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Wonen & Bouwen

Wonen, ‘een dak boven je hoofd’, 

‘een eigen plek creëren’, ‘een warme 

en veilige haven’, ‘jouw huis waar alle 

spullen een eigen verhaal krijgen, en 

het huis een ziel’... Wonen en woon-

genot, het lijkt zo vanzelfsprekend. 

Helaas zijn er heel wat aspecten die 

ons woongenot in de weg kunnen 

zitten. Conflicten met betrekking tot 

uw huis en uw woongenot kunnen 

zeer grote gevolgen hebben voor 

uw dagelijks bestaan, tot aan uw 

gezondheid aan toe. Daarom is het 

belangrijk te weten wat je rechten en 

plichten zijn. Niet alleen inzake huur- 

of koopovereenkomsten, maar ook 

indien er onverhoopt onenigheid 

ontstaat met buren, verhuurders, 

medehuurders etc. Belangrijk is dan 

ook in een zo vroeg mogelijk stadi-

um deskundig advies in te roepen. 

Aarzelt u niet om contact met ons 

op te nemen voor het inwinnen van 

advies.

Rechtsgebieden: koop & verkoop 

van vastgoed, huurrecht, bouwza-

ken, appartementsrecht & VvE’s, 

burenzaken.

Wij zijn een zeer ervaren, hecht en betrouwbaar team met 
een nuchtere eigentijdse kijk op juridische zaken. 

Al ruim 30 jaar bieden wij concrete juridische hulp aan.
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Welkom bij Saen
Garantiemakelaars
Uw NVM-makelaar met

3 vestigingen in de Zaanstreek

Hartelijk welkom in ‘Thuis bij’! Ons nieuwe magazine vol 
actuele informatie voor woningzoekers, woningkopers, 
woningverkopers en voor wie binnenkort gaat verhuizen. 
Naast alle nuttige informatie en handige tips die wij u in dit 
tijdschrift aanreiken, stellen wij onze makelaarskantoren in 
Koog aan de Zaan, Krommenie en Zaandam natuurlijk ook 
graag aan u voor. 

Saen Garantiemakelaars

Wij zijn uw makelaarskantoor in de Zaanstreek met vesti-
gingen in Koog aan de Zaan, Krommenie en Zaandam. Wat 
ons in onze aanpak en dienstverlening onderscheidt is dat 
huizen voor ons niet zomaar huizen zijn, maar dat uw huis 
uw thuis is. En dat u niet zomaar een klant bent, maar ónze 
klant. Daarom gaan wij altijd voor volle tevredenheid van 
onze klanten. Bent u dus op zoek naar een makelaar in de 
Zaanstreek om uw thuis te verkopen of een thuis te kopen, 
maak dan een afspraak bij één van onze kantoren om uw 
plannen met ons te bespreken. Wij helpen u graag!
 

De beste makelaar in de Zaanstreek

Een goede makelaar in de Zaanstreek vinden is dus niet 
zo moeilijk. Dankzij ruim 25 jaar ervaring en onze drie 
vestigingen in onze regio zijn wij lokaal sterk verankerd. 
Ons team van (bijna allen) geboren Zaankanters heeft 
een uitgebreid relatienetwerk en bestaat uit ervaren en 
betrokken professionals. Zaken doen met Saen Garan-
tiemakelaars is dan ook zaken doen met een expert. 
Onze makelaars worden continu bijgeschoold, zodat zij 
beschikken over de meest actuele kennis binnen ons vak-
gebied. Bovendien zijn wij uitstekend bereikbaar.  

Wij wensen u veel leesplezier in Thuis Bij en staan graag 
voor u klaar bij vragen of als u meer informatie wenst.

Saen Garantiemakelaas

Hans de Groot
Directeur - Beëdigd Register Makelaar Taxateur
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Een huis kopen en verkopen
in de Zaanstreek

Onze teams staan voor u klaar!

Harry de Jong
vaste klant van Saen Garantiemakelaars

“Wij hebben alles in huis!”

De hypotheek

De bouwkundige keuring

Energielabel

De notaris doet meer

Duurzaam bouwen.
Hoe doe je dat?

Ultieme wellness in de badkamer

Veiligheid voor alles 3Thuis bij [vraagbaak voor woningzoekers]



Wilt u een huis kopen in de Zaanstreek? Kies dan voor dé Garantiemakelaar in 
de regio; Saen Garantiemakelaars. Wilt u graag een huis kopen, maar heeft u 
de juiste makelaar nog niet gevonden? Voor zowel nieuwbouw als bestaande 
bouw, bent u bij ons aan het goede adres. Onze professionele makelaars helpen 
u graag!

