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Welkom bij Woonmode Rijswijk, 

de grootste woonwinkel van 

de regio Den Haag!

Woonmode is de grootste specialist in 

complete woninginrichting. Zo bieden wij 

een grote en heel mooie collectie vloeren, 

gordijnen, raambekleding, zonwering, 

behang en meer! 

Woonmode heeft ruim 33 jaar ervaring, is dealer 

van alle toonaangevende merken en is een CBW 

erkende woninginrichter. Zo bent u verzekerd 

van deskundig advies, goede service en vakwerk!

“Als partner van ‘Van Oosterom en Verhagen Ma-

kelaars’ profiteert u bij Woonmode bovendien van 

een speciale projectkorting van maar liefst 15%* 

op onze collectie!” 
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Welkom bij van
Oosterom & Verhagen 
makelaars 

Welkom in ‘Thuis bij’, het nieuwe woonmagazine 

van Van Oosterom & Verhagen makelaars. Met een 

tweetal vestigingen, Rijswijk en Den Haag, zijn wij 

werkzaam in de regio Haaglanden. Al jaren zijn wij 

een van de meest verkopende makelaars in de regio, 

waarbij wij onze ervaring van meer dan 50 jaar inzet-

ten om ook voor u het beste resultaat te behalen!  

Met zijn lezenswaardige artikelen en checklists is 

‘Thuis bij’ een tijdschrift om bij de hand te hebben 

als u huizen gaat bezichtigen, een huis gaat kopen of 

uw huis te koop gaat zetten. Een periode in uw leven 

waarin er veel op u af komt. Naast handige tips komen 

tal van belangrijke thema’s aan de orde, zoals energie, 

duurzaamheid, zuinig stoken en nieuwe techniek. En 

zorgen items als woontrends, marktontwikkelingen, 

verkooptips en styling voor inspiratie.  

Natuurlijk vertellen wij u ook wie wij zijn en wat wij 

doen. Over onze service met een hoofdletter S. Onze 

kennis van de woningmarkt in Rijswijk en Den Haag 

e.o. Ons plan van aanpak. Onze services voor expats. 

En over onze brede dienstverlening onder één dak met 

makelaars, taxateurs, een full service verzekeringskan-

toor, samenwerking met de Hypotheekshop en onze 

verhuisservice. En natuurlijk ook over ons enthousiaste 

en ervaren team.    

Voor nu wensen wij u veel leesplezier. Daarna staan 

wij voor u klaar om kennis te maken en verder te 

praten. Om het even of het over wonen, bezichtigen, 

kopen, verkopen, (ver)huren, taxeren, verzekeren, 

financieren of verhuizen gaat. 

Graag tot ziens! 
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Wonen in Rijswijk

Van Oosterom & Verhagen Makelaars in Rijswijk scoort 

hoog bij de klantenbeoordelingen op Funda. Naast dat 

wij er alles aan doen om al onze klanten optmaal van 

dienst te zijn, heeft dat -denken wij-  ook te maken met 

onze kennis van Rijswijk zelf; de plezierige woonge-

meente met veel groen, mooie parken en de gemakken 

van twee grote steden in de directe nabijheid.

Het groene Rijswijk, gelegen in de 

provincie Zuid-Holland en in het hart 

van de regio Haaglanden, schurkt tegen 

de steden Den Haag en Delft aan, maar 

kent een geheel eigen sfeer. De vele 

parken, parkgebieden en plantsoenen 

bieden naast veel groen, ook volop 

rust en ruimte. Terwijl u in het gezellige 

dorpshart van Oud Rijswijk heerlijk 

kunt winkelen. En er is meer, met naast 

een bibliotheek, ook drie musea en de 

Rijswijkse Schouwburg. Verder zijn er 

allerlei mogelijkheden om te sporten 

en worden jaarlijks diverse festivals en 

evenementen georganiseerd. Ouders 

vinden er een breed aanbod met basis-, 

voortgezet en speciaal onderwijs, en 

natuurlijk ook kinderopvang. Rijswijk 

ligt op fietsafstand van Delft en Den 

Haag, is per auto via de snelwegen A4 

en A13 te bereiken en ligt aan de spoor-

lijn Amsterdam - Den Haag - Rotterdam. 

Zelf telt de plaats veel bus- en tramver-

bindingen, ook naar de bedrijventerrei-

nen. 

Prettig wonen 

Rijswijk, waar ruim 53.000 mensen wo-

nen, zet zich in voor een breed aanbod 

van betaalbare koop- en huurwoningen, 

wonen op hoog niveau en duurzaam-

heid. De ligging, aan de zuidkant van 

Den Haag en de noordrand van Delft, 

betekent ook een drukke woningmarkt. 

Gelukkig worden er veel plannen 

gemaakt en verrijzen er nieuwe wijken 

met een breed, gevarieerd en betaal-

baar woningaanbod. Rijswijk telt veel 

wijken die onderling door groen met 

elkaar zijn verbonden. Het historische 

winkelcentrum ‘Oud Rijswijk’ combi-

neert de sfeer van vroeger met de prak-
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tische eisen van nu. Of u nu snel uw 

boodschappen wilt doen of rustig wilt 

winkelen, een gezellig terrasje pakken 

of lekker wilt eten; in Oud Rijswijk en 

Rijswijk zelf bent u aan het juiste adres. 

Wonen in Rijswijk is daardoor meer dan 

wonen alleen. Of, zoals de Rijswijkers 

zelf zeggen: ‘Het is hier prettig wonen!’
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Even kennismaken
NVM-Makelaarskantoor Van Oosterom en Verhagen schrijft service met een hoofd-

letter S. Met onze ruim 50-jarige ervaring in de regio Haaglanden en ±25 enthou-

siaste en ervaren medewerkers, staan wij voor u klaar als u een woning wilt kopen 

of verkopen, huren of verhuren, verzekeren, taxeren of als u een hypotheek nodig 

heeft. Al die services, deskundigheid, ervaring en kennis van de markt vindt u bij 

ons onder één dak. Naast praktisch bespaart u daarmee ook tijd.    

Bij Van Oosterom en Verhagen doen 

we veel meer dan het kopen of verko-

pen van uw woning. Wij denken en 

werken namelijk ook zeer actief met 

u mee, omdat wij graag willen dat u 

tevreden naar huis gaat. Op dit moment 

werken wij op ons kantoor aan de Wil-

lemstraat 23 & 27 in het oude centrum 

van Rijswijk. Daarmee staan wij letterlijk 

en figuurlijk midden in de wereld van 

het wonen, werken en winkelen in de 

regio Haaglanden; ons werkgebied. We 

zijn 6 dagen per week geopend.

Alles onder één dak

Onze kracht is dat u voor alles op 

het gebied van de woningmarkt bij 

ons terecht kunt. Naast ervaring in én 

kennis van de woningmarkt zelf, vindt u 

bij ons ook een onafhankelijk verze-

keringskantoor, de samenwerking met 

de Hypotheekshop, een uitgebreide 

verhuisservice en een enthousiast en 

ervaren team dat graag voor u klaar 

staat. Wij helpen u van A tot Z met alles 

wat bij de aan- of verkoop of de huur 

of verhuur van een woning komt kijken 

en steken met plezier de handen voor 

u uit de mouwen als het gaat om uw 

woonplezier. 

Van Oosterom en Verhagen

• NVM-makelaar met ruim 

 50 jaar ervaring;

• Aan- en verkoop van woningen en  

 bedrijfspanden; 

• Huur, verhuur en beheer van 

 woningen, winkels en bedrijfspanden; 

• Verzekeringen via onze eigen 

 assurantieafdeling; 

• Hypotheekadvies, in samenwerking 

 met de Hypotheekshop; 

• Taxaties door deskundige taxateurs; 

• Verhuis- en opslagservice om u te   

 helpen; 

Van Oosterom en Verhagen:   

Meer dan makelaars alleen!
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Van Oosterom en Verha

Uw aankoopmakelaar
De woningmarkt in ons land is druk. Dat geldt voor veel gebieden in  

ons land en zeker ook voor de regio Haaglanden; nu al ruim 50 jaar onze 

thuisbasis. We kennen de markt hier op ons duimpje en weten vaak al welke 

woning te koop komt nog voordat die wordt geadverteerd. Dit en meer maakt 

van Van Oosterom en Verhagen uw ideale NVM-aankoopmakelaar in Den Haag 

en omgeving.

6 Thuis bij [vraagbaak voor woningzoekers]



rhagen. 

Natuurlijk hebt u een beeld voor ogen 

als u op zoek gaat naar een woning. Het 

soort huis, de grootte, het bouwjaar, het 

aantal kamers, de details, al of niet een 

tuin en/of een garage, vrijstaand of niet, 

de ligging, de buurt, de bereikbaarheid, 

de scholen en winkels, noem maar op. 

En natuurlijk ook: de prijs. En de haal-

baarheid daarvan. Met dit verlanglijstje 

begint menigeen vol goede moed, om 

er vervolgens al snel achter te komen dat 

het vinden van dat droomhuis nog niet 

zo eenvoudig is. Sterker, het dreigt een 

hele zoektocht te worden. Wat nu?

De kracht van ons netwerk

In de ruim 50 jaar dat wij als makelaar in 

de regio Haaglanden actief zijn, hebben 

wij de woningmarkt zien meebewegen 

tot de drukte van nu. Met stijgende 

prijzen, elkaar overbiedende gegadigden 

en krapte aan betaalbare woningen. 

Vandaar dat veel woningzoekers in deze 

regio gebruik maken van aankoopmake-

laars zoals wij. Naast dat je dan continu 

op de hoogte wordt gehouden van wat 

er te koop komt, maak je gewoon meer 

kans om een woning te vinden. Slagen in 

het vinden van een aantrekkelijke en be-

taalbare woning in de regio Haaglanden 

betekent dat je als makelaar een uitste-

kend netwerk moet hebben, waardoor je 

tijdig weet wat er op de markt komt en 

wanneer. En zo’n netwerk hebben wij. 

Mede daardoor staan wij als aankoop-

makelaar landelijk gezien in de Top 3. 

Hoe werken wij? 

Of beter: hoe werkt het aankopen 

van een woning bij ons in de praktijk? 

Allereerst brengen wij uw wensen en 

mogelijkheden in kaart. Wat voor wo-

ning zoekt u en waar? Wat is uw budget? 

Na het opstellen van uw zoekprofiel,  

ontvangt u van ons overzichten van 

aangeboden huizen die in uw zoek-

profiel passen, waarna we samen met 

u bepalen welke woningen we gaan 

bezichtigen en welke niet. Komt u uit 

een andere streek, stad of dorp? Dan 

nemen wij u eerst mee om u via een 

bezichtigingsroute te laten zien welke 

mogelijkheen de regio Haaglanden u te 

bieden heeft. 

Onze aankoopservice

Hebt u een huis gevonden dat aan uw 

dromen en ideeën voldoet en waar 

u graag zou willen wonen? Dan gaan 

wij als uw aankoopmakelaar voor u 

onderhandelen met de verkoper, waarbij 

wij u op de hoogte houden van hoe 

die onderhandelingen verlopen. Gaat 

dat goed en komt het tot een aankoop, 

dan zorgen wij ervoor dat de woning 

bouwkundig gekeurd wordt, controle-

ren we de koopakte en helpen we u bij 

het vinden van de beste hypotheek, in 

samenwerking met de Hypotheekshop 

aan de Willemstraat 23 in Rijswijk. 

Tenslotte zorgen we ervoor dat alle 

documenten op tijd bij de notaris zijn, 

zijn we graag aanwezig bij de overdracht 

en wensen wij u veel woonplezier in uw 

nieuwe huis!   
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Alles voor een goede en snelle 

verkoop van uw woning!

Het klinkt misschien vreemd, maar het tekort aan betaalbare woningen wil beslist 

niet zeggen dat u uw woning zomaar verkoopt. Integendeel zelfs, huizenkopers 

zijn kieskeurig en de eisen hoog. Daarom loont het meer dan de moeite om uw 

huis optimaal te presenteren.

Natuurlijk zetten wij ons als uw 

verkoopmakelaar volop in om uw wo-

ning snel en tegen de best haalbare 

prijs te verkopen. Dat is immers ons 

vak. Wij gaan voor u op zoek naar de 

beste koper die uw huis tegen de bes-

te prijs wil kopen. Daarvoor benutten 

wij allereerst ons uitstekende netwerk 

in de woningmarkt en bieden wij uw 

woning snel en vakkundig aan. 

Communicatie en promotie

Natuurlijk doen we veel meer dan 

dat. We maken mooie foto’s en plaat-

sen uw woning op funda.nl en diverse 

andere websites. Ook maken we een 

brochure van uw woning waarin we 

alle pluspunten en kenmerken tonen 

en beschrijven. En verder presenteren 

we uw woning in onze etalage, zetten 

we borden bij uw huis en maken we 

een flyer van uw woning die we aan 

elke bezoeker meegeven.  

Begeleiding van A tot Z

Dit en meer zorgt ervoor dat de ver-

koop van uw woning bij ons in goede 

handen is. Samen met u streven wij 

naar de beste partij voor uw woning. 

Na elke bezichtiging koppelen wij 

de reacties naar u terug. En ook bij 

de verkoop geldt: wij begeleiden u 

van A tot Z. Maak een afspraak met 

een van onze makelaars en ervaar de 

mogelijkheden van ons kantoor, waar 

service met een hoofdletter S wordt 

geschreven. Ook als het om de extra 

services voor onze klanten gaat:    

Verhuisservice

Maak gebruik van onze verhuisser-

vice en bespaar tijd en geld. U kunt 

kosteloos gebruik maken van onze 

verhuisbus en u kunt uw inboedel 

tijdelijk en op een veilige plaats bij 

ons opslaan. 

