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“JUST Notarissen creëert met
de nieuwe organisatiestructuur
een solide fundament voor de
toekomst. De afgelopen jaren
zijn er interne veranderingen
binnen het managementteam
doorgevoerd om de
continuïteit te waarborgen,”
vertelt algemeen directeur
Camillus Overmeire.
Camillus Overmeire, Wiresh Kailas, Rogier Brunsveld van Hulten en Simone Braamskamp.

BIJ AANKOOP, VERKOOP
EN VERDELING EERST NAAR JUST!
“De nieuwe gezichten van alle disciplines
zorgen samen voor een solide toekomst.
Zij vormen het hart van Just Notarissen
en zijn lid van het dagelijks bestuur dat
verantwoordelijk is voor alle zaken die bij
de organisatie komen kijken. Inmiddels
zijn we het grootste registergoedkantoor
van Nederland en behoren we tot de top
30 van gerenommeerde kantoren met de
meeste notarissen en kandidaat-notarissen.”
Binnen JUST genereert de afdeling
Registergoed nog steeds een aanzienlijk
gedeelte van de omzet. Het team dat
hiervoor verantwoordelijk is, is dan ook
het grootst. Onder leiding van Rogier
Brunsveld van Hulten, Manoj Raghoebarsingh, Simone Braamskamp en Wiresh
Kailas dendert deze trein onverminderd
door. “Ruim 40% van de processen in
Registergoed is inmiddels geautomatiseerd,” vertelt register notarisklerk
Rogier Brunsveld van Hulten. Met meer
dan twintig jaar ervaring heeft hij alle in
en outs van registergoed wel meegemaakt. “We willen nog meer robotiseren,
zodat er ruimte vrijkomt voor verdieping.
Registergoedwerk dat geen massa is en
dat we tegen een uurtarief kunnen uitvoeren. We verwachten het voorlopig
niet, maar als er een moment komt dat er
minder overdrachten van woningen
plaatsvinden, maakt robotisering ons

Wiresh Kailas, Simone Braamskamp, Rogier
Brunsveld van Hulten en Manoj Raghoebarsingh

Team afdeling Registergoed

minder kwetsbaar. Op dit moment is het
oversluiten van hypotheken, voor bijvoorbeeld verbouwingen, de trend.”
SCREENING IS ESSENTIEEL
“Als u een huis gaat kopen, heeft u altijd
een notaris nodig,” vervolgt kandidaatnotaris Wiresh Kailas. “We zijn gespecialiseerd in vastgoedrecht en kunnen antwoord geven op al uw vragen over uw
leverings- en hypotheekakte. Een dossier
wordt in eerste instantie aangemaakt
door robotisering met ondersteuning van
onze backoffice. Vervolgens checken wij
de dossiers op juridisch niveau. Dat vereist doordenken, kennis van zaken en
feeling. Onze ervaring speelt dus ook
een belangrijke rol. Wat missen we? Zijn
er nog haken en ogen? Zijn er bijzondere
bepalingen gewenst op verzoek van de
koper? We screenen ieder dossier zeer
nauwkeurig. Als uit onderzoek blijkt dat
er bijvoorbeeld sprake is van vererving
dan volgt meteen vanuit ons de reactie
dat we bij de makelaar of de andere
verkoper een verklaring van erfrecht
opvragen. Dus voordat we een dossier in
behandeling nemen, vragen we eerst alle
benodigde informatie op, zodat we later
in het proces niet meer voor verrassingen
komen te staan.”

ONLINE AANLEVEREN
“We werken met een portal, zodat u
allerlei stukken online kunt aanleveren.
Deze werkwijze is snel en efficiënt. Als de
koopovereenkomst binnenkomt en verwerkt is door de robot kunnen we binnen
twee, drie werkdagen het dossier opstarten. Verder kunt u via de portal vragen
stellen. Daarnaast zijn er simpele zaken
zoals de overdracht van een garage zonder hypotheek, die kunnen we binnen
twee weken laten passeren. Er zijn echter
ook complexe overdrachten waaronder
splitsingen in appartementsrechten, afkoop erfpacht, aankoop bloot eigendom,
opstalrechten, grondoverdrachten en
verdelingen die we met onze expertise
graag aannemen. Zo moet bij een dakopbouw van een appartementencomplex
de splitsingsakte gewijzigd worden. Als
mensen scheiden, moet de eigen woning
juridisch verdeeld worden bij de notaris.
Onze tarieven zijn scherp en iedere
notaris doet hetzelfde! Dus waarom zou
u meer betalen? Kortom, bij alle hoogteen dieptepunten, eerst naar JUST!”
Einsteinlaan 50
2719 ER Zoetermeer
079 - 323 97 61
zoetermeer@justnotarissen.nl
www.justnotarissen.nl
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Bob Seldenthuis. Al jong intrigeerde de
bouwwereld hem. Van niets iets maken is zijn
passie. Tijdens zijn studie werktuigbouwkunde
werkte hij in de staalbouw en op zijn 19e startte
hij officieel bij een ingenieursbureau. Na vijf jaar
trok hij de stoute schoenen aan en zo werd
Seldenthuis Engineering B.V. in 2010 een feit.
“Voor een bouwplan dienen verschillende
plannen, rapportages, berekeningen en
tekeningen opgesteld te worden,” begint Bob.
Bob Seldenthuis en Jori Oostveen-Reuland

