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Welk bedrijf wil nou niet altijd
bekend zijn? Altijd bekend bij de
doelgroep en altijd bekend bij
potentiële medewerkers. Dat
gebeurt niet zomaar. Daar is
uiteraard een sterk staaltje
marketing voor nodig. Als
ondernemer ben je het liefst de hele
dag bezig met je corebusiness en
wil je je helemaal geen zorgen
maken over het feit of je genoeg
aan marketing doet. En dat is precies
waar het marketingbureau Altijd
Bekend om de hoek komt kijken!

LANSINGERLANDERS, HOE GAAT
HET MET JULLIE MARKETING?
Socialmediamarketing, contentmarketing,
Google optimalisatie (SEO), Google advertenties (SEA). Noem het allemaal maar op. De
gemiddelde MKB’er heeft niet de tijd of de
kennis om het allemaal zelf te regelen. Altijd
Bekend van mede-oprichters Lars Blommers en
Dennis Kleijn heeft dat wél. Het team bestaat
uit 8 marketeers en is samen met zusterbedrijf
Fluxility gevestigd in Zoetermeer. Fluxility is
de afgelopen 15 jaar uitgegroeid tot een
gevestigde naam. Hét adres voor de ontwikkeling van onder meer mobielvriendelijke
websites, mobiele apps, registers, platformen
en andere maatwerkapplicaties.
HET VOLLEDIGE PLAATJE
“Door Fluxility hebben we affiniteit met online
marketing, maar we kijken veel breder”, geeft
Lars aan. “Offline marketing kan ook een
belangrijke rol spelen. Het gaat om het doel
dat je als bedrijf voor ogen hebt, hoe gaan we
dat realiseren? Dan kan bijvoorbeeld flyeren
op straat of voetbalclubs CVV Berkel en BVCB
sponsoren de oplossing zijn. Het is belangrijk

om te weten wie de doelgroep is, welke
informatie zij nodig hebben en via welk middel
zij te bereiken zijn. Wij presenteren vervolgens
het plan. Soms worden we dan aangekeken en
denken ondernemers: maar wie gaat dit doen?
Altijd Bekend kan het voor je invullen, want
onze marketeers overzien het volledige plaatje.”

“Altijd Bekend is
jouw marketingafdeling
op afstand”
POTJE SPARREN?
Lars en Dennis hebben, niet geheel onbelangrijk, oprecht plezier in hun werk. “Als ik op
vakantie bij het zwembad lig, denk ik na over
het verdienmodel van het all-inclusive hotel.
Welke uitdagingen heeft het bedrijf? Wij
verdiepen ons daar graag in. Daar krijgen wij
energie van”, aldus Dennis, die als directeur
marketing en sales een ex-werkgever hielp
groeien van 10 naar 300 medewerkers. “Alle

uitdagingen van een MKB-ondernemer heb ik
al overwonnen.” Lars vult aan: “De professionele MKB is onze doelgroep, maar we zijn er
eigenlijk voor elk bedrijf dat ondersteuning nodig heeft op marketing-gebied. We zijn er voor
ondernemingen zonder marketingmedewerker
en bedrijven die wel
voorzien zijn, maar
graag een keer
willen sparren.”
Dennis vat het
mooi samen: “Altijd
Bekend is jouw
marketingafdeling
op afstand.”
ALTIJD BEKEND
Het marketingbureau van Lars Blommers en
Dennis Kleijn is voor MKB-ondernemers hét
aanspreekpunt op marketinggebied, zowel
online als offline.
Gaardedreef 187
2723 AZ Zoetermeer
T 079 - 333 30 30
E welkom@altijdbekend.nl
W www.altijdbekend.nl

Kwaliteit, betrouwbaar en
onverwoestbaar. Eisen die iedere
vakman bovenaan zijn lijstje heeft
staan bij de zoektocht naar de ideale
bedrijfswagen. Zo beseft Toyota
dat bedrijfswagens dag en nacht
inzetbaar moeten zijn. Wereldwijd
heeft het Japanse merk inmiddels
bewezen aan die eis te kunnen
voldoen. Iedere vakman heeft dus
een goed stuk gereedschap nodig
om zijn klus te kunnen klaren. Maar
de ene klus is de andere niet. Een
aannemer heeft nu eenmaal een
andere bedrijfswagen nodig dan een
taxibedrijf. Goed advies is essentieel!
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VOOR ELKE VAKMAN
IS ER EEN TOYOTA
BEDRĲFSWAGEN
OP MAAT!
“Voor iedere klus, een compleet ingerichte bus
is ons motto,” vertelt accountmanager Ronald
Baak van Toyota Louwman Zoetermeer. Met
meer dan 30 jaar ervaring in bedrijfswagens
configureert hij als geen ander de behoeftes en
eisen van een specifieke bedrijfstak in dé ideale
bedrijfswagen. “Neem bijvoorbeeld de Toyota
PROACE voor de professionele aannemer. Met
het aannemer-pluspakket kun je direct aan de
slag. Zo is deze uitvoering o.a. voorzien van
een grijze laadvloer, afgetimmerde wielkasten,
lat-om-lat wandbekleding en een aluminium
imperiaal met spoiler. Gereedschap en bouwmaterialen berg je eenvoudig op in de Sortimo
bouwinrichting.”

“Met de Toyota PROACE Compact bieden we
een unieke kleine bedrijfswagen met niet alleen
het grootste laadvolume in zijn klasse, maar
ook een ruim 2 meter lange laadvloer, brede
schuifdeuren en naar keuze achterdeuren of
een grote achterklep. De PROACE Shuttle is
weer uitermate geschikt voor taxiondernemers
en contractvervoerders. Verder is de nieuwe
compacte bedrijfswagen PROACE City, die
ook als personenversie beschikbaar is, al in het
eerste kwartaal van 2020 leverbaar. Maatwerk
tot in detail maakt de brede lijn ijzersterke

BEDRIJFSWAGENBEURS
“Zien doet geloven. Tijdens de Toyota Bedrijfswagenbeurs van 18 t/m 26 oktober bij Toyota
Den Haag presenteren we het complete bedrijfswagenprogramma. Zoals de stoere Hilux,
de legen-darische Land Cruiser en de ijzersterke PROACE-bedrijfswagens in diverse
uitvoeringen. Schaft u tijdens de beurs een nieuwe PROACE aan? Dan kunt u kiezen uit
€ 500 tegoed voor autobelettering of twee jaar extra garantie boven de standaardgarantie
van drie jaar. U bent van harte welkom!”

