ZOETERMEER

PAGINA 3:
KLAVERTJE VIER
KRAAMZORG

PAGINA 7:
RENÉ TEGELAAR
OPTIQUE RENÉ

PAGINA 16:
MARK VAN ES
HOME INTERIOR CONCEPTS

PAGINA 17:
JEROEN EN
MICHEL VAN DER BURG
BURG EN BURG

OPTIQUE RENÉ BIJLAGE PAG 7 T/M 14 • WOON! KATERN PAG 16 T/M 20
40.000 EX HUIS AAN HUIS VERSPREID • WWW.MIJNZAAKZOETERMEER.NL

10/22

Op 25 september jongstleden organiseerde
Road Runners Zoetermeer voor de 18e keer
de Geuzenloop Zoetermeer, een gezellig
hardloopevenement voor jong en oud. “We
dragen al jarenlang het fenomeen sport
binnen Zoetermeer een warm hart toe,”
vertelt sportfysiotherapeut en manueel
therapeut Jaco de Wolf van SMC Rijnland
Fysiotherapeuten. “Ook dit jaar waren we
weer actief aanwezig en sponsor van de
Geuzenloop Zoetermeer. Deelnemers konden
langskomen voor een tape of informatie en na
afloop zorgden onze masseurs dat de spieren
van de deelnemers weer tot rust kwamen.”
Jaap doet de warming-up bij Geusjesloop

ELKE BLESSURE VERDIENT
PROFESSIONELE AANDACHT!
ELKE BLESSURE VERDIENT
PROFESSIONELE AANDACHT!
Waar komt de belangstelling voor (top) sport
eigenlijk vandaan? “SMC staat voor Sport
Medisch Centrum. Dat is ooit zo ontstaan
en gegroeid, toen ik als sportfysiotherapeut
functioneerde op het allerhoogste niveau in
diverse sporten,” vervolgt Jaco. Zo begeleidde
hij achtereenvolgens het marathonschaatsteam
van Henk Angenent, het Olympisch shorttrackteam en het Nederlands herenhockeyteam
onder leiding van Max Caldas. “Toen we in
2006 startten met SMC Rijnland Fysiotherapeuten, behandelden we 95% topsporters en
de overige 5% bestond uit de familieleden.
Daardoor hebben we een andere kijk op fysiotherapie ontwikkeld. Revalideren is namelijk
voor iedereen topsport en elke blessure
verdient dan ook professionele aandacht.”
EFFECTIEF REVALIDATIETRAJECT
NA INTAKE
“Ook als je op leeftijd bent en een nieuwe
heup of knie krijgt, hanteren we dezelfde
aanpak. De ervaringen die we hebben

opgedaan in de topsport vertalen we dus naar
een specifiek behandelplan voor alle cliënten.
Het revalidatietraject bouwen we in stapjes
op en dat traject kun je vergelijken met het
bedrijven van topsport. Die werkwijze is onze
mantra, zo moet je dat eigenlijk zien. Zo zijn
we o.a. gespecialiseerd in spier- en peesproblematiek bij sporters. Bij iedere klacht hanteren
we eigen protocollen die we met behulp van
recent wetenschappelijke kennis en onze jarenlange ervaring hebben opgesteld. De intake
start met een echo om te bekijken wat de aard
en de locatie van het letsel is. Zo kunnen we
in beeld krijgen of er sprake is van verkalking,
vocht in de pees, een scheurtje of een ontstekingsreactie.”
KIJKEN NAAR HOUDINGS- EN
BEWEGINGSGEDRAG
Elke blessure zorgt voor een afwijkend
bewegingspatroon. Dus ook bij hardlopen
kunnen wij door middel van een bewegingsanalyse bepalen waar de blessure vandaan
komt. Door bepaalde spiergroepen te trainen,
kun je een correctie teweeg brengen wat al in

Hardloopanalyse

herstel kan resulteren. Ook kunnen we een
externe correctie adviseren met zooltjes. Dit
wordt door externe podotherapeuten verzorgt
waar we nauw mee samenwerken. Gemiddeld
bereiken we al na vijf behandelingen uitstekende resultaten. Dus waarom zou je doorlopen
met spier- en/of peesklachten als wij de
oplossing in huis hebben?”

SMC RIJNLAND FYSIOTHERAPEUTEN

Sandra Hendriks

Shockwave

EPTE

Echo

Violiervaart 22
2724 VR Zoetermeer
T 079 - 500 17 92
E info@smc-rijnland.nl
W www.smc-rijnland.nl

We leven in een hectische tijd.
Dagelijkse verplichtingen en
verwachtingen beheersen onze
agenda. Van het wereldnieuws
worden we ook niet echt vrolijk.
Stress en lichamelijke klachten liggen
op de loer. “Als je voelt dat de
energie langzaam uit je lichaam
sluipt, is het tijd voor jouw
geluksmomentje. Zoals een heerlijke
ontspanningsmassage of
gezichtsbehandeling,” vertelt
brandmanager Kirsti Huizinga van
acht Weleda City Spa’s die in een
tijdsbestek van drieënhalf jaar
succesvol blijken.
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ERVAAR ULTIEME ONTSPANNING BĲ
WELEDA GARDEN SPA OP UNIEKE LOCATIE!