Een huis kopen en verkopen 
        in de Zaanstreek

Stap voor stap kopen
U bent eruit; het is tijd voor een 
(nieuw) eigen huis. Bij het kopen van 
een huis is het belangrijk dat u goed 
voorbereid te werk gaat. Een huis 

koopt u immers niet dagelijks. Saen 
Garantiemakelaars begeleidt u bij 
de aankoop van uw woning in vier 
fases.

Fase 1: Voorbereiding & onderzoek
De zoektocht naar uw ideale woning 
kan een hele klus zijn. Hoe vindt u 
het droomhuis dat voldoet aan al 
uw verwachtingen tegen de prijs 
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die u bereid bent te betalen? Naast 
uw eigen zoektocht via de bekende 
websites, kunnen wij u ondersteu-
nen bij het zoeken naar uw ideale 
woning. Doordat wij op de hoogte 
zijn van de laatste ontwikkelingen 
in de regio, kennis hebben van de 
lokale huizenmarkt, beschikken over 
een breed netwerk en jarenlange 
ervaring, kunnen wij soms wonin-
gen aandragen die nog niet op de 
markt zijn of bijvoorbeeld in de stille 
verkoop staan. Het loont daarom 
altijd om u bij ons in te schrijven. 
Uiteraard kunnen wij ook het gehele 
aankooptraject begeleiden. Om zo 
gericht mogelijk voor u op zoek te 
gaan, leggen wij uw woonprofiel 
vast, maken we duidelijke afspra-
ken, lichten we het aankooptraject 
toe en bespreken we de financiële 
mogelijkheden. Zo weet u exact wat 
wij voor u gaan doen en wat uw 
bestedingsruimte is.

Fase 2: Bezichtigen & vergelijken
Denkt u een geschikte woning te 
hebben gevonden en wilt u bin-
nenkijken, dan plannen we een 
bezichtiging. Tijdens de bezichtiging 
ondersteunen wij u graag bij de 
beoordeling van het huis. We bekij-
ken de visuele onderhoudsstaat en 
vergelijken de woning met andere 
te koop staande woningen in de 
omgeving. Zo weet u of er een rea-
listische prijs voor de woning wordt 
gevraagd en kunt u een gefundeer-
de keuze maken.

Fase 3: Onderzoek & onderhandelen
Bent u geïnteresseerd om de woning 
te kopen? Dan willen wij eerst meer 
weten over het huis. Zo kijken we bij-
voorbeeld naar vergelijkbare wonin-
gen die recent verkocht zijn. Indien 
nodig winnen we nadere informatie 
in over de onderhoudsstaat van de 
woning. En zullen we een kadastraal 
onderzoek, een bodemonderzoek 
en/ of een Bouwtechnokeuring laten 
uitvoeren. Zo komt u als potentië-
le koper niet voor onaangename 

verrassingen te staan. Door een 
realistische kijk op de vraagprijs en 
een rationele benadering van de on-
derhandelingen weten wij het beste 
voor u uit de onderhandelingen te 
halen. Vanzelfsprekend wordt u tij-
dens de onderhandelingsgesprekken 
voortdurend op de hoogte gehou-
den over de stand van zaken.

Fase 4: Overdracht & na de verkoop
Zodra u uw droomhuis heeft gekocht 
richten wij ons op de correcte en 
vlotte afhandeling, zodat de ople-
vering, overdracht en de juridische 
afhandeling optimaal verlopen. Wij 
controleren het koopcontact dat de 
verkopende makelaar heeft opge-
steld. En we zijn pas tevreden over de 
aankoop als u dat ook bent. Boven-
dien staan wij ook na de aankoop 
van uw woning voor u klaar.

Uw huis verkopen
Wordt uw huis te klein of is het voor u 
te groot geworden? Zijn er net kinde-
ren bijgekomen of juist onlangs ver-
trokken? Of wilt u toch liever een tuin 
dan een balkon? In dat geval is het 
verkopen van uw huis een goede optie 
die u nieuwe kansen en mogelijkheden 
biedt. Het verkopen van een huis is 
een flinke klus waar veel bij komt kijken. 
Wij kunnen u volledig begeleiden in 
het verkoopproces, waarbij wij u het 
verkopen uit handen nemen; van pre-
sentatie tot en met de afhandeling en 
zonder dat u er omkijken naar heeft.

Een huis te koop zetten is niet zo moei-
lijk, maar een huis succesvol verkopen 
is een vak apart. U wilt immers wel de 
beste prijs en goede voorwaarden 
krijgen. Wij nemen u de zorgen over de 
verkoop van uw huis uit handen. Onze 
kennis van de lokale en regionale wo-
ningmarkt en het denken in creatieve 
oplossingen helpen daar zeker bij.
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Onze teams staan voor u klaar!

