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Begin 2020 was de verhuizing van Toyota Louwman
Zoetermeer naar Louwman Den Haag Forepark een
feit. Welke filosofie schuilde er eigenlijk achter?
Regiodirecteur Bram van der Vijver blikt terug én
vooruit. “Met een veel grotere showroom en een
moderne werkplaats kunnen we onze klanten uit
Zoetermeer nog beter bedienen. De filosofie van
Toyota hanteren we als leidraad. We zijn namelijk
permanent bezig met verbetering van de
bedrijfsprocessen die samenhangen met de productie
en de verkoop van Toyota-producten en diensten. Zo
kunnen we niet alleen inspelen op de huidige, maar
vooral op de toekomstige wensen en behoeften van
onze particuliere én zakelijke klanten.”

OP SLECHTS 7 AUTOMINUTEN VAN ZOETERMEER BIEDT TOYOTA
LOUWMAN DEN HAAG FOREPARK OPTIMALE SERVICE & BELEVING!
“Veel klanten uit Zoetermeer zijn ons trouw
gebleven en ervaren inmiddels de meerwaarde.
Zo staat in onze zeer grote showroom het
complete modelprogramma van Toyota inclusief
(elektrische) bedrijfsauto’s in diverse kleuren en
uitvoeringen overzichtelijk en ruim opgesteld.
Ook de werkplaats is zeer geavanceerd uitgerust waardoor we niet alleen gespecialiseerd
zijn in het onderhoud van Toyota, maar ook van
alle andere merken. Uiteraard houden we ons
uiterst zorgvuldig aan de richtlijnen van het
RIVM. Bij de entree kunnen onze klanten
eenvoudig hun handen desinfecteren. Alle
verkoopadviseurs dragen een mondkapje en
we stellen het op prijs als onze klanten dat ook
doen. Mondkapje vergeten? Ze liggen klaar
voor u! De gemarkeerde looppaden zorgen
ervoor dat klanten niet langs elkaar heen
hoeven te lopen. Bovendien zijn alle balies
voorzien van een transparant scherm, zodat
gesprekken veilig plaats kunnen vinden. Verder
kan men kiezen uit ongeveer 1000 occasions.
We bieden dus in alle opzichten veel meer
onder één dak.”
ONTDEK DE NIEUWE TOYOTA YARIS!
“Sinds oktober 2020 staat de nieuwe Toyota

Ruud Spoolder

Yaris in onze showroom. Ontworpen met
passie en een genot om in te rijden. Over
elke millimeter is zorgvuldig nagedacht. Zijn
brede compacte uiterlijk maken hem stoer en
onderscheidend, terwijl zijn robuuste karakter
samen gaat met maximale wendbaarheid en
dynamiek. We introduceren ook een compleet
nieuwe 1,5 liter benzinemotor en een hybride
aandrijflijn van de vierde generatie. Zo ontstaat
een ongeëvenaarde combinatie van sportieve
prestaties en een opvallend laag brandstofverbruik. Het stijlvolle interieur en de hoogwaardige afwerking creëren een ambiance
die uiterst comfortabel aanvoelt.”

Mark Arkensteijn

KWALITEIT & BETROUWBAARHEID
“Het merk Toyota staat wereldwijd bekend
om kwaliteit en betrouwbaarheid. Voordat een
nieuwe Toyota op de markt komt, wordt alles
onder de loep genomen. Goed moet ook echt
goed zijn. Voortdurend innoveren resulteert
in auto’s waarover tot in detail is nagedacht.
Mensen houden van auto’s én van veel
voordeel. Daarom hebben we altijd een
ruime keuze nieuwe Toyota’s die we snel met
aantrekkelijk voorraadvoordeel kunnen leveren.
Kom gewoon eens langs en maak kennis met
Louwman Den Haag Forepark,” besluit Bram.

LOUWMAN DEN HAAG FOREPARK

Ed Bons

Bram van der Vijver

Donau 36, 2491 BA Den Haag
T 070 - 349 18 00
T 088 - 712 91 00 (klantenservice)
E klantenservice@louwman.nl
W www.louwman.nl

Tico Roozendal. Welke
Zoetermeerder kent hem niet? Met
de filialen van zijn Tico Schoenmakerij
is hij in Oosterheem, Meerzicht en
Stadshart bijna overal in de stad te
vinden. Met de nieuwste vestiging in
de AH-Passage onderscheidt de
Meester Schoenmaker zich met
exclusieve materialen.
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“BEDANKT ZOETERMEER
VOOR JULLIE VERTROUWEN”
Tico Roozendal