Verkoopklaar maken

Een huis verkoopt beter als het er 

goed uitziet: opgeruimd, schoon en 

zonder schade. Wij helpen u bij het 

´verkoopklaar maken´ van uw wo-

ning en zorgen er samen met u voor 

dat uw woning er optimaal uitziet 

voor die belangrijke, eerste indruk. 

Op onze website vindt u handige 

verkooptips om de sterke punten van 

uw huis te benadrukken.  

Verkoopstyling

Soms is het zinvol om een extra stap te 

zetten bij het verkoopklaar maken van 

uw woning. Dat heeft alles te maken 

met hoe de foto’s van het in- en exte-

rieur van uw woning overkomen op 

websites en of die voldoende kwaliteit 

hebben om bezoekers langer vast 

te houden. Foto’s van een verzorgd 

interieur bevestigen de kijkers dat ze 

niet veel hoeven op te knappen en 

daar dus ook niet veel tijd en geld 

in hoeven te investeren. Tijd die ze 

niet hebben en geld dat moeilijker te 

financieren is. Vandaar dat verouderde 

woningen minder goede verkoopkan-

sen hebben. 

Verkoopstylisten zoals die in woonpro-

gramma’s te zien zijn, halen de kamers 

leeg, delen en richten die opnieuw in 

en zorgen voor een ruimtelijk effect. 

Daardoor kunnen websitebezoekers 

er hun eigen interieur en fantasie in 

visualiseren en neemt de interesse in 

uw woning toe. Vraag ons om informa-

tie. Wij helpen u graag met namen en 

adressen van verkoopstylisten.
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Verbouwen (en 
waar je tegenaan 
kunt lopen)
Het klinkt gemakkelijk: ‘Dan passen we dat toch even 

aan’ of: ‘Dan halen we die muur toch even weg’. Maar 

zo eenvoudig is het vaak niet. Verbouwingen kunnen 

ingrijpend zijn, tegenvallen en kunnen weer andere 

aanpassingen noodzakelijk maken waardoor de kosten 

oplopen. Heb jij twee ervaren rechterhanden, dan is dit 

artikel niet voor jou. Ben je toch nieuwsgierig? Lees dan 

verder.

Rampzalig verlopen verbouwingen of 

huizen die al jaren op een verbouwing 

wachten terwijl alles open ligt, vormen 

een populair, maar treurig stemmend 

item in tv-programma’s. De grote lijnen 

kennen we allemaal: de verdrietige 

partner, de man des huizes die het 

laat afweten en de gevaarlijke situaties 

in huizen waarin niemand zou willen 

wonen. Verzonnen? Mogelijk, maar het 

zijn ook waarschuwingen voor een te 

groot optimisme. Bij een verbouwing 

kun je namelijk tegen allerlei tegenval-

lers aanlopen.

Valkuilen van zelf doen
Met dit voorbeeld in het achterhoofd 

zijn die tegenvallers bij het zelf klussen 

aan en in het huis wel te bedenken. Te 

beginnen met een veel te optimistische 

benadering van de verbouwing op 

zich, inclusief tijd en kosten, en een 

overschatting van eigen kunnen. Waar 

een klus als betegelen, een wandje weg 

halen en wat metselen nog te overzien 

zijn, verandert dat ingrijpend bij vervan-

gen van een draagbalk, monteren van 

een dakkapel of plaatsen van kozijnen. 

Naast dat je dit soort werk bijna niet 

alleen kunt doen, heb je dan ook te 

maken met constructiewerk en -bereke-

ningen en wisselende weersinvloeden. 

Blijf jij dan zodanig ‘in control’ dat je 

het werk zelf op tijd tot een goed einde 

kunt brengen?      

Waardevermeerdering
Met de komst van dhz-winkels is zelf 

doen eenvoudiger geworden, met 

kostenbesparing als plezierig ge-

volg. Bovendien kan een deskundig 

uitgevoerde verbouwing naast meer 

woongenot leiden tot een waardever-

meerdering van jouw huis. De vraag 

is echter wat je nog wel en niet meer 

zelf kunt doen als het om verbouwen 

gaat. En ook wat die verbouwing kost 

als je een aannemer in de arm neemt, 

wat vaak onvermijdelijk is als het om 

draagconstructies en andere funda-

mentele aanpassingen gaat. Of je de 

aanpassing nog kunt ‘terugverdienen’ 

door een hogere woningwaarde is een 

rekensom vooraf meer dan waard. Wat 

ook geldt voor de financiering ervan. 

Denk er bovendien aan dat voor som-

mige verbouwingen een vergunning 

van de gemeente noodzakelijk is. 

Financieren van een 
verbouwing
Beschik je niet over voldoende geld 

om de verbouwing te betalen, dan 

kun je die financieren met een tweede 

hypotheek, een persoonlijke lening of 

door het geld van je familie te lenen. 

Het financieren via de hypotheek is 

problematischer door de aangescherp-

te leenregels waarbij je binnen de 

100% van de marktwaarde van het 

huis moet blijven. Alleen bij verbou-

wingen met energiebesparende effec-

ten kun je tot 106% van de marktwaar-

de gaan, maar lang niet overal. Vraag 

dus vooraf naar de mogelijkheden en 

houd er rekening mee dat het huis 

opnieuw getaxeerd moet worden.       

Het is kortom aan te raden om bij 

een ingrijpende verbouwing vooraf 

te bepalen wat de kosten zijn. Wat je 

wel en niet zelf kunt doen. Of je moet 

financieren en zo ja, hoe. En of je naar 

de gemeente moet. Als beste garantie 

om niet in zeven sloten tegelijk te lopen, 

maar straks van jouw ideale huis te 

genieten. 

   



Nieuwbouw  
of bestaand? 
Wat wordt het? Een nieuwbouw- of een bestaand huis? 

Vaak is dat een kwestie van smaak. Waar de een zweert 

bij alles nieuw, ziet de ander graag mooie oude details, 

zoals bij een jaren ’30 huis. Een aantal voor- en nadelen 

van oud- en nieuwbouw op een rijtje.

Bij een nieuwbouwhuis is alles nieuw. 

Geen verborgen gebreken, geen ‘dinge-

tjes die  nog gedaan moeten worden’, 

energiezuinig, de nieuwste materialen 

en je bespaart op de overdrachtsbelas-

ting. Alleen met verf, behang en verlich-

ting aanpassen aan je smaak, meubels 

erin en klaar. Ideaal voor sommigen, 

maar nadelen zijn er natuurlijk ook. Er 

is relatief weinig aanbod, nieuwbouw-

wijken zijn vaak gelijkvormig, je kunt 

vooraf niet of nauwelijks sfeer proeven, 

de opleverdatum kan tegenzitten, noem 

maar op.

En een bestaande woning kopen dan? 

Dat heeft toch ook nadelen? Zeker wel, 

maar om met de voordelen te begin-

nen: je hebt meer keus, bij de bezichti-

ging kun je de sfeer beter proeven en 

er zijn vaker bijzondere of charmante 

details. Nadelen zijn het eventuele 

achterstallige onderhoud, vaak een 

oudere keuken, sanitair en c.v.-ketel, 

minder goede isolatie, etc. Wat ook een 

rol speelt: zaken als een bouwkundige 

keuring, de taxatie, de makelaarskosten 

en de overdrachtsbelasting zijn voor 

eigen rekening.  Terwijl de mogelijkhe-

den om een verbouwing of aanpassing 

mee te financieren vaak beperkt zijn. 

Of je moet over voldoende eigen geld 

beschikken.   

Dus, wat kiezen jullie? Een nieuw-

bouwhuis waar je zó in kunt? Of een 

bestaand huis vol charme waarin jullie 

lekker kunnen klussen? Misschien dat 

het laatste doorslaggevend is, want 

dat is afhankelijk van vrije tijd en twee 

rechterhanden. 
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Wie voor het eerst een huis heeft bezichtigd, vraagt 

zich -eenmaal weer buiten- waarschijnlijk af waarom de 

meeste vragen niet zijn gesteld, waarom het allemaal zo 

snel ging en of jullie niet te zichtbaar verliefd waren op 

die woning. Dat wordt dus nog wat met de onderhande-

lingen.

Vandaar dat tal van sites van makelaars 

en banken je voorzien van goede ad-

viezen als het om het (voor het eerst) 

bezichtigen van huizen gaat. Op basis 

van onze eigen ervaring vind je hieron-

der ons lijstje met nuttige tips & goede 

raad, waarmee jij het verschil tussen 

rondkijken en bezichtigen maakt.

Hypotheek
Een huis bezichtigen zonder dat je 

weet tot hoever je financieel kunt 

gaan heeft geen zin. Je doet er dan 

ook beter aan om dat vooraf met je 

bank of tussenpersoon te bespre-

ken.   

Bereid je goed voor
En maak inderdaad dat lijstje. Je 

hebt al veel informatie over de 

woning: foto’s, tekeningen, ligging, 

voorzieningen, noem maar op. Ook 

ben je al langs het huis gereden en 

heb je op Street View gekeken.  Ga 

je bezichtigen, gebruik dat lijstje dan 

en schrijf de antwoorden op. Neem 

ook een meetlint en pen en papier 

mee en zorg ervoor dat je foto’s 

kunt maken.     

Laat je niet opjagen
Dat is gemakkelijker gezegd dan 

gedaan in de huidige, overspannen 

woningmarkt met meer gegadigden 

voor het huis van jullie dromen. Toch 

blijft het een goede raad om de tijd te 

nemen, antwoorden op je vragen te 

krijgen en notities te maken, ook al ver-

loopt de bezichtiging naar jullie gevoel 

nog zo haastig. Bovendien kun je ook 

gerust een tweede of meer bezichtigin-

gen aanvragen.     

Eerste bezichtiging

Het verschil tussen  
rondkijken en bezichtigen
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Waar aan te denken  

bij een bezichtiging?!   
Je hebt serieuze plannen om voor het eerst een huis te kopen. Na uren zoeken 

op funda.nl heb je een huis naar je zin gevonden en contact opgenomen met 

de makelaar. Morgen is de bezichtiging. Waar moet je dan op letten? 

Voorbereiding
 Verkennend gesprek met de bank;

 Betaalbaarheids-/acceptatiecheck hypotheek;

 Indelingen en afmetingen van het huis opzoeken;

 Alvast nadenken over indeling/ruimte voor eigen meubels;

 Streetview: straat en omgeving verkennen;

 Verdiepen in plaats en buurt;

 Is de buurt in het nieuws (geweest)?;

 Ter plaatse oriënteren en sfeer proeven;

 Welke voorzieningen in de buurt;

 Lijstje met vragen maken;

Bij de bezichtiging
 Mee:  vragenlijstje, meetlint, notitieblok, pen, zaklantaarn, camera;

 Na begroeting volg je de makelaar; 

 Neem de tijd om overal goed rond te kijken;

 Fotografeer bijzondere/opvallende/nuttige details;

 Stel tijdens het rondlopen je vragen;

 Noteer antwoorden en eigen bevindingen;

 Houd overzicht en laat je niet opjagen;  

 Bedenk dat je te gast bent in andermans huis.

Na de bezichtiging
 Laat alles goed op je inwerken;

 Laat je ook nu niet opjagen;

 Raadpleeg je notities over onduidelijkheden;

 Vraag de makelaar over technische/bouwtechnische details;

 Wil je een 2e bezichtiging?;

 Ben je overtuigd dat dit jullie huis is? 

 Overweeg of je alsnog een aankoopmakelaar wilt inschakelen;

 Overweeg een bod en neem contact op met de makelaar.

Opmerking: Lees ook de artikelen ‘Het verschil tussen rondkijken en bezichti-

gen’ en ‘Wat doet een aankoopmakelaar’. Je vindt ze elders in dit magazine. 

Durf kritische  
vragen te stellen
Als koper moet je een huis goed onder-

zoeken voor je een bod uitbrengt, de 

zgn. onderzoeksplicht. Stel dus vragen 

over huis en opstallen, onderhoud, 

gebreken, isolatie, energieverbruik, om-

geving, etc.  Is er twijfel, overweeg dan 

een bouwkundige keuring. Schroom 

niet vragen te stellen, zorg ervoor dat 

je alles ziet, wees kritisch, maar blijf be-

leefd. Je bent te gast in andermans huis.

Nog even over de buurt
Een vaak overgeslagen onderwerp, 

maar hoe ziet de buurt eruit? Wie zijn 

straks je buren? Hoe staat het met voor-

zieningen en gemeentelijke plannen 

voor de infrastructuur? Is de buurt wel 

eens in het nieuws? En waarmee dan? 

Probeer in gesprek te komen met naas-

te buren en proef de sfeer.    

Wil je verder met het 
bezichtigde huis? 
Ben je serieus geïnteresseerd? Spreek 

dan af wanneer je zult reageren. Ver-

werk de eerste indrukken en zoek uit 

wat nog onduidelijk is. Vraag eventueel 

om een tweede bezichtiging. Laat je 

niet opjagen, maar laat wel op tijd van 

je horen als je niet verder wilt. Dat is 

wel zo beleefd.