“Op 6 april jl. is de Weleda Garden Spa in de
biodynamische tuin van Weleda’s hoofdkantoor
geopend. Natuurlijk kan ik je alles vertellen
over de behandelingen die we in onze uniek
gelegen Weleda Garden Spa aanbieden, maar
misschien is het beter om vóór het interview
zelf één van onze behandelingen te ervaren,”
stelde Kirsti tijdens het maken van onze
interviewafspraak aan mij voor. Een prima
voorstel, vooral omdat veel mannen denken
dat een gezichtsbehandeling alleen voor
vrouwen is weggelegd. Tijd voor een nieuwe
mindset!
PURE VERWENNERIJ
“Pure rust en ontspanning. Dat straalt de
unieke locatie van de Weleda Garden Spa uit.
Via een kronkelig schelpenpad naast het hoofdkantoor wandelde ik door een groene oase van
rust. Het is de 1 hectare grote tuin van Weleda
waar veel planten en kruiden groeien die het
van oorsprong Zwitserse bedrijf in hun 100%
natuurlijke verzorgingsproducten verwerkt.
Tijdens een behandeling in de vrijstaande salon

heb je een fraai uitzicht op honderden
bloemen, planten en bomen. Alhoewel, tijdens
mijn ontspannende gezichtsbehandeling, door
schoonheidsspecialiste Marcherie, verdween ik
binnen vijf minuten naar een andere wereld. Al
droegen de fluisterzachte, rustgevende muziek
en de bijzondere geuren van de natuurlijke
Weleda-producten daar ook een steentje aan
bij. Na 50 minuten pure gezichtsverwennerij,
inclusief reiniging van de huid, warme en koude

NIEUWE HOTSPOT
IN ZOETERMEER
kompressen, gezichtsmasker en een heerlijke
massage van gezicht, hals en schouders voelde
ik me als herboren. Een echte aanrader dus!
Voor mannen, vrouwen én tieners!”
WE BELOVEN GEEN WONDEREN,
WE GEVEN ZE DOOR!
“Onze producten en behandelingen komen
voort uit de holistische visie. Zo zijn alle

behandelingen ontwikkeld vanuit de
verbondenheid tussen mens en natuur. Ons
lichaam kan veel lichamelijke klachten zelf
oplossen, maar soms is er wat hulp nodig. Er
kunnen bijvoorbeeld spierklachten ontstaan
door stress. Tijdens de verschillende soorten
massages en gezichtsbehandelingen houden
we rekening met het geheel: lichaam én geest.
Een massage kan eventuele disbalans opheffen.
De gebruikte natuurlijke etherische oliën
verzorgen dus niet alleen je huid, maar
betekenen ook iets voor je gevoel. Als je
gemasseerd wordt, mag je zelf de oliën kiezen
die bij jouw stemming passen. Verder werken
onze masseurs en schoonheidsspecialisten
volgens vaste protocollen. Ook de uitstraling
van onze Spa’s is overal hetzelfde. Zo creëren
we rust en optimale beleving vanaf het moment
dat je hier binnenstapt. Kortom, ben jij toe aan
wat ontspanning of een stralende huid? Boek
eenvoudig jouw favoriete behandeling online!”
besluit Kirsti.

WELEDA GARDEN SPA
Platinastraat 161
2718 SR Zoetermeer
T 079 - 363 13 90
E spa-zoetermeer@weleda.nl
W www.weledagardenspa.nl
Kirsti Huizinga

DIRECT BOEKEN? SCAN DE QR CODE

“Graag stel ik ons fijne team van
Klavertje vier kraamzorg aan
jullie voor. We zijn een klein team
en allemaal verschillend. Met
veel warmte, enthousiasme en
deskundigheid willen we dat onze
kraamgezinnen kunnen terugkijken
op een fijne kraamweek,” vertelt
Mirjam.

ZOETERMEER

BEN JĲ DIE LIEVE, ENTHOUSIASTE EN
DESKUNDIGE KRAAMVERZORGENDE DIE
ONS GEZELLIGE TEAM KOMT VERSTERKEN?
“We zijn op zoek naar een gediplomeerde kraamverzorgende die net als wij met veel liefde en aandacht zorg willen
verlenen aan moeder, baby en gezin. Maak alvast kennis met een deel van ons team.”