Het liefst had Tico zijn
schoenmakerij in het
stadscentrum feestelijk
geopend. Het coronavirus stak daar
afgelopen januari
echter een stokje
voor. Desondanks
is Tico trots op de
aanwinst voor het Stadshart.
“Ik wilde een groot feest geven, met
enkele BN’ers”, geeft Tico glimlachend toe.
Eerder kwamen bijvoorbeeld profvoetballer
Leroy Fer en GTST-acteur Everon Jackson Hooi,
beter bekend als Bing, naar zijn winkels voor
evenementen. “Maar door de coronamaatregelen moest daar helaas een streep doorheen.”
ALTIJD IN TOPCONDITIE
Een feestelijke opening met beroemde gasten
zou goed passen bij de schoenmakerij met luxe
materialen. “We werken hier met de producten
van het exclusieve merk Saphir”, zegt Meester
Schoenmaker Tico, die zijn steun geeft aan
de Voedselbank, Stichting DaDa en zijn eigen
jongeren- en ouderenproject. “Van lotions,
schoencrème en cleaners tot borstels. Wij
hebben alles om de mooie schoenen van
onder meer Greve, Van Bommel en Van Lier
in topconditie te houden. Deze onderhoudsproducten zijn alleen in dit filiaal te krijgen.”
NET ALS NIEUW
“Natuurlijk hebben we ook voor gewone
schoenen verschillende steunzolen, binnenzolen
en schoenbedzolen. Datzelfde geldt voor
wandelschoenen en damesschoenen. We
kunnen zelfs dameslaarzen laten innemen of
juist breder laten maken. De laars kunnen

we zo speciaal op maat maken. En we kunnen
schoenen altijd laten reinigen en stomen, zodat
ze weer als nieuw lijken.”
OVERAL VETERS
Tico is bovendien gespecialiseerd in veters,
voor schoenen van dure merken, sneakers
en kinderschoenen. “Ik heb van alles. Veters
met lichtjes erin, leren veters, stretchveters,
satijnenveters. En
natuurlijk
in veel
verschillende
kleuren.
Ook heb
ik grote
rollen
veters,
zodat ik ze precies op maat kan knippen en
je nooit meer veel te lange of te korte veters
hebt.” Is jouw veter al kapot? Tico kan het
uiteinde weer maken met een nieuwe
veterpink, in vier verschillende kleuren.

KLAAR TERWIJL JE WACHT
Naast allerlei soorten veters vind je in de knusse
schoenmakerij in de Passage ook een nieuwe
lijn leren portemonnees en riemen. Ook laatstgenoemde kunnen op maat gemaakt worden.
De bekendste schoenmaker van Zoetermeer
kan ook naamplaten leveren en sleutels laten
bijmaken. “Die worden gemaakt, terwijl de
klant wacht. Een gewone sleutel, autosleutel,
puntjessleutel, met of zonder certificaat.”
DANK
“Allereerst wil ik ADO bedanken voor de vrijkaarten die zij mij en een aantal jongeren hebben
geschonken voor een voetbalwedstrijd afgelopen
februari! Door de steun van mijn klanten heb
ik de Voedselbank dit jaar 500 zakken à 5 kg
geschonken. Tevens heb ik een aantal stageplekken kunnen creëren om de hangjongeren
van Zoetermeer te begeleiden om in het schoenmakersvak te gaan. Net als vorige jaren, wilde ik
meer doen voor de Zoetermeerse gemeenschap.
Vanwege corona kon dit helaas niet. Volgend
jaar beter!”, sluit Tico met enthousiasme af.

SCHOENMAKERIJ TICO ZOETERMEER

In de AH-passage

Vier kleuren Veterpinken

Westwaarts, 2711 AD Zoetermeer
T 079 - 360 80 96
W www.schoenmakerijtico.nl
Za. van 9.00 tot 18.00, zo. van 12.00 tot 17.00
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Casper van Haastrecht kan
gemakkelijk uren vertellen over
oogzorg, brillen, zonnebrillen en
contactlenzen. Dat doet hij met veel
passie. In 2021 doet hij dat alweer
vijf jaar in zijn eigen Casper
Optometrie in winkelcentrum
Seghwaert. Hiervoor was hij 35 jaar
werkzaam bij Rembrandt Optiek Het
Contactlenscentrum van zijn vader
en oom. De jaren vliegen voorbij!
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Casper werkt
als ‘detective’ in
eigen optometrie