Toyota PROACE bedrijfswagens geschikt voor
iedere bedrijfstak.”
LANGDURIGE RELATIE OPBOUWEN
“Naast mobiliteit op maat, ontzorgen we onze
klanten volledig. Zo hebben we altijd een ruime
voorraad nieuwe en gebruikte bedrijfswagens
tegen scherpe prijzen inclusief complete garantiepakketten. Voor iedere vakman hebben we
ook een passende financiering. Zowel kopen
als leasen behoort tot de mogelijkheden. Met
Financial Lease tegen slechts 1.9 % rentetarief
bent u eigenaar van uw bedrijfswagen. Hierdoor behoudt u in ieder geval de mogelijkheid
van kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Met
Operational Lease bent u zelfs volledig ontzorgd, waarbij u zelf bepaalt welke servicecomponenten u in uw leasepakket opneemt.
Starters zijn uiteraard ook van harte welkom.
Wij adviseren ze graag over de meest geschikte
financiering. Verder wil ik als vast contactpersoon
een langdurige klantenrelatie opbouwen.
Klantvertrouwen begint met meedenken en
inlevingsvermogen. Interesse tonen in de werkomgeving van de klant is dus essentieel. Als je
weet hoe het werkt bij een bedrijfstak, kun je
namelijk veel gerichter adviseren. We doen
het graag, het is onze passie.”

TOYOTA LOUWMAN ZOETERMEER
Abdissenbos 3
2715 XA Zoetermeer
T 079 - 320 30 40
E toyota.zoetermeer@louwman.nl
W www.louwman.nl

De tijd dat er in een keuken alleen
gekookt werd, is al lang voorbij. De
keuken als ontmoetingsplek en
kloppend hart wint steeds meer
terrein. Samen koken, eten en
drinken in een ruimte die naadloos
aansluit op de woonkamer, creëert
verbinding. De term leefkeuken is
waarschijnlijk zo ontstaan. Smaken
verschillen. Hoe gaat jouw nieuwe
keuken eruit zien? Vaak begint het
oriëntatieproces met ideeën,
kleur(en), de voorkeur voor
specifieke materialen en/of een
bepaalde stijl. Kies je voor landelijk,
klassiek, industrieel, modern of een
mix? Keuzes maken blijft lastig. Tijd
om De Boer Maatwerk in Keukens in
te schakelen.
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WĲ VERTALEN JOUW IDEEËN
IN EEN UNIEKE DROOMKEUKEN EXACT OP MAAT!
“Het liefst komen we bij de mensen thuis om
sfeer te proeven en om een goed beeld te
krijgen van de beschikbare keukenruimte,”
vertelt Jacob de Boer. “De traditionele keukenopstelling zou zo maar eens kunnen veranderen.
Uiteraard gaan we natuurlijk wel uit van de
klantenwensen. Vervolgens vertalen wij de
wensen in een realistisch plaatje dat aan de
verwachtingen voldoet. Ideeën krijgen ruimschoots de kans om te groeien. We kunnen dus
op ieder moment in het proces aanpassingen
verrichten. Na de oriëntatiefase werken we het
gekozen keukenconcept uit in een realistische
3D-kleurenimpressie. Zo kan je precies zien hoe
jouw keuken eruit komt te zien. Vervolgens
hoef je niet direct een beslissing te nemen.

Denk er maar rustig over na! Zo willen we een
goed gevoel creëren. Een nieuwe keuken koop
je immers niet iedere dag!”
BETAALBAAR MAATWERK
“Vakmanschap is meesterschap staat bij ons
hoog in het vaandel. Zo hebben wij alles en
iedereen in huis voor de realisatie van jouw
droomkeuken. Vakmensen met passie voor
ambachtelijk vakmanschap. Vakmensen die
meedenken en met verrassende ideeën en
oplossingen komen. Maatwerk is bij ons dan
ook echt maatwerk tot op de millimeter nauwkeurig. Na het inmeten fabriceren en bouwen
we de keuken op in onze eigen werkplaats.
Klopt alles volgens het concept? Dan wordt het
tijd voor ons professionele
montageteam om de keuken
te plaatsen. Omdat we bij
iedere stap in het proces de
touwtjes strak in handen hebben, kunnen we ook op ieder
moment wijzigingen toepassen. Dat is een prettig gevoel,
want sommige ideeën ontstaan spontaan tijdens de
plaatsing. Verder wil ik het
misverstand, dat maatwerk
onbetaalbaar is, uit de weg
ruimen. Vanaf €15.000 kunnen
we namelijk al een droomkeuken op maat realiseren.”

WE DOEN MEER DAN DE CONCURRENTIE
“Voor onze concurrentie betekent de keukenplaatsing het einde van de samenwerking met
hun klanten. Bij ons is dat regelmatig een ander
verhaal. Zo zijn we nu bij drie particulieren
volop aan de slag met woonprojecten die
voortvloeiden uit hun droomkeuken op maat.
Van het één komt het ander, is meer schering
dan inslag. Maatwerk kan alle kanten opgaan
en klanten komen met diverse vragen. Soms
komen ze met afbeeldingen van internet of
een woonblad. Kan de retrostijl van de keuken
niet terugkomen in een wandkast, boekenkast
en/of tv-meubel op maat? Is het mogelijk om
een inloopkast in de slaapkamer te creëren?
Op zolder willen we graag opbergruimtes in
de schuine gedeeltes met een schuifwandsysteem. Natuurlijk, ook meubelen op maat
is onze expertise. Als de keukenboer stopt,
gaan wij verder!”