En tenslotte
Ben je ervan overtuigd dat dit het huis 

is van jullie dromen? Dan breekt de 

onderhandelingsfase aan. Zie je daar 

tegenop en/of heb je geen ervaring, 

overweeg dan een aankoopmakelaar 

in te schakelen. Dat kan vooraf, maar 

ook na de eerste bezichtiging. Meer 

informatie over wat een aankoopmake-

laar voor jullie kan doen vind je elders 

in dit magazine. 
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Hoera, we hebben een huis. En nu?

Gefeliciteerd met 
jullie nieuwe huis! 

Hoera, je bod is geaccepteerd! Hartelijk gefeliciteerd! 

Maar wat nu? Als de champagne op is moet er namelijk 

veel gebeuren. Vandaar deze beknopte weergave van 

wat er allemaal moet gebeuren voordat de verhuiswagen 

kan komen voorrijden.      

de van financiering, je dit moet kunnen 

aantonen met twee afwijzingen van de 

bank.   

Tip: laat het voorlopig koopcontract 

voordat je het ondertekent door een 

deskundige (makelaar, jurist) beoorde-

len.    

Nog een tip: Door al eerder over 

een hypotheek te praten met je bank 

of tussenpersoon weet je meer over de 

haalbaarheid van een hypotheekaan-

vraag en de hoogte daarvan. Dat kan 

later tijd schelen.   

Drie dagen bedenktijd
Het voorlopig koopcontact is bindend 

en kent een wettelijke bedenktijd van 

3 dagen (waarvan minimaal 2 werkda-

gen), waarin je zonder uitleg en zonder 

dat dit je geld kost, kunt afzien van de 

aankoop. Deze 3 dagen gaan direct na 

ontvangst van de koopakte in. Opzeg-

gen doe je met een korte mededeling 

per e-mail of aangetekende brief (denk 

aan de bezorgtijd!). Laat je deze 3 

dagen voorbijgaan, dan is het voorlopig 

koopcontract geldig. 

Tip: Hoewel het bouwkundig 

voorbehoud sinds begin 2018 standaard 

in het voorlopig koopcontract staat, kun 

je deze periode goed benutten door 

Voorlopig koopcontract
Na de mondelinge koop ondertekenen 

jij en de verkoper het voorlopig koop-

contract. Daarin staan de ontbindende 

voorwaarden welke jij bij het uitbren-

gen van je bod hebt genoemd. Je moet 

erop toezien dat deze correct staan 

vermeld voordat je tekent. De meest 

gebruikte is die van ‘onder voorbe-

houd van financiering’. Sinds kort staat 

het bouwkundig voorbehoud er al 

standaard in. Denk eraan dat als jij je 

beroept op de ontbindende voorwaar-
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een kenner alvast naar het huis te laten 

kijken. Dan weet je meer over wat er 

allemaal gedaan moet worden en wat 

dat ongeveer kost. 

 

Waarborgsom
Bij het tekenen van het voorlopig 

koopcontract vraagt de verkoper een 

waarborgsom.  Meestal van rond de 

10% van de koopsom. Dit bedrag 

maak je over naar de notaris die het 

geld in depot houdt. Kun je dat bedrag 

niet zomaar betalen, dan volstaat een 

bankgarantie.  

Tip: Houd er rekening mee dat aan-

vragen voor hypotheken en daarvoor 

noodzakelijke taxaties door  de  drukte 

op de woningmarkt veel tijd kosten. 

Overleg daarom tijdig met je bank of 

tussenpersoon en houd een ruime pe-

riode aan. Twee maanden is zeker niet 

overdreven.

Hypotheek
Ervan uitgaande dat je alleen bent 

geïnteresseerd in (en in aanmerking 

komt voor) een hypotheek met  hypo-

theekrenteaftrek, is je keuze beperkt 

tot een annuïtaire of lineaire hypotheek 

die in max. 360 maanden volledig moet 

worden afgelost. 

Annuïteitenhypotheek: vast bedrag per 

maand voor rente en aflossing. Door 

het aflossen betaal je steeds minder 

rente en steeds meer aflossing. Het net-

tobedrag stijgt geleidelijk, omdat een 

steeds groter deel van de maandlasten 

uit aflossing bestaat. Deze aflossing is 

niet aftrekbaar. 

Lineaire hypotheek: vast bedrag per 

maand aan aflossing, terwijl het bedrag 

aan rente maandelijks daalt. Je totale 

maandbedrag daalt hierdoor ook elke 

maand.  

Goed om te weten:
1. De hypotheek mag niet hoger zijn   

 dan de waarde van het koophuis;

2. Er is wettelijk vastgelegd hoeveel 

 inkomen je maximaal aan hypotheek- 

 lasten kunt besteden;

3. Bij energiebesparende maatregelen  

 is een hogere lening mogelijk;

4. Dat geldt ook voor de aankoop van 

 een ‘NulopdeMeter-woning’;

5. Vanaf 1 januari 2018 is het maxima- 

 le hypotheekbedrag voor twee-  

 verdieners verhoogd en telt het 2e  

 inkomen voor 70% mee.

(Bron: rijksoverheid.nl)

Taxatie 
Bij taxatie wordt de waarde van de 

woning vastgesteld. Voor de berekening 

van je hypotheek gaat de bank uit van 

de taxatiewaarde en de overeengeko-

men koopsom, waarbij het laagste be-

drag telt. Is de koopsom hoger dan de 

taxatiewaarde, dan moet je het verschil 

dus met eigen geld aanvullen. Dat geldt 

ook voor bijkomende 

kosten in combinatie 

met de maximale 

hypotheek (101% 

van de woning-

verkoper en de notaris ondertekend. 

Daarna onderteken je de hypotheekak-

te en vervolgens zorgt de notaris voor 

de betalingen en het specificeren van 

de kosten in de nota van afrekening.

En dan? Dan zijn de formaliteiten 

afgerond, hebben jullie de sleutel op 

zak en kun je beginnen met schilde-

ren, behangen, verhuizen, inrichten, 

decoreren, noem maar op. Veel plezier 

daarmee en o ja, denk er nog wel aan 

dat je op de dag van de overdracht je 

huis verzekerd hebt. De woning is dan 

immers jullie eigendom! 

 

 

 

waarde). Deze bij-

komende kosten be-

dragen gemiddeld 6%, 

wat betekent dat je 5% 

uit eigen geld moet beta-

len.  De verwachting is dat 

dit eigen geld gaat stijgen. 

Sparen wordt daardoor 

steeds belangrijker.         

Naar de notaris
Is alles in orde dan gaan jullie op de 

dag van de overdracht naar de notaris 

om de leveringsakte te tekenen, 

waarmee jullie eigenaar zijn van het 

huis. Deze akte wordt door de koper, 
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OPENINGSTIJDEN

Dinsdag: 10.00 uur tot 17.30 uur

Woensdag: 10.00 uur tot 17.30 uur

Donderdag: 10.00 uur tot 17.30 uur

Vrijdag:  10.00 uur tot 17.30 uur

Zaterdag: 10.00 uur tot 17.00 uur

COLORS@HOME INTERWABO; ALLES VOOR JOUW NIEUWE INTERIEUR!

WAT LEUK, EEN 

NIEUWE WONING!

KUNNEN WIJ HELPEN
MET DE INRICHTING?

Alles voor je inrichting in één 

keer geregeld. Bij ons is dat geen 

probleem. Wij hebben alles onder 

één dak. In onze winkel vind je dan 

ook alles om van jouw huis een waar 

paradijs te maken. Wij adviseren 

je daarbij graag welke stijl en 

producten het beste bij jou passen.

Wij nemen het werk graag uit 

handen en daarom verzorgen wij

het inmeten, monteren en plaatsen 

van je nieuwe spullen voor je.

Wij werken met goed 

opgeleide stoffeerders en 

leveren gegarandeerd een mooi 

eindresultaat, zodat jij je hier geen 

zorgen over hoeft te maken.

Tot snel in onze winkel!

Vriendelijke groet,

Team Colors@Home Interwabo

WIJ HEBBEN EEN RUIM ASSORTIMENT 

MET O.A. RAAMDECORATIE, VLOEREN, 

GORDIJNEN EN HORREN
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Sfeervol wonen.  
Hoe bereik je dat?
Smaken verschillen. Gelukkig maar, want dat geeft 

ruimte aan fantasie en creativiteit. In kunst, in muziek, 

in onze liefhebberijen, in onze huizen en in de talrijke 

woon-, design- en decoratiewinkels die ons land rijk is. 

Daar vind je voor elk wat wils en kun je je uitleven in 

wonen in je eigen stijl. 

Als je terug gaat in de tijd en de voor-

keuren in styling & design van de afge-

lopen jaren erop naslaat, kom je tal van 

woonstijlen tegen waar je nu je schou-

ders misschien wel bij ophaalt. Zo ging 

het er een jaar of vier geleden om dat je 

de natuur in huis moest halen, met eer-

lijke materialen, waaronder veel hout en 

in de natuur voorkomende kleuren. Een 

jaar later raakten de ovale en zachte 

vormen in zwang, in combinatie met 

poederachtige kleuren, veel wit en grijs, 

gebruik van kalk- en krijtverf en nog 

meer natuur in je huis. Daarna waren 

die natuurlijke kleuren er weliswaar nog 

steeds, maar dan nu in combinatie met 

duurzaam wonen en Scandinavisch 

design. Strakke lijnen, houten meubelen 

in lichte kleuren en de mooie, zachte en 

ook felle rode, blauwe en gele kleuren 

die Zweedse woningen zo kenmerken 

en die je bijvoorbeeld terug ziet op 

schilderijen van de Zweedse kunstenaar 

Carl Larsson. Weer een jaar later werd 

de kleur bruin favoriet in het interieur, 

maar ook oudroze. En nu? Nu zijn die 

ronde en zachte vormen er nog steeds, 

maar zijn de kleuren warmroze en 

grijsblauw favoriet en zijn rank vormge-

geven meubels het helemaal.  

Sfeeraccenten
Wil je al die jaarlijks wisselende trends 

bijhouden en je woning steeds opnieuw 

stylen, dan ben je nog wel even bezig. 

Om over het werk en de kosten nog 

maar te zwijgen. Tijd voor een slim en 

goedkoper alternatief in de vorm van 

het aanbrengen van sfeeraccenten. 

Met trendy woonaccessoires, lampen 

en verfkleuren die helemaal bij de 

nieuwste woontrends passen, en die je 

op een geraffineerde manier in je inte-

rieur aanbrengt, steel jij elk jaar weer 

de show. Zonder dat je elk jaar weer 

moet investeren in alweer een complete 

makeover van je kamers, de hal en de 

gang. Deze sfeeraccenten breng je 

niet lukraak, maar juist heel gericht en 

doordacht in je interieur aan, waardoor 

je huis weer helemaal bij de tijd is. Slim, 

handig en betaalbaar. Bovendien hoef 

je het wat die sfeeraccenten betreft niet 

bij het interieur alleen te laten, ook in 

je tuin kun je allerlei sfeerverhogende 

accenten aanbrengen, zoals met tuin-

verlichting voor prachtige effecten. 

Styling- en designadviezen
Ben jij zelf creatief? Zit jij altijd vol 

ideeën en verras jij je kennissen en 

vriendinnen elk jaar opnieuw? Ga dan 

lekker aan de slag met interieurbladen, 

loop de interieurwinkels af en leef je 

uit. Twijfel je? Of heb je nauwelijks 

tijd? Overweeg dan eens om een 

interieurdesigner om advies te vragen 

en eventueel ook in te huren. Is je dat 

echter te kostbaar, denk dan eens aan 

het volgen van een cursus of een work-

shop in interieurstyling en - design. Die 

worden regelmatig op heel veel plekken 

in het land gehouden. Je vindt ze op het 

internet. Wij wensen je veel inspratie en 

plezier toe en straks, een mooi, trendy 

en smaakvol interieur.
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De Constructieman
  

 las en constructiewerken
“IJzersterk in constructiewerk”

www.deconstructieman.nl

Werkplaats: Mercuriusweg 68, 2516 AV Den Haag • T: 06-24737782 • deconstructieman@gmail.com

Al meer dan 17 jaar ervaring in het vervaardigen van producten op bestelling, 

het maken van constructieve doorbraken en het leveren van constructiestaal.



De NVM  
makelaar    
De NVM, met circa 4.000 leden, is een van de drie make-

laarsorganisaties die ons land rijk is. Hun website funda.

nl is de drukstbezochte huizensite in Nederland. Een 

kennismaking.   

Funda.nl 
Funda.nl is met circa 36 miljoen 

bezoekers per maand de drukst-

bezochte huizensite van ons land. 

Veel van de via makelaars aan-

geboden koopwoningen staan 

erop. NVM en Wegener Media 

hebben Funda in 2001 opgericht. 

In 2013 ging Funda over naar 

NVM Holding B.V. en Stichting 

Administratiekantoor funda. Sinds 

tien jaar is funda.nl een digitale 

etalage waar alle makelaars hun 

woningaanbod kunnen plaatsen 

en vervult de website de rol van 

consumentenplatform voor de 

huizenmarkt.“De NVM is de grootste 

brancheorganisatie in de 

makelaardij. Ongeveer 75 

procent van de woning-

transacties geschiedt via een 

NVM-makelaar. Dat geeft veel voordelen 

voor kopers en verkopers”, aldus Theo 

Scholte, woordvoerder van de NVM. 

“Met zoveel makelaars heb je immers 

heel veel vraag en aanbod bij elkaar. Het 

meeste daarvan staat op Funda.”