Lisa Saskia Casper
Ashley en Suzan

Soms lijkt Casper net een detective. De tafel
in zijn optiekwinkel ligt dan vol met data van
oude brillen, het verslag van een oogarts en
zijn eigen metingen allemaal naast elkaar.
“Dan voel ik me net een detective met allemaal
plaatjes aan de muur”, zegt hij met een knipoog.
Casper Optometrie is er namelijk niet alleen
voor het simpelweg meten van het oog, maar
ook om de gezondheid van het oog van de
binnenkant en buitenkant in beeld te brengen.
UNIEK MEETAPPARAAT
Dat gebeurt met de DNEye-scanner van
Rodenstock die het oog niet op 3 tot 12 punten
scant, zoals bij een gemiddeld apparaat, maar
op 1000 tot 1200 punten. Het maakt als het
ware een hypernauwkeurige vingerafdruk, maar
dan van het oog. Het unieke meetapparaat
maakt een uitgebreide analyse en geeft
informatie over bijvoorbeeld staar, macula
degeneratie, glaucoom en andere oogziekten.
Ook geeft de DNEye scanner het verschil aan
tussen de sterkte overdag en in de avond. Door
contrastverhogend te kijken kun je in de avonduren tien tot twintig procent scherper zien.
“Het apparaat geeft zóveel informatie. Dat
wordt meegenomen in de productie van de
brillenglazen. Je kijkt meer ontspannen en ziet
meer details, kleuren en contrast”, aldus Casper.
THEO BLIJFT FAVORIET
Ondanks exclusieve merken als Yellows Plus,
Porsche Design en Vasuma blijft bij Casper het
Belgische Theo Eyewear veruit favoriet. “Dat
heb ik al duizend keer verteld en dat blijf ik ook

vertellen. Theo is het mooiste en meest
innovatieve brillenmerk dat er is. En elke keer
worden de brillen beter. Bizar.”
JUBILEUM
Volgend jaar viert hij met zijn team van
gediplomeerde en gespecialiseerde opticiens
en optometristen het vijfjarig jubileum van
Casper Optometrie.

CASPER OPTOMETRIE
Petuniatuin 26, 2724 NA Zoetermeer
(Winkelcentrum Seghwaert)
T 079 - 360 69 37
E info@casperoptometrie.nl
W www.casperoptometrie.nl
Open: Dinsdag t/m donderdag: 9.00-17.30 uur,
vrijdag: 9.00-20.00 uur, zaterdag: 9.00-17.00 uur
Casper Optometrie
Casper Optometrie

HET TEAM VAN
CASPER OPTOMETRIE
WENST U PRETTIGE FEESTDAGEN
EN EEN GEZOND 2021

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.
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OOK IN 2021 IS JOUW DROOMKEUKEN
OP MAAT ONZE UITDAGING!
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.”

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 Boer. “Wij adviseren iedereen
om ruimschoots de tijd te nemen voor de

oriëntatiefase. In dit digitale tijdperk kun je
volop inspiratie opdoen. Zo vind je op Google,
Pinterest en in keukenbladen prachtige plaatjes
met de keukentrends van 2021. We zien hier

BIJ
U KUNT OOK ONLINE ADVIES
ITE
BS
WE
ONS KRIJGEN. GA NAAR DE
.NL
WWW.MAATWERKINKEUKENS
AK
EN MAAK DE ONLINE AFSPRA
dan ook steeds meer mensen met een moodboard waarmee ze een bepaalde sfeer willen
aangeven. Afbeeldingen zeggen natuurlijk
meer dan woorden. Verder blijft de aanschaf
van een keuken een kwestie van aandacht voor

Jacob de Boer

ONDERSCHEIDEND IN ALLE OPZICHTEN
“Na het inmeten, fabriceren en bouwen we de
keuken op in onze eigen professionele 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 verrassende 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 badkamer, 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
zoektocht naar jouw nieuwe droomkeuken.”

DE BOER MAATWERK IN KEUKENS
Gouderaksedijk 24
2808 NG Gouda
T 0182 - 51 22 78
T 06 - 517 48 879
E info@maatwerkinkeukens.nl
W www.maatwerkinkeukens.nl

Met deze kou naar een schoonheidsspecialist? Nu de zon
minder fel schijnt, doen! Zeker nu! Balsobé Huidspecialisaties
en Huidverzorging plant rond de wintermaanden vooral
behandelingen om huidoneffenheden aan te pakken. Dit
in verband met de geneestijd van zo’n 8 weken én om
verkleuring te voorkomen. Maak dus zo snel mogelijk een
afspraak!

LAST VAN
HUIDONEFFENHEDEN?
DIT IS HÉT MOMENT
OM DAT AAN TE PAKKEN!