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

Ongeveer een half jaar geleden
openden Bas Aartsen en Jeffrey
Wener de onderneming Indofoods.
Restaurant, catering, afhalen en
bezorgen in één. Het nieuwe project
sloeg direct aan bij liefhebbers, maar
veel meer Lansingerlanders zouden
de onvervalste Indonesische keuken,
met traditionele smaken en verse
ingrediënten, eens moeten proberen!
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Indofoods, voor
een snelle hap of
uitgebreid rĳsttafelen

OOK CHEF’S SPECIALS
Indofoods biedt herkenbare Indonesische gerechten. Denk aan bites, zoals kippastei en spekkoek, soepen, belegde broodjes, maar ook verschillende schotels met nasi goreng, gado-gado
en kip cashew én rijsttafels. In het restaurant kun
je naast het gebruikelijke menu ook genieten
van chef ’s specials, een wisselend assortiment

Jeffrey aan. “Sinds kort bereiden we onze kip
cashew zelfs à la carte, niet alleen voor het
restaurant maar ook (thuis)bezorgd en afhaal,
voor die extra knapperige bite. We krijgen
reviews van klanten die nooit deze kwaliteit
hadden verwacht, vooral bij het bezorgen niet.
Je proeft de persoonlijke aandacht, dat zorgt
voor restaurantkwaliteit in de huiskamer.”

DE BESTE SATÉ
Wat dacht je van vers gegrilde saté van de
speciale grill? Een betere manier om saté
perfect te garen bestaat er niet. “Wij gaan
voor kwaliteit en blijven verbeteren”, geeft

Tijdens de lunch
genieten van een box vol
Indonesische lekkernijen

Indofoods kan zelfs een saté-, borrel-, nasi-,
bamipan of schaal mini indosnacks verzorgen.
Thuis de pan even opwarmen en klaar. Perfect
voor als je visite hebt! Wat dacht je van een
rijsttafel catering vanaf 15 personen bij jou
thuis of op het werk?
DIT NEEM JE GRAAG MEE
“We testen zelf de kwaliteit en nemen ook regelmatig iets mee naar huis”, bekent Jeffrey.
“Dat neem ik dan mee in een handige kartonnen to-go-box. Die kun je zelf samenstellen en
is handig voor onderweg.” Neem nasi, bami of
lontong als basis en vul dat aan met groenten,
vlees, vis of garnalen. Je kan zelf bepalen wat
je erin meeneemt en je kunt vanaf
zes euro al klaar zijn. Samen met
je collega’s op kantoor of tijdens
s
de ‘pauzewandeling’ genieten
d
foo
indo
van het boxje vol Indonesische
lekkernijen. Wanneer is het weer
lunchtijd?

ds

à la carte gerechten, zoals krokant gebakken vis
of buikspek. “Maar die zijn wel betaalbaar. Ze
zijn gelijk aan de prijzen die we al hanteren, dus
niet boven de 15 euro”, aldus Bas.

ofoo

Eigenlijk wilde je alleen ‘indo food’ afhalen,
maar het is toch veel gezelliger om in het sfeervolle restaurant te eten? Dat is ook wat eigenaren Bas en Jeffrey graag zien. Gewoon gezellig
aanschuiven bij Indofoods. Eet je vers gegrilde
saté, broodje rendang of complete schotel
direct op in het restaurantgedeelte. Dat is toch
veel leuker dan thuis voor de buis? “Het is bij
Indofoods heel laagdrempelig”, zegt Bas.
“Onlangs at een dame aan de bar haar loempia
met een glas wijn en nam de rest lekker mee
naar huis. Zo ongedwongen is het bij ons.
Er zijn zoveel mogelijkheden waarvan veel
Lansingerlanders het bestaan niet weten. Even
snel een hapje halen of uitgebreid rijsttafelen,
het kan allemaal.”
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INDOFOODS

Indofoods is het nieuwe concept met restaurant,
bezorging, afhalen en catering. Traditionele
Indonesische gerechten met verse ingrediënten,
voor een betaalbare prijs. De keuken is geopend
van dinsdag tot en met vrijdag van 11.30-20.00
uur, zaterdag 12.00-21.00 uur en zondag van
15.00-20.00 uur.
Wattstraat 48A, 2723 RC Zoetermeer
T 079 - 200 20 70
E info@indofoods.nl
W www.indofoods.nl
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Toen Sabine Verschut in 2006 het
felbegeerde diploma van schoonheidsspecialiste op zak had, had ze één
duidelijk doel voor ogen: huidverjonging. “Destijds dacht iedereen
meteen aan Marijke Helwegen als ik
het over anti-aging had. Nu, met de
!QMS-behandelingen, kun je je huid
verjongen mét behoud van je
gezichtsuitdrukking. Een soort
update 4.0 van je gezicht.”

LANSINGERLAND

BIJ BELLE & BEAU MEDICOSMETICS
WERKEN ZE AAN JE HUID

HUIDVERJONGING 4.0
Sabine is haar eigen visitekaartje. Eén blik op haar
stralende - perzikachtige - huid en je weet dat
deze schoonheidsspecialiste een professional is.
“Toen ik mijn eigen salon startte, was ik in de
veertig. Natuurlijk begon je dat aan mijn huid te
zien, maar ik was altijd op zoek naar een manier
om het tikken van de klok te vertragen, zodat ik
op een leuke manier oud kan worden. Het heeft
enkele jaren geduurd voordat ik dat merk vond
waarmee ik resultaten bereikte. De behandelingen en producten van !QMS doen wat ik beloof.
Je kunt er de klok zelfs mee terugdraaien!”
HET GEHEIM
!QMS Medicosmetics is een revolutionaire behandelmethode die het mogelijk maakt om de
huid weer op te vullen met collageen. En dat is
uniek! Daar waar andere producten zich richten
op de stimulering van aanmaak van collageen,
vult !QMS zelf het collageengehalte aan in je
huid. Hierdoor krijgt je huid haar jeugdigheid
weer terug, zonder gebruik te hoeven maken
van injectietechnieken. “De resultaten zijn ver-

!QMS MEDICOSMETICS
• Ontwikkeld door plastisch chirurg
Dr. Schulte
• Revolutionaire behandelmethode
met zuurstof en collageen
• Onderscheiden met internationale prijzen

bluffend mooi”, vertelt Sabine. “Na één maand
zie je een gladdere huid, na 2 maanden verdwijnen je fijne lijntjes en na 3 maanden zijn je
poriën kleiner, heb je minder rimpels, en een
gezonde en stralende huid. Om dit huidresultaat te realiseren moet je ook thuis aan de slag
en, net zoals met tandenpoetsen, de huid twee
keer per dag reinigen.”

