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JUST NOTARISSEN CREËERT MET NIEUWE 
ORGANISATIESTRUCTUUR SOLIDE FUNDAMENT 
VOOR DE TOEKOMST!

Sinds 1999 timmert JUST Notarissen 
onverstoord aan de weg. Gevleugelde 
uitspraken van commercieel directeur 
Camillus Overmeire zijn nog steeds actueel 
en verklaren grotendeels het succes van het 
notariskantoor: “Onze ambitie kent geen 
grenzen. De A12 loopt door Zoetermeer. 
We koppelen vlijmscherpe tarieven aan 
persoonlijke aandacht en uitmuntende 
service. Iedere notaris doet hetzelfde. 
Waarom zou je meer betalen?” Stilstand is 
echter achteruitgang. Hoe ziet de toekomst 
van JUST eruit?
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Eén van de wachtruimtes

Camillus Overmeire
Voor een selfie

maar een gezonde verschuiving vindt inmiddels 
plaats! Just Notarissen wil tussen nu en vijf 
jaar kunnen beschikken over ongeveer acht 
notarissen en een flink aantal kandidaat-
notarissen, die ook kunnen waarnemen en 
verantwoordelijk zijn voor hun eigen tak binnen 
‘JUST’. Nieuwe gezichten met ambitie. Zij 
zullen samen in de toekomst dit mooie kantoor 
verder moeten ontwikkelen en zo wordt de 
continuïteit van ‘JUST’ gewaarborgd,” besluit 
Camillus.     

“Onze organisatie, Just Notarissen B.V. is ooit 
ontstaan uit de start van Arie Jan van der Bijl 
als notaris te Zoetermeer in 1999. Na ongeveer 
acht jaar wilde Arie Jan met enkele collega’s 
een franchise idee op de markt brengen in de 
vorm van Just Notarissen. Zodoende ontston-
den er drie kantoren waarvan één kantoor aan 
de Westwaarts, Just | Notaris van der Bijl. Door 
een teruglopende markt en enkele hiaten in het 
concept werd in 2010 besloten dit concept 
te laten varen en op basis van één kantoor-
organisatie proberen dit idee opnieuw uit te 
werken en te lanceren. Zo ging Just | Notaris 
van der Bijl als solitaire kantoororganisatie 
verder aan de Engelandlaan en was de basis 
gelegd voor de goedkoopste notaris en de 
daarop inmiddels bekende groei! Door de 
groei waren de daaropvolgende verhuizingen 
noodzakelijk, hetgeen uiteindelijk resulteerden 
in de aankoop van de Einsteinlaan 50 te 
Zoetermeer. Het pand aan de Einsteinlaan 
waarvan de uitstraling niet alleen top is, maar 
ook het pand waar, door de enorme groei, 
de naam Just| Notaris van der Bijl werd 
veranderd in Just Notarissen te Zoetermeer.” 

VERANTWOORDELIJKHEDEN VERDELEN 
EN NIEUWE GEZICHTEN PRESENTEREN
“We willen het fundament van de organisatie 
zeker stellen voor de toekomst. Een organisatie 
die gekenmerkt wordt door voldoende expertise 
en medewerkers, die Just Notarissen een warm 
hart toedragen. Inmiddels is Just Notarissen 
het grootste registergoed kantoor van 
Nederland en behoren we tot de top 30 van 
gerenommeerde kantoren met de meeste 

notarissen en kandidaat-notarissen. De verschil-
lende afdelingen worden door de diverse 
kandidaat-notarissen en capabele medewerkers 
aangestuurd. Zij vormen ook het hart van Just 
Notarissen en zijn lid van het dagelijks bestuur, 
verantwoordelijk voor alle zaken die bij de 
organisatie komen kijken. Deze nieuwe groep 
bestuurt de dagelijkse gang van zaken binnen 
Just Notarissen. Uiteraard houden Arie Jan van 
der Bijl en ondergetekende de eindcontrole, 



MET MEER DAN 25.000 PRODUCTEN BIEDT DE 
AFDELING Ĳ ZERWAREN & GEREEDSCHAPPEN 
VOOR VEEL VRAGEN EEN OPLOSSING!
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“De slogan van Bouwhof: “Bezig met 
je huis” begint vaak op onze afdeling 
ijzerwaren & gereedschappen,” 
vertelt assistent manager Maikel Fris. 
“Klanten komen hier bijvoorbeeld 
voor een paar schroefjes en nemen 
vervolgens uit nieuwsgierigheid 
een kijkje op onze woonetage die 
up-to-date wordt gehouden met de 
woontrends van 2021. Je kunt er 
dus uitgebreid inspiratie opdoen 
voor meubels, woonaccessoires, 
verlichting, badkamer, keuken en/of 
nieuwe deuren. Een gewaarschuwd 
mens telt voor twee, want de 
verleiding is groot. Je loopt hier 
voor wat ijzerwaren naar binnen en 
voordat je het weet, heb je een 
nieuwe badkamer besteld!”

Welke producten behoren er eigenlijk tot de 
ijzerwaren? “Een definitie van ijzerwaren is 
lastig te omschrijven,” vervolgt Maikel die 
samen met Pepijn, Erwin, Rik en parttimers 
Floris en Sam verantwoordelijk is voor de afde-
ling met de meeste producten van Bouwhof. 
Volgens www.encyclo.nl zijn ijzerwaren grote 
en kleine items die nodig zijn om materialen 
en onderdelen van bouwwerken, meubelen 
en andere objecten te bevestigen, verankeren, 
vast te houden of aan te sluiten. Tevens beho-
ren onderdelen die worden gebruikt bij de 
afwerking van gebouwen en objecten, zoals 
(aluminium) profielen, scharnieren en knoppen 
tot de ijzerwaren. “Als je op onze afdeling 
rondloopt, zie je dat wij nog veel meer produc-
ten bieden die verwant zijn aan ijzerwaren. Het 
zijn er eigenlijk te veel om op te noemen. Zo 
hangt onze pluggenwand vol met hollewand-
pluggen, chemische ankers, metalen en stan-
daard kunststof pluggen in vele maten en 
uitvoeringen. Voor elk bevestigingsprobleem 
hebben we dus de meest geschikte oplossing 
in huis van topmerken zoals Fisher of Toggler.”

KLANTVRIENDELIJKHEID 
EN PROFESSIONEEL ADVIES
“Naast een breed en specifiek assortiment 
ijzerwaren & gereedschappen van uitstekende 

klanten eenvoudig kunnen kiezen. Zodra het 
mogelijk is, organiseren we weer demodagen 
waar vertegenwoordigers hun merken presen-
teren. Tot slot is onze ijzerwarenwand met meer 
dan 1000 producten een begrip in de regio. 
Tussen de eindeloze rijen met bakjes hebben 
we weegschalen geplaatst. Je kunt dus precies 
het aantal schroeven, bouten of moeren kopen 
dat je nodig hebt. Duurzamer kan bijna niet!”

kwaliteit staan er op onze afdeling vakmensen 
die deskundig en enthousiast kunnen adviseren. 
Zo kwam er een paar weken voor de zomer-
vakantie een klant met vragen over het bouwen 
van een decor voor de afsluitende musical van 
zijn zoon. Met onze ideeën en adviezen is hij 
toen aan de slag gegaan. Een week later kwam 
hij trots terug met foto’s van het resultaat. 
Tevreden klanten, daar doen we het uiteindelijk 
voor. Klantvriendelijkheid en professionele 
advisering staan bij ons dan ook op de eerste 
plaats! Verder zijn we ambitieus en willen we de 
komende jaren onderzoeken aan welke produc-
ten en merken onze klanten behoefte hebben. 
Dat zou bijvoorbeeld nu heel goed via een 
online enquête kunnen. Wordt vervolgd dus!” 