Couperose

Rosacea

De barrièrefunctie van jouw huid speelt tijdens
deze natte en koude maanden een belangrijke
rol. Het zuurstofrijke, warme bloed blijft zo
dicht mogelijk bij de vitale delen van het
lichaam waardoor de huid minder zuurstof
krijgt. Hierdoor kan zelfs een gezonde huid
schade oplopen en geïrriteerd raken. “Maar
het effect op een probleemhuid is nog veel
groter. Daarom vraagt met name de probleemhuid in deze periode extra zorg. Met een
enkele pHformula-behandeling worden de
huidproblemen al minder, maar juist de toepassing in kuurvorm zorgt, in combinatie met
de thuisverzorging, voor verbazingwekkende
resultaten”, geeft Eva van Balsobé aan.
HUIDONEFFENHEDEN?
Huidproblemen zoals pigmentatie, couperose
(gesprongen adertjes), rosacea (gesprongen
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Eva Ujvari

Ouderdomswratten

adertjes met ontstekingen), pigmentvlekken
en (steel)wratten worden veelal in de wintermaanden aangepakt. “De behandelingen
kunnen al dan niet tezamen met een gezichtsbehandeling ondergaan worden. Hierbij wordt
er gebruik gemaakt van diverse zuren (purific,
melk, mandelic, fruit), maar het is ook van
belang om de genezende en verzorgende
producten thuis te gebruiken. De behandelingen
met pHformula geven het beste resultaat
wanneer zij in kuurvorm worden toegepast én
als ook thuis de juiste producten gebruikt
worden, onder meer reiniging, serum en crème.”
GOED VOORBEREIDEN
“Om de huid op de behandeling voor te bereiden, start men twee weken vóór de kuur of een
enkele behandeling thuis met het gebruik van
(na de reininging met Foam cleanse en Power
mist) Active formula. De natuurlijke mix van
plantenextracten en melkzuur van Foam cleanse
reinigt de huid effectief en verwijdert niet
alleen make-up, maar ook overtollig talg en
de vervuiling van de dag”. Active formula is
speciaal ontwikkeld als voorbereiding op de
resurfacing-behandelingen. Het reguleert de
pigmentaanmaak en de celdeling, stimuleert
de collageenaanmaak, heeft een mild peelend
effect en versterkt de natuurlijke bescherming
van de huid.
BETER EFFECT
Het is belangrijk om ook voor de behandeling
thuis met deze producten te beginnen. Zo
wordt de huid optimaal voorbereid. De werkstoffen van de behandeling kunnen dan nog
dieper in de huid doordringen, waardoor huidproblemen van binnenuit worden aangepakt.
“Het effect van de behandeling is hierdoor
nóg groter en de hersteltijd van de huid wordt
verkort. Al direct na de behandeling ziet de

Steelwratten

Wratten

huid er heel mooi, glanzend
en strak uit.”
NAZORG
Vervolgens komt het aan op
de nazorg. Dat is veel belangrijker dan men denkt.
Een klant komt immers
slechts één keer in de 4 tot 6
weken bij Balsobé, maar de
verzorging hoort verder elke
dag thuis gebeuren. Zo krijg
je een langdurig resultaat!

Met de zapper
worden wratten
verwijderd.

BALSOBÉ
Absrechtstraat 45
2729 AW Zoetermeer
T 06 15 34 1718
E eva@balsobe.nl
W www.balsobe.nl

en
Volg ons voor
leuke acties en
aanbiedingen

Het is voor velen heel normaal: goed
kunnen horen. Maar dat is helaas niet
voor iedereen het geval. Het lachen
van je kinderen, je favoriete song of
het geluid van de zee. Om weer goed
te kunnen genieten van dergelijke
momenten is een perfect hoortoestel
essentieel.
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NEEM GEEN GENOEGEN
MET EEN STANDAARD
HOORTOESTEL, MAAR

Gordon Piper

GA VOOR EEN PERFECT GEHOOR
Audicien Gordon Piper legt de keuze voor
de naam Max Hoortechniek perfect uit:
“Max staat voor maximale aandacht, maximaal
resultaat en maximale kwaliteit. Dit kan dankzij
de nieuwste hoortoestellen van de Deense
topmerken Oticon, Bernafon en ReSound.
Ik ben er voor mensen die last hebben van
gehoorverlies of tinnitus (oorsuizen) en beter
willen dan standaard hoortoestellen.”
ER IS VEEL BETER
Gordon weet namelijk als geen ander hoe de
wereld van de hoortoestellen in elkaar steekt.
Hij werkt namelijk al 20 jaar in de branche. “Er
is een enorme ontwikkeling qua technologie”,
zegt Gordon. “De vrije markt hoortoestellen
bestaat uit ongeveer 15 procent van Nederland.
Het zijn de beste hoortoestellen van de wereld,
maar worden bijna niet verkocht. Een indirect
gevolg van het beleid van zorgverzekeraars.