NIEUW: EPIGEN DAILY DETOX
!QMS (Quick Medical-Skin-Formula) is ontwikkeld door de Duitse arts Erich Schulte: chirurg,
biochemicus en een expert op het gebied van
plastische chirurgie bij brandwonden. Schoonheidsspecialistes die met !QMS samenwerken
worden intensief getraind in de inzichten en
huidkunde zoals ontwikkeld door Dr. Schulte.
Een goed voorbeeld hiervan is het nieuwe product Epigen Daily Detox. Een product waar een
intensieve epigenetica training vooraf is gegaan. Sabine licht dit toe: “de cyclus van de
huidcel is 40 dagen en gedurende die tijd
neemt de huid stoffen op en wordt beschadigd
door de zon en het milieu. Deze celschade
wordt doorgegeven aan de nieuwe cel. Het
nieuwe product Epigen Daily Detox kan deze
celschade overdag detoxen en ’s nachts de celschade herstellen. Kortom een fantastische
technische ontwikkeling met gegarandeerd
huidsucces!”
LEUK OUD WORDEN
Het meest trots is Sabine als haar klanten
vertellen dat zij complimenten over hun huid
krijgen van hun naaste omgeving. “Blijkbaar
ben ik niet de enige die
leuk oud wil worden”, grapt
de bevlogen schoonheidsspecialiste.

BELLE & BEAU MEDICOSMETICS

STRALEND HET NAJAAR BEGINNEN!
Boek dan nu een anti-aging kennismakingskuur, bestaande uit 3 behandelingen, met de
!QMS producten en behandeltechnieken. Voor de lezer van ‘Mijn Zaak Lansingerland’,
op vertoon van deze coupon, 3 behandelingen voor € 159,-. (ter waarde van € 265,50).
Geldig t/m 20 december 2019 I Per behandeling duurt het ca. 1,5 uur.

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

Sinds 2012 is Martin Verschut, die een
bouwkundig commerciële achtergrond
heeft, als verhuurmakelaar actief in de
regio Haaglanden. Onder de naam Dutch
Brickx Real Estate is hij en zijn team uw
vertrouwde verhuurpartner voor de
zorgeloze verhuur én beheer van uw
onroerend goed. Hij focust zich
voornamelijk op de tijdelijke verhuur van
gestoffeerde en gemeubileerde woningen
in de vrije sector. Martin: “Om maar gelijk
met de deur in huis te vallen. We zoeken
mensen die tijdelijk of langdurig hun woning
willen verhuren. Dat kunnen particuliere
beleggers of zakelijke investeerders zijn of
mensen die voor hun werk een bepaalde
periode in het buitenland verblijven.”

TĲDELĲK OF LANGDURIG
UW WONING VERHUREN?
“De markt voor woningverhuur is op dit moment uitstekend. Het aanbod is beperkt en de
vraag is groot. Kortom, er zijn huurders genoeg
en het kan dus financieel zeer aantrekkelijk zijn
om je woning te verhuren. Maar hoe pak je dat
aan en hoe vind je betrouwbare huurders? Welke huurprijs is reëel? Potentiële verhuurders
komen met logische vragen die stap voor stap
aan de orde komen. Zorgeloos verhuren is immers onze expertise. Het complete verhuurproces is in vertrouwde handen door onze ruime
ervaring en ons uitgebreide netwerk. Daarbij is
een betrouwbare en kredietwaardige huurder
essentieel. Bovendien bespreken we de juridische en fiscale consequenties, zodat verhuurders niet voor verrassingen komen te staan. Bij
de zoektocht naar de ideale huurder gaan we

dus niet over één nacht ijs en daarbij heeft de
verhuurder altijd het laatste woord.”
REËLE VERHUURPRIJS
“Spaargeld op de bank levert nauwelijks meer
iets op. Voor zakelijke investeerders en particulieren kan verhuren dus een lucratieve inkomstenbron zijn. Een inventarisatiegesprek is de start

Verstand van zaken
en gevoel voor mensen!
van de verhuurproces. De bepaling van een
reële huurprijs is afhankelijk van diverse factoren zoals de locatie, het aantal m² en de staat
van het verhuurobject. Hoe zien de badkamer

LANSINGERLAND

en keuken eruit? Welke vloerbedekking ligt er?
Want in principe verhuren we alleen gestoffeerde en gemeubileerde woningen inclusief
vloerbedekking, raambekleding en vaste lichtarmaturen. Soms adviseren we een eenvoudige
aanpassing voor een betere verhuurbaarheid
en/of verhuurprijs. Uiteraard vindt de waardebepaling van de verhuurprijs op locatie plaats.
In het hele proces van verhuur is de wens van
de verhuurder leidend. Bij onze
bemiddeling draait alles om de juiste match
tussen huurder en verhuurder!”
ACTIEF VAN A(LKMAAR) T/M Z(OETERMEER)
“We zien dat steeds meer expats kiezen voor
Zoetermeer. Naast het groeiend aantal bedrijven in Zoetermeer waar expats werkzaam zijn is
er namelijk ook een stijgende overloop van woningzoekers vanuit Den Haag en Rotterdam,
omdat de huurprijzen daar aanzienlijk hoger
zijn. We zijn actief in een grote regio, dat is een
voordeel voor onze verhuurders. Mensen die
uit het buitenland komen en in Den Haag of
Rotterdam gaan werken, denken in eerste instantie niet aan de omliggende plaatsen. Ze
komen met specifieke woonwensen die wij vervolgens inventariseren. Op het moment dat de
ideale woning in bijvoorbeeld Den Haag of Rotterdam niet beschikbaar is, wijken we uit naar
bijvoorbeeld randgemeenten zoals Zoetermeer.
De iets langere reisafstand blijkt voor expats
totaal geen probleem te zijn. Alle grote steden
in de randstad zijn immers snel bereikbaar.”