GEREEDSCHAPPEN EN ACCESSOIRES 
EN IJZERWARENWAND
“Tegenover onze uitgebreide sleutelservice 
waar je terecht kunt voor sluitplannen, auto-, 
fiets-, huissleutels en cilinders bevindt zich het 
pad hand en elektrische gereedschappen met 
bekende merken zoals Stanley, Makita, Metabo, 
Bosch, Black & Decker, Einheill, Meister en 
Dremel. De elektrische gereedschappen hangen 
op merk gesorteerd inclusief accessoires, zodat 

BOUWHOF

Edisonstraat 115
2723 RT Zoetermeer
T 079 – 331 07 00
E info@bouwhof.nl
W www.bouwhof.nl
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Uitgebreide sleutelservice Onze volledige schroevenwand
Maikel Fris toont de Stanley 
fatmax afkort- en verstekzaag.
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Waar moet je beginnen als 
je een huis wil kopen of 
verkopen? Je googelt op 
‘makelaar’ en ‘Zoetermeer’ 
en een waslijst aan 
makelaarskantoren komt 
tevoorschijn. Ga je dan voor 
een bekende naam of kies je 
voor een frisse wind? Voor 
dat laatste moet je bij Sabine 
Mos van het verfrissende 
Mos Makelaardij zijn!

MOS MAKELAARDIJ

M 06 148 56 024
E info@mosmakelaardij.nl
W www.mosmakelaardij.nl
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Sabine Mos

FRISSE WIND IN MAKELAARSLAND
Persoonlĳ ke aanpak van Sabine Mos maakt het verschil!

Sabine begon haar carrière opvallend genoeg 
in de oliewereld. Doordat de Zoetermeerse 
verschillende functies bekleedde bij een 
oliemaatschappij, viel in de loop der jaren het 
contact met klanten steeds meer weg. Na 
goed nadenken over haar toekomst, kwam 
Sabine met het plan om naast haar werk in de 
avonduren de makelaarsopleiding te volgen 
en haar papieren als Kandidaat Register 
Makelaar-Taxateur te behalen. Ze begon 
onderaan de ladder en deed ervaring op 
bij meerdere makelaarskantoren. “Op die 
manier heb ik veel geleerd. Ik wist al snel 
dat dit de juiste keuze was”, vertelt Sabine.

ONDERNEMERSFAMILIE
Het is geen wonder dat Sabine haar eigen 
makelaarskantoor oprichtte. Ze komt namelijk 
uit de ondernemersfamilie Mos, een bekende 
naam in Zoetermeer. “Na jaren ervaring op-
doen bij meerdere makelaarskantoren dacht 
ik: dit kan ik zelf ook. Dat zit toch in mijn 
bloed”, zegt Sabine met een glimlach.

GROEIEN
Zodoende startte ze begin dit jaar met Mos 
Makelaardij. “Het was behoorlijk spannend om 
de stap te zetten. Inmiddels heb ik mijn eerste 
aan- en verkopen achter de rug. Zo kan ik lang-
zaamaan groeien, maar ik wil niet te groot wor-
den”, benadrukt Sabine. Persoonlijke begelei-
ding is namelijk haar grote kracht. Zij gebruikt 
geen gladde verkooppraatjes, maar toont op-
recht interesse om tot de beste deal te komen.

EMOTIONEEL
Het heeft dus veel voordelen om Mos 
Makelaardij in te schakelen in plaats van 
een gevestigde naam. “Een huis aankopen of 
verkopen is een emotioneel proces. In tegen-
stelling tot een groot makelaarskantoor ben ik 
het enige aanspreekpunt tijdens het gehele 
traject. Je kunt al je vragen bij mij kwijt. Ik doe 
er alles aan om mijn klanten volledig te ont-
zorgen tijdens het aankoop- of verkooptraject.”

PERSOONLIJKE TOUCH
Juist met die persoonlijke benadering maakt 
Sabine het verschil. Door eerlijk en oprecht 
te werk te gaan, doet zij alles voor haar 
opdrachtgevers. “Mijn enthousiasme wil ik 
overbrengen op de persoon die komt bezich-
tigen, zodat diegene echt een beleving en 
gevoel bij het huis krijgt.” Ze heeft al ontelbare 
keren een huis aangekocht of verkocht en 
weet als geen ander hoe belangrijk die stap in 
je leven kan zijn. Sabine woonde meer dan 30 
jaar in Zoetermeer en inmiddels alweer 3 jaar 
in Moerkapelle. Ook dat speelt een belangrijke 
rol in haar advies bij het aankopen of verkopen 
van een woning. “Het helpt enorm als je de 
omgeving goed kent en een netwerk hebt 
opgebouwd, zoals ik.”

Mijn persoonlijke aandacht voor jouw huis!

Mooie foto’s is een goede verkooptechniek.
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EFECTIS NEDERLAND ZOEKT LEUKE, 
LEERGIERIGE EN AMBITIEUZE COLLEGA’S 
MET AFFECTIE VOOR BRANDVEILIGHEID
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Op slechts een steenworp afstand 
van de wijk Oosterheem in 
Zoetermeer bevindt zich Efectis 
Nederland aan de Brandpuntlaan 
Zuid 16 in Bleiswijk. Met ruim 250 
medewerkers en vestigingen in 
Nederland, Frankrijk, Turkije, 
Engeland en Ierland is de Efectis 
Group de grootste organisatie in 
Europa op het gebied van 
brandveiligheid. “Wereldwijd zijn 
we zelfs erkend als dé specialist in 
brandonderzoek, veiligheid en 
advisering,” vertelt projectleider 
Michiel Klijn. “Maar in de regio 
Zoetermeer zijn we als werkgever 
relatief onbekend!” 

“Simpel gezegd zijn we een onafhankelijk test-
laboratorium voor kleine en grote brandproeven. 
Gezien de steeds veranderende wet- en regel-
geving zijn we altijd op zoek naar leuke, leer-
gierige en ambitieuze talenten met enig tech-
nisch inzicht die zich willen ontwikkelen op het 
gebied van brandveiligheid.” Waar bestaan de 
werkzaamheden zoal uit? “Het fundament van 
ons bedrijf is gebouwd op de wet- en regel-
geving. Deze wet- en regelgeving bepaalt 
waaraan een gebouw in Nederland, volgens 
het Bouwbesluit, dient te voldoen. Zo moet 
een brandwerende scheiding een brandwe-
rendheid hebben van bijvoorbeeld 30 minuten. 
Dat moet je aan kunnen tonen en daar zijn 
Europese testnormen voor die we hanteren. 
Als we volgens die testnorm producten zoals 
een deur of raam testen, dan kun je het pro-
duct toepassen in heel Europa. In opdracht van 
producenten testen we dus het brandgedrag 
en de brandwerendheid van een materiaal 
of product en op basis van het testrapport 
classificeren we uiteindelijk het product.”

AFWISSELEND EN VEELZIJDIG WERK
“Als je in Europa producten wil verkopen dan 
dien je aan de CE-markering te voldoen. 
Steeds meer productgroepen vallen daaronder 
zoals industriële brandwerende deuren. Dat 
brengt veel werk met zich mee en ook daarom 
zoeken we voortdurend nieuwe collega’s. 
Tevens houdt ons bedrijf zich bezig met engi-
neering waaronder het simuleren en berekenen 

van het brandgedrag in gebouwen of de om-
geving,” vervolgt Michiel die als projectleider 
brand- en rookwerendheid ook het directe 
contact met de klanten onderhoudt. “De 
werkzaamheden zijn dus heel afwisselend en 
veelzijdig. Zo kun je je bezighouden met brand-
gedrag, brandwerendheid, regelgeving, inspec-
ties en beoordelingen. Dat maakt een baan bij 
Efectis zo aantrekkelijk. Je kunt volop ontwik-
kelen en er zijn veel mogelijkheden binnen het 
bedrijf om na verloop van jaren iets anders te 
gaan doen als je daar behoefte aan hebt.”