SAMEN WERKEN WIJ CREATIEF EN
ENTHOUSIAST AAN ELKE UITDAGING!
“Dat is tijdrovend en specialistisch werk.
Wij ontzorgen bij het gehele traject vanaf
het eerste idee tot en met de uitvoering
van de tekeningen. Snel, secuur en doeltreffend. We willen het vooral anders en
beter doen,” vertelt Bob. “In de beginjaren lag de focus op tekenwerk voor de
staalbouw, omdat ik op dat vlak al volop
expertise in de praktijk had opgedaan. Je
moet daarbij denken aan constructietekeningen van bedrijfshallen, bruggen en
hoogbouw. Gestaag groeide ons bedrijf,
dat sinds 2018 gevestigd is aan de Willem Dreeslaan. Op dit moment bestaat
ons team uit tien ervaren constructeurs
en tekenaars. Seldenthuis Engineering
bestaat sinds enige tijd uit twee takken:
Engineering en Bouwadvies. Bouwadvies
verlenen we voornamelijk aan ondernemers die bijvoorbeeld een nieuw bedrijfspand willen bouwen of hun bedrijfspand willen uitbreiden met een
extra verdieping. Maar ook particulieren
zijn welkom voor een eenvoudige uitbreiding tot en met een compleet nieuwe
villa.” ‘’Wij denken mee, geven advies,
rekenen en tekenen heel graag om zo tot
de beste, mooiste en voor de klant
meest interessante oplossing te komen.’’
PROCEDURE BOUWADVIES
Hoe ziet een bouwadviesprocedure eruit? “Momenteel zijn we in het Stadshart
voor een opdrachtgever, die een extra

Ombouwtekening van de Daguerrestraat in Den Haag

Uiteindelijke realisatie gebouw Daguerrestraat

verdieping op een woontoren van vijf
lagen wil, aan het werk. Allereerst duiken
we dan in de gemeentearchieven en
halen we de benodigde stukken op. Is
het wel mogelijk? Kan de bestaande
constructie het wel aan? Verder zijn er
ook genoeg bedrijven die een nieuw
bedrijfspand willen neerzetten. De ombouw van kantoren naar woningen is echt
van deze tijd. Zo hebben we in de Daguerrestraat in Den Haag, een voormalig
schoolgebouw getransformeerd naar 21
bijzondere appartementen, compleet
met vides. Voor dat project hebben we
constructief vooronderzoek gedaan naar
de mogelijkheid voor het ophogen van
bestaande muuropeningen en balken in
de plafonds, de constructieve uitwerking
van de nieuwe tussenvloeren en de uitwerking van staalconstructies voor nieuwe muuropeningen en het ophogen van
bestaande muuropeningen. In dat project
kwam onze expertise en creativiteit
m.b.t. bouwadvies op het gebied van

vooronderzoek, vergunningsaanvragen
en realisering volledig tot zijn recht.”
PRAKTISCH, LAAGDREMPELIG EN
DOELBEWUST
“Wij werken voornamelijk voor vastgoedontwikkelaars, architectenbureaus en
aannemers. De kracht van onze constructeurs is goed luisteren naar de wensen
van onze opdrachtgevers. Goede onderlinge communicatie is hierbij van essentieel belang. Wat wil je nu en wat in de
toekomst? Wat zou er kunnen veranderen? Voldoet de constructie dan nog
steeds aan alle voorgeschreven eisen?
Met onze berekeningen en tekeningen
kan een aannemer direct aan de slag. Zo
beschrijven we tot aan het laatste boutje
hoe iets gebouwd moet worden. We
maken een complex proces simpel. Daar
heb je goede, zeer gedetailleerde tekeningen en beschrijvingen voor nodig die
vakmanschap en creativiteit vereisen. We
hebben dan ook uitsluitend hoogopgeleide constructeurs en tekenaars in
dienst. Samengevat zetten we ideeën om
tot productie en tijdens dat proces zijn
wij de praktische, goed bereikbare en
doelbewuste teamplayer die de touwtjes
graag in handen heeft.”
Willem Dreeslaan 436 A
2729 NK Zoetermeer
088 - 011 44 44
info@seldenthuis-bouwadvies.nl
www.seldenthuis-bouwadvies.nl
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Soms neemt iemands carrière een
verrassende wending. Na jarenlang
werkzaam te zijn geweest in de HR-sector
besloot Wim Overwater het roer in de zomer
van 2018 volledig om te gooien. Via
123Wonen verhuurde hij enige jaren met zeer
goede ervaringen een appartement in
Zoetermeer. Alles rondom vastgoed trok
altijd al zijn interesse. Van klant naar
vestigingsmanager van 123Wonen Den Haag
was slechts een kwestie van zijn hart volgen.

