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De 27-jarige Michael en zijn vrouw Joyce 
(36) leiden samen MvdB. Michael is 
verantwoordelijk voor de montage en 
reparatie en Joyce verzorgt de boek-
houding en verkoop. MvdB is eind vorige 
maand verhuisd naar het nieuwe pand 
aan de Prismalaan West. Hét adres voor 
de verkoop en onderhoud van garage-
deuren, overheaddeuren, docking syste-
men, rolluiken, snelroldeuren en zon-
wering. “Van nieuwbouwmontage tot 
de reparatie van oude deuren en onder-
houd. We doen alles”, zegt Michael, die 
met ‘wij’ zijn groeiende team bedoelt. 
Per 1 oktober heeft MvdB een mede-
werker in dienst en onlangs is er ook een 
stagiair bijgekomen. “Het vorige pand 
was te klein geworden. En dit lijkt nu al 
te klein”, zegt Michael, terwijl hij om 
zich heen kijkt. Binnenkort rijdt zelfs 
een tweede werkbus van MvdB rond. 
“Ik werk vooral in de regio, maar kan 
heel het land door.” 

ONDERHOUD IS BELANGRIJK
Normaal gesproken schaf je slechts 
enkele keren in je leven een garagedeur 
of zonwering aan. Dan wil je natuurlijk 
dat het product goed is. “Het is de be-
doeling dat een garagedeur twintig jaar 
meegaat en voor zonwering geldt ook 
ongeveer tien tot twintig jaar, maar dan 
moet je het wel goed onderhouden. 
Mensen vergeten ook hoe belangrijk het 

Prismalaan West 67
2665 PC Bleiswijk
06 - 24 16 83 47
info@mvdbservice.nl
www.mvdbservice.nl

GARAGEDEUR OF ZONWERING 
NODIG? HIER MOET JE ZIJN: MvdB

is om onderhoud te verrichten aan iets 
dat rolt, zoals een rolluik of overhead-
deur. Daar zitten veel slijtagepunten op. 
Het kan altijd gebeuren dat een moertje 
of boutje los trilt. Om dat te voorkomen 
bied ik klanten elk jaar een onderhouds-
contract aan.”

DRUK
Vanwege corona heeft MvdB het nog 
drukker dan normaal. “Omdat iedereen 
thuis zit, gaat men met het huis aan de 
slag. Ik ben nu vooral druk met zonwerin-
gen en garagedeuren plaatsen. Als een 

klant interesse toont, kom ik langs met 
informatiefolders en gaan we samen de 
mogelijkheden bespreken. Binnen onge-
veer acht of negen weken is bijvoorbeeld 
de garagedeur gemonteerd.”

PERFECTIONISTISCH
Michael heeft nu drie jaar zijn eigen on-
derneming, maar zit al tien jaar in het 
vak. “Ik ben perfectionistisch ingesteld. 
Doordat wij zo klein zijn, kan ik zelf de 
kwaliteit waarborgen. Het is hard werken, 
maar je krijgt er wel wat voor terug. Het 
is ook leuk dat ik het samen met Joyce 
doe. En gelukkig hebben wij nooit ruzie 
met elkaar”, zegt hij met een glimlach.

OPVOLGING
Later is wellicht het hele gezin werkzaam 
binnen het bedrijf. De oudste zoon van 
Michael en Joyce is tien en de jongste 
bijna twee jaar. Joyce: “De jongste is een 
Bob de Bouwer, hij kan later de montage 
doen. De oudste kan helpen met de 
boekhouding en verkoop. Dan wordt de 
naam MvdB en Zonen.” 

Zodra je Michael van den Berg spreekt, 
weet je meteen dat je met een vakman 
te maken hebt. Drie jaar geleden 
begon hij zijn eigen onderneming: 
MvdB Service. Dé specialist voor de 
verkoop en onderhoud van deuren, 
voor zowel particulieren als bedrijven. 
Samen met zijn vrouw Joyce runt hij 
het snelgroeiende installatiebedrijf, 
net over de ‘grens’ bij Bleiswijk.
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“DOORDAT WIJ ZO 
KLEIN ZIJN, KAN IK ZELF DE 
KWALITEIT WAARBORGEN”



“Zodra er een woning op Funda 
verschijnt, barsten de aanvragen voor 
bezichtigingen los,” vertelt directeur 
Ronald van ’t Hof. “Als verkoopmakelaar 
begeleiden wij verkopers tijdens het 
complete verkoopproces waarbij wij 
streven naar een maximale verkoopprijs. 
Daarnaast schakelen verkopers ons vaak 
in als aankoopmakelaar voor hun nieuwe 
woning. Als aankoopmakelaar begeleiden 
we dus potentiële kopers bij de zoek-
tocht naar hun droomwoning. Een 
nieuwe woning koop je namelijk niet 
iedere dag. Voldoet de woning wel 
aan jouw eisen nu én in de toekomst? 
Betaal je wel de juiste koopsom? Zijn 
er verborgen gebreken? Hoe ziet het 
bestemmingsplan eruit? Het hoofd 
koel houden is essentieel. Zeker in een 
oververhitte woningmarkt waar potentië-
le kopers bang zijn om de boot te 
missen. Zij laten zich leiden door de waan 
van de dag en uitspraken van economen. 
Niemand kan echter de toekomst voor-
spellen. Maar als aankoopmakelaar 
weten we wel wat de reële waarde van 
de woning is. Overbieden kan, maar 
er zijn grenzen.” 

AL 60 JAAR TRANSPARANTE AANPAK!
“Onze kracht? Innovatie, eerlijke voor-
lichting én persoonlijke begeleiding! 
Zo profileert Van ’t Hof Makelaardij 
Zoetermeer zich al zestig jaar op het 

Duitslandlaan 430
2711 BN Zoetermeer
079 – 342 27 88
06 – 537 63 331
info@vanthof.nl
www.vanthof.nl

HET HOOFD KOEL HOUDEN IS ESSENTIEEL 
IN EEN OVERVERHITTE WONINGMARKT!

gebied van verkoop, aankoop en 
taxatie,” vervolgt Ronald die met 27 jaar 
ervaring de nestor van het team is dat 
verder bestaat uit Roy Davids, Hilde 
Janssen en Wilma Verboom. “Tijdens de 
bezichtigingen, waar we zowel bij ver- als 
aankoop nog steeds uitgebreid de tijd 
voor nemen, willen we de mensen vooral 
een gevoel meegeven. Ga eens op de 
bank zitten en stel jezelf de vraag: “Zou 
dit mijn woning kunnen zijn?” Mensen 
zijn vaak ongeduldig, maar de zoektocht 
naar de ideale woning kost nu eenmaal 
tijd. Als NVM-makelaar/taxateur hebben 
we de kennis en de ervaring om het aan-
koop- en verkoopproces in goede banen 
te leiden en staan we garant voor verant-
woorde beslissingen. Heb je de knoop 
voor de aankoop van jouw droomwoning 
doorgehakt? Onze onafhankelijke 
hypotheekadviseur Marcel Scheffers 
bespreekt in een gratis oriënterend 

gesprek de hypotheekvorm die het best 
bij jouw situatie past!”

WAT IS JOUW WONING WAARD?
“In Zoetermeer zijn ruim 11.000 huizen-
zoekers actief en er staan slechts 750 
woningen te koop. Nu worden er zelfs 
woningen boven de vraagprijs verkocht. 
Het is dus een goede tijd om je woning 
te verkopen! Maar wat is een realistische 
vraagprijs? Tijdens de gratis waardebe-
paling krijg je een indicatie van de actue-
le waarde en kun je vragen stellen over 
het verkoopproces. Binnen welke termijn 
wil je je woning bijvoorbeeld verkopen? 
Is er een klik? Dan bepalen we samen de 
verkoopstrategie waarna we de woning 
op o.a. onze eigen site, Funda en Face-
book plaatsen. Uiteraard coördineren en 
begeleiden we het complete verkoop-
proces: van de bezichtigingen, de onder-
handelingsfase, ondertekenen koopakte 
t/m ondertekening van de akte van leve-
ring bij de notaris. We zorgen ervoor dat 
mensen zonder stress hun huis verkopen 
van villa t/m het allerkleinste apparte-
ment en alles wat daar tussenin zit.”

makelaardij

Dagelijks is er nieuws over de hectische woningmarkt. 
Zo nam sinds Covid-19 het aantal te koop staande 
huizen van doorstromers toe. Zij willen nu hun slag 
slaan en huizenzoekers willen vooral groter en groener 
wonen. Niet gek als je bedenkt dat we maandenlang 
door corona bijna volledig op ons eigen huis waren 
aangewezen voor werk én ontspanning. Daarnaast 
spelen de lage hypotheekrente en de realisatie van 
minder nieuwbouwprojecten een rol in het aan- en 
verkoopproces. Hoe begeleidt Van ’t Hof Makelaardij 
Zoetermeer haar cliënten in deze roerige woningmarkt?
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Ronald van ‘t Hof - makelaar Roy Davids - makelaar