KITTY
KRAAMVERZORGENDE

STACY
LEERLING KRAAMVERZORGENDE

ANNEMARIE
KRAAMVERZORGENDE

CEETHY
KRAAMVERZORGENDE

“Ik heb van mijn passie mijn
beroep gemaakt en dat maakt mij
een trotse kraamverzorgende.
Klavertje vier is een klein team
waar je met plezier mag werken.
We werken fijn samen met verschillende verloskundigenpraktijken
waardoor er korte lijntjes zijn
binnen de zorg. Verder staan we
als team voor elkaar klaar. Naast
het werken in een gezin, volgen we
samen bijscholingen en genieten
we van gezellige teamuitjes. Ben jij
ook een mensen-mens? Beschik je
over empathisch vermogen en wil
je fijne begeleiding geven binnen
de gezinnen? Dan zoeken wij jou!”

“Inmiddels heb ik de helft van
mijn opleiding achter de rug.
Afhankelijk van de zorgvraag
werk ik zelfstandig als kraamverzorgende of onder begeleiding.
Klavertje vier kraamzorg is een
leerwerkbedrijf en al snel had ik
hier mijn plek gevonden. Het leuke
team staat open om mij te leren
om op eigen benen te staan. Ze
geven mij als leerling vertrouwen
en we stimuleren en motiveren
elkaar. Klavertje vier voelt echt als
een familie. Als kraamverzorgende
moet je vooral liefdevol en
zorgzaam zijn.”

“Je werkt iedere week in een
ander gezin. Die afwisseling
spreekt mij het meest aan. Geen
week is hetzelfde. Verder speelt
Mirjam een belangrijke rol. Zij
staat echt voor haar team. Ze
denkt mee en toont continu
betrokkenheid. Regelmatig krijgen
we aan het eind van de dag een
WhatsApp van haar: “Hoe ging
het?” Als het heel druk is, werkt ze
gewoon mee en doet ze ook een
bevalling of een opstart. Door de
goede onderlinge samenwerking is
het hier gewoon heel fijn werken.
Heb jij een open uitstraling? Dan
pas je precies bij ons!”

“Met veel plezier werk ik hier al
vanaf de start. Naast kraamverzorgende ben ik ook werkbegeleidster en begeleid ik leerlingen
binnen Klavertje vier kraamzorg.
Als kraamverzorgende ben je de
vraagbaak voor het gezin. In het
begin doe je veel samen en in de
loop van de week moet je ervoor
zorgen dat je overbodig wordt.
Het vak vraagt wel veel van je
aanpassingsvermogen. Iedere keer
kom je namelijk in een ander
gezin. Je moet dus heel flexibel
zijn. Ook de werkzaamheden zijn
heel divers. Eigenlijk zou ik geen
ander werk meer willen doen.”

PAS JIJ IN ONS TEAM?

Ben jij gediplomeerd kraamverzorgende en denk jij
dat je past in een klein, hecht en vooral gezellig team?
Twijfel dan niet en stuur je motivatiebrief mét CV naar
info@klavertjevierkraamzorg.nl t.a.v. Mirjam. Tot snel!

KLAVERTJE VIER KRAAMZORG
Damlaan 8
2265 AN Leidschendam
M 06 - 449 344 13
E info@klavertjevierkraamzorg.nl
W www.klavertjevierkraamzorg.nl

COLUMN WIL KEULERS

BELASTINGPLANNEN 2023,
ONDERNEMERS
BETALEN MEER
Tegen de achtergrond van de snel oplopende inflatie, die nog eens extra is aangejaagd door de Ukraine-energie
crisis, lijkt de rijksbegroting al verouderd te zijn voordat het nieuwe begrotingsjaar is ingegaan. Inflatie 2,6%
klinkt tegen de huidige achtergrond als een onbereikbaar ideaal, koopkrachtstijging bij 2,6 % inflatie, zoals
volgens de Miljoenennota aan de orde is, is bij bijna 10% inflatie illusoir. De overheid heeft door inflatie en
hogere energieprijzen veel meer (belasting)inkomsten, er is dus ruimte om te compenseren en na aanvankelijke
aarzelingen, om de energie-transitie niet af te remmen, is het kabinet uiteindelijk te elfder ure, tegen heug en
meug, toch overstag gegaan. Net zoals elders in Europa wordt de burger nu gecompenseerd. Niet meteen,
niet allemaal en niet volledig, maar toch … de ondernemers echter staan jammer genoeg achteraan.
De belastingplannen voor 2023 zijn niet
aangepast en ademen in alles nog steeds de
stand van zaken in het 1e/2e kwartaal van 2022
uit. Het had voor ondernemers erger kunnen
zijn. Niettemin, voor ondernemers en
vermogenden dreigt er nog wel wat nader in te
vullen onheil. We gaan niet alles opsommen,
we halen er enige onderdelen uit die voor
ondernemers van belang kunnen zijn.
Overweegt u een bedrijfsopvolging, maak dan
wat haast. Er zijn nu gunstige regelingen, of dat
zo blijft, is de vraag. Er gaan stemmen op om
als er voldoende “vermogen” is geen
vrijstellingen te verlenen voor IB en erfbelasting.
Dat vermogen en vooral liquiditeit aftappen
gevolgen kan hebben voor de continuïteit van
een onderneming wordt in de politiek maar
niet onderkend. Banken financieren nauwelijks
meer, dat betekent dat een groter eigen
vermogen noodzaak is. Als er bij de opvolging
belasting moet worden afgerekend en er geen
bancaire financiering mogelijk is, kan dat het
einde van een bedrijf betekenen. Dat betekent
dat opvolgers afhaken, het bedrijf bloedt al
eerder langzaam dood.