Wim Overwater

EFFICIËNTE SCREENING RESULTEERT
IN BETROUWBARE HUURDERS!
Wim: “Met 29 vestigingen zijn we de
grootste verhuurmakelaar van Nederland. Zo zijn wij gespecialiseerd in de
verhuur van woonruimte in Bleiswijk,
Berkel en Rodenrijs, Delft, Pijnacker,
Den Haag, Voorburg, Gouda, Het
Westland, Rijswijk en Zoetermeer.”
“Verhuurredenen lopen zeer uiteen. Vaak
zijn het investeerders waaronder ook veel
particulieren die veilig en vertrouwd één
of meerdere panden willen verhuren.
Spaargeld levert helaas niets meer op.
Verhuurders weten dat wij alles goed
regelen en hebben er zelf nauwelijks
omkijken naar. We kunnen namelijk zowel
het financieel als technisch beheer verzorgen. Er zijn ook mensen die voor hun
werk tijdelijk naar het buitenland verhuizen.
Laatst hadden we een verhuurder die een
jaar met zijn camper door Europa ging
reizen. Leegstand levert niets op, dus het
verhuren van uw huis is een verstandige
keuze. Maar hoe pakt u het aan? Als
ervaren verhuurmakelaars weten wij

van de hoed en de rand. Bovendien
hebben we een professioneel netwerk
met juridische expertise tot onze
beschikking. Voor fiscale vragen verwijzen
we u graag door naar een specialist.”
ZORGELOOS VERHUREN IS ONZE
EXPERTISE
“Bij het oriëntatiegesprek passeren vele
vragen de revue die wij graag beantwoorden. Uiteraard bekijken we eerst
zorgvuldig de woning, waarbij we alle
noodzakelijke informatie verzamelen om
tot een marktconforme verhuurprijs te
kunnen komen. Verder kunt u uw huis
voor bepaalde of onbepaalde tijd verhuren afhankelijk van uw intentie. Misschien
wilt u uw huis na twee jaar wel verkopen?
Uiteraard nemen we ook de juridische
consequenties door. Welke verhuurmogelijkheid is voor uw situatie nu het
meest verstandig? Als u een hypotheekverstrekker hebt, is toestemming tot
verhuur vereist. Bij sommige gemeentes
heeft de huurder ook een huisvestigingsvergunning nodig. Wij regelen het voor
u. We nemen als het ware een menukaart
door, zodat u precies weet hoe het contract in elkaar steekt. In het definitieve
verhuurvoorstel staat dan ook precies
wat u van ons kunt verwachten. Niemand
houdt namelijk van addertjes onder het
gras. Niet voor niets is zorgeloos verhuren onze expertise.”

PRESENTATIE OP
15 VERHUURWEBSITES
“Met ons internationale netwerk zijn we
gespecialiseerd in het verhuren aan expats in elk segment van villa’s, tussenwoningen, appartementen tot en met studio’s. Uw woning wordt gepresenteerd
op vijftien verhuurwebsites zoals Jaap.nl,
Pararius.nl, Huurda.nl en natuurlijk onze
eigen website 123Wonen.nl en de Engelse versie www.expatrentalsholland.com.
Ook werken we nauw samen met relocation bureaus waar expats worden begeleid in Nederland. Zo kunnen wij uw huis
razendsnel verhuren. Bij interesse van
een potentiële huurder start onze uitgebreide screening op identiteit, antecedenten en kredietwaardigheid. Deze
screening resulteert uiteindelijk in een
betrouwbare huurder die past bij het
profiel dat u voor ogen hebt. Wilt u uw
huis verhuren in Zoetermeer of omstreken én een juridisch waterdichte huurovereenkomst op maat? Wij informeren u
graag vrijblijvend en kosteloos!”

123Wonen Den Haag
Laan van ’s-Gravenmade 74
2495 AJ Den Haag
070 - 221 08 41
denhaag@123wonen.nl
www.123Wonen.nl
www.expatrentalsholland.com
123WonenDenHaag123Wonen
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Een nieuwe lente een
nieuw begin!
De lente staat voor de deur!
Tijd voor een frisse start?
JUST Notarissen heet u welkom!
Het leven kan alle kanten op!

JUST | Notarissen

Albert Einsteinlaan 50
2719 ER Zoetermeer

079 323 97 61
www.justnotarissen.nl

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!
Sabine Mos

FRISSE WIND IN MAKELAARSLAND
PERSOONLIJKE AANPAK VAN SABINE MOS MAAKT HET VERSCHIL!
PERSOONLIJKE TOUCH
Juist met 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 bezichtigen, 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.”

of verkopen is een emotioneel proces.
In tegenstelling 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 ontzorgen
tijdens het aankoop- of verkooptraject.”

EMOTIONEEL PROCES
Het heeft dus veel voordelen om Mos
Makelaardij in te schakelen in plaats van
een gevestigde naam. “Een huis aankopen

06 - 148 56 024
info@mosmakelaardij.nl
www.mosmakelaardij.nl
mosmakelaardij
mosmakelaardij

Veel mensen kijken op tegen verhuizen.
Al die rommel, dozen en ritjes naar het
nieuwe huis. Verhuizen staat dan ook op
3 in de stress top 10. Terwijl dat eigenlijk
niet nodig is! Verhuisbedrijf Henneken
kan helpen die stress te voorkomen.

Lauwrens de Jong

STRESS OMDAT JE GAAT
VERHUIZEN? NERGENS VOOR NODIG!
Verhuisbedrijf Henneken, opgericht in
1870, is een van de oudste bedrijven van
Zoetermeer. Sinds de oprichting hebben
de verhuizers de eenvoudige filosofie:
Doe je werk goed, dan komt de klant
terug. En dat werkt na al die jaren nog
steeds. Zo krijgt Henneken het klanttevredenheidscijfer 9,6. “Dankzij onze
medewerkers lukt het steeds weer om
de klant een prettige en ontspannen
verhuisdag te bezorgen”, zegt directeur/
eigenaar Lauwrens de Jong, die het
bedrijf 21 jaar geleden overnam van de
familie Henneken.
“Een goede verhuisploeg is in staat de
klant te ‘lezen’ en direct de juiste toon

te vinden om hen het gevoel te geven dat
alles goed komt. Klanten geven geen 10,
omdat de inboedel onbeschadigd van
A naar B komt. Daar betalen ze immers
voor. Dat doen zij omdat onze mensen
zo beleefd, vriendelijk en flexibel zijn.”
GOEDE DOELEN
Naast verhuizen zet Henneken zich in
voor meerdere goede doelen. Zo stelt
het bedrijf jaarlijks een verhuisbus
beschikbaar voor een Roparun-team,
om geld op te halen voor mensen met
kanker. Voor twee kinderkampen verzorgen zij gratis transport of opslag van de
kampspullen.