DUTCH BRICKX REAL ESTATE
Samenwerkingsverband van regionale
verhuurmakelaars
• Actief van Alkmaar t/m Lansingerland
• Professionele en transparante werkwijze
• Totale ontzorging van het verhuurproces
• Actief in de vrije sector
• Zowel technisch als financieel beheer
Nieuwsgierig naar de verhuurmogelijkheden
van uw woning(en)? Neem dan vrijblijvend
contact op voor een oriënterend gesprek!
Koraalrood 153, 2718 SB Zoetermeer
T 085 - 7500 479
E info@dutchbrickx.nl
W www.dutchbrickx.nl

40 jaar Bouwhof! Tijd voor een
feestje met aantrekkelijke acties
en activiteiten voor de trouwe
klantenkring. Maar ook tijd voor
een terugblik. Hoe is het familiebedrijf ooit begonnen en wat
is de huidige stand van zaken?
Onlangs won Bouwhof de
“Winkelier van het jaar 2019”
verkiezingen in de categorie
bouwmarkten in Zoetermeer en
Zuid-Holland. Deze prijs is zonder
meer de kers op de taart in het
jubileumjaar. “Eigenlijk begint onze
geschiedenis in 1956 bij Huurman
Sloperij van mijn opa en vader,”
vertelt Dirk Huurman sr. (70).

LANSINGERLAND

BOUWHOF: AL 40 JAAR
ALLES ONDER ÉÉN DAK!

“Na het behalen van mijn timmermansdiploma
op 15-jarige leeftijd ging ik gelijk bij mijn
vader werken. Dat ging gewoon zo, je wist
niet beter. Recycling zat toen al in onze genen.
Alle bruikbare gesloopte materialen zoals
dakpannen, planken en balken werden netjes
gesorteerd, opgeslagen en verkocht tegen
scherpe prijzen. Gebruikte spijkers in een
doperwtenblikje kostten bijvoorbeeld slechts
tien cent. Zoetermeer was een groeistad en
vlakbij ons bedrijf aan de Bleiswijkseweg
verrezen de eerste volkstuintjes. Mensen
bouwden er schuurtjes en kippenhokken. Zo
groeide onze klantenkring gestaag. Op een
gegeven moment raakten de gebruikte materialen op door de komst van de sloopkogel.
Tijd was geld. Alles werd rigoureus gesloopt
en naar de vuilstort gebracht. We moesten
een andere koers varen! De vraag naar nieuwe
bouwmaterialen, keukentjes en kastjes betekende de start van Bouwhof BV in 1979.”
20.000 M2 BOUW, SANITAIR, KEUKEN
EN INTERIEUR
“Helaas brandde in 1998 onze bouwwinkel
volledig af door kortsluiting. De vlammen schoten het dak uit, het was vreselijk om te zien.
’s Avonds rond 23.00 uur meldde de brandweercommandant dat er niets meer te redden
viel. Gelukkig waren we goed verzekerd en vier
maanden na het drama was onze complete
nieuwe bouwwinkel van 4.500 m2 aan de
Edisonstraat 111 een feit. Het liep gelijk goed
en al snel groeiden we uit ons jasje. Daarom

namen we in 2008 het voormalig distributiebedrijf van Peek & Cloppenburg aan de Edisonstraat 115 over. Het pand werd volledig gestript
en voorzien van een eerste verdieping, zodat er
20.000 m2 wonen & bouwen ontstond.”
ASSORTIMENT, WOONBELEVING
& VAKKUNDIG PERSONEEL
“Ons totaalconcept: “Bouwhof. Bezig met je
huis” biedt een zeer uitgebreid assortiment en
complete woonbeleving. Op de begane grond
vind je werkelijk alles wat je nodig hebt voor
een verbouwing en op de eerste verdieping
kun je volop inspiratie opdoen in een showroom
met de nieuwste woontrends. Bij Brasserie
Vandaag kun je even bijkomen onder het genot
van huisgemaakte, verse producten. Onze vakkundige medewerkers staan voor je klaar met

deskundig advies. Zo profileren we ons. Kun je
zelf de klus niet klaren? Dan is ons eigen montageserviceteam dé oplossing. Ook hebben we
onder de naam Bouwhof BPG een eigen groothandel voor de zakelijke klant. Inmiddels ben ik
bezig met de bedrijfsopvolging met mijn zonen
Ewout, Dirk jr. en Jan-Bart. Achter de geraniums
zitten, is niets voor mij! Dus zie je mij nog regelmatig op de werkvloer.”
FEESTELIJKE ACTIES
“We beseffen heel goed dat we het 40-jarig
jubileum te danken hebben aan onze klanten.
Daarom willen we ons feestje samen met ze
vieren. In het kader van het 40 jarig bestaan
hebben wij een jaar lang acties. Houd onze
website, social media en kranten in de gaten
voor meer feestelijke acties!”

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

op Woensdag 25 en donderdag 26 december 2019 vieren wij kerst samen met u
KERST BRUNCH

Kerstdiner Sweet Lake Italy

Kerstdiner l’Elephant

wij serveren een
uitgebreide kerstbrunch
in onze feestelijke zaal

in ons italiaanse restaurant sweet
lake italy serveren wij een viergangen
kerstdiner, bereid door onze topchefs

Exclusief vijfgangen kerstdiner in
restaurant L‘elefant. ontvangst met
een aperitief en een heerlijke amuse

Vanaf ons kerstbuffet verzorgen wij

Op tafel verzorgen wij

Kerstmenu

Soep
• Bouillon van gevogelte
met verse groenten en kruiden

• Antipasti (sharing dishes)
• Een selectie van Italiaanse specialiteiten
• Vers gebakken brood en heerlijke smeersels

Voorgerecht
• Gemarineerde spicy gember zalm
• Gedroogde pancetta

Koud buffet
• Luxe boerenbroden en Italiaanse broodsoorten
• Plateau van (inter)nationale kaassoorten
• Italiaanse ham en worst specialiteiten
• Diverse soorten gerookte vis
• Luxe mini broodjes met smeersels
• Salade buffet, zoetwaren en Kerststollen

Tussengerecht
• Bouillon van gevogelte met bospaddestoelen

Soep
• Pastinaaksoep met bospaddenstoelen

Hoofdgerecht
• Kalfsentrecôte, zwarte knoflookjus
• Aardappelgratin, pompoencréme
en groene asperges

Tussengerecht
• Kort gebakken tonijn, gamba, antiboise
• Couscous en groene asperges

Warm buffet
• Gebraden kalkoenfilet met cranberries
• Pasteibakje met klassieke kalfsragout
• Beenham met honingmostersaus
• Diverse soorten quiche
• Roseval aardappels
• Strudel van zalm en wintergroenten

Dessert
• Feestelijk Kerstdessert

Dessertbuffet
• Omelet Siberienne
• Heerlijke taarten
• Panna cotta
• Tiramisu, bavarois en fruit
Kinderbuffet
• Knapperige frites
• Diverse snacks
• Appelmoes
• Poffertjes

Tijd

Hoofdgerecht
• Reerugfilet, gemarineerde vijg, portjus
• Structuren van biet
Dessert
• Proeverij van Kerstdesserts

U kunt reserveren op het hele en halve uur
vanaf 16.00 uur (1 zit max 2,5 uur)

PrijS

Volwassenen € 49,50 p.p.
Kinderen van 3 t/m 12 jaar € 19,50 p.p.
Kinderen tot 3 jaar gratis

Tijd

Van 18.00 tot 22.30 uur

PrijS

Volwassenen € 61,50 p.p.