“Klanten moeten
vrij zijn om
een keuze te
kunnen maken”
Via zorgverzekeraars kun je een prima hooroplossing krijgen, vaak grotendeels of geheel
vergoed. Maar er is nog véél beter. Ik werd niet
gelukkig van het werken binnen de contracten
van zorgverzekeraars. Ik wil iets niet prima
doen, maar zo goed mogelijk en niet half werk
leveren. Klanten moeten vrij zijn om een keuze
te kunnen maken.”
VOLLEDIG NAAR WENS
Veel digitale hoortoestellen van Max Hoortechniek kunnen volledig naar wens worden
aangepast via een speciale app op de smartphone. Hiermee kun je zelfs per omgeving
(gezelschap, auto, luid lawaai) het geluid
precies aanpassen zoals jij het wil. Ook het
televisiegeluid in de hoortoestellen ontvangen
en bijvoorbeeld via het gehoorapparaat
telefoneren is mogelijk. Bang voor een
onbetaalbaar gehoorapparaat? Je kunt kiezen
uit de categorieën basic, essential, advanced,
premium of best exemplaar. Deze toestellen

verschillen op basis van functionaliteit, maar
ook qua prijs. Zo zijn hoortoestellen al vanaf
599 euro beschikbaar. De prijzen zijn opgesplitst in toestelprijzen en de prijzen voor
bijkomende nazorg of consulten. “De klant
betaalt hierdoor alleen waar hij gebruik van
maakt. De prijzen liggen een stuk lager dan
gebruikelijk in de markt. Dit is uniek in
Nederland en ik geloof hier echt in.”
STUUR EEN APPJE
Audicien Gordon werkt alleen op afspraak,
ook in de avond en in het weekeinde. Hij is
bovendien via WhatsApp uitstekend te bereiken.
Jongeren en slechthorende klanten ervaren het
als ideaal!

MAX HOORTECHNIEK
Willem Dreeslaan 436B
2729 NK Zoetermeer
T 06 - 270 535 90
E info@maxhoortechniek.nl
W www.maxhoortechniek.nl

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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ÉÉN AANSPREEKPUNT
VOOR DE VLOER EN
ALLES EROMHEEN

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

Verscheidene vloerverwarmingsystemen.

Niet alleen een nieuwe vloer of vloerverwarming kan HOME Woonconcepten thuis verzorgen. Ook voor renovatie en stuc-, spuit- en
schilderwerk kun je bij het team van Mark terecht. Zelfs voorbereidend installatiewerk (nieuwe badkamer en keuken), staallook deuren en
kozijnen kunnen zij voor je regelen. HOME
Woonconcepten is al vijf jaar een begrip in Zoetermeer.
AANSPREEKPUNT
“Wij hebben alles in huis”, zegt Mark trots.
“We horen vaak dat de vloerverwarming 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 werkzaamheden 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 Leeuwenhoeklaan vind je nu
al de trendkleuren voor 2021. “Opkomend is
om een PVC-vloer in verschillende maten door
elkaar te verwerken, zoals een smalle, middenmaat 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.”

Mark van Es

GENOEG KEUZE
HOME Woonconcepten heeft vloeren in alle
prijsklassen. “Wij hebben een trendy adviescentrum met meer dan 300 varianten 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.”

Geweven PVC-vloer.

Het wordt weer kouder, dus dan is een vloerverwarming wel zo fijn. Warme voeten 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 vermindering
van warmteafgifte. Ook zijn onze systemen geschikt voor een warmtepomp. 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

HOME WOONCONCEPTEN

PVC-vloer in verschillende maten.

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

In merkkleding en met een laptop
in de rugtas naar school fietsen
lijkt heel normaal. Voor kinderen
uit gezinnen met weinig
bestedingsmogelijkheden is dat niet
vanzelfsprekend. Om deze kinderen
mee te laten doen, helpt Stichting
Leergeld Zuid-Holland Midden.
Maar daarvoor is de hulp van het
Zoetermeerse bedrijfsleven nodig!

ZOETERMEER

Krista van Zeijl

STICHTING LEERGELD
VRAAGT ZOETERMEERSE
BEDRĲVEN OM HULP
Stichting Leergeld richt zich op schoolgaande
kinderen van 4 tot en met 17 jaar uit gezinnen
met minimale financiële middelen. Zij hebben
onder meer fietsen, laptops, kleding en schoolspullen nodig om volwaardig mee te kunnen
meedraaien op school en geen achterstand te
ontwikkelen.
WACHTLIJST VOORKOMEN
“Bezuinigingen vanuit de gemeente op subsidies
leidt bij ons tot problemen”, vertelt Krista
van Zeijl, communicatie-adviseur bij Stichting
Leergeld Zuid-Holland Midden. “En door de
coronacrisis groeit onze doelgroep. Met minder
geld moeten wij dus meer kinderen ondersteunen.