Ook heeft Henneken onlangs de Speelgoedbank, voor kinderen van wie de
ouders niet genoeg geld hebben om
speelgoed te kopen, verblijd met een
aantal gevulde Speelgoededoelendozen.
Verhuizen is hét moment om op te ruimen
en met het overgebleven speelgoed
kunnen klanten de speciale verhuisdozen
vullen. Op de verhuisdag neemt Henneken de Speelgoededoelendozen mee
en bezorgt ze bij de Speelgoedbank of
een asielzoekerscentrum.
Goudstraat 51, 2718 RD Zoetermeer
079 - 204 02 72
info@henneken.nl
www.henneken.nl
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HOME INTERIOR CONCEPTS is onze nieuwe
naam in plaats van HOME WOONCONCEPTEN,
HOME VLOERVERWARMING EN HOME
FLOORSTORE. In 2015 is de Zoetermeerse
vloerenspecialist gestart op de Van
Leeuwenhoeklaan 8a. Door de groei en
uitbreiding van het assortiment moesten wij op
zoek naar een veel grotere locatie. Op onze
nieuwe 500 m² locatie hebben wij nóg meer te
bieden. De nieuwe naam zegt het al: veel meer
dan alleen vloeren. Wij hebben écht alles op het
gebied van woning binnen renovatie.

NU OOK EEN VESTIGING IN WADDINXVEEN!
HIER MOET JE ZIJN VOOR WONING INSPIRATIE 2.0!
“Er kunnen problemen ontstaan wanneer
je een bestaande of nieuwe woning wilt
gaan renoveren en inrichten”, vertelt
Mark van Es, eigenaar van HOME
INTERIOR CONCEPTS. “Waar ga je
inspiratie opdoen en combinaties maken
als je heel veel van plan bent te gaan
veranderen in je woning? Ga je dit zelf
doen of wil je alles uit handen geven?
Materialen inkopen, goede planning en
de juiste vakmensen laten samenwerken
om je mooie dromen te realiseren? Wij
kunnen je daarin voorzien. Van ontwerp
tot en met realisatie.”
VLOERVERWARMING
EN PVC VLOEREN
In de 500 vierkante meter grote showroom aan de Kanaaldijk 32B in Waddinxveen, vlakbij de Coenecoopbrug, vind je
300 verschillende kleuren PVC-vloeren
wel of niet in combinatie met HOMEvloerverwarmingsystemen. Met deze
combinatie zijn wij in Nederland uniek.
Daar zijn wij groot mee geworden. “Onze
klanten kiezen er doelbewust voor één
partij de opdracht te geven en het werk
dan door ons uit te laten voeren. Verstandig qua planning, service en garantie.”
VEEL MEER
In deze showroom is echter veel meer
te vinden. Denk hierbij aan staallook
deuren, natuurwandbekleding en ORAC
decorwand- en plafondafwerking.
Daarnaast PVC-wandpanelen 260 cm
hoog en 120 cm breed in marmer- of
betonlookdecor waarmee je een badkamer en toilet razendsnel kan renoveren. “Je hoeft hiervoor geen tegels van
de muur te slaan. Wij verplaatsen eerst
het leidingwerk, smeren daarna alles glad
en plaatsen dan de honderd procent
waterdichte wandbekleding van EDC.
Geen voegen meer en veel handiger met

Mark van Es

je niet met meerdere partijen te maken,
maar heb je slechts één aanspreekpunt.”

schoonmaken. In plaats van het stucen,
schilderen of behangen van een muur is
er zelfs 3D-wandbekleding. Dit 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, beton en roest zijn op dit moment
zeer populair”, geeft Mark aan.
SAMENWERKING
In Waddinxveen hebben wij een samenwerking met onze buurman Keukenloods.
“Wij doen voor hen voorbereidend
leidingwerk voor hun keukens. Maar ook
electra voorbereiden en stuc-, spuit- en
schilderwerk. Het grootste voordeel van
onze samenwerking met Keukenloods is
ook hier ons totaalconcept. Hierdoor heb

EXTRA SERVICE
Dit is niet het enige waarin HOME
INTERIOR CONCEPTS zich onderscheidt.
Een ander voordeel is dat onze
specialisten altijd eerst de locatie
bezoeken voordat de opdracht voor een
nieuw project begint. “Wij gaan altijd
eerst bij de klant langs. We bekijken de
situatie, geven advies over hetgeen zij
graag willen laten uitvoeren en checken
of dit ook technisch te realiseren is, zodat
we een eerlijke en overzichtelijke offerte
kunnen maken. Doordat stukje extra
service maken wij het verschil. Dat neemt
een grote onzekerheidsfactor bij de klant
weg. Wij zijn geen verkopers, maar
praktijkmensen, die naast verkopen ook
het project begeleiden. Door die jarenlange ervaring weten wij alles van onze
producten en realisatie af”, besluit Mark.
Van Leeuwenhoeklaan 8A
Zoetermeer
079 - 234 07 77
info@homefloorstore.nl
info@homewoonconcepten.nl
www.homefloorstore.nl
www.homewoonconcepten.nl