 

In deze tijd is er een tekort aan wonin-

gaanbod omdat er in de crisistijd te 

weinig is gebouwd. Voor kopers is het 

daardoor moeilijk om een woning te 

vinden en zie je ook veel gegadigden 

voor een woning. We zitten kortom in 

een verkopersmarkt, al lijkt de markt wel 

meer in evenwicht te komen. In de crisis 

was het andersom. Toen had de koper 

het voor het zeggen. Het zijn bewegingen 

waarin de makelaarsrol  steeds verandert. 

Op dit moment nemen kopers vooral een 

makelaar in de arm om de juiste woning 

te kunnen kopen. In de crisis wat het de 

verkoper die een beroep moest doen op 

de makelaar om zijn woning verkocht te 

krijgen.

Door de verschuivingen van kopers- 

naar verkopersmarkt en andersom van 

de laatste dertig jaar, heeft ook het vak 

van de makelaar steeds ontwikkelingen 

doorgemaakt. Daar kwam bij dat de 

overheid in 2001 de verplichte beë-

diging voor makelaars afschafte. “Als 

NVM hebben wij daarop gereageerd 

door als kwaliteitsmerk verder te gaan. 

We hebben een pittige opleiding, zware 

examens, een kantorenaudit om de drie 

jaar en de beëdiging voor onze leden 

zelf voortgezet. Een aanpak waarmee 

wij aantonen dat bij de NVM kwaliteit en 

knowhow hoog in het vaandel staan en 

een meerwaarde voor de consument op 

de woningmarkt zijn.

Een ander voorbeeld van die meer-

waarde is onze schaalgrootte. Die is erg 

handig voor zowel kopers als verkopers. 

Elke woning die te koop komt plaatsen 

we in ons uitwisselingssysteem. Daardoor 

kunnen NVM-makelaars onderling zien 

wie wat in de verkoop heeft en kunnen 

ze snel in actie komen. Dat levert ook 

veel data op over de woningmarkt, die 

NVM-makelaars kunnen gebruiken. Een 

NVM-makelaar kan bijvoorbeeld met de 

klant gaan zitten om de marketingmix 

voor de snelste verkoop en de beste prijs 

te bespreken.

Onze schaalgrootte heeft ook voordelen 

voor kopers. De NVM-aankoopmake-

laar inventariseert eerst wat iemand wil 

en gaat daarna goed zoeken in onze 

database naar de ideale woning. Dat 

zorgt voor snelheid en grotere kansen. 

Een aankoopmakelaar heeft in de huidige 

verkopersmarkt sowieso meerwaarde. 

Van de verkopers maakt ongeveer 95 

procent gebruik van een makelaar. Bij de 

kopers schommelde dat jarenlang rond 

de 15 procent. Dat is nu 20 procent, 

omdat het moeilijker is geworden om aan 

de juiste woning te komen. Er is nog te 

weinig aanbod. Ben je dus op zoek naar 

een woning dan is het een aanrader om 

een NVM-aankoopmakelaar in de arm te 

nemen. Hij concretiseert wat je wel wilt 

en wat niet, en weet bovendien heel goed 

wat er te koop staat. Dat is het beste ad-

vies dat ik mensen die op zoek zijn naar 

een geschikte woning wil meegeven.”
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Het is al lang geen stip aan de horizon meer. Nederland gaat van het aardgas af. In 

grote stappen als het aan de politiek ligt. De aardbevingen in Groningen moeten 

stoppen en we moeten verduurzamen. Snel liefst. Bij voorkeur met de aardgasloze 

nul-op-de-meter-woning.

In 2050 moet het zover zijn; het einde 

van het aardgastijdperk, aldus ambitieu-

ze regeringsplannen. Ook gemeenten 

laten zich niet onbetuigd; sommige zien 

hun inwoners het liefst al voor het jaar 

2030 in een aardgasvrij huis wonen. 

Over iets meer dan 11 jaar dus. Voor 

veel huiseigenaren gaat dat wel erg 

snel. Wat vooral te maken heeft met het 

nog heersende gebrek aan informatie 

over techniek, kosten en wie de reke-

ning betaalt. Het laten verwijderen van 

je aardgasgestookte HR ketel, warm-

watervoorziening en  gasfornuis, in ruil 

voor de aanschaf en installatie van een 

warmtepomp, zonnepanelen en een 

elektrische kookplaat, loopt namelijk 

flink in de papieren. Logisch dus dat de 

vraag naar wie dat zal betalen regelma-

tig opduikt.

Nul op de meter
Dit magazine is bedoeld als praktische 

informatiebron voor huizenkopers en 

-eigenaren. Daarom gaan wij hier niet 

in op discussies, maar beperken wij ons 

tot wat nul op de meter is en hoe je dat 

bereikt. Bij een nul-op-de-meter-woning 

gaat het om een aardgasloze woning 

met een jaarlijkse energierekening van 

nul tot praktisch nul. Opwekking en ver-

bruik van energie zijn dus in evenwicht, 

maar hoe bereik je dat?

Gelijk aan of lager dan nul
Allereerst door, zoals aangegeven, 

aardgasloos te zijn, ofwel een woning 

te hebben die is afgekoppeld van het 

aardgasnet. Verder moet die woning 

optimaal geïsoleerd en praktisch lucht-

dicht zijn en een EPS (energie prestatie 

certificaat) hebben dat is verstrekt door 

een gecertificeerde adviseur. Dit EPS 

moet vermelden dat de opgewekte 

en verbruikte energie gelijk of lager is 

dan nul. Vandaar de typering nul op de 

meter. 

Warmtepomp
Waar de verbruikte energie in een 

nul-op-de-meter-woning al zeer laag is 

door de optimale isolatie, is het tevens 

belangrijk dat die energie zo energiezui-

nig mogelijk wordt opgewekt en dat de 

bewoners zuinig met die energie om-

gaan. Dat vraagt om discipline en om 

een andere energiebron: de volledig 

elektrische warmtepomp. Die draait op 

stroom, afkomstig uit zonnepanelen op 

je dak en/of het elektriciteitsnet, haalt 

(afhankelijk van het type) warmte uit de 

lucht, de bodem of het grondwater en 

heeft een (veel) lagere CO2-uitstoot. 

De opgewerkte warmte wordt in de 

warmtepomp omgezet in energie, wat 

zorgt voor een hogere watertempera-

tuur waarmee je je huis en tapwater 

kunt verwarmen. De warmtepomp 

heeft een voorraadvat, is ongeveer even 

groot als een hoge koelkast en wordt 

aangesloten op vloer- of wandverwar-

ming of speciale radiatoren. Deze zgn. 

lage temperatuurverwarming biedt 

voldoende comfort door de hoge isola-

tiewaarde van de woning.

Kosten
De prijs van een warmtepomp is sterk 

afhankelijk van het type. De goed-

koopste is de zgn. hybride waterpomp 

(werkt samen met de gas cv-ketel) van 

5.000 tot 7.000 euro. De duurste, de 

grondwater warmtepomp, kost 10.000 

tot 25.000 euro, wat vooral wordt 

veroorzaakt door de installatie van de 

ondergrondse buizen. Een water-water 

warmtepomp kost circa 15.000 euro, 

wat ook weer wordt veroorzaakt door 

de omvangrijke installatiewerkzaamhe-

den.

Nederland gaat  
van het aardgas af 
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Energielabel  
Energielabels zijn er voor woningen, auto’s en huishou-

delijke apparaten. Ze geven informatie over hoe een huis 

is geisoleerd, hoeveel brandstof een auto verbruikt en 

hoe energiezuinig apparatuur is. Naast informatief , wil 

de overheid via het energielabel vooral stimuleren dat 

huizen beter worden geisoleerd, apparatuur energiezui-

niger wordt en automobilisten zuiniger auto’s kopen. 

Energielabels voor huizen geven door 

middel van de letters A (erg zuinig) t/m 

G (erg onzuinig) en bijbehorende kleu-

ren van groen t/m rood aan hoe energie-

zuinig een huis is. Een echt energiezuinig 

huis is voorzien van goede isolatie, 

dubbel glas, energiezuinige verwarming 

en zonnepanelen. Zijn je energiekosten 

torenhoog, dan heeft dat een negatie-

ve invloed op de verkoopkansen en 

opbrengst van je woning. Maak je daar 

met gerichte maatregelen een eind aan, 

dan kun je je energielabel verbeteren en 

de verkoopkansen verhogen, niet zelden 

tegen een hogere opbrengst. 

Definitief energielabel
Het energielabel ging in 2015 van 

start. In dat jaar verstuurde de overheid 

aan alle huiseigenaren een voorlopig 

energielabel op basis van een schatting 

die was gebaseerd op bouwjaar, type en 

grootte van hun huizen. Doel was (en 

is) om huiseigenaren aan het denken te 

zetten over energieverbruik en bespa-

ringen daarop. Dat klinkt vrijblijvend, 

maar dat is het niet: wil je als eigenaar je 

huis verkopen of opnieuw verhuren, dan 

moet dit voorlopige label op straffe van 

een boete definitief worden gemaakt. 

Dat kan online op energielabelvoorwo-

ningen.nl en via de volgende stappen:

 Log in met DigiD;

  Woninggegevens controleren en 

waar nodig aanpassen;

  Voeg het bewijs toe aan het online 

woningdossier; 

  Selecteer een erkend deskundige 

die dit bewijs controleert;

  Verstuur de gegevens;

  Waarna je het definitieve energiela-

bel ontvangt.

Energieadvies
Op  energielabelvoorwoningen.nl kun 

je een erkende deskundige selecte-

ren. Na conrole van je gegevens en 

goedkeuring wordt je energielabel 

voor een klein bedrag automatisch 

geregistreerd. Daarna ontvang je per 

e-mail een afschrift van je definitieve 

energielabel. Wil je je energielabel ver-

beteren door te investeren in energie-

besparing, raadpleeg dan het internet 

en kijk bijvoorbeeld op maatwerkad-

viesvoorwoningen.nl. Daar kun je een 

uitgebreid energieadvies aanvragen, 

samen met de kosten en effecten van 

energiebesparende maatregelen en hun 

terugverdientijd. 

Beter energielabel 
Investeer je in energiebesparing, dan 

heb je direct al het voordeel van een 

lagere energierekening. Een beter ener-

gielabel betekent echter ook voordeel 

bij de verkoop van je huis. Recent 

meldde de consumentensite Wegwijs 

dat bij vergelijkbare woningen een 

beter energielabel goed is voor een 2 

procent hogere verkoopprijs. Tel uit je 

winst.

Terugverdienen
Natuurlijk heb je al lang bedacht dat 

je flink kunt terugverdienen op de 

aanschaf en installatie van een warmte-

pomp. Je verbruikt immers geen aard-

gas meer. Dat klopt, de terugverdienter-

mijn ligt nu, afhankelijk van het gekozen 

type, tussen de zeven en vijftien jaar. 

Bovendien kun je gebruik maken van 

de Investeringssubsidie duurzame 

energie (ISDE). Afhankelijk van het type 

warmtepomp bedraagt deze tussen de 

500 en 2.500 euro. Kijk op rvo.nl voor 

de gewijzigde ISDE voorwaarden per 1 

januari 2018. 

Hoe nu verder?
Zoals in het begin van dit artikel 

vermeld, zijn er gemeenten die op 

een voortvarende manier complete 

woonwijken aardgasvrij willen maken. 

Wat daarvoor in de plaats komt is 

echter nog ongewis. Speelt dit in jouw 

gemeente ook, dan doe je er goed aan 

om eerst te vragen wat hun plannen 

zijn, welke techniek de voorkeur krijgt 

en op welke termijn de plannen zullen 

worden gerealiseerd. Nu al investeren in 

een warmtepomp met alles erop en er-

aan kan straks de verkeerde keuze zijn.



Welkom in jullie 
nieuwe huis!
En, hoe ziet jullie nieuwe huis eruit?  Vrijstaand, rijtjes-

huis, appartement, nieuw- of bestaande bouw, in een 

wijk, een stad of een dorp? Groot of klein? Koop of 

huur? En wat gaan jullie eraan doen om van dat huis 

jullie eigen droomhuis te maken? 

Kijken en kiezen
In ons land wemelt het werkelijk van 

de bouwmarkten, verfwinkels, meubel-

zaken en stoffeerders, beddenwinkels, 

winkels en winkeltjes in woonaccessoi-

res, vloerenwinkels, interieurzaken en 

designstudio’s. Sla de woontijdschriften 

er maar op na, of scroll anders door de 

talrijke websites. Keus en vooral inspira-

tie genoeg. Mix wat is meegekomen uit 

je vorige huis (en waar je geen afscheid 

van wilt nemen) met je persoonlijke 

smaak, en je komt al gauw tot verras-

sende oplossingen voor de inrichting 

van jullie nieuwe huis. Tip: doe net als 

steeds meer mensen en loop ook eens 

door de plaatselijke kringloopwinkel. 

Daar kom je soms pareltjes tegen voor 

een betaalbaar bedrag.

Duurzaam comfort
Lekker wonen is ook comfortabel 

wonen. Dan hebben we het niet alleen 

over comfortabele stoelen, maar ook 

over wonen in een behaaglijk en goed 

geïsoleerd huis. Aangenaam warm als 

het buiten koud is en verfrissend koel 

als de mussen van het dak vallen. En dat 

alles duurzaam en met een zo laag mo-

gelijk energieverbruik. Dankzij nieuwe 

technieken is dat bijvoorbeeld haalbaar 

met een  warmtepomp. Die kan verwar-

men als het winter is en koelen als het 

zomer is. Ook zijn er mogelijkheden 

om een cv-ketel aan een warmtepomp 

te koppelen en kun je met zonnepane-

len, zonnecollectoren en zonneboilers 

flink op je gasverbruik besparen. Vraag 

je installateur naar de mogelijkheden en 

houd de media in de gaten, want er ko-

men steeds nieuwe ‘groene’vindingen 

op de markt, waarmee je gas bespaart 

en je wooncomfort behouden blijft.      