Entertainment

Tijdens het kerstdiner kunnen de kinderen
gebruik maken van ons speelparadijs.

Tijd

Van 12.00 tot 14.30 uur

PrijS

Volwassenen € 39,50 p.p.
Kinderen van 3 t/m 12 jaar € 19,50 p.p.
Kinderen tot 3 jaar gratis

Entertainment

Tijdens het kerstdiner kunnen de kinderen
gebruik maken van ons speelparadijs.

Scheglaan 12
2718 KZ Zoetermeer
079 - 368 42 42
info@dekkerzoetermeer.nl
www.dekkerzoetermeer.nl

FUN Op beide Kerstdagen kunnen de kleine Kerstgasten gebruik maken van ons indoor speelparadijs.
Bowlen Op 1e en 2e Kerstdag is het ook mogelijk om uw brunch of diner te combineren met een uur bowlen. Ons bowlingcentrum is geopend van 11.00 tot 23.00 uur.
De prijs van een bowlingbaan bedraagt 32,50 per baan per uur (max. 6 personen per bowlingbaan). Graag vooraf reserveren.

Escape Room Een avontuurlijke ontsnapping beleven tijdens de kerstdagen? Reserveer dan één van onze vier escape rooms bij Dekker Zoetermeer.
De escape rooms zijn geopend van 12.30 tot 19.30 uur. Graag vooraf reserveren. Minimaal 2 en maximaal 5 personen per escape room.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden Voor de kerstarrangementen hanteren wij een volledige vooruitbetaling, uiterlijk 16 december 2019.
Bij annuleren na 16 december 2019 ontvangt u van ons een voucher ter waarde van het betaalde bedrag. Dit tegoed mag vrij worden besteed binnen
Dekker Zoetermeer met uitzondering van onze partners.
Kerst- of Nieuwjaarsborrel Buiten de feestdagen om een feestelijke Kerst- of Nieuwjaarsborrel organiseren? Ook hiervoor bieden wij diverse arrangementen.
Voor meer informatie kunt u direct contact opnemen via 079 - 368 42 42 of sales@dekkerzoetermeer.nl.

Namens alle medewerkers van Dekker Zoetermeer wensen wij iedereen FIJNE feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar!

Vier jaar geleden startte Mark van Es zijn vloerenspeciaalzaak All In Floorstore volgens een concept.
“De vloer is de basis van het huis en moet vele jaren
meegaan. De juiste vloer kiezen is een lastige beslissing.
Sfeerproeven op locatie is essentieel. Uitstraling en
gebruikersgemak moeten naadloos aansluiten bij klantenwensen. Welke vloer past het best bij de verwachtingen?
Daar draait het om! We willen realistische vloerideeën
presenteren en een totaalconcept inclusief een all-in prijs.
Onze klanten weten dus vooraf precies waar ze aan toe
zijn en van het één kwam het ander,” vertelt Mark.

LANSINGERLAND

WANNEER KIES JĲ VOOR
ÉÉN GROTE RADIATOR?

“De laatste jaren ontstond er steeds meer
vraag naar vloerverwarmingssystemen met
het oog op duurzaam stoken, een hoger rendement en lagere kosten. Vorig jaar zijn we dan
ook begonnen met Home Vloerverwarming.
Na aanleg van het vloerverwarmingssysteem
verwerken we de vloer op de juiste wijze rekening houdend met de specifieke eigenschappen. Verder werken we met eigen personeel.
Een krachtenbundeling die resulteert in het
aanbieden van een compleet vloerconcept,
kwaliteit én continuïteit. Alle werkzaamheden
hebben we namelijk in eigen beheer: van het
afbreken en afvoeren van de oude vloer tot en
met de plaatsing en de afwerking van de nieuwe vloer. Er is dus één aanspreekpunt en dat
ervaart men als zeer prettig. Vloerverwarming
levert naast comfortabel en duurzaam woongenot ook meer inrichtingsmogelijkheden op
door verwijdering van de radiatoren.”
VAN HET ÉÉN KWAM HET ANDER!
“Mensen zien dat hun vloerproject vakkundig
en gedisciplineerd begeleid wordt. Daardoor
kregen we meer vraag naar andere werkzaamheden zoals stuc- en schilderwerk en voorbereidend installatiewerk voor de nieuwe badkamer
en/of keuken. Optische verfraaiing en een
moderne uitstraling realiseren we door de
plaatsing van zwarte staallookdeuren en kozijnen
die nu helemaal hot zijn. Van het één kwam het
ander. Naast All In Floorstore & Home Vloerverwarming biedt Homewoonconcepten het
totaalplaatje waaronder al onze renovatiewerkzaamheden gebundeld zijn. Op papier zijn we
nog drie verschillende concepten onder één
dak, maar eind 2019 treden we naar buiten onder

één naam Homewoonconcepten inclusief onze
nieuwe website: www.homewoonconcepten.nl
die nu in ontwikkeling is.”
ECOLOGISCH VERANTWOORD
“We denken vooruit en willen ecologisch verantwoord bezig zijn. Hoe voer je bijvoorbeeld
materialen duurzaam af? Welke vloeren zijn
ecologisch gezien de beste optie? We leveren
bijvoorbeeld uitsluitend pvc-vloeren van 100%
nieuw pvc en weekmakervrij. Dat betekent dat

er geen chemische
stoffen in verwerkt
zijn die door de
vloerverwarming
vrij kunnen komen. Een andere
verwarmingsmethode wordt ook
steeds belangrijker. Zo leggen
we vloerverwarming aan waarmee men op lagere temperatuur kan stoken. We brengen dus
de cv-temperatuur van de ketel naar beneden,
zonder vermindering van de warme-afgifte.
Onze vloerverwarmingssystemen zijn ook geschikt voor warmtepompen die al op een veel
lagere temperatuur functioneren. Als men in de
toekomst een warmtepomp wil, dan is het door
ons geïnstalleerde vloerverwarmingssysteem er
klaar voor. Tot slot kunnen we concurreren met
de grote bouwmarkten door het inkoopvoordeel van de grote fabrikanten. Nieuwsgierig?
Kom gerust langs en ontdek de vele opties!”