Het verhogen van het verplichte loon voor de
DGA van 75% naar 100% in 2023 van het
gebruikelijk loon is ook niet goed, ook dat
betekent meer en eerder belasting betalen, dus
uithollen van het ondernemingsvermogen.
Voor start-ups en scale-ups geldt nu ook de
gewone gebruikelijk loon-regeling. Daar komt
het knelpunt bij voor medewerkers, die in
aandelen meegroeien met hun bedrijf, een
loonheffings-claim dreigt over de aangegroeide
meerwaarde van hun aandelen, het zogenaamd
lucratief belang. Inflatie, loonsverhogingen en
LH-claims belemmeren start- en scale-up
ontwikkelingen. Als we in Nederland werkelijk
dit soort ondernemingen willen stimuleren, dan
moet er fiscaal toch een heel andere wind gaan
waaien.

Verder geeft de Miljoenennota 2023 vooral
maatregelen aan in de tariefsfeer en afbouw
van aftrekposten. We geven wat voorbeelden.
De bijtelling eigen woning wordt weliswaar
lager, echter ook de beperking van de
aftrek van hypotheekrente gaat verder.
Niet spectaculair, maar de aftrek is nu
gemaximeerd tot een tarief van circa 37%
voor hogere inkomens (ca € 73.000 belastbaar
inkomen). Dat en de stijging van de
overdrachtsbelasting naar 10,4% voor niet
eigen woningen betekent dat de lasten in en
rond (verhuur) woningen de laatste jaren flink
zijn toegenomen. De door hogere OZBwaarde toegenomen lokale lasten hebben een
flinke lastenverzwaring voor de middenklasse
tot gevolg gehad.

Dat brengt mij op enige kritiek op de
uitgangspunten van het kabinet te weten, fiscaal
meer gelijkheid tussen werknemers en
ambtenaren enerzijds en ondernemers
anderzijds. Het is appels met peren vergelijken.
De fiscale voordelen stimuleren ondernemerschap door de beschikbaarheid van eigen
vermogen. Een ondernemer moet er altijd
rekening mee houden dat hij vanuit eigen
privévermogen geld in zijn onderneming zal
moeten bijstorten, privévermogen is dus
risicovermogen. Bij ambtenaren en werknemers
is privévermogen voor consumptie of sparen,
het hoeft nooit meer terug naar de werkgever
en is dus geen risicovermogen. In Corona-tijd
hebben doorbetaalde ambtenaren en
werknemers hun geld kunnen oppotten, veel
ondernemers hebben hun vermogen juist zien
verdampen. De reserves zijn bij velen op, hoge
energienota’s combineren met extra
belastingheffing is niet slim, hopelijk onderkent
men dat.

Voor zelfstandigen geldt dat de zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd tot uiteindelijk € 900
in 2027. Dat en beperking van de MKBwinstvrijstelling is een aderlating, die ook
ondernemers met een laag inkomen raakt.
Box 2 voor DGA’s wijzigt significant vanaf
2024. Tot ca € 67.000 kan dividend worden
uitgekeerd tegen in totaal 24,5% (26,9%
in 2022). Boven de € 67.000 zou het 31%
moeten worden. De VpB gaat omhoog
boven de € 200.000 winst naar 25,8%. Voor
het MKB valt daar wel mee te leven. Het lijkt
erop dat met dividenduitkeringen belast
tegen 24,5% tot pakweg € 67.000 met name
oudere ondernemers zonder pensioen in
staat worden gesteld om ca € 51.000 per
jaar netto-inkomen uit de BV te halen voor
hun levensonderhoud. Dat is een hoopvol
begin, hopelijk kan er nog wat meer ruimte
worden gevonden en dat hoeft niet al te
ingewikkeld te zijn.

Baron de Coubertinlaan 6, 2719 EL Zoetermeer
Correspondentieadres:
Postbus 289, 2700 AG Zoetermeer.
079 - 342 85 55 • wijnkamp@keulers.nl • www.keulers.nl
Het telefoonnummer van de advocatenlijn is 06 - 124 125 93.
De dienstverlening omvat fiscale- en juridische dienstverlening. Tax-planning op het gebied van inkomstenbelasting vennootschapsbelasting, successierecht, btw en overdrachtsbelasting is een belangrijk onderdeel. Verder wordt deze dienstverlening geïntegreerd met adviezen op juridisch en financieel gebied. Waar nodig kunnen zowel op gebied van belastingrecht en bestuursrecht alle juridische
procedures gevoerd worden tot in hoogste instantie.