Je ziet, er zijn oneindig veel mogelijkhe-

den om je nieuwe huis comfortabel(er) 

te maken en het met meubelen en 

accessoires naar je eigen smaak en 

voorkeur in te richten. Denk je daarbij 

ook vooruit als het gaat om het vermin-

deren van je energieverbruik, gasloze 

verwarming en optimale isolatie, dan 

heb je niet alleen een toekomstbesten-

dig huis, maar ook een supercomforta-

bel huis. Jullie eigen droomhuis waarin 

het heerlijk wonen is.

  

Natuurlijk hebben jullie al volop 

plannen gemaakt, zeker toen eenmaal 

vaststond dat de koop of huur door 

zou gaan. Tekeningen en schetsen met 

afmetingen, plannen voor de kamer, 

de slaapkamers, de keuken en mogelijk 

ook de tuin en anders het balkon. Alle-

maal plannen en voornemens waarmee 

je straks, als het (bouw)stof eenmaal is 

neergedwarreld, trots kunt zijn op wat 

er is gerealiseerd. Door zelf doen en/

of door de vakkundige hulp van een 

aannemer, een stukadoor, een schilder/

behanger, een installateur, een tuin-

man en misschien een handyman die 

van alle markten thuis is. Hoera, jullie 

huis is eindelijk klaar. Tijd om ervan te 

genieten! 

Persoonlijke touch
Er komen inderdaad nogal wat vakmen-

sen over de vloer als het om de inrich-

ting, het comfort en de techniek in jullie 

nieuwe huis gaat; superhandige doe-het-

zelvers uitgezonderd natuurlijk. Zij leven 

zich uit in bouwmarkten, op zoek naar 

leuke en soms ingenieuze oplossingen 

om het woongenot te verhogen. Uitein-

delijk moeten al die inspanningen leiden 

tot een persoonlijke touch waarmee het 

nieuwe huis jullie nieuwe huis wordt. 

Met jullie persoonlijke stijl die terugkomt 

in de meubelen, de kleuren, de wanden, 

de vloeren en de accessoires. Herken-

baar voor familie en vrienden. En voor 

jullie zelf, heerlijk om in te wonen en van 

te genieten. Elke dag weer.
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De hypotheek 
Bijna iedereen heeft een hypotheek nodig om een huis 

te kopen. Daarvoor ga je een hypothecaire lening aan 

bij een bank of hypotheekverstrekker en dient je huis als 

onderpand. Over de hypotheek betaal je maandelijks hy-

potheekrente en aflossing, in veruit de meeste gevallen 

over dertig jaar.

Hypotheekrenteaftrek 
Bekend is dat de EU, het IMF, De Ne-

derlandsche Bank en andere instanties 

nogal wat bezwaren hebben tegen 

onze gezamenlijke hypotheekschuld. 

Die is met ruim meer dan 600 miljard 

euro de hoogste ter wereld, terwijl er 

nauwelijks op wordt afgelost. Dat had 

alles te maken met de aflossingsvrije 

hypotheek die tot eind 2012 bestond. 

Sindsdien en met het oog hierop geldt 

met ingang van 2013 voor nieuwe hy-

potheken een aflossingsplicht. Ook gaat 

de overheid, aldus het regeerakkoord 

van kabinet Rutte III,  vanaf 2020 de 

hypotheekrenteaftrek versneld verlagen 

met 3 procent per jaar, tot deze in 2023 

op 37 procent (als ondergrens) staat.

NHG
De Nationale Hypoheek Garantie is er 

om mensen te helpen aan een hypo-

theek waarvoor ze zonder de NHG niet 

in aanmerking zouden komen.  Aller-

eerst heb je de plezierige zekerheid dat 

je, volgens de normen van Nibud, aan 

je verplichtingen kunt voldoen en vol-

doende geld overhoudt voor je verdere 

uitgaven.  Mogelijk nog belangrijker is 

dat de NHG als een vangnet fungeert 

als je onverhoopt en door omstandighe-

den de hypotheeklasten niet meer kunt 

betalen. Dat gaat zelfs zover dat de 

NHG je restschuld kan kwijtschelden. 

Dit alles zorgt voor een lager risico bij 

de hypotheekverstrekker en een lagere 

rente, waarmee een eigen woning van 

max. 310.000 euro (318.600 euro bij 

energiebesparende maatregelen) toch 

binnen bereik is. De eerdere eis van een 

overlijdensrisicoverzekering is komen 

te vervallen. Meer informatie vind je op 

www.nhg.nl.

Tot zover de basis. Over hypotheken 

valt echter veel meer te vertellen. Zo 

zijn er verschillende soorten hypothe-

ken, kun je de hypotheekrente terug-

vragen bij de Belastingdienst, kun je 

ervoor kiezen om de hypotheekrente 

over verschillende perioden vast te 

zetten, bestaat de mogelijkheid om 

een hypotheek met Nationale Hypo-

theekgarantie (NHG) af te sluiten en 

gelden er natuurlijk allerlei voorwaar-

den. 

Hypotheekvormen
De meest voorkomende hypotheekvor-

men zijn de lineaire en annuïteitenhypo-

theek. Dit zijn overigens de enige twee 

vormen die starters op de woningmarkt 

kunnen afsluiten om aanspraak te kun-

nen maken op hypotheekrenteaftrek.

Lineair

  Vaste einddatum, je lost elke maand 

hetzelfde bedrag af, zekerheid dat 

je aflost, aflossing en rente (bruto 

maandlast) bij aanvang hoog en aan 

het eind laag;

Annuïteiten

  Maandlasten gedurende de looptijd 

gelijk (dit bedrag wordt annuïteit 

genoemd), maandelijkse bedrag 

bestaat uit aflossing en rente.

Hypotheekrente
Banken bepalen voor een belangrijk 

deel zelf de hoogte van hun hypotheek-

rente als instrument om hun marktaan-

deel op de hypotheekmarkt te beïnvloe-

den.  Daarnaast spelen internationale 

ontwikkelingen op de kapitaalmarkt een 

belangrijke rol bij de bepaling van de 

hypotheekrente waarmee een bank de 

markt op gaat. Een goed voorbeeld is 

de huidige zeer lage rente, veroorzaakt 

door de opkoopregeling van obligaties 

in financiële markten van de ECB, de 

Europese Centrale Bank. Het andere ui-

terste waren de hypotheekrentetarieven 

van bijna 13 procent begin tachtiger 

jaren. Of bijna 10 procent begin jaren 

negentig. Bijna niet voor te stellen nu, 

maar toentertijd goed voor grote zor-

gen bij huizenbezitters.   
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,,Life is too short to own a boring garden!”

Wij ontwerpen jouw ideale tuin

De Garden Createbox
Vind je het moeilijk om een stijl te bepalen of heb 

je juist veel wensen? De Garden Createbox kan je 

hierbij helpen. Onze box zit namelijk bomvol tuin-

inspiratie en geeft je informatie over de nieuwste 

trends en mogelijkheden. 

Ontvang de Garden Createbox bij jou thuis en laat 

je verrassen.

Welkom in onze ontwerpstudio 
Nadat jij nieuwe ideeën hebt opgedaan kom je met 

foto’s en een duidelijke plattegrond van jouw tuin, 

naar onze ontwerpstudio in het historische BINK36 

te Den Haag. Samen gaan we daar aan de slag om 

jouw tuinwensen te vertalen in een uniek ontwerp.

Gefeliciteerd met je persoonlijke tuinontwerp!
Met dit ontwerp kun je direct zelf aan de slag om je 

droomtuin te realiseren of kan je er voor kiezen het 

uit te besteden, in dat geval brengen we je graag in 

contact met een geschikte hovenier.

Tuinontwerp outside the box
Het is onze missie om voor jou een tuin te ontwerpen die helemaal bij je past. 

Samen met de inspiratie-box en het werk van onze ervaren Ontwerpers, is ook jouw ideale tuin héél dichtbij!

Geniet jij straks ook in een tuin die helemaal bij je past? 

Ga dan naar gardencreatebox.nl & bestel jouw box. 
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Een notaris is onpartijdig en wordt be-

noemd door de Koning. Naast opstellen 

en ondertekenen van akten voor par-

ticulieren (personen- en familierecht), 

doet hij dat ook inzake onroerend-

goedrecht (o.a. koop- en hypotheekak-

ten). Voor bedrijven, stichtingen en 

verenigingen stelt hij  oprichtingsakten, 

statutenwijzigingen, akten van over-

dracht en emissie van aandelen, almede 

akten van juridische fusie op. Daarnaast 

doet hij onderzoek en zorgt hij ervoor 

dat akten worden bewaard. 

Tot zover de algemene omschrijving, 

maar wat doet een notaris nu eigenlijk 

als je een huis gaat kopen of verkopen? 

Volgens Nederlands recht kan dat na-

melijk niet zonder tussenkomst van een 

notaris. Een overzicht:

De notaris:
  Stelt de leveringsakte op die jij en 

de verkoper bij hem op kantoor on-

dertekenen (‘passeren van de akte’);

  Stelt de eventuele hypotheekakte 

op;

  Zorgt voor inschrijving in de 

openbare registers (waaronder het 

Kadaster);

  Voert het benodigde onderzoek uit;

   Zorgt voor de financiële afwikkeling 

via zijn ‘derdengeldenrekening’, 

waarbij hij het aankoopbedrag na 

controle naar de rekening van de 

verkoper overmaakt.

Meer informatie: 
Kijk op de website van de Consumen-

tenbond (consumentenbond.nl) onder 

‘Spelregels voor notarissen en consu-

menten’. 

 

In ons leven komen we de notaris een aantal keren tegen. Als je een samenlevings-

overeenkomst of huwelijkse voorwaarden wilt laten opstellen bijvoorbeeld. Of een 

testament. Als je wilt gaan  scheiden en ook, als je een huis wilt gaan kopen of 

verkopen.  Wat doet de notaris nog meer? 

De notaris 
doet meer
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Wij installeren zowel grote als kleine projecten. Denkt u aan zon-

nepanelen op uw woonhuis of bedrijfspand? Zie de foto’s van onze 

projecten voor een impressie. 

Onze openingstijden zijn:

Maandag t/m vrijdag vanaf 08.30 tot 17.00 uur

Wij zijn te bereiken op 015-7859271. 

B.A. SOLAR PROJECTS B.V. IS MEER DAN 8 JAAR GESPECIALISEERD IN HET VERKOPEN, 

MONTEREN EN ONDERHOUDEN VAN ZONNEPANELENINSTALLATIES. 

KWALITEIT DIE ZICH 

TERUGBETAALD

VOOR OVERIGE VRAGEN KUNT U CONTACT OPNEMEN PER E-MAIL: INFO@BASOLAR.NL 
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Subsidies voor energiebesparende 

maatregelen voor huishoudens en 

bedrijven zijn niets nieuws. Soms zijn 

ze er nog, soms zijn ze door hun eigen 

succes opgeheven, soms zijn ze tijdelijk 

stopgezet vanwege de lege subsidiepot. 

De talloze nieuwe vindingen en inzich-

ten van de laatste tijd maken echter 

duidelijk dat je als huisbezitter steeds 

meer op energie kunt besparen en het 

milieu steeds beter kunt helpen. 

Tegelijk word je geconfronteerd met 

kreten als ‘energieneutraal’, ‘nul op de 

meter’ en ‘Nederland van het gas af’. 

Verwarrend, als je plannen hebt om in 

energiebesparing voor je huis te inves-

teren. Immers, in welke techniek steek 

je dan je geld? En wat als die techniek 

snel achterhaald blijkt? Gelukkig sta je 

er niet alleen voor;  op allerlei websites 

vind je informatie over techniek, kosten, 

leningen en subsidies.  

Noot: In dit artikel beperken wij ons 

tot de mogelijkheden voor particuliere 

huisbezitters. Woon je in een appar-

tement, dan is het goed te weten dat 

er ook subsidieregelingen voor VvE’s 

(Verenigingen van Eigenaren) zijn. 

Investeringssubsidie 
duurzame energie (ISDE)
Met deze subsidie krijg je een deel 

van je investeringskosten terug na de 

aanschaf van een of meer warmtepom-

pen, zonneboilers, pelletkachels en 

biomassaketels. De ISDE is er zowel 

voor particulieren als bedrijven. Kijk 

voor meer info op rvo.nl onder ISDE 

Particulieren. 

Energiebespaarlening
Met de Energiebespaarlening 

van het Nationaal Energie-

bespaarfonds van de 

Rijksoverheid, Rabo-

bank, ASN Bank en 

de Council of Europe 

Development Bank (CEB), 

kun je tegen een aantrek-

kelijke rente (op moment 

van schrijven 2,3% voor 

10 jaar) een lening 

afsluiten voor huisisolatie, een 

warmtepomp, zonnepanelen, HR (hoog 

rendement)-beglazing, en technisch 

advies. Je kunt minimaal 2.500 en 

maximaal  50.000 euro lenen over een 

periode van 10 jaar.

Voor een (bijna) nul op de meter-huis 

kun je over een langere periode lenen: 

maximaal 40.000 euro per huis voor 

een Zeer Energiezuinig pakket en 

maximaal 50.000 euro voor een nul op 

de meter-huis, beide met een looptijd 

van 15 jaar.