Hilde Janssen - makelaar Marcel Scheffers - financieel adviseur



“Oorspronkelijk hield mijn vader, Herman 
Stork sr., zich bezig met het plaatsen van 
zand- en cementvloeren. Van het één 
kwam het ander. In 1965 huurde hij bij 
boer Kneppers aan de Rokkeveenseweg 
een grote schuur en daar startte hij met 
de verkoop van rollen tapijt. Een unieke 
formule die al snel succesvol bleek. Uit-
eindelijk zijn we begin jaren ’70 verhuisd 
naar de huidige locatie in de Dorpsstraat 
vanwege de betere bereikbaarheid voor 
onze groeiende klantenkring. Het was in 
die tijd heel normaal dat je als gezinslid 
je steentje bijdroeg aan de winkel. Na 
diverse textielopleidingen en de oplei-
ding tot interieurstylist ontwikkelde mijn 
passie voor interieuradvies zich razend-
snel. Naast het leveren en plaatsen van 
alle soorten vloerbedekking en raam-
decoraties zijn we ook gespecialiseerd in 
behang, verf, binnenzonwering, vloer-
kleden en trendy woonaccessoires waarbij 
het juiste interieuradvies essentieel is!” 
  
WIJ CREËREN EEN ECHT 
THUISGEVOEL MET DESKUNDIGE 
INTERIEURADVIEZEN!
“Vanaf half maart zaten mensen nood-
gedwongen door Covid-19 voornamelijk 
binnen. Vakantieplannen werden uit-
gesteld en zo ontstond er steeds meer 
behoefte om het interieur aan te pakken. 
De interieurwensen varieerden van een 

Dorpsstraat 43
2712 AC Zoetermeer
079 - 316 67 307
06 - 513 82 976
info@storkinterieurspecialist.nl
www.storkinterieurspecialist.nl

STORK INTERIEURSPECIALIST VIERT 55-JARIG 
JUBILEUM IN DE OKTOBER WOONMAAND 
MET AANTREKKELIJKE KORTINGEN OF PRIJZEN! 

ander kleurtje op de muur, een trapmeta-
morfose, een trendy visgraat pvc-vloer, 
andere raambekleding tot en met een 
compleet interieurplan voor specifieke 
ruimtes. Mensen waren dus meer met 
hun huis bezig. Dat merkten we direct. 

Via Facetime en WhatsApp ontvingen we 
foto’s van de huisinrichting en verzoeken 
om interieuradviezen. Gelukkig komen 
we nu weer bij de mensen thuis voor het 
maken van een interieurplan. Allereerst 
brengen we op basis van de plattegrond 
alle woondetails zorgvuldig in kaart zoals 
de favoriete stijl, kleuraccenten, (nieuwe) 

Toeval bestaat niet. Tijdens de Oktober Woonmaand 2020 
bestaat Stork Interieurspecialist exact 55 jaar. “Door 
Covid-19 kunnen we ons jubileum helaas niet uitbundig 
vieren, maar we willen onze klanten in de “Woonmaand” 
wel verrassen met aantrekkelijke kortingen,” vertelt 
interieurstylist Monique Wondergem-Stork die samen met 
haar man Leon, zoon Bas en een bevlogen team inmiddels 
een begrip is in Zoetermeer en omstreken op het gebied 
van stofferen, confectioneren en decoreren van woningen 
en projecten. Hoe is het familiebedrijf ooit gestart met 
sfeer en gezelligheid creëren in huis?
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DRAAI IN DE OKTOBER 
WOONMAAND AAN HET RAD 
VAN FORTUIN EN ONTVANG 

EEN AANTREKKELIJKE 
KORTING OF PRIJS!

meubels, accessoires en materialen. 
Vervolgens nemen we diverse soorten 
stalen mee, zodat onze klanten het 
kleur- en lichtverschil per ruimte kunnen 
beoordelen. Een interieurplan op basis 
van het zelfgemaakte moodboard resul-
teert uiteindelijk in de juiste uitstraling 
die past bij de persoonlijke smaak. Zo 
behoeden we klanten voor miskopen.”

STYLIST VOOR VT-WONEN 
& DESIGN BEURS
“Adviseren als interieurstylist op de 
Design Beurs 2019 was de kroon op mijn 
werk. De adviezen liepen erg uiteen: van 
kleuradvies en rust creëren aan de muren 
tot meubelindelingen. Mijn vakkundig-
heid en passie delen met mijn klanten is 
dan ook het allerliefste wat ik doe. We 
zijn betrokken, betrouwbaar en geven 
oprechte adviezen. Zo gaan we graag in 
de schoenen van onze klanten staan. We  
weten namelijk precies wat we verkopen. 
Laat je inspireren en kom gewoon eens 
langs. Niet voor niets is ons motto: Voor 
elk budget een juist advies, kom naar 
Stork Interieur en kies!”

Sjaak en Bas, stoffeerders Odette en Eva, verkoop

Leon en Monique

Anneke, administratie 
en Tom, maatnemer en verkoop



Oranjelaan 54
2712 GE Zoetermeer
06 - 180 171 70
info@ferrybakkenes.nl
www.ferrybakkenes.nl
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“Het schildersvak is mij met de paplepel 
ingegoten. Mijn vader was schilder en 
vanaf m’n twaalfde jaar liep ik al met hem 
mee tijdens schoolvakanties. Na mijn 
timmermansopleiding heb ik bij een 
ambachtelijk timmerbedrijf in Den Haag 
alle facetten van het timmeren, tegelen, 
stukadoren en schilderen geleerd. 
Uiteindelijk vond ik het vak schilder & 
stukadoor toch het meest boeiend. Bij 
een stukadoorsbedrijf leerde ik vervol-
gens de fijne kneepjes van het vak.” 

“Elf jaar geleden besloot ik voor mezelf 
te beginnen. Zo verzorg ik al het binnen- 
en buiten schilder- en stukadoorswerk 
voor particulieren en VvE’s in de regio’s 
Den Haag en Zoetermeer. Mond-tot-
mond-reclame resulteert in een voort-
durende stroom van nieuwe opdrachten. 
Na goedkeuring van mijn nauwkeurig 
gespecificeerde offerte ga ik zo snel 
mogelijk aan de slag. Mensen weten 
dus vooraf precies waar ze aan toe zijn, 
zonder verrassingen achteraf. Uiteraard 
is een offerte kosteloos en vrijblijvend.”  

PERFECTIONISTISCHE AANPAK
“Het klinkt gek, maar eigenlijk doe ik te 
veel voor mijn klanten. Als perfectionist 
moet mijn schilder- en stucwerk gewoon 
goed zijn. Met minder neem ik zelf geen 
genoegen. Goede communicatie met 
m’n klanten resulteert in maatwerk. 
Iedere verf- en stucklus, van klein tot 
groot, pak ik zorgvuldig aan. Klanten 
verwachten dat je alles volgens planning 
tot in de puntjes verzorgt en netjes 
achterlaat. Dat is voor mij de normaalste 
zaak van de wereld!” 

MET HET OOG VAN DE MEESTER
Naast de erkende schilder- en stuka-

BEN JE OP ZOEK NAAR EEN SCHILDER & 
STUKADOOR MET HART VOOR ZIJN VAK?

doorsdiploma’s Aspirant en Gezel 
heeft Ferry de afgelopen drie jaar in 
Veenendaal de opleiding tot Meester 
Restauratiestukadoor gevolgd. In ver-

schillende modules leerde hij bijzondere 
technieken op het gebied van restauratie 
en decoratie van plafonds, lijstwerken en 
ornamenten. “Is restauratie niet meer 
mogelijk? Dan maak ik het oorspronkelijke 
plafond precies na,” vervolgt Ferry. 

“Ook het ontwerpen en realiseren van 
authentieke en moderne plafonds 
behoort tot de mogelijkheden. Eigenlijk 
kan ik alle gipsvormen construeren. Wil 
je een strak of klassiek gestucte open 
haard? Heb je een bijzonder lijstwerk uit 
een woonblad gezien? Iedere stucwens 
is een uitdaging. Zo is betonlook, grof 
of fijn, op dit moment helemaal in. Door 
jarenlange ervaring en het gebruik van 
het topsegment van merken zoals San 
Marco, Caparol, Sikkens en Sigma kan 
ik uitstekende resultaten garanderen. 
Als NOA gecertificeerd schilders- en 
stukadoorsbedrijf lever ik topkwaliteit, 
omdat ik hart voor mijn vak heb.”