Kinderen uit Zoetermeer zouden hierdoor op
een wachtlijst terecht kunnen komen. Dat willen
we voorkomen. Vorig jaar hebben we ruim 2500
kinderen ondersteund, maar we zijn dit jaar al
over dat aantal heen.”
ONDERSTEUNEN
“Gezinnen met zzp-ers of werkende ouders
kwamen de afgelopen maanden al in de problemen. Deze trend zal de komende maanden
doorzetten.” De stichting berekende daarnaast
dat het volgend jaar tussen de 50.000 en
75.000 euro tekort komt in Zoetermeer. “Dat
gat moeten we dichten en daar hebben we
Zoetermeerse bedrijven voor nodig. Deze

Speelgoed voor de kinderafdeling,
gerenoveerde chemokamers, vernieuwde
wachtruimtes en verloskamers, een
wolkenplafond bij radiologie en iPads om
tijdens de bevalling in andere talen te
communiceren. Het zijn slechts enkele
voorbeelden van projecten van Stichting
Vrienden van het LangeLand Ziekenhuis.
Zij doen er alles aan om het verblijf in het
Zoetermeerse LangeLand Ziekenhuis zo
prettig mogelijk te maken.

kinderen zijn immers
de werknemers en
klanten van de toekomst! Bedrijven
kunnen ons met een
periodieke of eenmalige
gift ondersteunen.”
ELK KIND DOET MEE
T 06 - 430 11 558
E communicatie@elkkinddoetmee.nl
W www.elkkinddoetmee.nl/steunleergeld

ZOETERMEER

Hilbrand Nawijn

STICHTING VRIENDEN VAN HET LANGELAND
ZIEKENHUIS BEDANKT ALLE GULLE GEVERS!
“Gelukkig steunen veel Zoetermeerse bedrijven
ons door een vriend te worden”, vertelt Hilbrand
Nawijn, voorzitter van de stichting. “Hoe meer
er wordt bijgedragen des te meer bedrijven
ervoor terug krijgen in de vorm van publiciteit.”
Elk jaar is er een donateursdag met een lezing
van een specialist en krijgen donateurs een
rondleiding langs de projecten van de vrienden,
met afsluitend een hapje en een drankje. Wil jij
ook meehelpen aan nieuwe voorzieningen voor
patiënten, speelgoed voor kinderen of fraai
opgeknapte ruimtes? Vanaf 30 euro per jaar
ben jij al een donateur van de stichting. Dan
ontvang je onder meer 10% korting op koffie
en thee in het restaurant en het winkeltje in het

ziekenhuis. Ook zijn er speciale bijeenkomsten
voor de vrienden en krijgen zij een rondleiding
om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.
WIJ DOEN HET VÓÓR EN MÉT DE
INWONERS VAN ZOETERMEER
Nawijn: “Het geeft veel voldoening om bij deze
projecten betrokken te zijn. Wij doen het vóór
en mét de inwoners van Zoetermeer. Hoe meer
mensen willen helpen, hoe beter we elkaar kunnen helpen. Want patiënten zijn wij soms zelf of
onze familie, vrienden of collega’s. Daarom wil
ik alle Zoetermeerders vragen om ons te steunen. Dat is hard nodig om dit mooie ziekenhuis
in stand te houden.”

STICHTING VRIENDEN LANGELAND
Tiberstroom 26
2721 CN Zoetermeer
T 06 - 549 083 01
E info@vriendenlangeland.nl
W www.vriendenlangeland.nl

2021...ALLEMAAL LAST VAN CORONA...
SOMMIGEN EEN BEETJE MEER...
BENUT FISCALE MOGELIJKHEDEN

COLUMN WIL KEULERS

DGA’s moeten in slechte tijden geld storten om hun BV overeind te houden. Als de BV niet meer kan terugbetalen, dan is er in beginsel fiscale compensatie voor de DGA veelal met zijn box 1-inkomen. Onlangs heeft
het Hof Arnhem-Leeuwarden bepaald, dat een vordering van een DGA op zijn eigen BV, die niet meer door
de BV kon worden terugbetaald, als onzakelijk moest worden beschouwd, scheelt pakweg 75% aftrek.
Er was volgens het Hof in feite sprake geweest
van een kapitaalstorting omdat een willekeurige derde nooit onder deze omstandigheden
zoveel geld zou hebben geleend aan de BV.
Het aandeelhoudersmotief stond voorop. Het
verschil tussen zakelijk en onzakelijk kan 75%
aftrek in box 1 schelen. Nu de Corona-maatregelen veel ondernemers dwingen om in te teren op privévermogen, is een nieuwe benadering van wat “zakelijk” is nodig. Kan een DGA
maatregelen nemen om door de BV niet terugbetaalde leningen volledig te kunnen aftrekken
van box 1-inkomen?