Sommige gemeenten hanteren daar-

naast ook nog een Stimuleringsregeling 

van de SVN, de stichting Stimulerings-

fonds Volkshuisvesting Nederlandse 

gemeenten. Vraag daarvoor bij je 

gemeente naar de mogelijkheden.  

Green Loans
Onder deze naam biedt dit Nederland-

se bedrijf, onderdeel van ABN 

AMRO, leningen aan voor 

duurzame investeringen 

in je eigen huis. Geen 

subsidie dus, maar 

een lening in de 

vorm van een aflopend 

krediet met geld dat 

afkomstig is uit ‘groene’ 

fondsen. Op moment 

van schrijven geldt een 

rente van 4,9% over de 

gehele looptijd. Kijk voor meer info op 

greenloans.nl

 

Triodos duurzame hypotheek
Wederom geen subsidie, maar goed 

om te weten is dat je bij het afsluiten 

van een hypotheek bij Triodos Bank 

gratis professioneel advies bij de ver-

duurzaming van je huis krijgt. En een 

extra lening daarvoor als dat nodig is. 

Bovendien: hoe zuiniger je huis, des 

te lager de rente die je betaalt. Meer 

informatie vind je op triodos.nl

We zijn er allemaal van overtuigd dat milieubewust leven en 

zuinig omgaan met energie goed is voor onze planeet, ons-

zelf en toekomstige generaties. En als dat ons dan ook nog 

geld bespaart in de vorm van lagere kosten voor gas, water 

en licht is het helemaal meegenomen. Echter ook hier geldt 

dat de kost voor de baat uitgaat. Gelukkig helpt de overheid 

een handje met subsidies. 

Energiebesparing 
en subsidies
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RIOLERING AANLEGGEN 

OF VERNIEUWEN?

RIOOL DIRECT IS GESPECIALISEERD IN DE AANLEG 

EN VERNIEUWING VAN RIOLERING

RIOOL-DIRECT VOOR VERSTOPPINGEN, 

RIOOLSERVICE EN CAMERA INSPECTIES

Heeft u een verstopping of een storing aan het riool? 

Dan staat de 24-uursdienst van Riool Direct  7 dagen 

per week voor u klaar. Ook ‘s avonds, in het weekend 

en tijdens de feestdagen. Wij verhelpen uw probleem 

zo snel mogelijk. Mocht het niet mogelijk zijn direct 

een oplossing te vinden, dan zoeken wij zo spoedig 

mogelijk naar een alternatief. Door de ruim 14 jaar 

ervaring en onze professionele aanpak kunnen wij u 

een goede service en een vaste prijs garanderen.

Meer informatie over Riool Direct? Neem dan 

telefonisch contact met ons op: 06-15192976

BERENRADE 72, DEN HAAG • 06-15192976 • INFO@RIOOL-DIRECT.NL • VOOR MEER INFORMATIE: WWW.RIOOL-DIRECT.NL
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Lekkage?  
Verstopping? 
Nieuw sanitair? 

Er is een overlap tussen 

wat een installateur en een 

loodgieter doet. Een lood-

gieter kan namelijk ook je 

cv- en/of warmwaterinstal-

latie onderhouden of ver-

vangen. Wat een installa-

teur meestal dan weer niet 

doet is het oplossen van 

lekkages of een verstopt 

toilet, het vervangen of 

repareren van je dakgoten, 

het aanleggen van leidin-

gen en het installeren of 

repareren van het sanitair. 

Loodgieters houden zich voornamelijk 

bezig met sanitairtechniek, wat staat voor 

het repareren en vervangen van, alsmede 

oplossen van problemen aan, alle instal-

laties en voorzieningen die nodig zijn 

voor de aan- en afvoer van (afval)water. 

Zoals koud- en warmwaterleidingen, 

dakbedekking en dakgoten, riolering en 

regenwaterafvoer binnen de perceel-

grens. Waarbij onder het begrip sanitair 

alle toestellen, zoals toiletten, wastafels en 

douches vallen, aldus brancheorganisatie 

Techniek Nederland. 

Wateroverlast 
In deze tijd van klimaatverandering, plotse-

linge wateroverlast door zware regenbuien 

en het beschermen van je huis en inboedel 

daartegen, kan de loodgieter je ook van 

dienst zijn met nuttige adviezen en  pre-

ventieve maatregelen. Veel daarvan kun je 

zelf doen, zoals het speuren naar en (laten) 

verhelpen van lekkende waterleidingen in 

en rond het huis, het regelmatig schoon-

maken van de dakgoten, het loskoppelen 

van de regenpijp(en), het plaatsen van een 

of meer regentonnen en het zoveel moge-

lijk verwijderen van de tegels uit je tuin. 

Kelder en kruipruimte
Heb je een kelder, kijk dan regelmatig of 

die droog blijft. Is dat niet het geval, dan 

is het een goed advies om een dompel-

pomp met afvoerslang aan te schaffen 

om het droog te houden. En vergeet 

naast het regelmatig controleren en even-

tueel droogpompen van de kelder ook de 

kruipruimte(s) niet. Naast deze tijdelijke 

oplossing is het natuurlijk ook zinvol 

om te bekijken waar het water vandaan 

komt en wat je eraan kunt (laten) doen. 

Stilstaand water in je huis is niet gezond 

en kan op den duur voor schade aan 

vloeren, balken en muren zorgen. 

Platte daken
Ook bij een plat dak is het erg belangrijk 

om te controleren of het hemelwater 

voldoende snel wordt afgevoerd. Platte 

daken hebben immers een bepaalde 

draagcapaciteit en water is zwaar. 

Sinds kort is er een speciale dakafvoer 

(Vacurain), waarmee door middel van 

een vacuüm afzuigsysteem het water 

wordt afgevoerd. Het systeem gaat aan 

de slag als de waterstand op het dak een 

bepaalde hoogte heeft bereikt waardoor 

de afvoerleiding volledig vol loopt. Dit 

creëert een aanzuigeffect en een sterk 

verhoogde afvoercapaciteit. 

Kortom, heb je problemen zoals lekkages 

en verstoppingen, heb je nieuw sanitair 

nodig of wil je adviezen om bovenge-

noemde problemen te voorkomen, 

dan kun je het beste bij een loodgieter 

aankloppen. Je vindt ze in dit magazine 

of kijk op technieknederland.nl om een 

vakman bij jou in de buurt te zoeken. 

Vraag het de loodgieter!
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(06) 10 86 76 27 • info@hofer-stukadoors.nl • VOOR MEER INFO: WWW.HOFER-STUKADOORS.NL

Vooral werkzaam in de renovatie en onderhoud van woningen en bedrijven voor 
zowel particulieren als aannemingsbedrijven, vastgoedondernemingen, kleine 
timmer- en onderhoudsbedrijven.

Kwaliteit, Service en Flexibiliteit staan hoog in het vaandel en het blijft altijd een 
uitdaging om uw wensen en ideeën te verwezenlijken in combinatie met een 
scherpe en concurrerende prijs met garantie.

De meest voorkomende stucwerkzaamheden zoals stucwerk van wanden en 
plafonds, sierpleisters maar ook tegelwerk zijn allemaal mogelijk.

Kijkt u gerust verder op onze site voor de diensten die geleverd kunnen worden, 
als u vragen of advies nodig heeft kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.

STUKADOORS EN 

AFWERKINGSBEDRIJF 

J.HOFER UIT LEIDSCHENVEEN 

IS EEN DYNAMISCH BEDRIJF, 

MET RUIM 20 JAAR ERVARING 

IN STUC- TEGEL EN 

SCHILDERWERK.

STUCWERK • SCHILDERWERK • ONDERHOUD • RENOVATIE
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om ruwe wanden en plafonds glad 

en scheve muren of plafonds recht 

te maken. Je kunt er sierpleister op 

aanbrengen en ze verven, sauzen of 

behangen.

Schuurwerk

Afwerking tot een zanderige oppervlak-

te of een oppervlak met schaduwaf-

werking. Schuurwerk kun je in veel 

interieurs toepassen en droogt egaal wit 

op, waardoor sauzen niet nodig is. 

Spachtelputz

Sierpleister op kunststofbasis die met 

een spaan wordt opgebracht. De korrel-

structuur is fijn tot zeer grof. Spachtel-

putz kun je binnen en buiten gebruiken 

en is in elke kleur leverbaar. 

Spackspuit

Meestal toegepast in nieuw-

bouwwoningen. Je kunt kiezen 

tussen een heel fijne tot een heel grove 

korrelstructuur en een groot aantal 

kleuren.

Latex spuitwerk

Voor wanden en plafonds in elke 

gewenste kleur, waabij watergedragen 

Latex muurverf met speciale spuitappa-

ratuur wordt opgebracht. 

 

Restauratie

We zeiden het al: gelukkig zijn er nog 

veel stukadoors die de vakkennis van 

vroeger nog steeds in huis hebben of 

zich daarin opnieuw hebben gespcia-

liseerd. Velen zijn aangesloten bij de 

Vakgroep Restauratie Stukadoors. Kijk 

op: vakgroeprestauratiestukadoors.nl

Brancheorganisatie 
Veel stukadoors zijn aangesloten bij de 

Nederlandse Ondernemersvereniging 

voor Afbouwbedrijven, NOA. Kijk op: 

noa.nl voor meer informatie, tips en de 

NOA-garantie.

Ook in de huidige tijd, waarin die fraai 

gestucte ornamenten al lang plaats 

hebben gemaakt voor glad afgewerkte 

wanden en plafonds, is de stukadoor 

vaak onmisbaar voor een mooie afwer-

king en strakke finishing touch van je 

huis. Binnen en buiten. Daarbij is de 

techniek natuurlijk meegegroeid, met 

moderne middelen en materialen. Dit 

zijn de meestgebruikte technieken:

Pleisterwerk

Eenlaags bewerking met gips, o.a. voor 

metselwerk of oude stuclagen, waar-

mee wanden en plafonds glad worden 

gemaakt, waarna je ze kunt sauzen.     

Raapwerk

7 mm tot 5 cm dikke laag gipsmortel 
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Stukadoor is een beroep met een rijke historie die teruggaat 

naar de Romeinse tijd. In later jaren stonden Nederlandse 

stukadoors bekend om hun prachtige ornamenten in 

Nederlandse en Engelse paleizen, grachtenpanden en 

landhuizen. Een specialisme dat nog steeds voortleeft. 

Moet jullie rijk versierde plafond hersteld worden, dan hoef 

je dus niet te wanhopen. Maar ook bij moderne woningen 

zorgt het vakmanschap van de stukadoor voor prachtig 

afgewerkte muren en plafonds.         

Het vakmanschap 
van de stukadoor
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Checklist verhuizen  
Ongeveer twee maanden
voor de verhuizing

 Eventueel huur opzeggen;

  PostNL en Funda adreswijzigings-

dienst ;

  Beginnen met opruimen;

  Informeren naar verhuiskosten;

  Vergoeding bij uw werkgever;

  Vrije dagen aanvragen op het werk;

  Energieleverancier uitzoeken;

  Verhuisbedrijf offertes aanvragen;

  Internetaansluiting aanvragen of

 meeverhuizen;

   Informeer indien van toepassing 

schooldirecteur over uw verhuis-

plannen;

  Vraag informatie op over de 

scholen, naschoolse opvang of 

kinderdagverblijven in uw nieuwe 

woonomgeving;

  Afspraak maken met interieurstylist;

  Neem de maten van uw woning op;

  Bestel vloerbedekking, meubels en

 gordijnen;

  Afspraak maken met de schilder;

  Bij verbouwplannen een afspraak 

maken met bouwkundig ontwerp- 

en tekenbureau en aannemersbe-

drijf zoeken.

Een maand voor de
verhuisdag

  Verhuisberichten verzenden;

  Verhuisdozen laten brengen;

  Bij bestellingen e.d. rekening hou-

den met aanstaand vertrek;

  Verhuizer bespreken of de huur van

 een verhuisauto regelen;

  Vrienden en familie vragen voor 

hulp tijdens de verhuizing;

  Energielevering oude huis opzeggen

 en aanvragen voor nieuwe huis;

  Spullen opruimen die niet meegaan.

Enkele weken voor de
verhuizing

  Adreswijzigingen versturen;

  CV-onderhoudscontract en

 glazenwasser opzeggen;

  Bank inlichten;

  Postbus opzeggen/aanvragen;

  Belangrijke papieren en waardevolle

 spullen opbergen in een kluis;

  Verzekeringen regelen;

  Zorgverzekering inlichten;

  Arts en tandarts inlichten en

 eventueel een nieuwe zoeken;

  Inschrijven bij de nieuwe gemeente;

  Schoorsteen laten vegen;

  Garantiebewijzen en handleidingen

 klaarleggen;

  Kinderen opgeven voor nieuwe 

school;

  Gereedschap apart houden dat op

 de verhuisdag nodig is;

  Overbodige spullen verkopen;

  In de buurt geleende spullen terug

 brengen;

  Inwisselen (zegel)spaaracties in de

 plaatselijke winkels;

  Afspraak maken voor schoonmaken

 nieuwe huis;

  Maak een afspraak voor het opha-

len van grof vuil en/of kringloop-

spullen.