Je huis is een kostbaar bezit. Periodiek 
onderhoud van schilder- en stukadoorswerk, 
zowel binnen als buiten, is dan ook essentieel. 
Op houtrot, bladderende verflagen en scheuren 
in muren of plafond zit namelijk niemand te 
wachten. Met het principe “beter voorkomen 
dan genezen” blijft je woning dus permanent in 
goede conditie. De winter is in aantocht. Tijd 
voor het schilder- en stukadoorswerk binnen. 
Zelf aanpakken blijkt vaak tijdrovender en 
lastiger dan was gepland. Kortom, tijd voor een 
klus? Kies gewoon Ferry Bakkenes, die al 
twintig jaar vakkundig schilder en stukadoor is! 



Niet alleen een nieuwe vloer of vloer-
verwarming kan HOME Woonconcepten 
thuis verzorgen. Ook voor renovatie en 
stuc-, spuit- en schilderwerk kun je bij 
het team van Mark terecht. Zelfs voor-
bereidend installatiewerk (nieuwe bad-
kamer en keuken), staallook deuren en 
kozijnen kunnen zij voor je regelen. 
HOME Woonconcepten is al vijf jaar 
een begrip in Zoetermeer. 

AANSPREEKPUNT
“Wij hebben alles in huis”, zegt Mark 
trots. “We horen vaak dat de vloerver-
warming en vloeren door verschillende 
bedrijven laten installeren fout gaat. Wat 
doe je als een van de twee opeens een 
week later wordt geleverd? Om deze 
stress te voorkomen, heeft de klant bij 
ons één aanspreekpunt voor alle werk-
zaamheden rondom de vloer. Dat doen 
wij uitsluitend met eigen mensen, met 
elk zijn discipline. Zo nemen we het 
werk volledig uit handen van de klant.”

SFEER PROEVEN
Een vloer is de belangrijke uitgave in je 
huis, want het bepaalt de gehele sfeer. In 
de showroom aan de Van Leeuwenhoe-
klaan vind je nu al de trendkleuren voor 
2021. “Opkomend is om een PVC-vloer 
in verschillende maten door elkaar te 
verwerken, zoals een smalle, midden-

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

ÉÉN AANSPREEKPUNT VOOR DE 
VLOER EN ALLES EROMHEEN

maat en brede plank. Dat leidt tot een 
speels effect. Nieuw is ook de geweven 
PVC-vloer, die antislip, anti-bacterieel en 
slijtvast is. Dat geeft de vloer een andere 
uitstraling.”

GENOEG KEUZE
HOME Woonconcepten heeft vloeren in 
alle prijsklassen. “Wij hebben een trendy 
adviescentrum met meer dan 300 varian-
ten PVC-vloeren, naast alle monsters en 
proefstalen. Wij zijn de grootste in de 
regio voor PVC-vloeren”, zegt Mark, 
die aangeeft dat er veel mogelijkheden 
zijn met PVC-vloeren. “Je kunt de 
PVC-vloeren doortrekken naar het 
toilet en zelfs de trapbekleding. Dat 
kan ook in een andere tint.”

WARME VOETEN
Het wordt weer kouder, dus dan is een 
vloerverwarming wel zo fijn. Warme voe-
ten kun je ook op een voordelige manier 
krijgen. “Wij leggen vloerverwarming aan 
op basis van het nieuwe verwarmen 
waarmee je op lagere temperatuur kan 
stoken, door de cv-temperatuur naar 
beneden te brengen, zonder verminde-
ring van warmteafgifte. Ook zijn onze 
systemen geschikt voor een warmte-
pomp. Voor nu of in de toekomst. Uw 
vloerverwarming is er klaar voor. We zijn 
elke dag bezig met innoveren, waardoor 
we voor elke situatie een oplossing 

hebben. In onze showroom kan je de 
verschillende voorbeelden toepasbaar 
in iedere woning zien en kunnen we 
persoonlijk advies geven.”

THUIS UITZOEKEN 
Nieuw is dat je op eenvoudige wijze 
thuis alvast je vloer kan uitzoeken. 
Maak een foto met je mobiel van de 
ruimte en upload deze op onderstaande 
site en de keuzepret kan beginnen! 
www.floorlife.nl/homewoonconcepten

De vloer vormt de basis van jouw 
huis. HOME Woonconcepten begrijpt 
hoe belangrijk de vloer voor een huis 
is. De vloerspecialist heeft alles in 
huis op dat gebied én wat eromheen 
komt kijken. Mark van Es biedt met 
zijn bedrijf het totaalconcept met 
een all-in prijs, zodat je altijd precies 
weet waar je aan toe bent!
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“WIJ NEMEN HET 
WERK VOLLEDIG UIT 
HANDEN VAN DE KLANT”

Verscheidene 
vloerverwarmingsystemen

PVC-vloer in verschillende maten

Geweven PVC-vloer



IS JOUW THUISWERKPLEK WEL 
OP ORDE? LAAT ‘M OP MAAT MAKEN!

Michel en Jan van der Burg

De afgelopen maanden vroegen klanten 
van Burg & Burg de Schuifdeurkast-
specialist steeds vaker om een op maat 
gemaakt bureau. Er ging een lichtje 
brandden bij eigenaren Michel en Jan 
van der Burg. Waarom gaan we ons niet 
meer richten op thuiswerkplekken? “We 
hebben opeens veel klanten die bijvoor-
beeld een bureau en een kastje voor 
ordermappen op maat willen. Daar willen 
we op inspelen, want de vraag naar 
thuiswerkplekken is groot. Wij kunnen 
bureaus, kastjes en lades in allerlei vormen 
en kleuren maken”, vertelt Michel in de 
showroom van Burg & Burg. Vanwege 
de coronamaatregelen is de showroom 
alleen op afspraak te bezoeken.

WEES CREATIEF
Vaak komt een klant met een voorbeeld 
van Pinterest met een idee voor een 
werkplek. Vervolgens wordt samen met 
de klant het ontwerp getekend en binnen 

Heliumstraat 206 
2718 RS Zoetermeer
079 - 3617 435
info@burgenburg.nl
www.burgenburg.nl

acht tot tien weken is de thuiswerkplek 
gemonteerd. “Sommige kleine klusjes 
kunnen wel eerder gedaan worden, maar 
we hebben het erg druk”, geeft Michel 
aan. “Bij sommige bedrijven blijft het 
thuiswerken waarschijnlijk ook als corona 
voorbij is, omdat het qua reistijd en 
-kosten veel scheelt. Dan is het fijn als 
jouw werkplek op orde is.”

ZO WEER BUITEN
“Onlangs hebben we voor iemand een 
soort verborgen werkplek in de woon-
kamer gemaakt. Bij het openen van de 
kastdeuren kun je een paneel uitschuiven, 
zodat je meteen aan de slag kan. Iemand 
anders wilde een bureau met een ronde 
vorm, in plaats van een rechthoekig blad, 
om meer ruimte in de kamer te hebben. 
Het kan allemaal bij ons. Het hoeft ook 
helemaal niet duur te zijn als je gewoon 
een bureau, met een ladekastje en kastje 
ernaast wil. En qua montagekosten valt 

het ook mee, want binnen een uur staan 
we weer buiten”, aldus Michel. 

ALLES OP MAAT
Bij Burg & Burg kan werkelijk alles op 
maat gemaakt worden. Niet alleen de 
thuiswerkplek. “Van schuifdeurkasten, 
nachtkastjes en inloopkasten tot 
toegangsdeuren en kleinmeubelen. 
Volledig in de door jouw gewenste 
vorm, materiaal, stijl, kleur en afwerking. 
Wij gaan wel heel ver met wat wij doen 
voor een klant en kunnen vrijwel alles 
maken in onze eigen werkplaats.”

SMAKEN VERSCHILLEN
“Het is vooral leuk om bij de mensen 
thuis te komen en alle verschillende 
stijlen te zien. Bij sommigen is alles strak 
en steriel en anderen hebben alle 
meubels van Rivièra Maison. Wij bieden 
daarom ook alle stijlen aan, zoals indus-
trieel, klassiek en landelijk. Over smaak 
valt niet te twisten!”

We moeten door corona voorlopig 
nog wel even thuiswerken. Maar niet 
iedereen heeft zijn thuiswerkplek op 
orde. Aan de eettafel werken is niet 
ideaal, vooral als de kinderen om je 
heen rennen. Het is niet goed voor je 
houding, maar ook niet voor je 
concentratie. Deze woonmaand is het 
perfecte moment om Burg & Burg de 
Schuifdeurkast-specialist jouw ideale 
werkplek op maat te laten maken. 