Kanaaldijk 32B
Waddinxveen
0182 - 23 99 99
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De verhuizing van Louwers Advies naar een
moderne kantoorvilla, die deel uitmaakt van
het kantoorvillapark Forum Fontanus aan de
Röntgenlaan 15 in de wijk Rokkeveen, is
probleemloos verlopen en inmiddels enkele
maanden een feit. Zoals bekend verzorgt
het allround adviesbureau jaarrekeningen,
belastingaangiftes, loonadministraties en
fiscale advisering voor MKB-bedrijven in de
regio. Hoe bevalt de nieuwe werkplek en
wat is de kracht van Louwers Advies?

LOUWERS ADVIES & THE
RETURN OF THE CACTUS!
Linda Barendregt

“Door de centrale ligging in Zoetermeer
is Forum Fontanus, naast de uitstraling,
qua infrastructuur perfect,” vertelt fiscaal
econoom Jan Louwers die samen met
fiscaal econoom Linda Barendregt
verantwoordelijk is voor de toko. “De
nieuwe locatie ligt nagenoeg direct aan
de A12. We zijn dus voor klanten net
buiten de regio Zoetermeer eenvoudig
en snel bereikbaar per auto, bus,
RandstadRail of trein. Het station ligt
namelijk op loopafstand. In diverse
opzichten zijn we met deze stap klaar
voor de toekomst. Alles ziet er weer fris
en fruitig uit. Zo bestaat de efficiënt
ingerichte kantoorvilla uit negen werkplekken waar zeven adviseurs dagelijks
financieel maatwerk leveren. Van een
trouwe klant kregen we bij de opening
een reuzegrote cactus, ooit het logo van
Louwers Advies. In het begeleidende
gedicht omschrijft deze klant onze werk-

wijze als praktisch en prikkelend. Het
logo is inmiddels verdwenen maar de
cactus symboliseert nog steeds de kracht
van ons adviesbureau waarmee we het verschil voor ondernemers kunnen maken.”
PRAKTISCHE EN PRIKKELENDE
AANPAK
Het vertalen van complexe fiscale
kwesties in concrete adviezen is voor Jan
Louwers en Linda Barendregt, die beiden
fiscaal econoom zijn, een uitdaging die zij
graag dagelijks aangaan. “Al ruim twintig
jaar werken we nauw samen,” vervolgt
Linda. “We vullen elkaar aan, omdat we
ieder over specifieke expertise
beschikken. Bepaalde situaties omtrent
de inkomstenbelasting en intensieve
uitzoekklussen liggen mij gewoon beter.
Door zijn ervaring is Jan weer beter in
totaaloverzichten. Zo kunnen we samen
ondernemers de juiste weg wijzen en
ingewikkelde fiscale kwesties uitleggen in
begrijpelijke taal. Onze praktische en
prikkelende aanpak resulteert in concrete
adviezen en overzichtelijke jaarrekeningen
zonder onnodige papieren rompslomp.
Dat scheelt tijd en geld. We staan dus
beiden garant voor een doortastende
aanpak van fiscale kwesties.”
VASTE ADVISEUR
“We creëren een vertrouwensband met
onze klanten door onze persoonlijke
benadering. Zo heeft iedere klant een
vaste adviseur die als geen ander weet
hoe de onderneming er 24/7 financieel
voorstaat. Verder informeren we onze
klanten tijdig over de effecten van fiscale
wijzigingen en daarbij streven we ernaar
om de kosten zo laag mogelijk te
houden. Bij urgente vragen geven we in
principe binnen één werkdag antwoord.
Uiteindelijk moet de ondernemersblik
weer op vooruit en we kunnen in dat
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proces een rol van betekenis spelen. We
leveren niet alleen goed werk, maar
zetten ook een prima kopje koffie. Of
thee zoals u wilt. U bent meer dan welkom
op onze nieuwe locatie om eens vrijblijvend kennis te maken. Dan kunt u meteen
ontdekken of we bij elkaar passen. U als
ondernemer en wij als ondernemende
dienstverlener. Interesse? Aarzel dan niet
om ons te bellen of te mailen voor een
oriënterende kennismaking.”
Röntgenlaan 15
2719 DX Zoetermeer
079 - 342 99 42
info@louwers.net
www.louwers.net

Iedereen fluitend naar zijn werk, en dat tot
het pensioen. Volgens TIGRA, een netwerk
van bedrijfsfysiotherapeuten in heel
Nederland, kan dat prima. Míts
werknemers goed in hun vel zitten. Steeds
meer bedrijven zien dat de fysieke en
mentale gezondheid van hun werknemers
iets is waar ze zelf een steentje aan bij
kunnen dragen. Pascal, Pedro en Rene van
TIGRA Zoetermeer vertellen hoe je die
investering dubbel en dwars terugverdient.