De Belastingdienst is niet erg gecharmeerd van
volledige aftrek door DGA’s in box 1. Uiteraard
wil men wel belasten als er TBS (ter beschikking
stellen) van vermogen door de DGA is, maar als
het spiegelbeeld “aftrek” om de hoek komt
kijken, is men ineens van mening dat de leningen van de DGA “onzakelijk” waren en verplicht men de DGA tot een gang naar de rechter om volledige aftrek in box 1 bij
oninbaarheid te claimen.

Het oordeel van het Hof hield weliswaar een
beperking van de aftrek van positief box 1 inkomen in, niettemin bepaalde het Hof ook dat
uiteindelijk het bedrag van de verdampte vordering van de DGA als verlies uit aanmerkelijk
belang toch voor 25% in aftrek zou komen. Het
verschil tussen aftrek van een afgeboekte zakelijke vordering (100% in box 1 aftrekbaar) en de
uiteindelijke pakweg 25% aftrek is aanzienlijk.

Of Corona-financieringen door DGA’s onzakelijk zijn, valt te bezien. Banken als referentie
gebruiken voor antwoord op de vraag of een
financiering door de DGA zakelijk is, valt buiten
elke realiteit. Bancaire financiering in rekeningcourant door banken van het kleinere MKB is
nagenoeg opgehouden te bestaan, crowd funding of particuliere financiering is wel realiteit.
De zakelijkheid van de DGA-financiering moet
worden beoordeeld naar de noodzaak om in
tijden van het ontbreken van banken een MKB
overeind te houden.

Een vordering van de DGA op de eigen BV valt
in box 1, een schuld van de DGA aan de eigen
BV valt in box 3. Is de schuld onzakelijk dan kan
er sprake zijn van verkapt loon of verkapt dividend, is de vordering onzakelijk dan is er sprake van box 2, op de aandelen gestort kapitaal.
Gek natuurlijk, dat een schuld aan de BV in
een andere box valt dan een vordering
op de BV, maar het biedt ook mogelijkheden. Zo is de verfoeide box
3-heffing via de eigen BV om te zetten in heffing op het werkelijke rendement, maar ook als de BV van
extra middelen moet worden voorzien, al was het
maar vanwege Coronasluitingen, dan is het
mogelijk om bij niet
terugbetalen door
de BV nog wat
fiscale aftrek als
troostprijs te
incasseren.

Het belastingstelsel ondersteunde in het verleden de vermogensvorming bij ondernemers en
DGA’s juist om buffers te hebben. De roep om
ondernemers “hun belastingvoordeel” ten opzichte van ambtenaren en werknemers af te
nemen, laat in deze tijden de gevolgen pijnlijk
zien. Veel ondernemingen zijn uitgehold...
weliswaar is er overheidssteun,
maar dat kan onmogelijk ondergefinancierde MKB-bedrijven overeind
houden. Dat onze premier stelt
dat we “allemaal last hebben van
Corona” is alleszeggend. Veel
ondernemers hebben er veel meer
last van dan anderen. Politici, veel
werknemers en ambtenaren hebben financieel nauwelijks last
van Corona. Salarisverhogingen, doorbetaalde reiskostenvergoedingen en als het echt
tegenzit, transitievergoedingen en WW, dat is niet te vergelijken met ondernemers,

die hun in vele jaren opgebouwde onderneming en privévermogen kwijtraken. Het verschil
tussen “alles kwijtraken” en “allemaal last hebben van” is immens.
Zakelijkheid of onzakelijkheid van een DGAlening aan zijn BV, moet worden beoordeeld
aan de hand van feiten en omstandigheden en
daaraan is wel wat te doen. Als je meent dat de
lening aan je BV zakelijk is, regel dat dan ook
als zodanig. Zorg voor een zakelijke verhouding
tussen DGA en zijn BV. Dus niet zomaar onttrekken en storten, maar voorwaarden bedingen en vastleggen, zoals je dat ook bij een
vreemde zou doen.
Schulden aan de BV moeten zakelijk zijn, voorwaarden moeten (beter) worden vastgelegd,
dat geldt altijd dus niet alleen bij schulden van
meer dan € 500.000.
Voor vorderingen op de BV geldt, leg vast in
een dossier wat de zakelijke overwegingen zijn
om meer geld in de BV te steken. Probeer na te
gaan of er ook (duurdere) private financiers zijn
en leg dat vast in een dossier. Regel zekerheden, verpanding van debiteuren, voorraden of
tweede hypotheek kan helpen en dat kan niet
alleen de bank, dat kunt u zelf ook bewerkstelligen. Ook cessie of verpanding van belastingteruggaven is denkbaar. Maak een behoorlijke
overeenkomst op.
Vooral als er ook belastbaar inkomen in box 1
is, kan er zo aanzienlijk fiscaal voordeel zijn dat
het verlies van vermogen nog enigszins kan
compenseren, zo heeft een immens nadeel nog
een klein voordeel. Het is evident dat als het
inkomen in box 1 nog hoog is (middeling met
eerdere jaren), het verlies in box 1 beter dan
genomen kan worden. Actief plannen loont.
Een goed 2021 toegewenst... hopelijk hebben
we “allemaal” op korte termijn geen last meer
van Corona... en kan onze premier dat dan
terecht vaststellen.