7

KORTING
In deze woonmaand (oktober 2020) heeft Burg & Burg weer een leuke actie: 
15 PROCENT KORTING OP ALLE KASTEN
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BKT voor bouwkundige-, verkoop-, NHG- 
en aankoopkeuringen, specialistisch en 
destructief onderzoek, maar ook het 
opstellen van (d)mjop’s, nulmetingen en 
quickscans. De bouwkundige aankoop-
keuring is visueel en non-destructief. 
Tijdens het onderzoek wordt er niet 
alleen gekeken naar gebreken aan de 
gevels en vloeren al dan niet afkomstig 
van de fundering, maar ook het dak en 
de kruipruimte (indien toegankelijk). 
Daarnaast worden de installaties beoor-
deeld of deze nog aan de huidige norme-
ring voldoen en wordt er naar de conditie 

van de sanitaire voorzieningen en de 
keuken gekeken. Wanneer er asbest, 
zwam, funderingsproblemen of hout-
aantasters zoals boktorren worden aan-
getroffen worden, wordt hier melding 
van gemaakt in het rapport met bijbe-
horende onderhoudsmaatregel. Met een 
bouwkundige keuring van BKT ben je op 
de hoogte van de bouwkundige staat, 
voldoe je voor een groot gedeelte aan 
de onderzoekplicht, heb je inzicht in de 
kosten voor het direct noodzakelijk en 
achterstallig onderhoud, kom je niet voor 
verrassingen, verborgen gebreken en dus 

extra kosten te staan en kun je zonder 
problemen een hypotheek aanvragen bij 
een hypotheekverstrekker. BKT ook voor 
bouwkundig tekenwerk, bouwaanvragen, 
bouw- en projectmanagement directie-
voering en toezicht. Onze projecten: 
West507, Bentwijck, Cobana, Laan van 
Spartaan, Thorbecke State, House of 
Cool en vele anderen.

“BKT is een ingenieursbureau opgericht in 2008. Wij leveren 
in de basis bouwkundig advies alsmede bouw- en projectmana-
gement. Dit doen wij voor semi overheid, vastgoedbeheerders /
-beleggers, Verenigingen van Eigenaren en particulieren. Met bijna 
15 jaar ervaring met het onderzoeken en inspecteren van vastgoed 
maken wij het verschil,” vertelt bouwmanager Frank Koot.

Buitenom 255 (Spazio Office)
2711 KB Zoetermeer
085 - 13 03 891  |  info@bkt-advies.nl
www.bkt-advies.nl 

  facebook.com/BKTadvies/

  BKT  

EEN WONING (VER)KOPEN? EEN BOUWKUNDIGE 
KEURING VAN BKT GEEFT INZICHT.

Sinds kort staat de revolutionaire stoom-
reiniger, met de indrukwekkende naam 
Scarpa Vapor, bij de vestiging van Tico 
Schoenmakerij in winkelcentrum Meer-
zicht. Het professionele apparaat werd 
door Tico en zijn team ontdekt op een 
beurs. Hoe het precies werkt? De Scarpa 
Vapor is een speciale machine voor het 
reinigen van alle soorten schoenen. 
Stoom zorgt ervoor dat het vuil loslaat 
van bijvoorbeeld leer of suède en kan de 
meeste vlekken verwijderen. En dat voor 
prijzen vanaf slechts 20 euro. 
Het apparaat maakt jouw schoenen van 
binnen en buiten compleet schoon. Door 
stoom met een reinigingsmiddel te injec-

Bij de vestigingen in het Stadshart, Oosterheem 
en Meerzicht kunt u terecht voor het ambachtelijk 
herstellen van (wandel)schoenen. 

Luxemburglaan 150, 2711 EH  Zoetermeer
079 - 360 80 96, www.schoenmakerijtico.nl

STADSHART 7 DAGEN PER WEEK OPEN!

teren en vervolgens met een speciale 
borstel te bewerken, kan de stoomreini-
ger vuil oplossen en verwijderen. “Soms 
zijn schoenen zo vuil dat we ze in twee 
etappes moeten reinigen, maar het resul-
taat is altijd verbluffend”, vertelt Tico, 
terwijl hij de stoomreiniger demonstreert. 
“We willen de schoen als nieuw krijgen. 
Ideaal voor als bijvoorbeeld dure 
schoenen die vies zijn geworden na een 
avondje stappen en weer een tijdje de 
kast ingaan.” 
Naast de stoomreiniger heeft de Scarpa 
Vapor ook een droogkast. De schoenen 
worden daarin op een veilige manier 
gedroogd en tegelijkertijd gedesinfec-

teerd. Hete lucht zorgt ervoor dat de 
schoenen snel drogen en dat leer zacht 
blijft. De ingebouwde ozonlamp zorgt 
voor eliminatie van bacteriën en laat zelfs 
nare geurtjes verdwijnen.

Die witte sneakers of nieuwe hakken 
schoon houden. In het begin lukt het nog 
wel, maar na een tijdje wordt het een hels 
karwei. Op den duur wordt de schoen 
vuiler en vuiler tot je het paar op een 
gegeven moment niet meer aantrekt. 
Nergens voor nodig! Ga met je stappers 
op tijd langs bij Schoenmakerij Tico!

TICO MAAKT JOUW SCHOENEN ALS NIEUW!



Gouderaksedijk 24
2808 NG Gouda
0182 - 51 22 78
06 - 517 48 879
info@maatwerkinkeukens.nl
www.maatwerkinkeukens.nl

9

Zoveel mensen, zoveel wensen. Eén 
ding is zeker. De laatste jaren wint de 
keuken die naadloos aansluit op de 
woonkamer steeds meer terrein. Samen 
koken, eten en borrelen resulteert in een 
ontmoetingsruimte waar iedereen zich 
‘senang’ voelt. De keuken als centrale 
ontmoetingsplek en kloppend hart van 
jouw leefomgeving is tegenwoordig dan 
ook meer regel dan uitzondering. 
“Je persoonlijke smaak omzetten in een 
realistisch keukenconcept blijft echter 
lastig. Je wilt ook niet over één dag ijs 
gaan. Een nieuwe keuken is immers een 
duurzame aanschaf,” vertelt Jacob de 

OOK IN 2020 IS JOUW DROOMKEUKEN 
OP MAAT ONZE UITDAGING!

Boer. “Wij adviseren iedereen om ruim-
schoots de tijd te nemen voor de oriën-
tatiefase. In dit digitale tijdperk kun je 
volop inspiratie opdoen. Zo vind je op 
Google, Pinterest en in keukenbladen 
prachtige plaatjes met de keukentrends 
van 2020. We zien hier dan ook steeds 
meer mensen met een moodboard 
waarmee ze een bepaalde sfeer willen 
aangeven. Afbeeldingen zeggen natuur-
lijk meer dan woorden. Verder blijft de 
aanschaf van een keuken een kwestie van 
aandacht voor details en pure beleving. 
Daarom komen we het liefst bij de 
mensen thuis om sfeer te proeven en een 

goed beeld te krijgen van de beschikbare 
keukenruimte. Ideeën en wensen 
vertalen we vervolgens in een realistische 
3D-impressie. Toch nog twijfels? Niets 
moet! Ideeën krijgen bij ons de kans 
om zich te ontwikkelen en het woord 
‘beperkingen’ kennen we niet. We 
denken uitsluitend in mogelijkheden.” 

ONDERSCHEIDEND 
IN ALLE OPZICHTEN
“Na het inmeten, fabriceren en bouwen 
we de keuken op in onze eigen professi-
onele werkplaats. Klopt alles volgens het 
concept? Dan wordt het tijd voor ons 
montageteam om de keuken te plaatsen. 
Maatwerk is bij ons echt maatwerk tot op 
de millimeter nauwkeurig. Omdat we bij 
iedere stap in het proces de touwtjes 
strak in handen hebben, kunnen we ook 
op ieder moment wijzigingen toepassen. 
Sommige ideeën ontstaan nu eenmaal 
spontaan tijdens de plaatsing. Onze 
vakmensen denken mee en creëren ver-
rassende oplossingen. Het misverstand 
dat maatwerk onbetaalbaar is, wil ik 
graag uit de weg ruimen. Vanaf €15.000 
realiseren wij al droomkeukens op maat. 
Daarnaast is maatwerk in interieur onze 
expertise. Na plaatsing van de keuken 
kunnen we dus verder gaan dan de 
keukenboer. Een meubel voor in de bad-
kamer, toilet en/of bijkeuken in dezelfde 
stijl als de keuken? We doen het graag! 
Inspiratie opdoen door het bezoeken van 
referentieprojecten? Ook dat is mogelijk! 
Ons ontwerpersteam is onlangs uitgebreid 
en zij begeleiden je graag bij de zoek-
tocht naar jouw nieuwe droomkeuken.”