WE ZIJN EEN LEUK EN FLEXIBEL BEDRIJF
“Inmiddels staan er tien vacatures open die je 
op onze website kunt bekijken. Je krijgt dan 
een goed beeld van ons bedrijf. We zijn vooral 
op zoek naar mensen die iets willen leren en 
met wie het “klikt”. Er bestaan namelijk geen 
specifieke opleidingen voor onze werkzaam-

EFECTIS NEDERLAND

Brandpuntlaan Zuid 16
2665 NZ Bleiswijk
T 088 - 347 37 61
E nederland@efectis.com
W www.efectis.com

heden. Vind je een vacature interessant 
en/of heb je inhoudelijke vragen? Neem 
dan gerust contact op! Stuur een bericht 
naar michiel.klijn@efectis.com of bel via: 
088 - 347 37 61 / 06 - 131 471 83. Wil je 
direct solliciteren? Stuur dan je motivatiebrief 
met cv naar Michiel Klijn.”

Belastingframe op een tunnelsegment.

Simulatie van een prullenbakbrand.

Michiel Klijn

Meetapperatuur om de bijdrage aan het 
brandvermogen van een materiaal te testen.

THUISZORG 
ZOETERMEER WIL 
PERSOONLĲ KE ZORG 
OP MAAT BIEDEN!

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

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

PERSOONLIJKE AANDACHT IS ESSENTIEEL
“Onze thuiszorg bestaat uit verschillende 

inventariseren waar behoefte aan is. Uiteraard 
hebben we uitsluitend gekwalificeerd personeel 
in dienst. Elke cliënt krijgt een tijdvak van één 
uur toegewezen, bijvoorbeeld van 8.00-9.00 
uur. Dat geeft rust en structuur. We organiseren 
de zorg mét de cliënt, de mantelzorger(s) en 
andere disciplines, zodat we optimale zelf-
redzaamheid kunnen realiseren. Verder zien 
we veel echtparen waarvan er één zorg nodig 
heeft. We schenken dan ook aandacht aan de 
balans tussen de draagkracht en draaglast van 
de mantelzorger. Zo willen we voorkomen dat 
de mantelzorger overbelast raakt. Tot slot biedt 
Thuiszorg Zoetermeer een leuke werk- of stage-
plek in een team waar gelijkwaardigheid, har-
monie en van elkaar leren belangrijk zijn. Heb 
je interesse? Mail dan je motivatiebrief en cv 
naar ons!”

soorten onder-
steuning zoals 
persoonlijke 
verzorging, 
thuisverpleging 
en thuisbegelei-
ding,” vervolgt 
Romee. “On-
danks het feit 
dat we ons aan 
bepaalde tijden 
moeten houden 
in de zorgverle-
ning, creëren we 
altijd ruimte voor 
persoonlijke aan-
dacht voor de cliënt. 
Vanuit onze Christelijke basis hechten we hier 
als organisatie veel waarde aan. Persoonlijke 
aandacht is bovendien essentieel voor het 
leveren van zorg op maat. Daarnaast dragen 
we bepaalde kernwaarden uit in de omgang 
met onze cliënten zoals respectvol, geduldig 
en betrouwbaar zijn. Cliënten hebben daar 
behoefte aan, want ze zijn kwetsbaar en 
afhankelijk van onze zorg. We willen integer 
en liefdevol met ze omgaan.”

OPTIMALE ZELFREDZAAMHEID REALISEREN
“Cliënten komen met ons in contact via o.a. 
huisartsen, fysiotherapeuten en soms bellen ze 
zelf. We leggen dan uit welke zorg we kunnen 
verlenen. Vervolgens gaan we op huisbezoek 
voor een intakegesprek, zodat we kunnen 

THUISZORG ZOETERMEER

Stephensonstraat 45
2723 RM Zoetermeer
T 079 – 200 20 50
E info@thuiszorgzoetermeer.org
W www.thuiszorgzoetermeer.org

Dit is een gedeelte van ons team
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THUISZORG 
ZOETERMEER WIL 
PERSOONLĲ KE ZORG 
OP MAAT BIEDEN!
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Maar welke specifieke hulp valt eronder en hoe kun je 
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Hugo van der Linden en wijkverpleegkundige Romee 
Dits van Thuiszorg Zoetermeer. Een kleinschalige 
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maar ook in Benthuizen en Hazerswoude. 
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inventariseren waar behoefte aan is. Uiteraard 
hebben we uitsluitend gekwalificeerd personeel 
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balans tussen de draagkracht en draaglast van 
de mantelzorger. Zo willen we voorkomen dat 
de mantelzorger overbelast raakt. Tot slot biedt 
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je interesse? Mail dan je motivatiebrief en cv 
naar ons!”

soorten onder-
steuning zoals 
persoonlijke 
verzorging, 
thuisverpleging 
en thuisbegelei-
ding,” vervolgt 
Romee. “On-
danks het feit 
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zelf. We leggen dan uit welke zorg we kunnen 
verlenen. Vervolgens gaan we op huisbezoek 
voor een intakegesprek, zodat we kunnen 
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HOME WOONCONCEPTEN 
NU OOK IN WADDINXVEEN
HIER MOET JE ZĲ N VOOR INSPIRATIE!

ZOETERMEER

HOME Woonconcepten heeft er een 
extra vestiging bij! De Zoetermeerse 
vloerenspecialist is sinds enkele 
maanden ook te vinden in 
Waddinxveen. Op de nieuwe locatie 
heeft HOME Woonconcepten zelfs 
nóg meer te bieden. De naam zegt 
het al: veel meer dan alleen vloeren!

“Er is een psychologische grens tussen 
Zoetermeer en Waddinxveen”, zegt Arie Vogel, 
Adviseur van HOME Woonconcepten. “Inwo-
ners uit Waddinxveen gaan naar Gouda, maar 
niet naar Zoetermeer. Daardoor missen we een 
groot werkgebied met veel nieuwbouw en 
renovaties de komende jaren. Vandaar dat wij 
nu ook in Waddinxveen een vestiging hebben. 
Ook Zoetermeerders die nog meer inspiratie 
willen opdoen kunnen natuurlijk hier terecht.” 

VLOEREN
In de 300 vierkante meter grote showroom aan 
de Kanaaldijk 32B in Waddinxveen, vlakbij de 
Coenecoopbrug, vind je uiteraard allerlei soor-
ten PVC-vloeren, laminaat en vloerverwarming. 
Daar is HOME Woonconcepten groot mee 
geworden. “Onze klanten kiezen er doelbewust 
voor om het werk door ons goed uit te laten 
voeren en niet zelf een PVC-vloer erin willen 
leggen.” 

VEEL MEER
In de showroom is echter veel meer te vinden. 
Denk hierbij aan staallook deuren, wandbekle-
ding en wand- en plafondafwerking. Met PVC-
wandbekleding in de badkamer en het toilet 
kun je razendsnel renoveren. “Je hoeft namelijk 
geen tegels van de muur te slaan. Wij verplaat-
sen het leidingwerk, smeren alles glad en we 
plaatsen de honderd procent waterdichte 
wandbekleding van Wallon. Het grote voordeel 
is dat je geen voegen meer hebt. Dat is veel 
handiger met schoonmaken.” In plaats van het 

voor de klant. Hierdoor heb je niet meer met 
meerdere partijen te maken, maar heb je 
slechts één aanspreekpunt.”