Rene, Pascal en Pedro

FLUITEND NAAR JE
WERK TOT JE PENSIOEN
“Wist je dat bijna de helft van alle
thuiswerkers met fysieke klachten, zoals
rug-, nek-, schouder- en armklachten,
kampt?” vraagt TIGRA’s bedrijfsfysiotherapeut Pedro Coelho. “Juist door de
afgelopen jaren zijn organisaties gaan
inzien hoe belangrijk vitale medewerkers
zijn. Mensen met een gezonde leefstijl
zitten beter in hun vel, zijn fysiek, mentaal
en emotioneel in balans en presteren
daardoor beter. Ontzettend nuttig dus
om daarin te investeren. Wij helpen
organisaties ervoor te zorgen dat werknemers gezond, vitaal en met plezier aan
het werk blijven.”
GRIP OP VERZUIM
Zijn collega, arbeidsfysiotherapeut Rene
Massaar, vult aan: “Mentale klachten zijn
op dit moment een grote reden voor
verzuim. Niet zo gek als je stilstaat bij
de pandemie, de lockdowns en het
verplichte thuiswerken. Met gerichte
trainingen leren we leidinggevenden om

Rene Massaar

de signalen te herkennen bij mensen die
moeite hebben om het ‘normale’ leven
weer op te pakken. Pas wanneer je je als
bedrijf bewust bent van de problematiek,
en daardoor kunt investeren in de
gezondheid van je medewerkers, krijg je
grip op verzuim.”
DE STRESS JAM
Zo organiseerde TIGRA Zoetermeer een
paar weken geleden een ‘Stress Jam’
voor een HR-afdeling. “Met een virtual
reality game konden we de HR-managers
zelf laten ervaren hoe stress aanvoelt en
wat dat bijvoorbeeld met je hartslag en
ademhaling doet. Dat gaf niet alleen
inzicht, maar bood ook een leidraad om
dit in beleid voor verzuim en gezondheid
te verpakken.”
GEZONDE WERKNEMERS
TIGRA heeft meerdere programma’s om
ervoor te zorgen dat werknemers niet
alleen mentaal en fysiek in balans zijn
maar ook met plezier werken. Dat
varieert van webinars over dynamisch
thuiswerken tot fysiotherapie op de
werkvloer en interactieve trainingen hoe
je om moet gaan met fysieke belasting in
je dagelijkse werk.
ROOD-ORANJE-GROEN
“Onze dienstverlening is gerangschikt in
3 kleuren”, vertelt Pascal Matla, adviseur
Arbeid & Gezondheid. Rood staat voor
directe actie in geval van verzuim. “Wij
pakken ziekteverzuim aan met snelle
interventies: een gesprek met de
werknemer om erachter te komen wat er
mis is en een programma met fysieke
training of juist ondersteunende coaching
op mentaal gebied. Omdat we korte
lijnen hebben met trainers, diëtistes,
psychologen, manueel en psychosomatisch
fysiotherapeuten in het hele land, kunnen

Pedro Coelho

we snel hulp bieden. Een daling van vijf
naar twee procent ziekteverzuim is geen
uitzondering.” Oranje staat voor het
voorkomen van verzuim. “Wij brengen
dreigende uitval bij risicogroepen in kaart
en pakken de problemen aan om verzuim
te voorkomen. Een werkplekonderzoek is
hier een mooi voorbeeld van.” En groen
staat voor duurzame inzetbaarheid.
“Daarbij bieden we onder meer het
Preventief Medisch Onderzoek aan, een
goed middel om inzicht te krijgen in de
gezondheid van je eigen organisatie ten
opzichte van de benchmark.”
Benieuwd geworden naar de mogelijkheden van TIGRA? Maak een vrijblijvende
afspraak en gun ook jouw medewerkers
een fluitende route naar hun pensioen.
Baron de Coubertinlaan 31B
2719 EN Zoetermeer
079 - 361 62 46
zoetermeer@TIGRA.nl
www.TIGRA.nl
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Dorpsstraat 93

•

2712 AE Zoetermeer

•

T 079 316 45 75

•

www.optiquerene.nl

ZOETERMEER | MKB-vriendelijkste gemeente | Provincie Zuid-Holland

Ontmoeten,
kennis delen,
samenwerken
en zaken doen

Bezoekadres (op afspraak):
Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer

Agenda uitgelicht:
17 mei - KvK Start eigen bedrijf Online
19 mei - Webinar Goede start met de Belastingdienst

postbus 15, 2700 AA Zoetermeer
tel. (079) 346 97 00
e-mail info@tzho.nl
www.thzo.nl/agenda

Rien Slootweg. Aanvankelijk koos hij voor een
carrière bij gerenommeerde accountantskantoren. Hij werd officieel accountant en
verwierf veel expertise. Nieuwe wetgeving
resulteerde voor accountants in meer
bureaucratie gekoppeld aan hogere kosten voor
de klanten. Formaliteit ging steeds meer ten
koste van kwaliteit. De start van een eigen
administratiekantoor, inmiddels 22 jaar geleden,
kon dan ook niet uitblijven. “Persoonlijk contact
is essentieel. Alleen op die basis kunnen we
efficiënt en effectief meedenken,” vertelt Rien.
Rien Slootweg