Smaken verschillen. Als je toe bent aan 
een nieuwe keuken, kun je vele kanten op. 
Waarschijnlijk heb je al een bepaald 
beeld? Kies je voor de nieuwe romantiek 
met zachte tinten en een robuuste open 
wandkast? Of geef je de voorkeur aan een 
keuken die volledig bestaat uit natuurlijke 
materialen zoals hout en natuursteen.

VANAF 1 APRIL KUNT U OOK ONLINE ADVIES BIJ ONS KRIJGEN. GA NAAR DE 

WEBSITE WWW.MAATWERKINKEUKENS.NL EN MAAK DE ONLINE AFSPRAAK.

Jacob de Boer



Zo komt ook aan het thuiswerken voor-
lopig geen einde. Veel mensen dreigen 
hun baan en/of hun onderneming te 
verliezen. De klantenkring van Louwers 
Advies bestaat voornamelijk uit kleine en 
middelgrote MKB-bedrijven in de regio 
Zoetermeer waaronder éénmansbedrijven 
tot ondernemingen met zeventig man 
personeel. Hoe is de stand van zaken bij 
het allround advieskantoor sinds de “in-
telligente lockdown” van 16 maart 2020?

“Sommige sectoren zijn zwaar getroffen 
door het lamleggen van de economie. 
Als je naar onze sector kijkt, is het een 
ander verhaal. Wij mogen eigenlijk niet 
klagen. In deze turbulente periode is het 
van primair belang dat we onze klanten 
bijstaan. Contact is dus essentieel. Dat 
kan veelal telefonisch. Intern veroorzaak-
ten de RIVM-maatregelen geen proble-
men. Onze medewerkers werkten voor 
de coronacrisis al regelmatig thuis,” ver-
telt fiscaal econoom Jan Louwers. “De 
crisis is met name een regelrechte ramp 
voor de horeca. Ondernemers die hun 
brood verdienen met de vrijetijd van 
mensen, zagen in één klap vanaf 16 
maart hun omzet naar nul procent dalen. 
Maar ook andere sectoren worden kei-
hard geraakt zoals bedrijven uit de grafi-

Julianalaan 23
2712 CB Zoetermeer
079 - 342 99 42
info@louwers.net
www.louwers.net

sche industrie. Zij zien hun omzet met 30 
tot 40% dalen door de afwachtende 
houding van hun klantenkring. Zo ont-
staat er een domino-effect met negatieve 
effecten voor andere bedrijven, waarbij 
er nog geen zicht is op verbetering. Er is 
geen handboek voor deze crisis, maar wij 
fungeren graag als klankbord voor onze 
klanten. Zo kunnen we samen mogelijke 
oplossingen creëren.”

OVERHEIDSMAATREGELEN 
BIEDEN PERSPECTIEF 
“Deskundigen voorspellen dat onze 
economie met 7½% zal dalen. Ik vrees 
echter dat het nog slechter zal uitpakken. 
Gelukkig bieden de landelijke maat-
regelen om ondernemers financieel 
te ondersteunen zoals de Tijdelijke 
Overbruggingsregeling Zelfstandige 
Ondernemers, de Tegemoetkoming 
Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) 
en de NoodOverbrugging voor Werk-
gelegenheid (NOW) enig perspectief. 
Natuurlijk bieden deze overheidsmaat-
regelen geen structurele oplossingen, 
maar het houdt bedrijven en zzp‘ers wel 
even overeind. Uiteraard ondersteunen 
en adviseren wij onze klanten bij de 
aanvraag van de betreffende overheids-
tegemoetkomingen.” 

PREFEREREN 
PERSOONLIJK CONTACT
‘’Eén ding is zeker. We ontkomen 
voorlopig niet aan de anderhalvemeter-
samenleving. Dat effect ervaren we door 
de toename van videobesprekingen via 
Zoom en Teams. We prefereren echter 
persoonlijk contact waar we samen 
rond de tafel zitten. Uiteraard rekening 
houdend met de gepaste afstand van 
anderhalve meter. Een persoonlijk 
gesprek heeft toch meer inhoud. Onder-
nemers zijn over het algemeen oppor-
tunistisch en komen nog steeds graag 
langs. Zo’n gesprek verloopt dus 
effectiever. Van de ene vraag, rol je in de 
andere. Hoe zie je de toekomst en wat 
heb je daarvoor nodig? Vaak fungeren 
we puur als klankbord. Natuurlijk kunnen 
we niet alles oplossen, maar we denken 
mee en adviseren voornamelijk op 
bedrijfseconomisch niveau. Verder willen 
we oprecht begrip tonen en een warm 
gevoel uitstralen.”

Niets is meer helemaal zoals 
het was. Voor ondernemers 
zijn veel versoepelingen 
per 29 september weer 
teruggedraaid en is de 
anderhalve-meter-samenleving 
nog steeds van kracht.

10

WE FUNGEREN ALS KLANKBORD EN SAMEN 
CREËREN WE MOGELIJKE OPLOSSINGEN! 



“Door de toenemende vraag naar de 
specialistische kennis ontstond in 2003 
Meijer & Van Eerden Bouwkundig Ad-
viesbureau,” vertelt Raymond die sinds 
2014 mede-eigenaar is van de drie-een-
heid. “Het architectenbureau houdt zich 
bezig met het ontwerpen van onder 
andere kerken, scholen en woningen, het 
maken van bestekken, het aanvragen van 
vergunningen en de directievoering tij-
dens de bouw. Ons ingenieursbureau 
verricht eigenlijk dezelfde werkzaamhe-
den als het architectenbureau, maar dan 
op het gebied van tankstations en was-
straten. Een specialisatie waar we groot 
mee zijn geworden. Samen met het 
Bouwkundig Adviesbureau vormen we 
dus een drie-eenheid. Een ijzersterke 
combinatie die dagelijks kennis en kracht 
delen met een scherp oog voor details.” 

BOUWKUNDIGE INSPECTIE 
VOORKOMT KAT IN DE ZAK!
“Je koopt niet iedere dag een huis of 
bedrijfspand. Vaak heeft men na een 
lange zoektocht eindelijk hét droomhuis 
gevonden. Ondanks dat de verkoper een 
meldingsplicht heeft, is het voor de koper 
uiterst verstandig om een bouwkundige 
inspectie uit te laten voeren. Niemand 
koopt graag een kat in de zak. De bouw-
kundige inspectie is een visuele inspectie. 

Signaalrood 1
2718 SH Zoetermeer
079 - 316 57 10
info@meijervaneerden.nl
www.meijervaneerden.nl

ALS KRACHTEN ZICH BUNDELEN ONTSTAAT 
ER EEN IJZERSTERKE COMBINATIE!

Door jarenlange ervaring weten onze 
deskundige inspecteurs precies waar de 
problemen zich in een huis kunnen bevin-
den. Is er sprake van achterstallig onder-
houd? Heeft het huis bijvoorbeeld een 
kwaaitaal vloer, die nogal gevoelig is voor 
betonrot? Samen met de klant én de 
verkopende partij voeren we de inspectie 
in ongeveer anderhalf uur uit. Vervolgens 
ontvangt de opdrachtgever binnen drie 
werkdagen het inspectierapport. Daar 
staan de geconstateerde gebreken, het 
achterstallig onderhoud en eventueel de 
gewenste verbeteringen inclusief de 
geschatte kosten voor het herstel en/of 
de vervanging in vermeld. Uiteraard kan 
ook de verkoper een bouwkundige in-
spectie laten uitvoeren. Zo voldoet hij aan 
de meldingsplicht én kan hij de meer-
waarde van zijn huis aantonen.”

MEERJARENONDERHOUDS-
PROGNOSES
“In opdracht van VvE-beheerders stellen 
we ook meerjarenonderhoudsprognoses 
oftewel MJOP’s op. Na de zorgvuldige 
inspectie van een appartementencom-
plex worden alle gegevens ingevoerd in 
onze software. De opdrachtgever ont-

vangt van ons een uitgebreid rapport 
met een planning van de verwachte kos-
ten voor de komende tien, vijftien of 
twintig jaar. Men kan dus precies zien 
wanneer er hoge kosten te verwachten 
zijn. Zo kan men de VvE-lasten sturen als 
het onderhoud volgens het MJOP uitge-
voerd wordt en loopt men niet achter de 
financiële feiten aan. Met een MJOP 
creëert een VvE zekerheid en duidelijk-
heid. Tegenwoordig tekent ons architec-
tenbureau gebouwen driedimensionaal. 
Tijdens het ontwerpproces kan de klant 
met een VR-bril zien hoe het gebouw er 
uiteindelijk uit komt te zien en deze data 
kunnen wij vervolgens ook exporteren 
naar onze MJOP-software, zodat de klant 
vanaf de tekentafel al inzicht kan krijgen 
omtrent het te verwachten onderhoud 
op termijn. Regeren is nog altijd vooruit-
zien,” besluit Raymond.