EXTRA SERVICE
Dat is niet het enige waarin HOME Wooncon-
cepten zich onderscheidt. Een ander voorbeeld 
is dat de specialist altijd de locatie bezoekt voor 
een opdracht voor een nieuwe vloer. “Wij gaan 
altijd eerst bij de klant kijken. We meten zelf 
op hoeveel vierkante meters het zijn, zodat we 
een duidelijke offerte kunnen maken. Door dat 
stukje extra service maken wij het verschil. Dat 
neemt een grote onzekerheidsfactor bij de klant 
weg. Wij zijn geen verkopers, maar vloerenleg-
gers die ook verkopen. Door die jarenlange 
ervaring weten wij alles van onze producten af.”

schilderen of behangen van een muur is er zelfs 
3D-wandbekleding. Dat is speciaal behang van 
natuurlijke producten, dat werkelijk een extra 
dimensie aan de muur geeft. Hiermee wordt 
elk interieur tot leven gebracht. Aardkleuren, 
tinten van bruin, zijn op dit moment zeer 
populair, geeft Mark aan.

SAMENWERKING
In Waddinxveen is HOME Woonconcepten 
een samenwerking aangegaan met buurman 
Keukenloods. “Wij doen voor hen voorberei-
dend leidingwerk voor keukens. Ook de elektra 
voorbereiden en stuc-, spuit- en schilderwerk 
kunnen wij doen.” Het grootste voordeel van 
HOME Woonconcepten is namelijk het totaal-
concept. “Wij kunnen in huis bijna alles doen 

HOME WOONCONCEPTEN
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Waddinxveen
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E info@homefloorstore.nl
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Van Leeuwenhoeklaan 8A
Zoetermeer
079 - 23 40 777

Voorbeeld 
3D-wandbekleding

De ingang van onze nieuwe showroom 300 vierkante meter winkelplezier! Mark van Es, eigenaar

Nieuwe showroom in Waddinxveen

3D-wandbekleding 
op de muur met 
staallook schuifdeur

ZOETERMEER

Noël van Breugel. Zoetermeerder, 
meubelmaker, binnenhuisarchitect 
en bouwkundig ingenieur. Ruim 
zeventien jaar ontwierp hij luxe 
badkamers. Tegelijkertijd 
ontwikkelde hij zijn passie voor het 
ontwerpen en maken van steiger-
houten meubels op maat. Een 
creatieve en energieke duizendpoot 
met hart voor (steiger)hout. Hij 
begon met timmeren in zijn achter-
tuin, verhuisde naar een garagebox, 
maar al snel stroomden de 
opdrachten binnen en sinds 2008 is 
een professionele, ruim opgezette 
werkplaats in Boskoop zijn thuisbasis.  

“Allereerst wil ik een misverstand uit de weg 
ruimen. Steigerhout bestaat niet, want er 
bestaat geen steigerboom,” vertelt Noël. “Het 
is dus geen specifieke houtsoort. Steigerhout is 
eigenlijk grof gezaagd, ruw en stoer vurenhout. 
De originele afmeting is 3,2 x 19,5 cm met een 
lengte tot 5 meter. Steigerplanken worden 
vaak in de bouw gebruikt voor de opbouw van 
steigers. Gebruikte steigerplanken zijn al grijs 
door de cementsporen en vertonen schades 
zoals schroefgaten, verfspatten en zaagsporen. 
Door de robuuste en doorleefde uitstraling zijn 
steigerhouten meubels al jarenlang een trend. 
Als je steigerplanken binnen wil gebruiken, 
moeten ze eerst kunstmatig gedroogd worden. 
Het vochtpercentage komt zo onder de 10% 
waardoor het steigerhout nagenoeg krimpvrij tot 
splintervrije meubels verwerkt kunnen worden.” 

UW WENS IS MIJN UITDAGING
“Inmiddels heb ik de afgelopen jaren meer dan 
450 projecten gerealiseerd. Van (steiger)hout 
kun je alles maken voor binnen en buiten. De 
opdrachten zijn dan ook heel divers en variëren 

STEIGERPLANKENMEUBELS.NL

Laag Boskoop 138 b
2771 HB Boskoop
M 06 – 144 77 992
E info@steigerplankenmeubels.nl
W www.steigerplankenmeubels.nl

Noël van Breugel.

FOCUS OP MAATWERKMEUBELS EN 
WINKELINRICHTING VAN STEIGERHOUT, BEUKEN, 
DOUGLAS, EIKEN, GRENEN, KERSEN ÉN NOTEN

van stereomeubels, bureaus, tafels, stoelen, 
banken, (inloop)kasten, loungesets, kapstokken, 
speelhuizen, (loft)deuren tot en met complete 
winkelinrichtingen. Zo heb ik met steiger-
planken of vurenhouten timmerpanelen bij 
veel kaaswinkels van Bleiswijk tot Sittard een 
authentieke, nostalgische uitstraling gecreëerd. 
Maar ook kledingwinkels kunnen met een 
(steiger)houten inrichting voor een warme, 
karakteristieke en tijdloze uitstraling zorgen. 
Ieder project is uniek en iedere wens is voor mij 
een uitdaging. Uiteraard kom ik langs om uw 
wensen te bespreken en de maten exact op te 
meten van het houten meubelproject. Ik doe 
alles zelf waardoor u alleen met mij te maken 
hebt. Het meubel in de gewenste kleur laten 
verven? Doe ik ook. Tussentijds een verande-
ring? Geen probleem! Ooit ben ik gestart 
met www.steigerplankenmeubels.nl, maar 
nu bespreek ik bij iedere toepassing welke 
houtsoort en welke behandeling het meest 
geschikt is. Naast steigerplanken gebruik ik 
dus ook andere houtsoorten. Uiteindelijk 
beslist de klant natuurlijk!”

MAATWERK IS VOOR MIJ STANDAARD
“Voor een particulier in Zoetermeer heb ik met 
Douglas hout de schutting, overkapping, de 
buitenkeuken met Hi-macs bovenblad, een 
barbecuemeubel met granieten blad, eettafel 
en banken gemaakt met oog voor details. 
Douglas is namelijk perfect geschikt voor 
buitengebruik. Het is sterk, duurzaam, betaal-
baar en heeft een bijzondere uitstraling. De 
nerf is fijn tot matig grof. Als je het niet behan-
delt, verkleurt Douglas naar een blauwgrijze 
tint. Wil je vergrijzing voorkomen? Dan kunnen 
we het project beitsen of impregneren. Uiteraard 
is dit project uitgebreid op locatie besproken 
en verwerkt in een 3D-ontwerp. Maatwerk is 
voor mij standaard. Van kale ruimte naar een 
perfect afgewerkt totaalplaatje. Nieuwsgierig? 
Neem dan vrijblijvend contact op. Wanneer 
wordt uw wens mijn uitdaging?”



ZOETERMEER

Noël van Breugel. Zoetermeerder, 
meubelmaker, binnenhuisarchitect 
en bouwkundig ingenieur. Ruim 
zeventien jaar ontwierp hij luxe 
badkamers. Tegelijkertijd 
ontwikkelde hij zijn passie voor het 
ontwerpen en maken van steiger-
houten meubels op maat. Een 
creatieve en energieke duizendpoot 
met hart voor (steiger)hout. Hij 
begon met timmeren in zijn achter-
tuin, verhuisde naar een garagebox, 
maar al snel stroomden de 
opdrachten binnen en sinds 2008 is 
een professionele, ruim opgezette 
werkplaats in Boskoop zijn thuisbasis.  

“Allereerst wil ik een misverstand uit de weg 
ruimen. Steigerhout bestaat niet, want er 
bestaat geen steigerboom,” vertelt Noël. “Het 
is dus geen specifieke houtsoort. Steigerhout is 
eigenlijk grof gezaagd, ruw en stoer vurenhout. 
De originele afmeting is 3,2 x 19,5 cm met een 
lengte tot 5 meter. Steigerplanken worden 
vaak in de bouw gebruikt voor de opbouw van 
steigers. Gebruikte steigerplanken zijn al grijs 
door de cementsporen en vertonen schades 
zoals schroefgaten, verfspatten en zaagsporen. 
Door de robuuste en doorleefde uitstraling zijn 
steigerhouten meubels al jarenlang een trend. 
Als je steigerplanken binnen wil gebruiken, 
moeten ze eerst kunstmatig gedroogd worden. 
Het vochtpercentage komt zo onder de 10% 
waardoor het steigerhout nagenoeg krimpvrij tot 
splintervrije meubels verwerkt kunnen worden.” 

