 
zijn gratis actie voor de Voedselbank. 
Cliënten konden twee paar schoenen 
gratis laten herstellen. Mensen die vanwe-
ge geldgebrek helemaal geen goede 
schoenen meer hadden kregen zelfs een 
gratis paar mee naar 
huis. Dat kan mede 
door de steun van 
veel Zoetermeer-
ders. “Ik kreeg 
duizend paar 
schoenen van inwo-
ners na mijn oproep 
om oude schoenen 
in te leveren.” 

VAK LEREN
Met de hulp van onge-
veer vijftien hangjongeren 
kregen de schoenen een tweede leven. 
Tico wil deze jeugd graag een vak leren. 
“Door al die ingeleverde schoenen 
konden zij oefenen en ervaring opdoen. 
Samen kunnen we weer anderen helpen. 
Ik doe het echt niet voor mezelf. Mensen 
die geen schoenen kunnen betalen kun-
nen altijd naar mij toekomen. Daar hoeft 

Het lijkt misschien nog heel ver weg, 
maar voordat je het weet kunnen we 
hopelijk net als vorige winter weer 
schaatsen op natuurijs. Op de dag dat je 
je ijzers van zolder wil halen, kan voor 
een tegenvallende verrassing zorgen: de 
schaatsen zijn bot. Dat Tico Roozendal als 
een van de besten schoenen kan 
repareren is al bekend, maar niet 
iedereen weet dat je ook voor gladde 
ijzers bij hem terecht kan! 

BOTTE SCHAATSEN? TICO MAAKT ZE MET ZIJN 
SPLINTERNIEUWE SLIJPMACHINE WEER VLIJMSCHERP!

Pimp je schaatsen op 
met gekleurde veters!

Voor warme voeten
in huis.



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

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

FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN 
BEPALEN FISCAAL GEVOLG, VOORAF 
OPLETTEN, ACHTERAF IS TE LAAT

september 2021 nr. 20/00450, ECLI:N-
L:GHSHE:2021:2918) en bij nader lezen 
ging het erom dat de vennoot, die lasten 
in aftrek wilde brengen, niet aannemelijk 
had gemaakt dat deze lasten verband 
hielden met zijn onderneming. Nu ging 
het hier om een Vof tussen een vader en 
een zoon, het ging om het aanzuiveren 
van negatief kapitaal van de uittredende 
vader. Het kon dus ook gaan om niet-za-
kelijke, privé-overwegingen tussen vader 
en zoon, waarvoor geen aftrek van de 
winst wordt toegelaten. 

Het Hof stelde dat de zoon (vennoot) 
moest bewijzen dat hij terecht aftrek van 
de winst had toegepast. Behoudens 
opnemen in de aangifte werd er kennelijk 
verder niets overgelegd of gemotiveerd 
door de zoon. Geen Vof-akte, geen over-
eenkomst van geldlening of andere be-
scheiden, … helemaal niets. Het hof 
oordeelde dat belanghebbende het 
bestaan van een vordering op zijn vader 
(vennoot) niet aannemelijk had gemaakt, 
niet voldaan had aan bewijslast, dus geen 
recht had om een bedrag als buitenge-
wone last ten laste van de belastbare 
winst uit onderneming te brengen.

Het Hof oordeelde dus niet, zoals de 
“ronkende berichten” op internet aange-
ven, dat lasten bij het uittreden van een 
vennoot in het algemeen niet aftrekbaar 
zijn, het Hof oordeelde voor dit specifie-
ke geval. Had de belastingplichtige zijn 
zaken vooraf beter geregeld, schriftelijke 
overeenkomsten gesloten met zijn vader, 
waarin de zakelijke overwegingen netjes, 
adequaat waren onderbouwd en hadden 
zij hun zakelijke overwegingen aan de 

Het komt nog steeds voor, belastingplichtigen die achteraf de feiten en omstandigheden een andere 
door hen gewenste inkleuring willen geven, omdat de fiscale gevolgen anders onaantrekkelijk blijken te 
zijn. Het werkt niet en erg veel ruimte voor compromissen hebben inspecteurs ook niet meer. Alle reden 
dus om niet alleen met een “papieren” werkelijkheid rekening houden, maar vooral te kijken naar de 
uitvoering. Is het werkbaar wat u probeert te regelen en kunt u dit naar de letter uitvoeren, dat is 
minstens zo belangrijk als de papierwinkel op orde hebben. Dat laatste is overigens ook een vereiste. 