Wytze Sloot. Van origine chef-kok
in hart en nieren. Ruim 35 jaar was
hij werkzaam als zorg-assistent,
dieet- en chef-kok in verzorgingstehuizen en ziekenhuizen.
Vervolgens werkte hij drie jaar bij
een grote maaltijdproducent in een
commerciële functie. Rond 2016
startte hij als franchiseondernemer in
de regio Zoetermeer bij een nieuwe
maaltijdservice voor ouderen: Eten
met Gemak. Een succesformule die
uiteindelijk resulteerde in de
samenwerking per 27 juni jl. met
Albert Heijn én een andere naam.

ZOETERMEER

ETEN MET GEMAK GAAT DOOR
SAMENWERKING MET ALBERT HEĲN
VERDER ALS MAALTĲD THUIS!
“Uiteraard zijn we bijzonder trots op het feit
dat Albert Heijn met ons wil samenwerken,”
vertelt Wytze. “Verzorgingstehuizen zijn veelal
verdwenen en de overheid stimuleert ouderen
om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.
Nederland vergrijst en ook deze oudere
doelgroep verdient het om lekker, gezond en
gevarieerd te eten. Gemak dient de mens en
de formule van Eten met gemak werd niet voor
niets een groot succes en sterk
concurrerend met de kant-enklaarmaaltijden van de
supermarkt. De verse maaltijden
worden namelijk wekelijks door
bent naar meer gemak. De
bekende gezichten op een vast
versbereide maaltijden warmt u
tijdstip tot in de koelkast
namelijk snel en eenvoudig op in
15.
bezorgd. Persoonlijk contact en
de oven of magnetron. Wij passen
n
ete
r
ke
service staan dus hoog in ons
met Eten met gemak prima in het
lek
n
va
t
Genie
zonder zelf te koken
vaandel. Na de bezorging vullen
plaatje van Albert Heijn. Zij
we samen de papieren menulijst
voegen hun kennis en ervaring op
met keuze uit 48 combinaties
het gebied van eten, drinken,
voor de komende week in. Zo
gezondheid en duurzaamheid
ontzorgen we ook mantelzorgers
eraan toe om zo de allerbeste
en dat wordt als zeer prettig ervaren.”
Maaltijd Thuis te kunnen verzorgen. Samen
streven we naar een lang en vitaal leven voor
SAMEN ETEN BEREIKBAAR MAKEN.
iedereen.”
VOOR IEDEREEN!
“De missie van Albert Heijn: “Samen eten
MET AANDACHT BEREID,
bereikbaar maken. Voor iedereen!” sloot
MET LIEFDE GEBRACHT!
naadloos aan bij onze succesformule. Zij misten “Binnenkort verschijnen de eerste busjes in het
namelijk de 75+doelgroep in hun winkels en
straatbeeld met de tekst: ‘Maaltijd Thuis. Met
online. Ouderen die sterke behoefte hebben
aandacht bereid, met liefde gebracht.’ Een
aan extra hulp en aandacht. Lekker, gezond en
unieke maaltijdservice, zonder abonnementsgevarieerd eten moet voor iedereen bereikbaar plicht, met aandacht voor persoonlijke eet- en
zijn. Ook als zelf boodschappen doen of koken
dieetwensen zoals glutenvrij, vegetarisch en
niet meer zo eenvoudig is en als u op zoek
zoutarm én persoonlijk contact. Samen met
Proefpakket
3 maaltijden

00

Bestel nu

Kies voor Maaltijd Thuis
op
Altijd een vaste bezorger
een vast bezorgmoment.
n,
Ambachtelijke maaltijde
kleinschalig bereid.

Met aandacht bereid,
met liefde gebracht

elling,
Keuzevrijheid in samenst
otte.
dieetwensen en portiegro

Sloot
Maaltijd Thuis – Wytze

079 - 82 00 399

maaltijd thuis. nl

BEN JIJ ONZE NIEUWE MAALTIJDBEZORGER?
Maaltijd Thuis Wytze Sloot zoekt voor 1 of 2 dagen per week een Maaltijdbezorger!
Je bent vriendelijk, betrokken, nauwkeurig en flexibel en in het bezit van een rijbewijs. Je
hebt affiniteit met de doelgroep (ouderen en hulpbehoevenden). Woonachtig in- of in de
directe omgeving van Zoetermeer is een pré. Lijkt het je leuk of heb je vragen neem dan
snel contact op met Wytze.