HOME WOONCONCEPTEN
Van Leeuwenhoeklaan 8A
(1e verdieping)
2713 RB Zoetermeer
T 079 - 2340 777
E info@homewoonconcepten.nl
W www.homewoonconcepten.nl

WIJZIGINGEN IN BOX 3 VANAF 2022
VOORAL GUNSTIG VOOR SPAARDERS,
BELEGGERS GAAN MEER BETALEN

COLUMN WIL KEULERS
W.P. Keulers
Wijnkamp & Keulers Fiscaal Juristen Zoetermeer B.V.

De huidige box 3 belastingheffing is met de huidige rentestanden op spaarsaldi niet te handhaven, dat heeft
inmiddels ook de hoogste belastingrechter aangegeven. Hoewel de minister van Financiën weigert generiek
belastingverlagingen te overwegen en teveel geïnd belastinggeld (“meevallers”) naar de burgers terug te
sluizen, komt er nu toch enige beweging.
Mondjesmaat en overduidelijk ‘met lange tanden’
gaan spaarders worden ontzien. Beleggers en
particuliere huizenverhuurders moeten de Staat
compenseren, zo zijn de plannen. Niet meteen,
er is een aantal jaren “kieskauwen” nodig om
het allemaal te kunnen regelen. Men hoopt
overduidelijk dat treuzelen en aankondigen
dat het allemaal beter gaat worden de rechter
terughoudend zal laten zijn de huidige box
3-regeling onverbindend te doen zijn. In 2022
moet het allemaal geregeld zijn.

SPAARDERS, RUIME VRIJSTELLING
Degenen, die sparen op de bank en niet
(willen) beleggen, zullen geen belasting meer
betalen over de eerste € 440.000. Weliswaar is
er nog wel sprake van een vastgesteld inkomen
van 0,09% bij de huidige lage rentestand,
echter er is een belastingvrijstelling voorzien
van € 400 per fiscaal partner, dus dat betekent
dat voor beide partners tezamen ca € 880.000
buiten de heffing kan blijven. Daarmee is beter
aangesloten bij het aanhoudend zeer lage en
mogelijk toekomstig negatief rendement op
spaargeld.

beleggingen leningen niet meer integraal in
aftrek komen, zal moeten worden bezien of
“omzetten” niet lastig zal zijn. Aandelenkoersdalingen tegen het einde van het jaar en kosten
zullen de pret wel wat drukken. Er wordt gestudeerd op wetgeving om dit soort handelen te
ontmoedigen, zo wordt gedacht aan een mix,
die in aanmerking moet worden genomen en
aan verschillende peildata, dat heeft uiteraard
als nadeel dat er een heel controlesysteem moet
worden opgezet. Niettemin, wellicht dat dit met
data-analyse is op te lossen, we zullen zien.

BELEGGEN MET GELEEND GELD
Beleggingen in aandelen en vastgoed met
geleend geld, bijvoorbeeld van de eigen BV, is
met de huidige lage rente financieel gunstig.
De rendementen zijn nogal eens hoger dan het
thans geldende fictieve rendement. Beleggen

BETER AANSLUITEN BIJ MOGELIJK
RENDEMENT
Ook bij andere beleggingen wordt meer aangesloten bij het werkelijk behaalde rendement.
In het wetsvoorstel wordt het vastgestelde (forfaitaire) rendement op de ‘overige bezittingen’
gesteld op 5,3% van de waarde. Het gaat om
verschillende vermogensbestanddelen, zoals
aandelen, obligaties, een tweede woning, een
vakantiehuisje, beleggingspanden etc. Het
werkelijke behaalde rendement op deze
overige beleggingen doet niet ter zake, er
wordt een vastgesteld gemiddelde in aanmerking genomen. Dit betekent dat beleggers,
die hogere rendementen dan 5,3% denken te
kunnen behalen, in box 3 nog steeds beter af
zullen zijn. Degenen, die dat niet denken te
zullen halen, moeten uitzien naar alternatieven.
Het is duidelijk dat dit nieuwe voorgestelde
systeem gedoe met zich mee zal brengen.
Slimmerikken zullen proberen op 1 januari
spaargeld te hebben en op 2 januari weer te
gaan beleggen. Niettemin, omdat bij overige

De dienstverlening omvat fiscale- en juridische dienstverlening. Tax-planning op het gebied van inkomstenbelasting
vennootschapsbelasting, successierecht, btw en overdrachtsbelasting is een belangrijk onderdeel. Verder wordt
deze dienstverlening geïntegreerd met adviezen op juridisch en financieel gebied. Waar nodig kunnen zowel op
gebied van belastingrecht en bestuursrecht alle juridische procedures gevoerd worden tot in hoogste instantie.

met geleend geld wil de wetgever zwaarder
gaan belasten en wellicht zelfs tegengaan. Dat
is gek, want de ECB beoogt met onderhand
negatieve rente, lenen te stimuleren. Zo wordt
de belegger fraai in de bankschroef genomen,
lage en negatieve rente door de ECB en toch
belasting heffen door de Nederlandse Staat.
Beleggingen met leningen moeten tegen een
afzonderlijk forfaitair rendement in aanmerking
worden genomen, zo is het plan.