In 1998 begon Raymond Thoen als bouwkundig 
tekenaar bij Architectenbureau Verdonk aan 
de Dorpsstraat in Zoetermeer. Rond 2000 
namen Jaap Meijer en Albert van Eerden het 
architectenbureau over en vestigde het 
architecten- en ingenieursbureau Meijer & Van 
Eerden zich in het zelf ontworpen pand aan het 
Signaalrood 1 in Zoetermeer. Als onderdeel van 
het architecten- en ingenieursbureau voert het 
bouwkundige adviesbureau al ruim dertig jaar 
bouwkundige inspecties uit. Samen zijn ze sterk!
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Raymond Thoen

Houtrot kozijn

Ontwerp MvE Zeewolde



“Een bespreking voor een standaard 
testament zou dus volledig online gere-
geld kunnen worden eventueel met 
behulp van beeldschermcommunicatie. 
Deze efficiënte werkwijze levert onze 
cliënten louter financieel voordeel op. Wij 
behoren niet voor niets tot de goedkoopste 
notarissen van Nederland. Veel mensen 
onderschatten het werk van een notaris. 
Ze denken: “Een beetje knippen en 
plakken en je hebt een nieuw testament”, 
maar je moet natuurlijk wel weten wat 
je knipt en plakt. Daar zit een essentieel 
verschil in. Maar waarom zou je meer 
betalen voor dezelfde dienst? “Vakman-
schap is meesterschap” telt zeker ook 
voor onze notarissen. Naast de notarissen 
Arie Jan van der Bijl en Maarten Schils is 
nu ook notaris Manoj Raghoebarsingh 
benoemd aan ons kantoor. Daarnaast 
beschikken we over een toegevoegde 
notaris en diverse kandidaat-notarissen. 
Met alle ondersteunende notariële mede-
werkers draaien we als een geoliede ma-
chine en zijn we klaar voor de toekomst!”

IEDERE NOTARIS DOET HETZELFDE. 
WAAROM ZOU JE MEER BETALEN?

IEDERE NOTARIS DOET HETZELFDE.
WAAROM ZOU JE MEER BETALEN?
GEEN POEHA EN TIERELANTIJNEN
“De reviews over ons op Klantenvertellen 
liegen er niet om. We komen gewoon 
uitstekend uit de bus. Of het nu gaat om 
een leverings-/hypotheekakte, testament, 
huwelijkse voorwaarden, samenlevings-
contracten, voogdijbenoeming of leven-

stestament. We zijn een professioneel 
notariskantoor zonder poeha en tierelan-
tijnen. Er zitten geen addertjes onder 
het gras, we denken mee, geven tips en 
leveren onze diensten tegen zeer scherpe 
prijzen. Laatst was hier een echtpaar met 
een testament uit 1996. De notaris heeft 
het testament uitgebreid met ze door-
genomen en constateerde dat er niets 

hoefde te veranderen. Zonder kosten en 
met een goed gevoel verliet het echtpaar 
ons pand. Zo kan het dus ook!”
“Onbekend maakt onbemind. Het levens-
testament is daar een typisch voorbeeld 
van. Gelukkig is dat beeld zo langzamer-
hand aan het veranderen. U wilt er niet 
aan denken, maar jaarlijks krijgen onge-
veer 160.000 mensen te maken met een 
hersenziekte, een tumor, een hartstilstand 
of een ongeluk. Ieder uur krijgen vier 
mensen in ons land de diagnose dementie. 
Mensen worden op den duur wilsonbe-
kwaam. Dat kan tot juridische en finan-
ciële problemen leiden. Met een levens-
testament houdt u de touwtjes strak in 
handen. Ook op het moment dat u het 
zelf niet meer kunt. Meer informatie 
vindt u op onze compleet vernieuwde 
website,” besluit Camillus.

De ambitie van het notariskantoor 
Just Notarissen kent geen grenzen. 
De vlijmscherpe tarieven gekoppeld aan 
persoonlijke aandacht en uitmuntende 
service lokken steeds meer cliënten van 
ver buiten de randstand. Anticiperen is 
commercieel manager Camillus Overmeire 
op het lijf geschreven: “Hoe kunnen 
bijvoorbeeld de handelingen voor een 
leveringsakte nog efficiënter en sneller 
verricht worden? Er komt ook een andere 
generatie aan die het vanzelfsprekend 
vindt om diensten online te regelen. 
Waarom zou je daar niet op inspelen?”

Albert Einsteinlaan 50
2719 ER Zoetermeer
079 - 323 97 61
zoetermeer@justnotarissen.nl
www.justnotarissen.nl

“TOEKOMSTPLANNEN?
DE A12 LOOPT

DOOR ZOETERMEER!”
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Camillus Overmeire 

Arie Jan van der Bijl



Een wastafel, meubelstuk, inbouwkast, 
jaloezie of dimmer monteren. Niet ieder-
een kan of wil dat zelf doen. Laat het 
montageteam van Bouwhof het voor je 
doen, dan weet je zeker dat het goed 
gebeurt! In maart 2017 startte de beken-
de bouw en woonwinkel met de monta-
geservice. Speciaal om de klant net iets 
extra’s te bieden. “We begonnen toen 
vooral met de binnenzonwering en bin-
nendeuren”, vertelt Yannick van Hagen, 
teamleider van de montageploeg. “Daar-
na zijn we gestart met schuifdeurkasten, 
laminaat vloeren, schuttingen, hang en 
sluitwerk en keukens monteren. Wij wer-
ken met vaste en transparante prijzen. 
Daar houden klanten van.” 

VOORKOM GEZOEM
Hoe werkt het dan precies? “Een klant 
kiest bijvoorbeeld een deur uit in de 
winkel. Vervolgens plant hij of zij bij de 
balie een afspraak in en anders bellen wij 
later voor de afspraak. Vaak moeten we 
namelijk ook nog even bij de klant thuis 
inmeten. Daarna volgt de definitieve 
offerte, want het kan weleens maatwerk 
worden. Vervolgens bestellen we het 
product. We zijn afhankelijk van de lever-
tijd van de leverancier, maar in principe 
monteren we binnen een maand. Maar 
we spelen nu al in op verwachte drukte 
met horren vanaf april. Zodoende kunnen 
we horren sneller monteren, omdat klan-

De montageservice van Bouwhof, dat al veertig jaar 
bestaat, maakt onderdeel uit van totaalconcept met 
20.000 m2 bouw, sanitair, keukens en wonen. Een 
uitgebreid assortiment, complete woonbeleving én 
montage.

Edisonstraat 115
2723 RT Zoetermeer
079 - 331 96 14
montage@bouwhof.nl
www.bouwhof.nl

  Facebook /BouwhofMontage

LUKT HET KLUSJE NIET? GEEN PANIEK, HET 
MONTAGETEAM VAN BOUWHOF DOET HET VOOR JE!

ten anders gek worden van het gezoem 
’s nachts”, aldus Yannick.

Voor het laten leggen van andere vloeren 
dan laminaat, maar ook stucwerk, schil-
deren en behangen maakt Bouwhof ge-
bruik van ongeveer vijftien vaste zzp’ers, 
bestaande uit ervaren elektriciens, stu-
kadoors, timmermannen, stoffeerders en 
schilders. “Dat zijn professionals waar we 
al lang nauw mee samenwerken. Zij staan 
garant voor kwaliteit.”

POSITIEVE REACTIES
Het komt weleens voor dat de klant 
vraagt of de monteurs ook nog even een 
gordijn of lamp kunnen ophangen, nu ze 
toch bezig zijn. “Het moet natuurlijk wel 
in de agenda passen, maar zo’n extra 

klusje doen we vaak nog even erbij. We 
vinden het ook gezellig om een praatje 
te maken met ouderen. Sommigen zijn 
lang alleen en zijn blij dat wij langsko-
men. Dat maakt het werk ook leuk”, zegt 
Yannick, die in zijn drie jaar bij Bouwhof 
‘nog nooit met tegenzin naar zijn werk 
ging’.

TOTAALCONCEPT
“Het idee is dat we in de toekomst alles 
zelf kunnen monteren wat we in de 
Bouwhof verkopen”, verklapt Yannick. 
“We willen het montageteam verder 
uitbouwen en groeien van zeven naar 
zo’n vijftien tot twintig monteurs, want 
we verwachten dat het een belangrijk 
aspect wordt. Het is echt van toegevoeg-
de waarde voor Bouwhof.”