Wytze Sloot

Albert Heijn zetten we een belangrijke stap in
de groeiende markt van foodservice en thuisbezorging. We zijn zelfs in staat om maaltijden
op compo-nentenniveau aan te bieden. Dat
betekent dat u elke dag kunt kiezen uit
verschillende soorten groentes, vlees, vis en
aardappelgerechten. Uiteraard ontbreken de
stamppotjes, macaroni-, bami-, nasi- en andere
wereldgerechten niet. U kunt dus alles combineren en zo uw favoriete maaltijd in kleine,
medium of grote porties samenstellen. Die
formule maakt Maaltijd Thuis uniek in Nederland.
Hebt u interesse en wilt u Maaltijd Thuis eerst
proberen? Bestel dan een (dieet)proefmaaltijden met drie verschillende maaltijden voor
slechts €15.-. Eet smakelijk alvast!”

MAALTIJD THUIS
Wytze Sloot
T 079 - 820 03 99
E sloot@maaltijdthuis.nl
W www.maaltijdthuis.nl

Op donderdag 15 september jl. is,
onder ruime belangstelling, het
eerste MVO-café (Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen) in ons
Stadstheater Zoetermeer geopend
door Wethouder Bouke Velzen. Hij
benadrukte dat ondernemers door
hun daadkracht en creativiteit een
belangrijke rol kunnen spelen bij het
verduurzamen van de Zoetermeerse
samenleving. Hij nodigt ondernemers
daarom uit om zich, samen met hem,
hiervoor in te zetten.

ZOETERMEER

Wethouder Velzen

Interactie tussen de ondernemers

Stadstheater Zoetermeer

WETHOUDER BOUKE VELZEN OPENT EERSTE
SUCCESVOLLE MVO-CAFÉ IN HET STADSTHEATER
Hierna presenteerde Patricia van Echtelt het
onderzoek van SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau), ‘Kansen op een krappe arbeidsmarkt’.
De belangrijkste knelpunten die werkgevers
ervaren zijn, hoge werkdruk en stress, moeite
met werving en hoge loonkosten. Monique
Peperkamp van Dolphinflow liet zien en ervaren
hoe je de werkdruk en stress kan verlichten.
Wim Huurman van Pilatusdam Mens & Organisatie legde uit hoe werving naar gemotiveerde
werknemers beter kan en hoe wij sneller kunnen inspelen op de veranderde behoeften van
de nieuwe generatie op de arbeidsmarkt. Hierdoor vergroot je nog meer de kansen op vol-

doende en gemotiveerde medewerkers.
Patrick Verhoef van Werkbedrijf De Binnenbaan
en WerkgeversServicepunt Zuid-Holland
Centraal (WSP ZHC) gaf aan wat zij voor
ondernemers kunnen betekenen om de
werving effectiever te maken en gaf daarbij
geslaagde voorbeelden uit de praktijk. Na
afloop werd er in een geanimeerde sfeer aan
de bar nagepraat. Het volgende MVO-Café
is op donderdag 20 oktober a.s.: Inloop om
17:00 uur en lezingen starten stipt om half 6.
Het gaat dit keer over hoe slim te ‘dealen’
met de hoge energieprijzen. Aanmelding
kan via www.mvoz.nl.

MVOZ wil bedrijven enthousiasmeren op het
gebied van duurzaamheid en hen daarbij
ondersteunen hoe
zij dit praktisch
kunnen vertalen
naar hun bedrijf.

STICHTING M.V.O. ZOETERMEER
M 06 - 204 108 86
E info@mvoz.nl
W www.mvoz.nl
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D ICH T B IJ ZIEN
Als u deze tekst op een afstand van 35 cm zonder problemen kunt lezen,
dan is het goed gesteld met uw leessterkte.
Lukt dit niet, dan is dit een goede indicatie om ons eens te bezoeken.
Twijfelt u? Neem het zekere voor het onzekere en kom bij ons langs.

VER AF ZIEN
gezichtsvermogen

DIC H T B IJ ZIEN
Als u deze tekst op een afstand van 35 cm zonder problemen kunt lezen, dan is het goed gesteld
met uw leessterkte. Lukt dit niet, dan is dit een goede indicatie om ons eens te bezoeken.
Twijfelt u? Neem het zekere voor het onzekere en kom bij ons langs.

Zo lang de voorraad strekt,
vraag naar de voorwaarden.

DUODEALS

Voetenweetjes
Voor de verandering hebben wij deze maand wat voetenweetjes voor u op een
rij gezet. In een van onze volgende columns zullen wij een leuke kruiswoordpuzzel plaatsen waarin u deze opgedane kennis wellicht kunt gebruiken.
 Gemiddeld lopen we per dag 8.000 tot 10.000 stappen. In een mensenleven is
dit opgeteld 185.000 kilometer. Dit betekend dat je voeten zo ongeveer 4x de
wereld rond lopen!
 Iedere dag verliezen onze voeten zo’n kwart liter vocht omdat onze voeten wel
250.000 zweetkliertjes bevatten.
 De voet telt 26 botten, 33 gewrichten, 107 banden en 19 spieren en pezen.
 De 52 botten in je beide voeten vormen samen een kwart van alle beenderen in
je lichaam.
 Schoenen kopen doe je het beste aan het einde van de dag. Dit aangezien
’s ochtends je voeten slanker zijn dan aan het einde van de dag. Dit komt doordat
je de hele dag staat, zit en loopt waardoor de voeten iets dikker worden.
 Te kleine slippers kunnen eelt op de hiel veroorzaken.