UW WENS IS MIJN UITDAGING
“Inmiddels heb ik de afgelopen jaren meer dan 
450 projecten gerealiseerd. Van (steiger)hout 
kun je alles maken voor binnen en buiten. De 
opdrachten zijn dan ook heel divers en variëren 

STEIGERPLANKENMEUBELS.NL

Laag Boskoop 138 b
2771 HB Boskoop
M 06 – 144 77 992
E info@steigerplankenmeubels.nl
W www.steigerplankenmeubels.nl

Noël van Breugel.

FOCUS OP MAATWERKMEUBELS EN 
WINKELINRICHTING VAN STEIGERHOUT, BEUKEN, 
DOUGLAS, EIKEN, GRENEN, KERSEN ÉN NOTEN

van stereomeubels, bureaus, tafels, stoelen, 
banken, (inloop)kasten, loungesets, kapstokken, 
speelhuizen, (loft)deuren tot en met complete 
winkelinrichtingen. Zo heb ik met steiger-
planken of vurenhouten timmerpanelen bij 
veel kaaswinkels van Bleiswijk tot Sittard een 
authentieke, nostalgische uitstraling gecreëerd. 
Maar ook kledingwinkels kunnen met een 
(steiger)houten inrichting voor een warme, 
karakteristieke en tijdloze uitstraling zorgen. 
Ieder project is uniek en iedere wens is voor mij 
een uitdaging. Uiteraard kom ik langs om uw 
wensen te bespreken en de maten exact op te 
meten van het houten meubelproject. Ik doe 
alles zelf waardoor u alleen met mij te maken 
hebt. Het meubel in de gewenste kleur laten 
verven? Doe ik ook. Tussentijds een verande-
ring? Geen probleem! Ooit ben ik gestart 
met www.steigerplankenmeubels.nl, maar 
nu bespreek ik bij iedere toepassing welke 
houtsoort en welke behandeling het meest 
geschikt is. Naast steigerplanken gebruik ik 
dus ook andere houtsoorten. Uiteindelijk 
beslist de klant natuurlijk!”

MAATWERK IS VOOR MIJ STANDAARD
“Voor een particulier in Zoetermeer heb ik met 
Douglas hout de schutting, overkapping, de 
buitenkeuken met Hi-macs bovenblad, een 
barbecuemeubel met granieten blad, eettafel 
en banken gemaakt met oog voor details. 
Douglas is namelijk perfect geschikt voor 
buitengebruik. Het is sterk, duurzaam, betaal-
baar en heeft een bijzondere uitstraling. De 
nerf is fijn tot matig grof. Als je het niet behan-
delt, verkleurt Douglas naar een blauwgrijze 
tint. Wil je vergrijzing voorkomen? Dan kunnen 
we het project beitsen of impregneren. Uiteraard 
is dit project uitgebreid op locatie besproken 
en verwerkt in een 3D-ontwerp. Maatwerk is 
voor mij standaard. Van kale ruimte naar een 
perfect afgewerkt totaalplaatje. Nieuwsgierig? 
Neem dan vrijblijvend contact op. Wanneer 
wordt uw wens mijn uitdaging?”



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

ZOETERMEER

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

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

BOVENAAN DE LADDER
De Oticon More is een voorbeeld van een 
Deens hoortoestel dat wereldwijd bovenaan de 
ladder staat. MAX Hoortechniek is een van de 
weinige audiciens in Nederland die dit hoor-
toestel in huis heeft. “De Oticon More geeft de 
hersenen betere toegang tot spraak rondom uit 
de omgeving en is gevoelig voor veranderende 
omgevingsgeluiden, waar eenvoudigere 
toestellen zich primair richten op spraak die 
van voren komt. De Oticon More geeft zelfs 
toegang tot spraak die van opzij of van 

draadloos muziek beluisteren, handsfree bellen 
én het geluid van de televisie  ontvangen. Het 
kan allemaal. Met de app kunnen bovendien 
alle binnenkomende geluiden precies zo 
afgesteld worden als de situatie vereist. 

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

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

VERWACHTINGEN
Uit onderzoek bij Nederlandse 50-plussers, 
zowel onder hoortoesteldragers als onder niet-
hoortoesteldragers blijkt dat geluidskwaliteit, 
een-op-een-gesprekken, groepsgesprekken, 
toegang tot alle geluiden en minder luister-
inspanning de belangrijkste eigenschappen 
zouden zijn bij de keuze voor een hoortoestel. 
Laat de Oticon More uitgerekend op die pun-
ten uitstekend uit de test komen. Het hoor-
toestel is ook via de Oticon app met iPhones, 
iPads en Android-apparaten te verbinden; 

MAX HOORTECHNIEK

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

Gordon Piper

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

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

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

Om te komen tot de juiste objectieve instellingen van het hoortoestel maakt Gordon 
o.a. gebruik van zgn Real Ear Measurements waarbij een meetmicrofoon in de 
gehoorgang wordt geplaatst.

EEN WONING (VER)KOPEN? MET EEN 
BOUWKUNDIGE KEURING VAN BKT STA JE STERK!

ZOETERMEER

BKT-advies staat voor Bouwkundig 
Technisch Advies. Sinds 2009 houdt 
het adviesbureau zich bezig met 
bouwmanagement, advies en 
projectbegeleiding in de woning- 
en utiliteitsbouw. Twee jaar geleden 
verhuisde het bedrijf om logistieke 
redenen van Rotterdam naar 
Zoetermeer.

“Onze kracht? BKT is een sterk merk en een 
dynamische organisatie dankzij een bijzonder 
hecht team. Samen maken we het verschil! 
We werken vooral in de driehoek Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag. Als uitvalsbasis ligt 
Zoetermeer dan natuurlijk perfect,” vertelt 
bouwmanager Frank Koot. “Wat betekent het 
Corona-virus eigenlijk voor jullie?” is een vraag 
waar we in deze surrealistische tijd niet omheen 
kunnen. Frank: “Het Corona-virus raakt ons 
allemaal, het is inmiddels een gigantisch inter-
nationaal maatschappelijk probleem. Uiteraard 
hebben wij extra voorzorgmaatregelen getroffen 
waarbij we de richtlijnen van het RIVM nauw-
lettend volgen. Zo hebben we de afgelopen 
weken alle huisbezoeken geannuleerd. Verder 
werken we zo veel mogelijk vanuit huis. 
Projecten lopen door zoals de ontwikkeling 
van Bentlanden fase 2, de transformatie van het 
Oceaanhuis, een rijksmonument in Rotterdam, 
naar 183 appartementen en de realisatie van 
villa’s in Numansdorp, Park16Hoven en aan 
de Reeuwijkse Plassen. We blijven dus klaar 
staan voor onze opdrachtgevers waaronder 
particulieren, hypotheekadviseurs, beleggers, 

MJOP CREËERT EEN GOED GEVOEL!
“Voor onderhoud op korte en lange termijn 
ontkomt de VVE van een (appartementen)
complex niet aan een meerjarenonderhouds-
prognose oftewel MJOP. Het is een actieve 
begroting die zorgdraagt voor voldoende 
financiële reserve voor planmatig onderhoud. 
Een MJOP stellen we voor tien of 15 jaar 
op. Naast de algemene beschrijving van het 
complex, omvat een MJOP beschrijvingen van 
gebreken, onderhoudsmaatregelen, onder-
houdskosten, een liquiditeitsprognose en een 
beknopt foto-overzicht. Wat is bijvoorbeeld 
de conditie van het schilderwerk, de gevel, 
de dakbedekking en de aluminium kozijnen? 
Een MJOP zorgt er dus voor dat het complex 
in goede staat blijft. Bovendien kan de maan-
delijkse VVE-bijdrage nauwkeuriger vastgesteld 
worden,” besluit Frank.

makelaars, bedrijven en (semi)overheid. Al gaat 
de gezondheid op dit moment natuurlijk boven 
alles.”