Baron de Coubertinlaan 6, 2719 EL Zoetermeer
Correspondentieadres:
Postbus 289, 2700 AG Zoetermeer.
079 - 342 85 55 • wijnkamp@keulers.nl • www.keulers.nl
Het telefoonnummer van de advocatenlijn is 06 - 124 125 93.
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.

Wij wensen jullie een
gelukkig en gezond 2021
Vlamingstraat 5 - Zoetermeer
079 - 3620555
www.verlaanmakelaardij.nl

Lisette en Ruud

Sunantha Beauty & Wellness wenst de lezers van Mijn Zaak Zoetermeer
gezellige feestdagen en een gezond en voorspoedig 2021!

Boekweitakker 21
2723 VW Zoetermeer

079 - 346 02 06
06 - 402 76 210

noy@sunanthawellness.nl
www.sunanthawellness.nl

wenst u een
sprankelen t d en licht 2021!
www.woordgieter.nl
voor tekst & redactie.nl

FIJNE KERSTDAGEN EN
EEN GEZOND NIEUWJAAR

OOK IN 2021
STAAN WIJ VOOR
IEDEREEN KLAAR!

HAFEZ

Fĳne feestdagen
en een gezond 2021

www.lhnzoetermeer.nl

ABURAHOUT 1A (WIJK ROKKEVEEN)
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Willem Dreeslaan 186 | Zoetermeer | 079 - 260 00 04 | info@oviron.nl | www.oviron.nl

Oviron Makelaars
wenst u veel woonplezier in 2021

Prettige
feestdagen
vóór en namens
alle maatjes

Di Niente wenst iedereen
een voorspoedig en
vooral gezond 2021

Trattoria Di Niente | Dorpsstraat 112A | 2712 AN Zoetermeer | 079-3605487 | www.diniente.nl

Bedankt voor
je vertrouwen
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Saluti en tot z

Rainier Gouweloos

Fijne feestdagen,
een gelukkig en
voorspoedig
2021
Hebben wij u in 2020 kunnen
helpen met uw vragen of
begeleiding?
Dan bedanken wij u voor het
in ons gestelde vertrouwen.
Ondanks het Coronavirus,
de drukte en daardoor
langere wachttijden zijn
wij u ook graag in 2021
van dienst.
Wij hopen met u, dat
2021 weer een jaar met
uitdagingen zal worden.
Wij wensen u gezondheid,
geluk en voorspoed voor
2021.

JUST Notarissen
Albert Einsteinlaan 50
2719 ER Zoetermeer

Levering en hypotheekakte voor €

079 323 97 61
www.justnotarissen.nl

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!

Onze creatieve woonwensen
voor 2021?Ambachtelijk
vakmanschap vertalen
naar origineel maatwerk!
JACOB DE BOER

i.s.m.

Wenst u hele fijne feestdagen en een gezond 2021 toe!

WIJ WENSEN U GEZELLIGE
FEESTDAGEN EN EEN
VOORSPOEDIG 2021!

STOOP TANDPROTHETICUS

Ronald en Arno

Rokkeveenseweg 32A • 2712 XZ Zoetermeer • 079 - 361 45 76
tppstoop@xs4all.nl • www.stooptandprotheticus.nl

www.optiquerene.nl

BOUWHOF
WENST U OOK
IN 2021 PLEZIER
IN UW HUIS
DIRK SR, EWOUT, DIRK JR. EN JAN-BART HUURMAN

&

fijne Kerst dagen
een

gezond

202 1

Ontmoeten,
kennis delen,
samenwerken
en zaken doen

tel. (079) 346 97 00
e-mail info@tzho.nl
www.tzho.nl
bezoekadres Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
postbus 15, 2700 AA Zoetermeer

Stijlvol koken
W I M VA N D E R H A M K E U K E N S . N L

Perfect tot in detail
De nieuwste
apparatuur

Tijdloos mooi
Eindeloos
veel ruimte
Greeploos sluitwerk

Al meer
dan 60 jaar
keukens
op maat!

Zoetermeer | Wattstraat 12-14 Zoetermeer | Tel 079 - 33 00 900
Den Haag | Theresiastraat 168 - 178 | Tel 070 - 38 35 010
info@wimvanderhamkeukens.nl | www.wimvanderham.nl