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.

 Vrouwen hebben vier keer zoveel last van voetproblemen als mannen. Eén van
de oorzaken hiervan is het lopen op hoge hakken.
 Meisjesvoeten stoppen eerder met groeien dan voeten van jongens. Bij meisjes is
dit rond hun twaalfde levensjaar en bij jongens rond hun vijftiende levensjaar.
 Ongeveer 19% van de bevolking krijgt jaarlijks te maken met voetklachten.
 De grootste man ter wereld meet 2,55 meter en heeft een schoenmaat 62. Zijn
voeten zijn 43 cm lang.

Jaap den Doop

Martin Konings

Lars van Rijckevorsel

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

www.3d-vcn.nl
@3DVCN
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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.

ZOETERMEER

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
W www.123Wonen.nl
W www.expatrentalsholland.com
123WonenDenHaag123Wonen

Burg & Burg de Schuifdeurkastspecialist mag dan wel de naam zijn.
In de showroom van 600 m² aan de
Heliumstraat 206 is véél meer dan
alleen kasten te vinden. Wist je al dat
je ook voor vloeren bij Burg & Burg
moet zijn? Sinds deze maand hebben
ze plak PVC-vloeren.

ZOETERMEER

Jeroen én Michel van der Burg

BURG & BURG HEEFT MEER DAN ALLEEN
KASTEN: NU OOK PLAK PVC-VLOEREN
Voorheen beschikte Burg & Burg op het gebied
van PVC-vloeren alleen over de klikvariant. Dat
was een kwestie van een ondervloer leggen en
klikken maar. “Bij plak PVC moeten we de vloer
eerst mooi egaliseren en dan verlijmen. Hierdoor kunnen we alle randen strak neerleggen
en zijn er eigenlijk geen plinten meer nodig.
Het is bovendien sterker en beter voor de
vloerverwarming. Daar is ontzettend veel vraag
naar”, vertelt Michel van der Burg. De plak PVC
is er in onder meer houttinten, tegelvorm en
visgraat. Na ongeveer zes weken kun je al van
je nieuwe vloer genieten.

TRENDS IN DE SHOWROOM
In de showroom van Burg & Burg spot je de laatste trends. Op dit moment is dat vooral te zien
aan één kleur: zwart. “Zwarte houtnerven wil iedereen opeens in zijn huiskamer hebben. Net als
zwarte plinten tegen de muur. Dat komt natuurlijk
door die zwarte staal look deuren die al een tijdje
helemaal hip zijn. Ook plaatsen we veel akoestische houten wandpanelen, bijvoorbeeld rond de
televisie. Dat ziet er erg leuk uit.” In december
wordt de showroom even flink vernieuwd.
“Nieuwe tv-meubels, deuren en andere kleuren. We moeten natuurlijk up-to-date blijven.”

EXPERTISE BREIDT UIT
Zoals gezegd begon Burg & Burg als de schuifdeurkast-specialist. Die expertise breidt de laatste jaren steeds meer uit. Het draait bij Burg &
Burg nu ook om de op maat gemaakte kledingkasten, boekenkasten, kleinmeubelen, ensuite
deuren, vloeren en nog veel meer. Dat allemaal
in de door de klant gewenste vorm, materiaal,
stijl, kleur en afwerking. Om er zeker van te zijn
dat het proces goed verloopt, komen de medewerkers altijd eerst (vrijblijvend) langs om op
locatie te meten. Vervolgens wordt de offerte
in de showroom besproken. “We willen zeker
weten dat het perfect op maat is gemaakt. Een
foutje kan een keer gebeuren, maar dat herstellen we natuurlijk. Gelukkig gaat het vrijwel altijd
goed, anders hadden we het niet al bijna 30
jaar volgehouden”, besluit Michel met een
knipoog.

BURG & BURG

ACTIE IN OKTOBER
OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE KAST? IN DE WOONMAAND OKTOBER
KUN JE PROFITEREN VAN KORTING BIJ BURG & BURG.

OP ALLE KASTEN KRIJG JE 10 PROCENT KORTING!

Heliumstraat 206
2718 RS Zoetermeer
T 079 - 361 74 35
E info@burgenburg.nl
W www.burgenburg.nl

“Verduurzaming is een hot item. De
energieprijzen stijgen en met name
de explosieve groei van de gasprijzen
is dagelijks nieuws. We zien in onze
showrooms in Zoetermeer en
Waddinxveen steeds meer mensen
die uiteindelijk van het gas af willen.
De vraag naar het lage temperatuur
HOME-vloerverwarmingssysteem in
combinatie met een PVC-vloer is het
laatste jaar dan ook aanzienlijk
gestegen,” vertelt adviseur én
vloerverwarmingsspecialist Arie
Vogel van Home Vloerverwarming.