Ongeveer een week voor
de verhuisdag

  Sleuteloverdracht oude huis en 

nieuwe huis afspreken (regelt de 

makelaar);

  Zo nodig sleutels laten bijmaken en 

de sleutels terugvragen aan buren,

 familie, etc.;

  Leveranciers die aan de deur komen

 inlichten;

  VVE (appartement) inlichten;

  Bibliotheekboeken retourneren;

  Afspraak maken voor het onder-

brengen van kinderen en huisdieren 

tijdens de verhuizing;

  Stickers op dozen plakken met 

verwijzing naar de kamers;

  Spullen inpakken die u niet meer

 nodig heeft;

  Diepvries leeghalen en ontdooien;

  Ophaaldag gemeente gebruiken 

om spullen mee te geven die weg 

kunnen;

  Genoeg eten/drinken in huis halen 

voor het verhuizen (nieuwe en 

oude woning);

  Schoonmaakspullen en 

 vuilniszakken.

Op de verhuisdag

  Zorgen voor voldoende contant 

geld op zak;

  Meterstanden opnemen; 

  Waterleiding aftappen bij strenge 

vorst;

  Huis nakijken op achtergebleven 

dingen;

  Zorg dat de containers geleegd zijn;

  Sleutel overdragen;

  Enkele dozen bewaren voor laatste 

spullen;

  Trommelbeveiliging wasmachine 

aanbrengen;

  Laatste gordijnen eraf halen;

  Harde schijf van de computer bevei-

ligen;

  Belangrijke zaken apart houden 

(geld, sleutels, verzekeringspapie-

ren, etc.);

  Ramen en deuren goed sluiten;

  Geldig legitimatiebewijs voor de 

notaris.

Na de verhuizing

  Eventuele verhuisschade controle-

ren;

  Verhuisdozen retourneren/laten 

ophalen.
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Verhuizen is meer dan 
dozen sjouwen 
Ga je een busje huren en met hulp van vrienden en fa-

milie zelf verhuizen? Verhuis je met nogal wat spulletjes 

naar een andere woning? Ben je ruim behuisd met grote 

kasten en meubelen en ga je kleiner wonen? Pak je alles 

zelf in en uit? Of wil (of moet) je dat laten doen? 

Vragen genoeg als het om verhuizen gaat. 

Vragen waar je een antwoord op moet 

zien te vinden als je binnenkort je huidige 

woning moet opleveren en je nieuwe huis 

op jullie wacht. Heb je besloten dat jullie 

het verhuizen willen uitbesteden, dan be-

gint daar het zoeken naar een verhuizer. 

Waar moet je dan op letten, wat komt er 

allemaal kijken bij een verhuizing, hoe 

werkt dat en wat zijn de kosten? 

Meer dan dozen sjouwen 
Verhuizen is meer dan dozen sjouwen, 

maar verhuisdozen spelen wel de hoofd-

rol als het gaat om de veiligheid van alles 

wat jullie dierbaar is. Daarom moeten ze 

goed in elkaar worden gezet, zorgvul-

dig worden ingepakt, van een duidelijk 

opschrift worden voorzien en straks per 

ruimte klaar staan om efficient te werken 

en chaos op het nieuwe adres te voorko-

men. Juist omdat er veel fout kan gaan 

verdient een verhuizing alle aandacht van 

jou en je huisgenoten. Vandaar dit artikel. 

Keuze van de verhuizer
Waar begin je? De website van de 

brancheorganisatie Erkende Verhuizers 

(erkendeverhuizers.nl) biedt uitkomst 

met een ledenregister met de aangeslo-

ten verhuisbedrijven, een zoekfunctie 

en klantenbeoordelingen. Ook is er de 

website verhuisoffertes.com, waar je na 

het invullen van enkele  gegevens gratis 

en vrijblijvend offertes van diverse verhui-

zers ontvangt. Handig en snel, maar welk 

bedrijf je ook kiest, zorg ervoor dat je met 

een erkend en bekend verhuisbedijf in 

zee gaat.   

Verhuiskosten
De kosten van je verhuizing hebben alles 

te maken met de omvang van jullie inven-

taris. Of beter, het aantal verhuisdozen, 

het aantal grote(re) meubelstukken (al of 

niet met de- en montage), het aantal me-

dewerkers en verhuiswagens, de kilome-

ters  en extra wensen, zoals het afhalen/

ophangen van lampen, bepalen samen 

de hoogte van de verhuiskosten. Daarom 

is een kostenopgave vooraf nauwelijks 

mogelijk en komt de verhuizer eerst naar 

jullie toe voor een inventarisatie. Vraag 

minstens twee, zo niet drie, verhuisbedrij-

ven om een offerte te maken.   

N.B.: Desgewenst kan de verhuizer ook 

het in- en uitpakken verzorgen, tijdelijke 

opslag van de inboedel regelen, jullie 

oude huis leeg maken en 

kleine klusjes uitvoeren 

(de zgn. handyman 

service).  

Verhuisdatum 
Heb je een verhuizer 

geselecteerd en zijn of-

ferte geaccepteerd, dan 

volgt de vraag wanneer 

jullie gaan verhuizen. In 

principe kan dat vanaf 

de datum dat je de 

sleutel van de nieuwe 

woning in handen hebt, maar zo 

eenvoudig is het meestal niet. Vaak 

moet er het nodige in het nieuwe 

huis gebeuren, zoals schilderwerk, 

verbouwing, plaatsing nieuwe keuken 

en/of sanitair, noem maar op. Natuurlijk 

ben je al deze zaken al gaan regelen met 

aannemers, installateurs, loodgieters en 

leveranciers, maar in een tijd van grote 

drukte op de woningmarkt zoals nu kan 

dat flink tegenzitten. Tegelijkertijd is er de 

snel naderbij komende sleuteloverdracht 

van jullie oude huis. Spannend allemaal. 

Raadpleeg daarom de handige checklist 

in dit magazine om niets te vergeten!        

Logistieke operatie
Het is duidelijk, verhuizen is een logistieke 

operatie die veel meer inhoudt dan do-

zen schuiven alleen. Alles moet kloppen, 

alles moet op tijd, alles wat breekbaar is 

moet heelhuids het nieuwe huis bereiken 

en daar een plekje vinden en er mag niets 

missen. Des te meer reden om met een 

erkende verhuizer in zee te gaan. Een 

vertrouwde vakman die begrijpt dat ver-

huizen voor jullie heel veel geregel, heel 

veel denkwerk en heel veel gedoe geeft. 

En daar samen met zijn medewerkers 

soepel op inspeelt.   

Schade en verzekering
Gaat het ondanks alle inzet en goede 

bedoelingen onverhoopt toch een 

keer mis en ontstaat er schade, dan is 

het goed te weten dat bij de Erkende 

Verhuizers aangesloten verhuisbedrijven  

een uitgebreide verzekering op basis van 

nieuwwaarde bieden, dat je aanbetaling 

tot max. 25%/€ 1.000 is gegarandeerd en 

dat je verhuizing ook wordt uitgevoerd als 

je verhuizer onverhoopt failliet gaat.
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De opslag 
die naar je 

toekomt

Jouw opslag direct voor 
de deur inladen
Wij komen naar jou toe, jij laadt de 

opslagbox in en wij nemen hem weer 

mee. Het enige wat jij hoeft te doen 

is het inladen van de MOBOX en ons 

een seintje te geven als je klaar bent. 

Simpel toch?

Voor zowel grote als 
kleine opslag
MOBOX biedt een optimale oplossing 

voor het opslag van elk huishouden. 

Met onze 8 en 14 kuub opslagboxen 

kunnen wij elke inboedel efficiënt en 
flexibel opslaan en vervoeren.

Verwarmd & Beveiligd 
opslagcentrum
Wij zetten jouw mobiele opslagbox 

met je spullen in ons verwarmde, 

beveiligde opslagcentrum. Heb je je 

spullen weer nodig of wil je nog wat 

toevoegen? Dat kan!

MOBOX levert de mobiele opslagbox 
bij je wanneer je wilt en waar je wilt.
Je kunt jouw opslagbox op je gemak inruimen en 

wij halen hem weer op als je klaar bent.

Wij bewaren jouw box zo lang als jij 
wilt in ons beveiligde opslagcentrum.
Of je nu je spullen een aantal maanden opslaat of 

voor een paar jaar, je spullen staan veilig.

Heb je je spullen weer nodig? 
Dan bezorgen wij jouw box op de 
gewenste tijd en locatie.
Bestellen, vragen stellen of afspraken maken gaat 

gemakkelijk en snel via de MOBOX website.

1

2

3

Vraag een gratis offerte 
aan op: www.mobox.nl

info@mobox.nl
0800-2356626
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De vele  
voordelen van 
tijdelijke opslag
Hoe goed jullie de verhui-

zing ook hebben gepland, 

er kan altijd een kink in de 

kabel komen. De verbou-

wing kan langer duren, de 

schilder haalt zijn planning 

niet, noem maar op. Kun 

je daardoor niet alle in-

boedel ineens meenemen, 

dan heb je een probleem. 

Een andere tegenvaller kan 

zijn dat je je grote meubels 

maar niet verkocht krijgt 

terwijl ze niet in jullie nieu-

we huis passen. Wat nu?   

Soms zit het mee, soms zit het tegen. 

Ook bij verhuizen. Want hoe nauwkeu-

rig je alle checklists ook hebt nagelopen 

en afgevinkt, er kan altijd iets gebeuren 

waardoor je plotseling (een deel van) 

je huisraad niet direct in je nieuwe huis 

kwijt kunt. Zeker in deze 

tijd, waarin bouwend en verbouwend 

Nederland het heel erg druk heeft, kan 

het gebeuren dat de aannemer toch 

nog veertien dagen extra nodig heeft. 

Of dat de installateur nog steeds op de 

vloerverwarming zit te wachten waar-

door je de kamers niet kunt inrichten. 

Lastig, zeker nu de opleverdatum wel 

erg dichtbij komt. Want wat doe je dan 

met je meubelen en ander huisraad?  

Van volop ruimte naar 
ruimte tekort
Ander voorbeeld. Wie kleiner gaat 

wonen en bijvoorbeeld naar een appar-

tement verhuist, loopt al snel tegen het 

probleem aan dat van sommige meubels 

en kasten afscheid moet worden geno-

men. ‘Dan zetten we het toch op Markt-

plaats?’ Dat kan natuurlijk, maar veel 

meer mensen doen dat, met als gevolg 

dat de  belangstelling kan tegenvallen en 

er alleen maar onzinbiedingen worden 

gedaan. Tegelijkertijd vind je het zonde 

om een mooie kast  of tafel zomaar aan 

de Kringloopwinkel mee te geven. De 

oplossing voor deze gevallen kan tijdelij-

ke opslag zijn. Los van dat de meubelen 

zelf dan geen kopzorgen meer geven, 

koop je er  ook tijd mee om die koper 

mogelijk toch nog te vinden.

Tijdelijke 
opslagmogelijk heden

In veel gevallen biedt 

jullie professionele 

verhuizer tijdelijke 

opslag aan. Dat is 

gemakkelijk, omdat 

je dan immers alles 

in één hand houdt. Er zijn echter meer 

mogelijkheden en wel in de vorm van 

gespecialiseerde bedrijven die tijdelijke 

opslagruimte in verschillende afmetin-

gen en met allerlei services eromheen 

verhuren. Denk aan beveiliging, ver-

warming of klimaatbeheersing, je eigen 

toegangscode, ruime openingstijden 

waardoor je bijna altijd bij je spullen 

kunt, tot geconditioneerde opslag voor 

antiek en schilderijen aan toe. Keus 

genoeg, terwijl veel van deze bedrijven 

ook nog eens verschillende vestigingen 

hebben, waardoor je bijna altijd wel 

een tijdelijke opslagmogelijkheid bij jou 

in de buurt vindt. 

Zelf doen of laten doen
Natuurlijk kun je met elkaar een bestel-

bus huren, je spullen inladen en deze 

naar de tijdeljke opslag brengen om ze 

daar in je gehuurde ruimte op te slaan. 

Er zijn echter ook opslagbedrijven die  

je al het werk uit handen nemen door 

een container bij je voor de deur te 

zetten, deze met eigen mensen vol te 

laden en je spullen in je opslagruimte 

neer te zetten. Een uitkomst in de druk-

ke verhuisperiode. Op het internet vind 

je tal van aanbieders met uiteenlopende 

mogelijkheden, allerlei soorten dienst-

verlening en bijbehorende tarieven.  

Daar kom je ook informative tegen 

van in kunst en antiek gespecialiseerde 

opslagbedrijven die je ook mooie en 

veilige oplossingen bieden voor als je 

langer op reis gaat en geen zorgen wilt 

hebben over inbraak of andere schade.
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Waar een matras een jaar of tien mee-

gaat, is dat bij een bed zelf meestal wel 

wat langer. Tenzij het slaapkamerameu-

blement je gaat vervelen, natuurlijk. Of 

als je toe bent aan een totale ‘slaapkamer 

make-over’;  jij hebt immers niet alleen 

maar je ogen dicht in je slaapkamer. 

Bovendien veranderen je voorkeuren 

op het gebied van design, materialen 

en kleuren, waardoor je slaapkamer er 

opeens toch wat oubolling uitziet. Ook 

veranderingen in het interieur van de 

woon- en eetkamer, de keuken en de 

hal kunnen van invloed zijn op je ideeën 

voor een slaapkamer waarin je weer kunt 

wegdromen.

Trends
Wat misschien nog wel de grootste 

aanjager is om wat aan je slaapkamer 

te veranderen is dat de slaapkamer 

van nu veel meer is dan de kamer om 

alleen maar in te slapen van voorheen. 