SLOOTWEG CONSULTANCY PROFILEERT ZICH AL 22 JAAR
ALS DÉ BOEKHOUDER VOOR “KLEINE” ONDERNEMINGEN!
Sinds 1999 bewijst het administratiekantoor Slootweg Consultancy zijn waarde
voor het mkb. “Onze dienstverlening
bestrijkt een breed gebied. Zo houden
wij ons bezig met de loon- en financiële
administratie, jaarrekeningen, belastingaangiften en adviezen, startersbegeleiding, bedrijfsovernames en bedrijfsoverdrachten voor “kleine” ondernemingen
van 0 tot 50 personeelsleden. We staan
voor professionele en betaalbare begeleiding. Mond-tot-mond reclame is onze
kracht. Een kwestie van betrokkenheid.
We spreken geen geheimtaal, maar gewoon Nederlands. Onze klantenkring is
dan ook heel divers. Er komt hier van
alles over de vloer: van tandartsen tot
timmermannen. De meeste ondernemers
komen uit de regio Zoetermeer en
sommige zelfs van ver daar buiten. Wij
hechten aan een duurzame verhouding.
Waarom zou je na een verhuizing voor
een ander administratiekantoor kiezen?
Wisselen van kantoor brengt namelijk

onnodige kosten
met zich mee.”
ONLINE
BOEKHOUDING
“In grote lijnen
hanteert ons
ervaren team
dezelfde principes
als twintig jaar geleden.
We leveren kwaliteit en
continuïteit op basis van
persoonlijke service,
inmiddels al 22 jaar.
Professioneel en betaalbaar! Het werk
verandert wel. Het digitaal aanleveren
van administratieve gegevens zoals bankafschriften en facturen is inmiddels de
kinderziektes ontgroeid en verloopt
goed. Automatisering verloopt vlekkeloos als we er gezamenlijk aandacht aan
besteden. Zo kunnen mensen via een
app van het boekhoudpakket (benzine)
bonnen scannen met hun smartphone.

In het verleden werden die bonnetjes wel
eens vergeten of raakten ze zoek. Over
een jaar gezien, kunnen die gemiste
aftrekposten behoorlijk oplopen. Digitaal
aanleveren mag, maar het moet niet.
Sommige nieuwe klanten zijn juist naar
ons toegekomen omdat ze hun administratie bij ons ook nog op de oude manier
mogen aanleveren.”
WEL DE KENNIS, MAAR NIET DE
KOSTEN
“Ondernemingen (tot 50 werknemers)
kiezen niet voor niets voor ons. De
kosten van een accountantskantoor zijn
vaak hoog. “Ik heb wel het accountantsdiploma”, zegt Rien, “maar ik sta niet
ingeschreven. Daardoor heb ik veel minder rompslomp en kan ons kantoor
goedkoper werken dan een accountantskantoor. Wel de kennis, niet de kosten.”
Willem Dreeslaan 229-231
2729 NE Zoetermeer
079 - 319 06 87
info@slootwegconsultancy.nl
www.slootwegconsultancy.nl
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Kom langs in
onze showroom!

De prijzen van al onze ﬁetsendragers
...zijn inclusief instructies en montage!

Pro-User Diamant SG2
Max. gewicht: 60kg
7- en 13-polig
Kantelbaar en opklapbaar

GESCHIKT
VOOR
E-BIKES

Pro-User Diamant
Max. gewicht: 60kg
7- en 13-polig
Kantelbaar en opklapbaar

€ 369,00

Hapro Traxer 6.6

Inhoud: 410 liter
Lengte: 191 cm
Opening: Links en rechts
Kleur: Antraciet, zilvergrijs of
glanzend zwart

Vanaf: €

349,00 *

Meest verkocht!

GESCHIKT
VOOR
E-BIKES

€ 319,00

Hapro Traxer 8.6

Inhoud: 530 liter
Lengte: 215 cm
Opening: Links en rechts
Kleur: Antraciet, zilvergrijs of
glanzend zwart

Vanaf: €

395,00 *

Inhoud van 530 liter!

Hapro Trivor 560

Inhoud: 560 liter
Lengte: 216 cm
Opening: Links en rechts met
handgreep
Kleur: Antraciet

Prijs: €

499,00

Ook verkrijgbaar in 440 en 640 liter

*getoonde prijs is van de uitvoering in zilvergrijs

Bestel online of kom langs in onze winkel!
Prijzen geldig t/m 31 juli 2022

20% KORTING
OP ALLE ATERA DAKDRAGERS

ALTIJD DE LAAGSTE PRIJS!
ALTIJD INCLUSIEF MONTAGE
RUIME VOORRAAD
PASSEN, METEN EN KIJKEN IN
ONZE SHOWROOM
 KOM LANGS VOOR EEN ADVIES OP MAAT
 VOLLEDIGE ASSORTIMENT TE BEKIJKEN OP
WWW.REMTO.NL





VESTIGING ZOETERMEER Fokkerstraat 1 2722 NH Zoetermeer | 079 - 316 50 61 | Openingstijden: ma-vr 8:00-17:30 uur | za 9:00-13:00 uur

WWW.REMTO.NL

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

Tico Roozendal

TICO MAAKT JOUW SCHOENEN ALS NIEUW!
De revolutionaire stoomreiniger, met de
indrukwekkende naam Scarpa Vapor,
staat bij de vestiging in Oosterheem. Het
professionele apparaat werd door Tico
en zijn team ontdekt op een beurs. Hoe
het precies werkt? De Scarpa Vapor is
een speciale machine voor het reinigen
van alle soorten schoenen. Stoom zorgt
ervoor dat het vuil loslaat van bijvoorbeeld leer of suède en kan de meeste
vlekken verwijderen. En dat voor prijzen
vanaf slechts 25 euro.
Het apparaat maakt jouw schoenen
van binnen en buiten compleet schoon.
Door stoom met een reinigingsmiddel
te injecteren en vervolgens met een
speciale borstel te bewerken, kan de
stoomreiniger vuil oplossen en verwijderen. “Soms zijn schoenen zo vuil dat we
ze in twee etappes moeten reinigen,
maar het resultaat is altijd verbluffend”,
vertelt Tico, terwijl hij de stoomreiniger
demonstreert. “We willen de schoen als
nieuw krijgen. Ideaal voor als bijvoorbeeld dure schoenen die vies zijn geworden na een avondje stappen en weer een
tijdje de kast ingaan.”
Naast de stoomreiniger heeft de Scarpa
Vapor ook een droogkast. De schoenen
worden daarin op een veilige manier

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

STADSHART 7 DAGEN PER WEEK OPEN!
Vestigingen: Westwaarts, Luxemburglaan
en Oosterheemplein
Paardrijlaarzen knappen we ook op.