Last van twee linkerhanden? Geen 
probleem. Niet iedereen is handig in 
klussen of heeft er zin in of tijd voor. 
Voor diegenen is de montageservice 
van bouw- en woonwinkel Bouwhof 
ideaal. Na een aankoop in het 
bekende Zoetermeerse familiebedrijf 
staat het montageteam voor je klaar.
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“KLANTEN HOUDEN VAN VASTE 
EN TRANSPARANTE PRIJZEN”



Koraalrood 153
2718 SB Zoetermeer 
085 - 750 04 23
Info@dutchbrickx.nl
www.dutchbrickx.nl

BIJ EMIGRATIE IS TIJDELIJK OF LANGDURIG UW 
WONING VERHUREN EEN UITSTEKENDE OPTIE!

Gaat u binnenkort met pensioen en 
droomt u van een leven in het 
buitenland? Volgens het Centraal 
Bureau van de Statistiek vertrekken 
er steeds meer 60-plussers naar het 
buitenland. Men verwacht dat er in 
2020 zo’n 5300 mensen tussen de 
60 en 70 jaar ons koude kikkerlandje 
gaan verlaten. Naarmate de 
vergrijzing in Nederland toeneemt, 
zal dit aantal alleen maar stijgen. 
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principe verhuren we alleen gestoffeerde 
en gemeubileerde woningen. Soms 
adviseren we een eenvoudige aanpassing 
voor een betere verhuurprijs. Uiteraard 
vindt de waardebepaling van de reële 
verhuurprijs op locatie plaats. In het hele 
proces van de waardebepaling tot en 
met de in- en uitcheck is de verhuurder 
leidend. Bij onze bemiddeling draait alles 
om de juiste match tussen huurder en 
verhuurder. Ook voor (technisch) beheer 
van woning(en) bent u bij ons aan het 
juiste adres. Nieuwsgierig naar de ver-
huurmogelijkheden van uw woning(en)? 
Neem dan vrijblijvend contact op voor 
een oriënterend gesprek.”

Populaire landen onder senioren zijn 
Spanje en Frankrijk, maar ook onze 
buurlanden België en Duitsland zijn in 
trek. Toch zijn er mensen die twijfelen. 
Emigreren blijft namelijk een rigoureuze 
stap. Of zijn er nog andere opties?
“Als u twijfelt over uw emigratieplannen, 
dan is tijdelijk uw woning verhuren 
natuurlijk een uitstekende optie. Want 
wie zijn schepen achter zich verbrand 
heeft, kan immers niet meer terug,” ver-
telt verhuurmakelaar Martin Verschut van 
DutchBrickx. “Met de tijdelijke of langdu-
rige verhuur van uw woning houdt u de 
regie dus in eigen hand. Mocht het ver-
blijf in het buitenland om welke reden 
dan ook tegenvallen, dan kunt u na 
afloop van de flexibele verhuurperiode 
van minimaal zes maanden zo uw eigen 
woning weer in. Dat geeft natuurlijk een 
prettig gevoel. U hebt niets te verliezen 
en de waardevastheid van uw huis blijft 
behouden. Daarbij is de markt voor 
woningverhuur op dit moment zeer 
gunstig. Het aanbod is beperkt en de 
vraag is groot. Kortom, er zijn potentiële 
huurders genoeg. Uiteraard hebt u 
wel toestemming nodig van uw 
hypotheekverstrekker. Bovendien 
heeft de huurder afhankelijk van 
de grootte van het huis een 
huisvestigingsvergunning van 
de gemeente nodig.”  

ZORGVULDIGE SCREENING 
RESULTEERT IN BETROUWBARE 
HUURDERS!
“Maar hoe pak je het verhuurproces aan 
en hoe vind je betrouwbare huurders? 
Welke huurprijs is reëel? Potentiele 
verhuurders komen met logische vragen 
die stap voor stap in de verhuurprocedu-
re aan de orde komen. Zorgeloos verhu-
ren is immers onze expertise. De comple-
te verhuurprocedure is in vertrouwde 
handen door onze ruime ervaring en 
uitgebreide netwerk. Natuurlijk is een 
betrouwbare en kredietwaardige huurder 
essentieel. Bovendien brengen we de 
juridische en fiscale consequenties in 
kaart, zodat verhuurders niet voor 
verrassingen komen te staan. Bij de 
zoektocht naar de ideale huurder gaan 
we dus niet over één nacht ijs. Een 
kwestie van een goed gevoel creëren.”

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 

van de verhuurprocedure. De 
bepaling van een reële huurprijs 
is afhankelijk van diverse factoren 
zoals de locatie, het aantal m2 en 
de staat van het verhuurobject. In 

Martin Verschut



Willem Dreeslaan 229-231
2729 NE Zoetermeer
079 - 319 06 87
info@slootwegconsultancy.nl
www.slootwegconsultancy.nl
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SLOOTWEG CONSULTANCY VIERT TWINTIG JAAR 
JUBILEUM ALS DÉ BOEKHOUDER VOOR HET MKB!  

Twintig jaar Slootweg Consultancy, 
tijd voor een terugblik. Na jarenlange 
ervaring bij een accountants- en 
administratiekantoor besloot Rien 
Slootweg voor zichzelf te beginnen. Zo 
startte hij in december 1999 in de 
voormalige slagerij van zijn vader aan de 
Schinkelweg een accountantskantoor. Na 
een rigoureuze verbouwing in 2005 leek 
het kantoor klaar voor de toekomst. De 
succesformule, persoonlijk, professioneel 
en betaalbaar, resulteerde al snel in perso-
neelsuitbreiding. De stap naar een nieuw 
en groter pand aan de Willem Dreeslaan 
in 2009 was essentieel. De economische 
crisis dreigde echter roet in het eten te 
gooien. Niets bleek minder waar!

“De afgelopen twintig jaren zijn voorbij 
gevlogen en natuurlijk is er in die periode 
wel het een en ander veranderd,” vertelt 
Rien. “Tot 2009 waren we nog een 
accountantskantoor, maar uiteindelijk 
besloot ik om mijn accountantstitel in 
te leveren. Dat betekent dat je geen 
controleopdrachten meer mag uitvoeren 
die verplicht zijn bij ondernemingen 
boven de 50 werknemers. We zijn dus 
geen lid meer van de beroepsorganisatie 
van accountants in Nederland. Dat wil 
niet zeggen dat we kwalitatief minder 
werk leveren. We hebben namelijk wel 
de kennis in huis, maar rekenen niet de 
kosten van een accountantskantoor. 
Voordat de jaarstukken op ons papier 
de deur uitgaan, beoordelen we eerst 
de administratie. Sinds tien jaar focussen 
we ons volledig op ondernemingen 
tot maximaal 50 man personeel, maar 
ook als de onderneming groter wordt, 
kunnen we nog van betekenis zijn.” 

VERTROUWEN 
IS DE BASIS
“Onze eerste 
klant is nog 
steeds klant en 
dat beschouwen 
we als een eer. Het 
zegt alles over het 
vertrouwen in ons 
kantoor. We hebben zo’n beetje 
alle voorkomende administratieve 
werkzaamheden voor hen 
verricht. Van de boekhouding, 
de loonadministratie tot en met 
belastingaangiften. Al met al hebben we 
veel met elkaar meegemaakt. Van uitbrei-
ding, krimp, hernieuwde groei, nieuw 
personeel tot en met de overdracht van 
de onderneming aan de nieuwe genera-
tie. Zij komen nog steeds “ouderwets” 
maandelijks langs met hun administratie. 
Door persoonlijk contact leer je bedrijven 
steeds beter kennen. Ook komen prakti-

sche vragen automa-
tisch aan de orde. Hoe 
pak je het aan als een 
debiteur niet betaalt? 
Weet jij misschien een 
capabele deurwaarder? 
Of bij een arbeids-
conflict: Weet je een 
goede arbeidsjurist?”  

DE KLANT BEPAALT 
DE SAMEN-
WERKINGSVORM
“Natuurlijk zijn we met 
de digitale evolutie 

meegegaan. Automatisering biedt namelijk 
mogelijkheden die vroeger ondenkbaar 
waren en wij kunnen hierbij helpen. Moge-
lijkheden om op afstand te werken zijn 
dus ruimschoots toegenomen. Bank-
afschriften kunnen automatisch ingelezen 
worden, verkoopfacturen worden 
gemaakt en verzonden via boekhoudsoft-
ware en inkoopfacturen kunnen digitaal, 
rechtstreeks via de mail of een app, in de 
boekhouding worden gezet. Toch zijn er 
nog genoeg klanten die alles netjes op 
papier afleveren. Dat kan! Wil je de loon-
administratie per post ontvangen of via 
het portaal waarin de werkgever alle loon-
stroken en de aangiften loonheffing ziet? 
Er zijn veel opties. Zo bepaalt iedere klant 
zelf de samenwerkingsvorm.”



indoDR
IVE



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

  Atelier La Vivere
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Staat je hobby erbij? Ga dan gauw een 
kijkje nemen bij Atelier La Vivere. Veel 
Zoetermeerders weten nog niet eens dat 
er zo’n grote handwerkzaak in de Dorps-
straat zit. “Onze winkeloppervlakte is 
meer dan 250 m2 en tot de nok toe ge-
vuld met creatieve handwerkartikelen”, 
vertelt Wim enthousiast. Wij verkopen 
wol van ultradun tot megadik van merken 
zoals Scheepjes, Katia, LanaGrossa en 
Borgo de Pazzi. Onze stoffen zijn van 
Tilda, Katia, Gütermann en ModaStoffen. 
“In vijf jaar tijd is onze collectie enorm 
uitgebreid”, vervolgt Wim.