Het is ook een ruimte geworden om je 

overdag in te ontspannen, een ‘power 

nap’ te nemen en een momentje voor 

jezelf te pakken, mogelijk door wat 

aan fitness te doen of tv te kijken. Zo‘n 

functieverandering of -uitbreiding vraagt 

om een andere, meer op comfort en 

welzijn gerichte inrichting, met naast het 

bed zelf een zitje, kast of tafel en een 

up-to-date tv-scherm. Als je daar ruimte 

voor hebt, tenminste.        

Snufjes & gadgets
Natuurlijk staat een goede nachtrust 

voorop. Besteed daarom veel aandacht 

aan een goed bed en een goed matras, 

als basis voor lekker ontspannen en 

uitrusten en morgen gezond weer op. 

Er is een enorme keuze aan bedden, 

matrassen, kussens, luxe boxsprings, et 

cetera. Al of niet met elektrisch verstelba-

re bedbodems of boxsprings, waarop je 

heerlijk relaxt televisie kunt kijken of een 

boek lezen. Ze zijn er met comfortzones 

ter hoogte van je schouders, onderrug 

en heupen. Precies die plekken op je 

lichaam die een boek in bed lezen al snel 

vermoeiend maken. Mooie verlichting, 

een goede geluidsinstallatie met earpho-

nes en een high tech wekker maken het 

plaatje helemaal af.         

Vraag het de specialist
Ons land telt veel gespecialiseerde bed-

denwinkels waar je naast een nieuw bed, 

een nieuw matras en nieuw beddengoed, 

ook veel van dit soort accessoires en 

bijpassende meubels kunt kopen. Al of 

niet in combinate met een sylingadvies 

dat helemaal op jullie smaak en voorkeur 

is toegesneden. Of je nu op zoek bent 

naar een romatische of juist een wat 

strakkere slaapkamer, de mogelijkheden 

zijn eindeloos. Op het internet vind je 

tal van adressen waar je heerlijk kunt 

rondneuzen en proefliggen, begeleid met 

deskundige informatie en tips voor de 

slaapkamer van jullie keuze.     

Beautiful dreams
Om jullie nieuwe slaapkamer helemaal 

af te maken, moet je eigenlijk ook op 

zoek gaan naar de juiste soort en kleur 

muurverf of bijpassend behang. En mo-

gelijk ook andere vloerbedekking of een 

houten vloer. En wat vind je van een open 

haard? Dat is pas echt romantisch! Zo 

creëren jullie je eigen slaappaleisje. Wij 

wensen jullie beautful dreams! 

Ach, als je je ogen dicht hebt zie je er 

toch niets van. Van deze en andere 

bekende dooddoeners hebben we nu 

toch wel genoeg? Het is zo’n gemiste 

kans als je van je slaapkamer niet iets 

bijzonders maakt! Daarom stellen wij 

je hier het allernieuwste in slaapkamer-

trends voor. Wij zijn namelijk wel fans 

van mooie en sfeervolle slaapkamers.

Sla je  
slaapkamer 
niet over! 
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zelf doen of laten doen? 
Waar de een er niet voor terugdeinst om zelf zijn huis van top tot teen in de verf te 

zetten, moet de ander er niet aan denken. Zeker bij de buitenboel niet; staan op lad-

ders, steigers en grote hoogtes is immers niet voor iedereen weggelegd. Dan maar de 

vakman erbij gehaald, want je wilt natuurlijk niet dat je mooie huis door afbladderen-

de verf wordt ontsierd en in waarde daalt.  

Schilderwerk wordt niet voor niets on-

derverdeeld in binnen- en buitenwerk. 

Binnenwerk is bijna altijd eenvoudiger, 

omdat weer, vocht en temperatuur daar 

minder tot geen invloed hebben. Dat 

maakt zelf doen eenvoudiger, bijvoor-

beeld bij het sauzen van de binnenmu-

ren. Wil je echter voor de muren een 

speciale verf gebruiken en/of de kozij-

nen, deuren en radiatoren mooi strak 

in de lak zetten, dan komt daar alweer 

wat meer vakmanschap bij kijken. Elke 

oneffenheid is door verlichting immers 

extra zichtbaar.   

Buitenwerk
Bij buitenschilderwerk spelen weersin-

vloeden logischerwijs een veel grotere 

rol. Regen, harde wind, strenge winters 

en luchtvervuiling eisen hun tol en 

veroorzaken schade aan en achteruit-

gang van het schilderwerk. Dat 

maakt vakkundig en 

regelmatig onder-

houd en soms 

ook reparaties 

noodzakelijk, wil 

je niet het risico lo-

pen dat de kosten 

steeds hoger worden 

en je woning in waarde 

daalt. Ben je een ervaren hobbyschil-

der en ben je niet bang om hoog op 

ladders te werken, dan kun je veel van 

dat buitenwerk natuurlijk ook zelf doen. 

Een uitdaging waarmee je geld be-

spaart, maar die wel heel veel tijd kost. 

Besteed je het buitenwerk liever aan 

een vakman uit, bedenk dan wel dat de 

kosten flink kunnen oplopen. En ook 

dat het een investering in het waardebe-

houd van je woning is. Gelukkig zijn er 

diverse abonnementsvormen waarmee 

je deze kosten via maandbedragen kunt 

uitsmeren.

Keuze en offerte 
Als zelf doen teveel tijd kost en een te 

grote uitdaging vormt, ga je op zoek 

naar een schildersbedrijf. Dat vind je op 

internet of in je woonplaats. Je buren 

vragen naar hun ervaringen met schil-

ders kan natuurlijk ook. Heb je enkele 

schildersbedrijven gevonden, nodig ze 

dan uit om naar jullie huis te komen 

kijken en een offerte uit te brengen. 

Daarin moeten omvang en aard van de 

werkzaamheden gedetailleerd staan 

vermeld, samen met de prijs per uur 

of per m², de materiaalkosten, kosten 

voor zaken als steigers,het tijdsbestek, 

de garantie, de BTW, de verfsoorten en 

kleurnummers en een voorziening voor 

meerkosten door bijvoorbeeld houtrot. 

NB: is jullie huis ouder dan twee jaar, 

dan geldt het lage btw-tarief van 9%. 

Controleer of dit in de offerte staat. 

Abonnement
Zoals reeds vermeld, kun je de kosten 

voor het buitenschilderwerk uitsmeren 

met een abonnement of onderhouds-

contract tegen een vast bedrag per 

maand. Naast dat je niet steeds een 

groot bedrag ineens moet betalen, 

heeft dat ook als voordeel dat je met 

één schildersbedrijf werkt waar ze jullie 

huis met alle belangrijke details kennen. 

De meeste onderhoudscontracten 

hebben een looptijd van tien jaar. Bij 

de start heeft het schildersbedrijf vaak 

het meeste werk aan je huis. Is 

de basis eenmaal in orde, 

dan wordt het werk 

minder en komt de 

schider op gezette 

tijden terug om de 

buitenboel bij en 

mooi te houden. 

Overleg met het be-

drijf hoe ze omgaan 

met onderhoud en 

reparaties tus-

sendoor en wat 

wel en niet binnen het 

contract valt. Zo weet je waar je aan 

toe bent en voorkom je dure verrassin-

gen. Raadpleeg het internet voor meer 

informatie en adressen.

Schilderen 
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Tips voor tuinliefhebbers 
Hebben jullie een nieuw huis gekocht? Zit er een tuin 

bij of moet die nog worden aangelegd? Waar een huis 

met een tuin voor mensen met groene vingers een wens-

droom of een uitdaging is, moet de ander er niet aan 

denken. Zomaar wat tips en ideeën over tuinen en tuin-

aanleg.

Koop je een huis met een bestaande, 

goed onderhouden tuin, dan zullen 

de vorige bewoners jullie zeker van 

dienst willen zijn met de namen van de 

planten en bomen en tips hoe je die het 

beste kunt verzorgen. Mogelijk is er een 

hoveniersbedrijf of een vaste tuinman 

die het onderhoud graag voor jullie wil 

blijven verzorgen. Niets aan de hand 

dus, tenzij je alles zelf wilt doen of de 

hele tuin wilt omgooien en opnieuw 

wilt aanplanten. Ook in dat geval is een 

hovenier je graag van dienst, al of niet 

samen met een tuinarchitect.

Kale lap grond
Laten we het eens hebben over net 

opgeleverde nieuwbouwhuizen. Met de 

bekende, nog kale lap grond erachter, 

waar een schutting omheen moet, een 

schuurtje op moet worden geplaatst en 

die ook nog eens snel mooi en groen 

moet ogen. Hoe pak je dat aan? 

Zoals met alles begin je met een plan. 

Je meet de lengte en de breedte, be-

paalt waar je ongeveer een schuur wilt 

hebben en maakt dan een plan voor de 

overblijvende meters. Wat ga je daar-

mee doen? Wordt het een zo groot mo-

gelijk grasveld? Of juist meer een aantal 

borders met bestrating ertussen? Wil 

je ook in de tuin kunnen zitten? Dan 

kun je bijvoorbeeld 

denken aan de 

mogelijkheid 

om bij de 

schuur een 

overkap-

ping te 

maken. En 

wat doe je 

met de schut-

ting? Van welke houtsoort 

wordt die en wat wordt de uit-

voering? Heb je alle wensen en 

ideeën in kaart gebracht, dan is het tijd 

voor een bezoek aan een tuincentrum 

of dhz-zaak.  Of je belt een hoveniers-

bedrijf.    

Zelf doen of niet?
Dat is inderdaad de vraag en tevens 

bepalend voor het budget. De voorde-

len van een professioneel hoveniersbe-

drijf liggen voor de hand: vakkundig, 

goede ideeën en een uitvoering zoals 

afgesproken. Je vindt ze op het internet, 

maar veel dhz-winkels kunnen je ook 

namen en telefoonnummers geven 

van bedrijven en zzp’ers die dit voor je 

kunnen doen. Handig als je naar een 

plaats verhuist waar je (nog) niemand 

kent. Wil je dat niet en heeft alles zelf 

doen de voorkeur? Laat je dan goed 

voorlichten in de dhz-zaak van je keuze 

en neem een duidelijke tekening met 

afmetingen en een lijstje met alles wat 

je nodig hebt mee. Teveel inkopen kost 

geld en is niet handig, tenzij de winkel 

bereid is om wat teveel is terug te ne-

men en het geld terug te geven.    

Is je tuin regenbestendig?
Het klimaat verandert en regenbuien 

worden heviger. Kan al dat water niet 

weg omdat de bodem bedekt is 

met beton, asfalt en stenen, 

dan zorgt dat al snel voor wa-

teroverlast. De riolering moet 

het immers helemaal alleen doen. 

Vandaar de steeds luidere oproep aan 

tuinbezitters om hun tuin regenbesten-

dig(er) te maken.  Dat kun je doen door:

  Minder tegels in de tuin (of die in 

een bestaande tuin weg te halen);

   Aanleg van borders, een grasveld 

en/of grasstroken;

   Aanleg van een vijver;

  Opvang van water van dakgoten in 

de tuin en/of regenton. 

   

Zo maak je je tuin regenbestendiger, 

heb je minder leidingwater nodig en 

staat je tuin er fleurig bij. Dat wordt 

genieten!
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SPLENDID GARDENS

MAATWERK ONDERHOUD AANLEG

GEDREVEN DOOR PASSIE

EN DAT LATEN WE GRAAG ZIEN!
Een goed begin is het het halve werk, bij ons begint dat met passie. 

Splendid Gardens creëert unieke buitenruimtes met gevoel voor 

detail, gebaseerd op stijl, functionaliteit en duurzaamheid. Door te 

werken met niet alledaagse materialen, kunnen wij echt maatwerk 

leveren gebasseerd op uw wensen. Ons team bestaat stuk voor stuk 

uit vakmensen en zo kunnen wij van begin tot eind uw tuin verzorgen 

en onderhouden. 

Al vanaf het eerste contact. 

U komt met uw ideeën, dromen en wensen naar ons toe. Wij regelen 

de complete ontwerpfase, verzorgen de aanleg en houden daarna uw 

tuin keurig bij zodat het gewenste resultaat behaald wordt.

“Groene hart” 

In al onze ontwerpen willen wij zoveel mogelijk groen verwerken. 

Groen werkt rustgevend, zorgt voor een waterbuffer, vergroot het leef-
gebied van dieren en trekt vlinders en bijen aan. Grote elementen zoals 

vrijstaande heesters maken een goed doordacht tuinontwerp echt af.  

Wij vinden dus dat de beplanting het “groene hart” van uw tuin is....

“Renovatie” 

Een tuin juist indelen zodat verharding en beplanting perfect op elkaar 

afgestemd zijn, is ons doel. Voor zowel nieuw te realiseren tuinen als 

het renoveren en opnieuw indelen van bestaande tuinen. Door onze 

samenwerking met een top ontwerpster maken wij van uw bestaande 

tuin een plaatje waar passie, innovatie en vakmanschap voorop staan. 

Hebben wij u geraakt met onze visie dan horen wij graag van u en 

hopen wij u te kunnen verbazen met onze ideeën. 

Contactgegevens

A Miquelstraat 87, ‘s-Gravenhage

T 06 24 37 16 15

E info@splendidgardens.nl

I www.splendidgardens.nl



O&V Makelaars

Vestiging Rijswijk

Willemstraat 27, 2282 CB Rijswijk

070 399 51 41 • info@ovmak.nl

www.ovmak.nl

O&V Makelaars

Vestiging Ypenburg

Speerpunt 1, 2496 SC Den Haag

070 390 87 88 • ypenburg@ovmak.nl

www.ovmak.nl