DROOMHUIS OF SPOOKHUIS?
“Bij de aankoop van een woning is emotie een 
slechte raadgever. Wij prikken door die roze 
bril heen. Je zoekt immers een droomhuis en 
geen spookhuis! Niemand zit te wachten op 
onaangename verrassingen zoals bouwkundige 
gebreken en torenhoge herstelkosten. De ver-
koper heeft weliswaar een meldingsplicht, maar 
voor de koper resulteert onze bouwkundige 
aankoopkeuring in duidelijkheid én een goed 
gevoel. Op dit moment gaan we tijdens de 
visuele bouwkundige keuring met niet meer 
dan drie mensen de woning in. Bij voorkeur zijn 
de kopers erbij aanwezig, zodat er een dialoog 
ontstaat over de staat van het huis. Zo kunnen 
we bijvoorbeeld uitleggen waardoor er scheuren 
in de lateien zitten. Zijn er gebreken aan gevels, 
vloeren en/of dak? Verder geven we advies 
over toekomstige verbouwingen zoals een 
uitbouw waarbij we ook een rol van betekenis 
kunnen spelen. We leveren dus geen koud 
rapport af dat we even over de schutting gooien. 
Ook na het verstrekken van het rapport zijn we 
bereikbaar voor vragen en nadere toelichting. 
Met de aankoopkeuring voldoet men groten-
deels aan de wettelijke onderzoekplicht. Binnen 
drie werkdagen ontvangt men een uitgebreid 
rapport met onderbouwend beeldmateriaal van 
eventuele gebreken, achterstallig onderhoud 
en een open begroting met aantallen en 
eenheden. Uiteraard kan de verkoper een 
bouwkundige verkoopkeuring laten uitvoeren. 
Zo voldoet hij aan de meldingsplicht én kan 
hij de meerwaarde van zijn huis aantonen.”

BKT-ADVIES

Aluminiumstraat 10-07
2718 RA Zoetermeer
T 085 - 13 03 891
E info@bkt-advies.nl
W www.bkt-advies.nl
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ZOETERMEER
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Ontmoeten, 
kennis delen, 
samenwerken 
en zaken doen

Bezoekadres (op afspraak): 

Markt 3, 2711 CZ  Zoetermeer

postbus 15, 2700 AA  Zoetermeer

tel. (079) 346 97 00

e-mail info@tzho.nl

www.thzo.nl

Ter Zake Het Ondernemershuis stelt een agenda samen met kennis- en innovatiewebinars, workshops en
events voor ondernemers met groeiambitie in de regio Zoetermeer. Bekijk deze agenda en neem deel aan
inspirerende bijeenkomsten.  Hieronder zijn uitgelicht de bijeenkomsten van het regionale MKBDIGICAFÉ.

Het MKBDIGICAFÉ informeert én inspireert u als ondernemer om de volgende stap te zetten in online en
digitaal ondernemen. Elk MKBDIGICAFÉ bestaat uit twee delen: informatie & inspiratie en activatie.
Een gastspreker deelt veel praktische informatie over het thema dat centraal staat, waarna de
ondernemers zelf aan de slag gaan.

MKBDIGICAFÉ

Deze agenda met events komt tot stand in samenwerking met scalebooster.nl, een initiatief van de
gemeente Zoetermeer waardoor start- & scale-ups hun kans op succes kunnen vergroten. 
Kijk voor meer informatie en aanmelden voor bovenstaande of andere regionale kennisevents voor
ondernemers op https://www.scalebooster.nl/agenda.

07 september [19:30 uur | online] - Online & Social Marketing: Sociale kanalen
21 september [19:30 uur | online] - Online & Social Marketing: Social posts, planning en netwerk
05 oktober [16:00 uur] - Cybercrime

SAVE THE DATE: De bijeenkomsten op 2 nov., 7 dec. en 11 jan. 2022 staan
in het teken van digitaal ondernemen in de zakelijke- en overige dienstverlening.

INFORMATIE EN AANMELDEN

MKBDIGICAFÉ
rijnmond & haaglanden

ZO E T E R M E E R  |  M K B - v r i e n d e l i j k s te  g e m e e nte  2 0 2 0 - 2 0 2 1  |  Prov i n c i e  Zu i d - Ho l l a n d

Mijn Zaak Zoetermeer is een uitgave van Koren Marketing Communicatie • Ook een pagina in deze krant? Neem dan contact op met Koren Marketing Communicatie • Dick Koren • T 06-53793227 • E dick.koren@casema.nl 
  MijnZaakZoetermeer • Fotografie: Odynsocialmedia.com • Tekst: Angela Puggioni, Adrie Urgert en Silvester van der Hansz • Oplage 40.000 ex. • 8e jaargang • 2021 • Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm, of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming 
van de uitgever. Koren Marketing Communicatie is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave en niet verantwoordelijk voor handelingen van derden die mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave.

COLUMN 
WIL KEULERS

DGA’S 
Over de minimale grootte van het gebruikelijk 
loon, dat DGA’s die arbeid verrichten voor hun 
BV’s verplicht moeten nemen, is vaak gesteggel, 
vooral als zelfs de standaard € 47.000 al te 
hoog is en de BV verlies lijdt. De regels, die 
voorschrijven dat 75% van een vergelijkbare 
dienstbetrekking of tenminste het loon van de 
meest verdienende werknemer moet worden 
aangehouden, maar minimaal € 47.000, zijn 
door de rechter op hun plaats gezet. Als een 
BV structureel verlies lijdt en/of de BV komt in 
de financiële gevarenzone, dan kan het loon 
dat “gebruikelijk” is, lager zijn. Bij verlieslijden-
de BV’s of BV’s, die nog wel winst maken maar 
die liquiditeitsproblemen hebben of moeite 
hebben met de zogenaamde “balanstest” 
die voor dividenduitkeringen geldt, loont het 
de moeite om nog eens naar het verplichte 
gebruikelijk loon te kijken, vooral als er ook 
andere box 1 inkomstenbronnen zijn, zoals 
pensioen, winst of resultaat overige werkzaam-
heden. Een stille maatschap met je eigen BV, 
dus helemaal geen loon meer, kan ook nog 
worden overwogen, al zitten daar de nodige 
haken en ogen aan. 

SPAARDERS EN EIGENAREN VAN 
VERPACHTE LANDBOUWGROND
Voor spaarders en eigenaren van niet zo goed 
renderend onroerende zaken, zoals verpachte 

landbouwgrond, is er weer een beetje meer 
licht in de box 3 duisternis. Het was al duidelijk 
dat als er geen of heel weinig inkomen is en 
het vermogen dreigt te worden uitgehold door 
de belastingheffing in box 3, dit als een buiten-
sporige en onevenredig zware last kan worden 
beschouwd, die in strijd is met door EVRM be-
schermde burgerrechten. De belastingheffing 
moet dan worden gematigd. De Hoge Raad 
heeft dit nu recent uitgebreid. Niet alleen een 
inkomen in box 1 beneden de armoedegrens 
telt, de gehele individuele financiële situatie 
van een box 3-plichtige moet in aanmerking 
worden genomen bij het beoordelen of er 
sprake is van een buitensporige last. Namens 
de belastingplichtige was gesteld dat de 
wetgever niet heeft beoogd om met de box 3 
heffing een belastingplichtige te laten interen 
op zijn vermogen, als toch wordt ingeteerd op 
het vermogen, kan dat een indicatie zijn dat er 
sprake is van een buitensporige last. De Hoge 
Raad volgde dit argument, omdat het nog 
niet onderzocht was door Belastingdienst en 
volgens de rechter moet dit alsnog gebeuren 
voor deze belastingplichtige. 
Alle kostenvoordelen van collectieve beroepen 
ten spijt zullen dus de voor iedere belasting-
plichtige specifiek aan de orde zijnde feiten 
en omstandigheden doorslaggevend zijn, 
collectief bezwaar en beroep met algemene 
argumenten heeft niet veel zin. 