ZOETERMEER

Mark van Es

MET HET HOME-VLOERVERWARMINGSSYSTEEM ÉN
EEN PVC-VLOER BENT U KLAAR VOOR DE TOEKOMST!
ALLE SOORTEN VLOERVERWARMINGEN LEVERBAAR!

“Veel mensen willen uiteindelijk volledig van
het gas af en dan is een all electric warmtepomp de volgende stap. Een prima alternatief,
maar met gewone radiatoren krijg je je huis
niet warm,” vervolgt Arie. “Je kunt eventueel
lage temperatuur radiatoren plaatsen, maar de
installatie van het HOME-vloerverwarmingssysteem is de beste optie. De meeste ideale
vloer creëer je als je het HOME-vloerverwarmingssysteem combineert met een PVC-vloer.
PVC kent geen warmteweerstand en laat de
warmte dus gelijk door. Zo ben je klaar voor
de toekomst én de volgende stap: de plaatsing van een all electric warmtepomp. Die
combinatie levert de meest energiezuinige
vloer op waarmee je dus aanzienlijk bespaart
op je energiekosten. De keuze is reuze. In
onze 500 m2 grote showroom in Waddinxveen
vind je ongeveer 500 verschillende kleuren
PVC-vloeren die je kunt combineren met het
HOME-vloerverwarmingssysteem.”
ALL ELECTRIC LUCHT/WATERPOMP
“Je maakt het duurzame plaatje compleet met
een Intergas all electric lucht/warmtepomp. Dit
systeem, dat bestaat uit een buiten- en binnenunit, haalt tot 80% van de energie uit de buitenlucht voor de verwarming, koeling en warm
water. De rest komt van het elektriciteitsnetwerk. Zo wordt de woning, in combinatie met

een compressor, op efficiënte wijze verwarmd.
Deze warmtepomp werkt eigenlijk als een omgedraaide koelkast. De warmte die aan de achterkant eruit komt, gaat vervolgens naar de
vloer. Dat is eigenlijk de meest simpele uitleg
van de werking van dit systeem.”
ALLES IN ÉÉN HAND
“Het eerste informatieve gesprek met onze
klanten vindt in onze showrooms plaats. Binnen
twee dagen kunnen we een vrijblijvende offerte
opstellen, zodat het financiële plaatje duidelijk
wordt. Voor een eerlijke offerte gaan we daarna
op huisbezoek, want dan pik je de angels eruit.
Waar moet bijvoorbeeld de verdeler van de
vloerwarming geplaatst worden? Vervolgens
finetunen we de offerte. Het grote voordeel
van onze werkwijze is dat we het volledige tra-

ject zelf uitvoeren. Je hebt dus één aanspreekpunt voor het verwijderen van de radiatoren,
de plaatsing van de warmtepomp en de vloerverwarming, het egaliseren van de vloer, het
aanbrengen van de topvloer tot en met de afwerking van plinten en of een mat. Bovendien
reageren we snel en adequaat op vragen. Dat
kan ook, omdat we met korte lijntjes werken en
alles in één hand hebben. Onze klanten waarderen dat we naar ze luisteren. Tot slot kunnen
ze erop vertrouwen dat hun duurzame project
bij ons in goed handen is.”

HOME INTERIOR CONCEPTS
Kanaaldijk 32B
Van Leeuwenhoeklaan 8A
Waddinxveen
Zoetermeer
T 0182 - 23 99 99
T 079 - 234 07 77
E info@homefloorstore.nl
E info@homewoonconcepten.nl
W www.homefloorstore.nl
W www.homewoonconcepten.nl

“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.

ZOETERMEER

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
minder kwetsbaar. Op dit moment is het over-

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

Team afdeling Registergoed

sluiten van hypotheken, voor bijvoorbeeld verbouwingen, de trend.”
SCREENING IS ESSENTIEEL
“Als u een huis gaat kopen, heeft u altijd een
notaris nodig,” vervolgt kandidaat- notaris
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 kun-

nen 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
hoogte- en dieptepunten, eerst naar JUST!”

JUST NOTARISSEN
Einsteinlaan 50
2719 ER Zoetermeer
T 079 - 323 97 61
E zoetermeer@justnotarissen.nl
W www.justnotarissen.nl
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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?

ZOETERMEER

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 corona-pandemie
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 inmiddels de derde generatie aan het roer
staat. Ze werken ook regelmatig met
gerenommeerde architecten en ontwerpers.
Daardoor is hun assortiment uitermate geschikt

Met ‘Tesla-greep’

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!”
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