WORKSHOPS
“Of je nu een beginnende haak- of 
breister bent of een andere techniek wilt 
leren als ervaren breister, alle begin lijkt 
moeilijk, maar hier maken we het leuk”, 
vult Debby enthousiast aan. Atelier La 
Vivere begon 3 jaar geleden met het 

HAKEN, BREIEN, NAAIEN, 
QUILTEN,BORDUREN...

geven van workshops en is inmiddels 
uitgegroeid tot handwerkspecialist van 
Zuid-Holland. Debby noemt een aantal 
workshops op: Tunisch Haken, Fair-Isle 
breien, Double Knitting, Brioche breien, 
Armbreien, Punchen, Free Form haken, 
Quilten. Op de website www.atelierlavi-
vere.nl  staan alle workshops voor de 
komende periode. Je kunt je daar ook 
inschrijven. Ook leuk om met een aantal 
vriendinnen een workshop te organiseren.

HAAK- EN BREICAFÉ
Voor tips en trucs, koffie en een babbel 
kun je terecht bij de cafés op woensdag-
avond en vrijdagochtend en nu ook elke 
zaterdag van 13.30 - 15.30 uur. Is je 
patroon niet duidelijk en kom je er niet 
uit? Of heb je inspiratie nodig en wil je 
graag met anderen gezellig haken of 
breien? Een kaart voor 5x Haak- en 
Breicafé kost 25 euro en je spaart ook 

nog voor korting op al je aankopen.

NAAI- EN QUILTCAFÉ
Al sinds vorig jaar april organiseert 
Atelier La Vivere het Naai- en Quiltcafé 
op de donderdag van 10.00 - 12.00 en 
vrijdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur. 
Organisator Debby vertelt enthousiast: 
“Onze cafés worden door veel trouwe 
bezoekers en enthousiaste nieuwelingen 
bezocht. Met het uitbreiden van de col-
lectie met modestoffen voor kinderen, 
quiltstoffen en fournituren kon een café 
natuurlijk niet uitblijven. Een kaart voor 
5x Naai- en Quiltcafé kost 50 euro en je 
spaart ook nog voor korting op al je 
aankopen. Je neemt je eigen naaimachine 
lekker mee of je gebruikt er één van ons 
tegen een klein bedrag.

CADEAU-IDEE?
Debby heeft nog een goeie kado tip: “Kijk 
je man of kinderen aan en geef ze de hint 
voor een cadeaubon van Atelier La Vivere. 
Deze zijn in te vullen tegen elk bedrag en 
in te wisselen voor een workshop, strip-
penkaarten, stoffen, fournituren, wol etc.”

Lekker met een borduur-, brei- of 
haakwerkje op de bank als de wind om 
het huis waait en de regen met bakken 
uit de hemel komt? Of is het tijd om de 
naaimachine weer eens uit de kast te 
halen? Of je nu van bolletjes wol, 
strengetjes zijde of stofjes houdt, 
Atelier La Vivere in de Dorpsstraat 
helpt je graag op weg met workshops, 
haak- en breicafés en naai- en quiltcafés.



Egaliseren zo goed als verleden tijd  
met Floorify PVC vloeren

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

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

Met de juiste ondervloer geschikt  
voor vloerverwarming en -10db  
geluidsreductie.
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bezoekadres Markt 3, 2711 CZ  Zoetermeer
postbus 15, 2700 AA  Zoetermeer

tel. (079) 346 97 00
e-mail info@tzho.nl
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Ontmoeten,
kennis delen,
samenwerken
en zaken doen
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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!

’t Is jullie gelukt: een fi jne woning!
De zoektocht is afgerond. Het droomhuis is gevonden. Ongetwijfeld profi teren 
jullie van de lage hypotheekrente. Gefeliciteerd! Nu de volgende stap. Want ook 
de juridische begeleiding van levering of overdracht vraagt om een weloverwogen 
keuze. Het gaat om professionaliteit, klantvriendelijkheid en gunstige tarieven. JUST 
Notarissen is een goed maar óók voordelig notariskantoor.
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“Normaal gesproken bezoeken we in 
september in Duitsland de grootste keu-
kenbeurs van Europa, vervolgt Youri. “Op 
deze keukenbeurs, waar onze eigen in-
koopgroep ook aan deelneemt, presen-
teren meer dan honderd keukenfabrikan-
ten innovaties en noviteiten. Zo kunnen 
we onze klanten op de hoogte houden 
van de nieuwste keukentrends. Helaas 
ging de beurs door het Corona-virus niet 
door. Toch staat onze inkoopgroep niet 
stil. We zijn altijd op zoek naar topmer-
ken waarmee we de complete markt 
kunnen bedienen. Zo kwamen we on-
langs in contact met een Italiaans top-
keukenmerk. We letten dan op verschil-
lende factoren zoals de 
prijskwaliteitsverhouding, innovatie, de-
sign, aandacht voor details en bouwkwa-
liteit. We zijn dan ook bijzonder trots dat 
we binnenkort dit Italiaanse topkeuken-
merk in verschillende lijnen van modern 
tot klassiek in diverse prijsklassen kunnen 
presenteren.” 

ULTRA MATZWART 
IS RAZEND POPULAIR
“Smaken verschillen en we hebben dus 
voor iedere doelgroep dé droomkeuken 
in huis. We merken wel dat ultra mat-
zwarte keukens nu razend populair zijn. 
Sowieso zijn matte kleuren trendy en het 
is een misverstand dat je daarop alles ziet 

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

BINNENKORT PRESENTEREN WE 
EEN ITALIAANS TOPKEUKENMERK 
DAT SYNONIEM STAAT AAN UITMUNTENDHEID!

zoals vingerafdrukken. De aangebrachte 
UV-laag zorgt er namelijk voor dat de 
keuken fingerprintproof is. Met het in-
ventariseren van wensen en ideeën ko-
men dit soort vragen uiteraard aan de 
orde. Daar nemen we dan ook uitgebreid 
de tijd voor. Welke indeling is het meest 
praktisch? Hoe kook je het liefst en welke 
apparaten zijn dan essentieel? Tijdens de 
oriëntatiefase creëren we juist vragen, 
zodat mensen bewuster kunnen kiezen 
uit de vele opties. Uiteindelijk ontstaat er 
door de 3D-sfeerimpressie een realistisch 
beeld van de droomkeuken die we na de 
vervolgafspraak tot in detail uitwerken.”    

GOED GEVOEL CREËREN
“Het verwachtingspatroon ligt heel hoog 
bij onze klanten. Dat begrijpen we  goed. 
Een nieuwe keuken koop je namelijk niet 
iedere dag. We willen onze klanten dan 
ook op alle fronten positief verrassen. 
Onze missie? Een goed gevoel creëren 
vanaf de schets tot en met de montage 
van het laatste deurtje. Daar draait het 
om. Mond-tot-mondreclame blijft name-
lijk de beste reclame voor ons familiebe-
drijf dat al 61 jaar bekend staat om haar 
passie en perfectie voor keukens. Ben je 
nieuwsgierig naar de unieke op maat 
gemaakte keukens van het binnenkort 
verwachte Italiaanse topkeukenmerk? 
Kom gerust langs, dan kunnen we alvast 
een tipje van de sluier lichten,” besluit 
Youri.

“Sinds het Coronavirus is het hier knetterdruk. Eigenlijk 
zouden we er een keukenadviseur bij moeten hebben,” 
vertelt bedrijfsleider Youri van Weert. “Veel mensen 
annuleerden hun zomervakantie en kozen massaal voor 
verbouwingen in en rondom hun huis. Helaas dreigt er nu een 
tweede golf. Uiteraard respecteren we de RIVM-maatregelen. 
We houden 1,5 meter afstand en onze showroom maken we 
continu schoon met desinfecterende middelen. De 
gezondheid van onze klanten én medewerkers verdient 
immers de hoogste prioriteit. Iedereen blijft dus, het liefst op 
afspraak, van harte welkom in onze inspirerende showroom.” 
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