BOX 3 EN GEBRUIKELIJKE LOON DGA, 
TWEE ACTUALITEITEN DEZE KEER...

De dienstverlening omvat fiscale- en juridische dienstverlening. 
Tax-planning op het gebied van inkomstenbelasting vennoot-
schapsbelasting, 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 be-
stuursrecht alle juridische procedures gevoerd worden tot in 
hoogste instantie.

Baron de Coubertinlaan 6
2719 EL Zoetermeer  |  079 - 342 85 55
wijnkamp@keulers.nl  |  www.keulers.nl
Correspondentieadres: 
Postbus 289, 2700 AG Zoetermeer 

Het telefoonnummer van 
de advocatenlijn is 06 - 124 125 93.

Voor verpachters met landbouwgrond in box 
3, die in het hoogte tarief vallen, is aan de orde 
dat de rendementswaarde veel lager is dan de 
60% normwaarde voor box 3.  Niet klakkeloos 
volgen dus. Wat voor bedrijfsopvolgers in het 
schenk- en erfbelasting geldt, kan ook in box 3 
gelden. Wellicht dat in de aangifte de waarde 
maar eens naar beneden moet worden bijge-
steld.

Je bent wel aan vakantie toe. 
Even niets meer moeten. Fysiek 
en mentaal de tijd nemen om te 
herstellen.  Je bent van jezelf 
gewend dat je bulkt van de ideeën, 
dat je overal op tijd bent, dat je 
met gemak je werk afmaakt en nu 
lukt het allemaal even niet meer.

ZOETERMEER

Om je werk af te maken of er aan te beginnen 
heb je een neurotransmitter nodig die aanzet 
tot actie. Om ergens op tijd te komen heb je 
ook zo’n stofje nodig wat je helpt niet teveel 
tegelijkertijd te willen doen, dus afremt. 
Neurotransmitters zijn stoffen die communi-
catie tussen de zenuwcellen mogelijk maken 
en helpen om optimaal te functioneren. Deze 
stoffen maakt het lichaam zelf aan door het 
juiste voedsel te eten. Een goede balans tussen 
deze neurotransmitters zorgt voor een goede 
prestatie en ook een snel herstelvermogen.

VOLDOENDE STOFJES
Met andere woorden, als je voldoende van 
deze stofjes tot je beschikking hebt, raak je niet 

PENTAPRO

Absrechtstraat 63
2729 AW Zoetermeer 
T 079 - 341 75 68
E info@PentaPro.nl
W www.PentaPro.nl

geeft je het hele jaar door energie om te 
doen wat je moet doen en de rust om te 
relativeren.
Laat jouw neurotransmitterprofiel maken 
zodat je weet waar je moet beginnen voor 
een energiek jaar.

Martin Winkel en Marleen van Schaik.

WEL 
OF GEEN 
VAKANTIE

uitgeblust, krijg je geen burn-out. Dan heb 
je vakantie ineens niet meer nodig om te 
herstellen maar is het een extra om van te 
genieten. Een goed neurotransmitterprofiel 
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WANNEER CREËER JĲ  EEN 
GELUKSMOMENT VOOR JEZELF?

ZOETERMEER

“Hoe gaat het met jou? Druk, druk, 
druk! Een herkenbaar antwoord op 
een simpele vraag. Je leven wordt 
beheerst door je agenda. Je energie 
verdwijnt langzaam uit je lichaam en 
je lontje wordt steeds korter. Tijd 
voor geluksmoment! In Thailand, het 
land van de glimlach, introduceerden 
Boeddhistische monniken 2.500 jaar 
geleden de Thaise massage. Het is 
net als acupunctuur een methode om 
de balans tussen lichaam en geest te 
herstellen. Gelukkig hoef je niet 
helemaal naar Thailand om je 
energiebanen weer een boost te 
geven,” vertelt Noy van Well-Chaisri 
van Sunantha Beauty & Wellness. 

Oorspronkelijk komt Noy uit een dorpje dat 
vlakbij bij de hoofdstad Bangkok ligt. Je 
kunt dus gerust stellen dat de passie voor de 
eeuwenoude Thaise medische en spirituele 
traditie in haar bloed zit. In 1980 kwam zij naar 
Nederland en vond zij de liefde van haar leven 
in Zoetermeer. Jarenlang werkte zij met veel 
voldoening in het verzorgingstehuis Seghwaert. 
In 1995 gooide zij echter het roer om en volgde 
zij bij het College de Paris in Den Haag de 
opleiding schoonheidsspecialiste. Vervolgens 
verdiepte zij zich in diverse Thaise, Hawaïaanse 
en westerse massages. Sinds 2017 creëert 
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LEVER OUDE SCHOENEN 
IN EN HELP TICO 
OPNIEUW AAN

ZOETERMEER

Iedereen heeft wel een paar 
oude schoenen in de kast 
liggen. Een paar dat je 
eigenlijk nooit meer draagt. 
Schoenen waarvan je 
misschien niet eens meer 
wist dat je ze überhaupt 
had. Tico Roozendal roept 
inwoners van Zoetermeer 
op om die oude schoenen 
in te leveren bij Tico 
Schoenmakerij.

Volgend jaar gaat de op Curaçao geboren 
Meester Schoenmaker Tico met zijn team weer 
meedoen aan de internationale vakwedstrijd, 
die elke drie jaar voorbij komt. Eerder won hij 
daar al de titels Goud (1x), Zilver (2x) en Brons 
(1x). “We hebben al veel prijzen gewonnen”, 
zegt Tico trots, met achterop zijn overhemd: 
Winnaar Goud. Om weer een titel binnen te 
slepen heeft hij oude schoenen nodig, zodat 
zijn leerlingen die kunnen opknappen.

INLEVEREN MAAR
De schoenen kunnen worden ingeleverd bij 
de drie vestigingen van Tico Schoenmakerij in 
het Stadshart (Passage en naast AH XL) en in 
winkelcentrum Oosterheem. “De jongeren die 
voor mij werken kan ik ervaring op laten doen 
door hen te laten oefenen op oude schoenen. 
Ik heb er zo veel mogelijk nodig. Door oude 
schoenen in te leveren kan Zoetermeer ons 
dus helpen om misschien weer aan Goud te 
komen. Het maakt niet uit wat voor schoenen 
het zijn. De jongens moeten namelijk leren 
om elke soort schoen te kunnen maken.” 
De opgeknapte schoenen doneert Tico, 
die meerdere goede doelen steunt, aan de 
Voedselbank Zoetermeer.

We kunnen zelfs de schachten van 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.”

VEEL MEER
Tico is bovendien gespecialiseerd in veters, 
voor schoenen van dure merken, sneakers en 
kinderschoenen. Naast allerlei soorten veters 
vind je in de knusse schoenmakerijen leren 
portemonnees en riemen.  De bekendste 
schoenmaker van Zoetermeer kan ook 
naamplaten leveren en sleutels laten bijmaken. 
“Een gewone sleutel, autosleutel, puntjes-
sleutel, met of zonder certificaat. Die worden 
gemaakt, terwijl de klant wacht.”