Slechte voorbereiding en uitvoering 
kwam onlangs weer naar voren bij een 
Vennootschap onder Firma (Vof), waar 
een vennoot de firma verliet. De blijven-
de vennoot zuiverde negatief kapitaal 
aan en bracht dat ten laste van zijn winst-
aandeel. Kennelijk had men zich pas bij 
de aangifte gerealiseerd dat het aan-
zuiveren van kapitaal van de uittredende 
vennoot minder winstaandeel betekende 
voor de blijvende vennoot. De inspecteur 
pikte het niet, hij wilde de aftrek niet 
toelaten en corrigeerde de aangifte IB. 
Het Hof volgde uiteindelijk de inspecteur, 
“Buitengewone last bij uittreden mede-
vennoot niet aftrekbaar” zo luidden de 
alarmerende berichten op de fiscale 
internetfora. 

Bij het raadplegen van de bron bleek dit 
bericht, zoals zo vaak, niet geheel ade-
quaat te zijn. Het loont de moeite om bij 
dit soort “alarmmeldingen” de bron te 
raadplegen. Dat is het Hof Den Bosch (23 

inspecteur en aan de rechter kenbaar 
gemaakt, dan had de zaak een stuk kans-
rijker geweest. Twee lessen halen we 
hieruit. Ten eerste, check bij internet-be-
richtgeving altijd de bron. Ten tweede, 
kijk naar de feiten en omstandigheden, 
want die zijn doorslaggevend voor de 
fiscale gevolgen. 

Tot slot. Als de fiscale gevolgen een be-
langrijke overweging zijn van (voornemen 
tot) handelen, breng dan vooraf deze 
gevolgen in beeld. Handel vervolgens 
ook conform de getroffen regelingen. 
Een opzet moet dus werkbaar en over-
zichtelijk zijn, ook na verloop van tijd. 
Slechte regelingen worden er niet beter 
op als de fiscale gevolgen zouden kunnen 
meevallen. Dat laatste is nogal eens niet 
het geval, zoals de uittreding uit de Vof 
door vader hier liet zien. Een slecht ver-
haal later proberen op te poetsen, werkt 
niet en als je dan ook nog bezwaar en 
beroep instelt en niet behoorlijk stelt en 
motiveert, dan is het zonde van de tijd, 
moeite en geld …, kansloos dus.

Wij zijn gevestigd aan Baron de Coubertinlaan 6 
te Zoetermeer. Correspondentieadres: 
Postbus 289, 2700 AG Zoetermeer. 
Het telefoonnummer van de advocatenlijn 
is 06 - 124 125 93.



Ook ondernemers en zzp’ers met 
schulden hebben recht op hulp 
en advies. De regering adviseert 
ondernemers met financiële 
problemen om zich te melden bij 
de afdeling schuldhulpverlening van 
hun gemeente. Hoe eerder hoe beter, 
want dan is het gemakkelijker om 
er een oplossing voor te vinden. 
Wacht er daarom niet te lang mee 
en maak een afspraak met ons.

SCHULDHULPVERLENING VOOR ONDERNEMERS

Geldzorgen? 
Ontdek wat jij kan doen op Geldfit.nl

De eerste stap helpt je verder

Heb jij net als Mark 
geldzorgen? 

Blijf er niet mee 
rondlopen.