T 079 - 360 80 96
www.schoenmakerijtico.nl

Ook een pagina in het magazine of de krant Mijn Zaak Zoetermeer? Neem dan contact op met Koren Marketing Communicatie, Dick Koren T 06 - 537 932 27 • E info@mijnzaakzoetermeer.nl •
MijnZaakZoetermeer
Fotografie: Odynsocialmedia.com Tekst: Adrie Urgert, Silvester van der Hansz, Angela Puggioni • Oplage 20.000 ex. • 9e jaargang • 2022
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. De uitgever sluit ieder aansprakelijkheid van schade als gevolg van druk- en zetfouten uit.

Wim van der Ham keukens introduceert in
zijn showroom een nieuw merk keuken:
Composit is een exclusief Italiaans
topmerk van uitstekende kwaliteit. Wij
zijn dan ook zeer verheugd dat we dit
met onze klanten kunnen delen en hier is
persoonlijk contact essentieel voor ons.
Hoe ziet die aanpak eruit en op welke
wijze versterkt het Italiaanse merk
Composit het assortiment?
Willem van Capelleveen

WIM VAN DER HAM KEUKENS INTRODUCEERT
“COMPOSIT”, EEN EXCLUSIEF ITALIAANS
TOPMERK VAN UITMUNTENDE KWALITEIT!
“Het is trouwens nog steeds knetterdruk,
omdat veel mensen door de coronapandemie massaal kozen voor verbouwingen in en rondom het huis,” vervolgt
Willem. “Qua klandizie hebben we dus
niets te klagen. In onze showroom begint
de oriëntatiefase. Vervolgens bekijken we
op locatie de situatie en nemen we alle
maten op. Voor en tijdens het huisbezoek
inventariseren we in grote lijnen wensen,
ideeën en (on)mogelijkheden. Welke stijl
en materialen heb je in gedachten? Hoe
kook je en welke apparatuur voldoen
daaraan? We moesten ons door de
pandemie voortdurend creatief en
flexibel opstellen. Kortom, welkom in
onze showroom waar we de laatste
trends kunnen laten zien waaronder
diverse unieke keukenopstellingen van
het exclusieve Italiaanse topmerk
Composit!”
COMPOSIT IS VERLENGSTUK
“Onze eigen inkoopgroep is voortdurend
op zoek naar topmerken die ons assortiment kunnen versterken. Zo zijn we in
contact gekomen met het exclusieve
Italiaanse topkeukenmerk Composit dat
gevestigd is in Pesaro. Het is een
ambachtelijk familiebedrijf waar

Met ‘Tesla-greep’

inmiddels de derde generatie aan het
roer staat. Ze werken ook regelmatig met
gerenommeerde architecten en
ontwerpers. Daardoor is hun assortiment
uitermate geschikt voor designliefhebbers. De kwaliteit van deze keukens
onderscheidt zich door het gebruik van
18 mm 100% gerecycled water- en
vochtafstotend plaatmateriaal als corpus.
Daarnaast zijn de corpussen standaard 80
cm hoog en 61.6 cm diep. Iedere keuken
heeft zo extra opbergruimte. Alle fronten
zijn bovendien 22 mm dik. De laden zijn
van Blum Legrabox en het interieur van
Kesseböhmer. De diverse concepten
onderscheiden zich in materialen, design
en vele keuzemogelijkheden. Composit is
echt een verlengstuk van onze andere
merken.”

NET EVEN ANDERS
“De modellen van Composit zijn net
even anders. Er zijn veel kleurmogelijkheden in laminaat en uiteraard zijn de
keukens ook leverbaar in mat en hoogglans gelakt. Verder kun je kiezen uit wel
tien verschillende fineerssoorten en er
zijn veel uitvoeringen in Fenix en beton.
Daarnaast wordt er altijd gezocht naar
bijzondere greep oplossingen zoals de
subtiel geïntegreerde “Tesla-greep”
in het model TOUCH. Composit-keukens
zijn ontwerpoplossingen, functioneel en
met een bijzondere esthetische impact,
gecreëerd om te voldoen aan iemands
smaak en stijl. Een kwestie van continu
innoveren en denken in concepten. Zo
ontstaan er keukens in verschillende
vormen en stijlen van modern tot klassiek
met veel aandacht voor details en het
gebruik van hoogwaardige materialen.
Composit is gewoon net even anders en
dat zie je dan ook gelijk. Het is echt een
merk dat je moet zien en voelen. Hopelijk
tot snel ziens in onze showroom!”

Wattstraat 14
2723 RC Zoetermeer
079 - 33 00 900
Bijzondere afzuigkap
16

Schuifkast open

Theresiastraat 168-178
2593 AT Den Haag
070 - 383 50 10

info@wimvanderhamkeukens.nl
www.wimvanderhamkeukens.nl