TOPCONDITIE
Tico is in Zoetermeer en zelfs daarbuiten 
bekend geworden door de vele jongeren 
die hij hoogstpersoonlijk van de straat heeft 
geplukt en een stageplek of zelfs werk bezorgde 
bij één van zijn schoenmakerijen. Daar kunnen 
Tico en zijn jongeren schoenen van onder meer 
Greve, Van Bommel en Van Lier met de originele 
onderdelen in topconditie houden. Het normale 
werk gaat natuurlijk ook gewoon door. 
“Natuurlijk hebben we ook voor gewone 
schoenen verschillende steunzolen, binnen-
zolen en schoenbedzolen. Datzelfde geldt 
voor wandelschoenen en damesschoenen. 

SCHOENMAKERIJ TICO

Westwaarts 41B
2711 AD Zoetermeer
T 079 - 360 80 96
W www.schoenmakerijtico.nl

Tico Roozandal

Paardrijlaarzen knappen we ook op.

Al uw oude schoenen inleveren bij Tico!

De schachten van dameslaarzen 
kunnen we innemen of groter maken.

!
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S P A R K

FYSIOTHERAPIE

Op maat gemaakte revalidatie
programma's met een duidelijk
doel. Elke stap bespreken wij

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

werkt. 

WELLNESS

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

onze masseuses of
schoonheidsspecialiste is dan ook
zo gemaakt en direct beschikbaar

voor jou. 

PERSONAL TRAINING

Kwalitatief hoogwaarde 1-op-1
begeleiding om samen met jou te

werken aan jouw persoonlijke
doelen. Een compleet programma

gecombineerd met Voeding,
Coaching en Training. 

ENJOY YOUR SPARKLING MOMENT 

PERSONAL TRAINING
FITNESS

FYSIOTHERAPIE
WELLNESS 

info@sparkpt.nl | 079 890 9517 | www.sparkpt.nl

Gratis
Healthcheck bij

SPARK
Fysiotherapie

1e maand gratis
Personal Training
bij afsluiten van

een half jaar
abonnement

Gratis
ontspannende

massage van 30
minuten 
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 caterencocateringmetpassie

HAFEZ HAIRSTYLING

Aburahout 1A
2719 MX Zo etermeer 
(wijk 19 Rokkeveen)
T 079 - 362 59 00
E info@hafezhairstyling.nl
W www.hafezhairstyling.nl

“Eindelijk het feest kan beginnen!”, vertelt 
eigenaar Marvin Wijnants van Cater&Co 
catering met passie enthousiast. “En wat is er 
dan niets leukers om je handen vrij te hebben 
voor je gasten? Wij ontzorgen jouw feest met 
verschillende BBQ-arrangementen vanaf 

BBQ MET KOK

Een zomer vol gezelligheid Claudia en Marvin

19,50 euro p.p.. Alle arrangementen zijn inclusief 
kok, barbecue op gas, borden, bestek, tent en 
buffettafels. Kijk op mijn website www.caterenco.nl 
voor alle mogelijkheden. En laat je verrassen!”

HAFEZ 
HAIRSTYLING 
MAAKT VAN 
ELK KAPSEL 
IETS MOOIS

DeniseHafez

De nazomer komt er aan met mooie 
sprankelende kapsels en kleuren. Met 
diverse technieken: met knippen, snijden en 
kleuren creëren wij graag een omvorming 
en kapsels op maat. Wat past bij wie en 

welke kleur past daarbij? Of het nu om een 
uitgroeibehandeling gaat of Balayage, Foliage, 
Ombre, Bronde, Babylights, Dip dye Granny’s 
grey, Zilver, Fashion colors. Het kan hier 
allemaal! Wij hebben vakkennis, zijn creatief 
en werken met passie en plezier. In onze 
kleuringen zit minder dan 1% ammonia en 

deze zijn verrijkt met argan olie, zwarte 
parel, acai bes en alöe vera. Dit geeft een 
fantastisch resultaat. Alle producten zijn 
parabeen en sulfaat vrij! Graag tot ziens.

Optimaal voetenwerk middels 
3D  CAD-CAM techniek sinds 2002
Het team van 3D Voetcentrum Nederland - 
Zoetermeer vindt dat nog weinig mensen zich 
bewust zijn van wat de (sport)podotherapeut 
kan doen om de oorzaak van voetgerelateerde 
lichamelijke klachten weg te nemen. Via een 
maandelijkse column willen we een kijkje in 
onze wereld geven.

3D-VCN– Podotherapie Zoetermeer   |  Promenadeplein 117 (naast de Hema)  2711  AB  Zoetermeer  |   %  079 - 342 43 17

Voetklachten na de zomer?

www.3d-vcn.nl
@3DVCN

In de zomer lekker op uw platte slippers of slappe 
zomerschoenen lopen en er dan na de vakantie  
achter komen dat u vervelende  voetklachten heeft 
opgelopen?

De zomer leent zich goed voor het dragen van modi-
euze slippers en sandalen. Maar het kan zijn dat je dat 
na de zomerperiode moet bekopen met voetklachten. 
Meestal denkt men dat deze klachten wel vanzelf weer 
overgaan als men betere schoenen gaat dragen. Zeker 
naar de winterperiode toe, als de schoenen steviger 
zijn.
Helaas is dit zelden het geval. U kunt verschillende 
klachten oplopen door het gebruik van verkeerd 

schoeisel. Klachten zoals stekende pijn in de voorvoet 
die uitstraalt richting de tenen, pijn onder de voetholte 
als u ’s morgens opstaat of de grote teen die schever 
lijkt te gaan staan. 
Dergelijke klachten kunnen binnen een dag ontstaan 
maar zijn helaas niet binnen een dag weg. Vaak gaat 
men zelfs anders lopen om deze klachten te ontzien. 
Anders lopen leidt mogelijk weer tot nieuwe klachten 
elders in het lichaam, extra klachten als gevolg.

De podotherapeuten van 3D-VCN kunnen u helpen 
om de ontstane klacht te verminderen door de 
aangedane structuur te ontlasten.       

Team 3D-VCN Jaap den Doop Lars van RijckevorselMartin Konings
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WENSEN EN IDEEËN VERTAAL IK MET 
GEVOEL VOOR STYLING IN EEN KLOPPEND 
EN SFEERVOL KEUKENTOTAALPLAATJE!

ZOETERMEER

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

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

OUT OF THE BOX DENKEN
“Tijdens het oriëntatiegesprek probeer ik te 
screenen wat mensen zelf echt mooi vinden. 
Daarbij vind ik het ook een uitdaging om men-
sen te prikkelen met andere ideeën. Sommigen 
komen binnen voor een zwart-witte keuken, 
maar kiezen uiteindelijk voor een lichtblauwe 
keuken met houtaccenten om warmte te 
creëren en een stijlvol composiet blad met 
marmertinten. Mensen zijn trendgevoelig en 
soms moet je “out of the box” denken. Bij som-
mige opties is dat een kwestie van schakelen. 
Maar als ik het alternatieve ontwerp vervolgens 
visualiseer in een 3D-ontwerp zijn de reacties 

kan spelen. Is er genoeg loopruimte? Hoe 
vlekgevoelig zijn de kasten en het werkblad? 
Iedere afspraak resulteert dus in een indivi-
dueel traject en dat proces maakt ons vak zo 
boeiend,” besluit Annelies enthousiast.

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

IDEEËN UITWERKEN TOT IN DETAIL
“Na het voorlopig ontwerp volgt de definitieve 
keuze van het werkblad en het invullen van 
de apparatuur. Sommige mensen zijn daar al 
helemaal ingedoken en komen met een lijst 
met typenummers en andere hebben geen 
specifieke wensen. Wil je bijvoorbeeld de oven 
op afstand met een app kunnen bedienen of 
heb je totaal geen behoefte aan technische 
snufjes? Dat moet je dus aanvoelen. Welke 
apparatuur voldoet dan aan jouw wensen? 
Verder is de gezinssamenstelling belangrijk 
waarbij de leeftijd van de kinderen een rol 
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