A&S - Atrium Posters - 100x140cm - Mark.indd   5A&S - Atrium Posters - 100x140cm - Mark.indd   5 08/09/2021   09:5708/09/2021   09:57
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HOE GAAT DAT IN Z’N WERK?
Alles begint met een gesprek waarin u 
uw situatie aan ons uitlegt. U krijgt advies 
over welke ondersteuning het beste bij 
uw situatie past. Als dat nodig is en u 
daarmee akkoord gaat, krijgt u schuld-
hulpverlening van een gespecialiseerd 
bureau. Dat helpt de oorzaken in kaart te 
brengen, probeert regelingen te treffen 
met schuldeisers en een faillissement te 
voorkomen. Alles in overleg met u. Hier 
zijn voor u geen kosten aan verbonden. 

Neem voor meer informatie en advies 
contact op via telefoonnummer 14 079 of 
maak een afspraak via www.zoetermeer.nl. 
U kiest de button Geld en Werk en klikt 
op Hulp bij geldzaken en schulden. U 
komt dan op een pagina waar u verder 
kunt klikken naar het ondernemersdeel. 

Wilt u uw schulden 
liever zelf regelen? 
Dat is ook mogelijk. 
Ga naar: www.zelfjeschuldenregelen.nl. 
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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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SPORTEN MET BEHULP VAN SENSOREN VOOR DE 
PERFECTE UITVOERING BIJ FIT20

Sensoren in een fitness-studio? Op de apparaten van fit20 Zoetermeer zijn sensoren 
gevestigd die meten met welke snelheid, bewegingsuitslag en stabiliteit jij de oefeningen 
uitvoert. Naast persoonlijke coaching voor houding, ademhaling en techniek dus een 
technisch hulpmiddel om ervoor te zorgen dat jij de perfecte uitvoering doet.

Ruim 5 jaar geleden begonnen en inmid-
dels is fit20 Zoetermeer uitgegroeid tot 
wel bijna 300 leden. De klanten trainen 
via sensoren voor het optimale effect 
op de spieren. De personal trainer en 
de klant kunnen hierdoor direct via het 
sensorensysteem zien hoe jouw spieren 
reageren en wat er moet veranderen om 
de oefening te optimaliseren. Smokkelen 
zit er niet meer in!

COMPETITIE
Het systeem zorgt ervoor dat je de 
competitie met jezelf aan gaat. Je krijgt 
direct na afloop een score te zien op de 
onderdelen snelheid, bewegingsuitslag 
en stabiliteit. Zo weten jouw personal 
trainer en jij wat je de volgende training 
moet verbeteren. Je kan er een wed-

strijdje van maken, bijvoorbeeld met een 
collega of vriend. 

HIGH INTENSITY TRAINING
“Binnen 20 minuten doe je een High 
Intensity Training op de apparaten van 
Nautilus. Eén keer per week train je alle 
belangrijke spiergroepen achter elkaar in 
slow motion en haal je het maximale uit 
je workout. Ook de kleinere spieren en 
aanhechtingen pak je beter aan door de 
verfijning van de oefening”, vertelt Jeroen 
Natzijl, eigenaar van fit20 Zoetermeer. 
“De volgende training proberen we 
binnen dezelfde tijd meer herhalingen te 
doen. Zo meten we of je sterker bent 
geworden en dus fitter en gezonder, met 
een goede conditie, betere weerstand en 
minder kans op blessures. Ook pijntjes in 

het lichaam, mits het niet iets medisch is, 
verdwijnen. fit20 is makkelijk jaren vol te 
houden en geeft snel resultaat.” Trainen 
onder persoonlijke begeleiding van jouw 
personal trainer is op afspraak, in gewone 
kleding, en douchen is niet eens nodig!

Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer 
(wijk 19 Rokkeveen-West)
079 - 203 30 48
zoetermeer@fit20.nl
www.fit20zoetermeer.nl



“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
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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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