NIET MEER AFTREK VAN SCHULDEN, MAAR
AFTREK VAN (VASTGESTELDE) KOSTEN
Het forfaitaire rendement zal zijn gebaseerd
op de gemiddelde hypotheekrente van het
voorgaande jaar en bedraagt 3,03%. De aftrek
van schulden gaat dus tegen 3,03%, er is sprake
van een beperking in de aftrek van schulden
en een verhoging van het in aanmerking te
nemen forfaitaire rendement. Voor ‘overige
bezittingen’ bedraagt dit 5,33%. Waar dus
in het huidige systeem bij een belegging van
€ 500.000 met geleend geld € 0 werd belast,
wordt dit nu € 11.500 tegen 33%, dus € 3.795
te betalen IB.

FORMULE:
Box 3 belasting =
(0,09% x spaarvermogen) +
(5,33% x overige bezittingen) –
(3,03% x schulden) x 33%

REKENEN
Alternatieven voor box 3 zijn inbrengen in een
BV, een fonds voor gemene rekening of ondernemen in plaats van beleggen. Te verwachten
valt dat voor deze uitwijk de eisen voor regelingen, die het ondernemen moeten stimuleren,
worden aangescherpt. Zo is voor afschrijvingen
van onroerende zaken in een BV al geen
ruimte meer en zullen MKB-winstvrijstelling
en bedrijfsopvolgingsregelingen wel aan zwaardere eisen worden onderworpen. De Staat wil
heffen, vooral over vermogens die bij ouderen
aanwezig zijn. Het tegengaan van uithollen van
vermogens door de combinatie, inflatie en
vermogensbelasting is met deze maatregelen
noch doel noch het resultaat.
Het is maar dat u het weet.

Wij zijn verhuisd naar de Baron de Coubertinlaan 6
te Zoetermeer. Correspondentieadres:
Postbus 289, 2700 AG Zoetermeer.
Het telefoonnummer is ongewijzigd.
Het telefoonnummer van de advocatenlijn
is gewijzigd in 06 - 124 125 93.
Wijnkamp & Keulers
Baron de Coubertinlaan 6, 2719 EL Zoetermeer
079 - 342 85 55 • wijnkamp@keulers.nl • www.keulers.nl

De tijd staat niet stil. Ieder jaar
ontstaan er nieuwe keukentrends.
Van minimalistisch tot nostalgisch.
Intense kleuren bruin, blauw en
groen of juist neutrale grijstinten in
combinatie met mat zwart, koper
of goud. In 2018 lag de focus o.a.
op het gebruik van veel natuurlijke
materialen zoals hout, natuursteen,
beton en metaal. Die trend zet
zich in 2019-2020 voort in diverse
stijlen van trendy tot klassiek met
verrassende accenten, kleuren en
details die iedere keuken uniek en
compleet maken.

LANSINGERLAND

BEN JE NIEUWSGIERIG NAAR DE
KEUKENTRENDS VAN 2019-2020?
“Innoveren resulteert in profileren,”vertelt Willem van Capelleveen. “In onze showroom tonen we dé keukentrends van 2019-2020 zoals
“Face” van Artego in Steel gecombineerd met
goudbruin eiken, Dekton Xgloss en geborsteld
roestvrijstaal. De XL-onderkasten van 84,5 cm
hoog leveren nog meer kastruimte op. Met de
nieuwe “Feel-serie” van Artego hebben we ook
nog een zeer commerciële vernieuwing in petto. Verder biedt ons huismerk Smart Collection
volop perspectief voor klanten die net even iets
anders willen. Een puur Nederlands concept
met een uitgebreide collectie voor ieder budget. De uitstraling is stoer, robuust en industrieel. Kies je voor zijdeglans lak en fineerbeits in
strak greeploos gecombineerd met gouden
accenten? Of prefereer je de trendkleur ultramat, een karakteristiek houten basis en een
marmerlook werkblad? Met de Smart Collection kun je alle kanten op!”
PERSOONLIJKE SMAKEN VERFIJNEN!
“De keuken is het kloppend hart van het huis.
Daar gebeurt het allemaal. Lekker borrelen,
samen koken, eten, dromen delen en gezellig
samen zijn. Het is de plek waar je tot rust komt
na een hectische werkdag. Na inspanning volgt
immers ontspanning. Een nieuwe keuken koop
je echter niet iedere dag! Dat beseffen wij heel
goed. Klanten komen met een idee en daar ligt

nou precies onze uitdaging. Stap-voor-stap meedenken is onze passie. In een ongedwongen
sfeer vertalen we ideeën naar een realistische
3d-sfeer-impressie. We verfijnen persoonlijke
smaken en nemen daar uitgebreid de tijd voor.”
WE KOESTEREN ONZE KLANTEN!
“Onze kracht schuilt in mond-tot-mondreclame.
Een kwestie van betrouwbaarheid en aandacht
voor details. Inmiddels zitten we al 21 jaar in
Zoetermeer en blijkbaar doen we het goed.
Het kost nu eenmaal tijd om een gevestigde
naam op te bouwen én te behouden. Op onze
website lees je de meest recente ervaringen
van onze klanten. Onze klantgerichte begeleiding, de professionele montage en service worden uitermate hooggewaardeerd. Op de gemiddelde score van 8,6 uit de laatste 125
beoordelingen zijn we dan ook erg trots. Zowel
achter als voor de schermen zijn we een echt
familiebedrijf. Mensen kopen hier hun eerste
én hun laatste keuken. Onze klanten zijn wandelende visitekaartjes die we koesteren. Ze adviseren hun kinderen, familie en vrienden om bij
ons eens te komen kijken. We hebben gewoon
veel te bieden. Zo vervangen we ook delen van
keukens zoals aanrechtbladen, inbouw-apparatuur, fronten en/of kleine onderdelen. Nieuwsgierig naar de nieuwste keukentrends? Kom
gezellig langs en doe volop inspiratie op!”

WIM VAN DER HAM KEUKENS
Wattstraat 14
(tegenover de Pelgrimshoeve)
2723 RC Zoetermeer
T 079 - 33 00 900
Theresiastraat 168-178
2593 AT Den Haag
T 070 - 383 50 10
E info@wimvanderhamkeukens.nl
W www.wimvanderhamkeukens.nl

“De herfst neemt geen
blad voor zijn mond”
Just notarissen ook niet!
Regel uw notariele zaken (testament, levenstestament,
schenkingen etc.) voor het einde van het jaar!
Levering en hypotheekakte voor €

JUST | Notarissen
Bredewater 22
2715 CA Zoetermeer

755,-

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

079 323 97 61
www.justnotarissen.nl

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