Coen Binnerts 

Kandidaat Register 

Makelaar Taxateur

Marcel de Groot 

Assistent-makelaar

Michel Galjé 

Register Makelaar Taxateur / 

Vestigingsmanager 
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Harry de Jong, vaste 
klant Saen Garantie-
makelaars

‘Na 20 jaar herkende hij me nog’
Harry de Jong werkte 37 jaar bij de 
Marechaussee, eerst in het Havenge-
bied van Amsterdam en later op de 
luchthaven Schiphol. Sinds 2015 sluit hij 
als trouwambtenaar van de gemeente 
Zaanstad zo’n 50 à 60 huwelijken per 
jaar. Gewoon omdat hij dat leuk vindt. 
Daarnaast is hij ook nog voorzitter van 
de Vereniging van Eigenaren (VvE) van 
appartementencomplex de Dikkert. In 
die functie maakt hij dankbaar gebruik 
van het advies van Hans de Groot, direc-
teur van Saen Garantiemakelaars. Harry 
is al 25 jaar vaste klant bij Saen.
In 1996 kocht Harry de Jong zijn derde 
huis in Koog aan de Zaan. Hij weet het 
nog goed. “Hans was toen net begonnen 
met Saen” memoreert Harry. “Ik zocht 
een huis in de wijk Westerkoog in Koog 
aan de Zaan. Hans was de verkopende 
makelaar. Zo werd ik na niet lang daarna 
eigenaar van een mooie woning aan 
het water in Westerkoog.”

Weer met Saen
“Het was een heerlijk huis op een 
geweldige locatie” vervolgt Harry. “We 
woonden er met veel plezier. Omdat we 
een dagje ouder werden, besloten we in 
2015 om voor een appartement te gaan. 
In al die tijd had ik geen contact gehad 
met Hans, maar ik besloot hem weer als 
makelaar te vragen. Zowel voor de ver-
koop van mijn huis als voor de koop van 
een appartement. Waarom? Omdat ik 
heel tevreden was over de dienstverle-
ning van Saen bij de aankoop van mijn 
eerste huis.”

Heel bijzonder
“Dus ik loop weer binnen bij Saen Ga-

rantiemakelaars, en wat 
schetst mijn verbazing?” 
lacht Harry “Hans herkende me 
nog, na ruim 20 jaar! “Ik geloof niet 
dat hij mijn naam nog wist, maar hij 
herkende me van gezicht. Hij herinner-
de zich zelfs dat hij een woning aan mij 
had verkocht in de wijk Westerkoog. Dat 
vind ik heel bijzonder en dat bevestigde 
mijn keuze voor Saen. Binnen een week 
of 4 was mijn huis verkocht, dat ging 
voorspoedig. Ook vonden we het ap-
partement dat we zochten. Dus ik ben 
heel tevreden over het hele traject van 
verkopen en kopen via Saen Garantie-
makelaars.”

Het klikt
“Ik loop nog wel eens langs bij Saen 
Garantiemakelaars. Hans delegeert 
nu meer, dat kan ook niet anders 
met meerdere vestigingen. Maar het 
contact is goed, er heerst een prettige 
werksfeer en dat voel je. Het kantoor in 
Koog aan de Zaan is goed bereikbaar, 
dat is ook een voordeel. En heel handig, 
Finenzo Hypotheken en Verzekeringen zit 
ernaast. Dus mijn laatste hypotheek heb 
ik daar afgesloten. Maar het allerbe-
langrijkste is dat het klikt en dat doet het. 
Dus ik heb mijn zoon ook geadviseerd 
om met Saen in zee te gaan. Hij woont 
nu in de wijk waar ik ook gewoond heb.”

Dankbaar gebruik van advies
“We wonen nog steeds heel fijn in het 
appartement dat we destijds kochten, 
vlakbij het kantoor van Saen Garantie-
makelaars. Het is onderdeel van een 
heel gewild kleinschalig appartemen-
tencomplex van 27 appartementen aan 
de Zaan. Bijna 5 jaar zit ik in het bestuur 

Harry de Jong, 68 jaar (19-02-1952) 
woont in Zaandam. Hij is getrouwd, 
heeft 2 kinderen (dochter en zoon) en 
4 kleinkinderen. Gepensioneerd, werkt 
sinds 2015 als trouwambtenaar van de 
gemeente Zaanstad. Is voorzitter van 
de Vereniging van Eigenaren (VvE de 
Dikkert) van het appartementencom-
plex waarin hij woont.
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van de Vereniging van Eigenaren, waar-
van de laatste 3 jaar als voorzitter. Ik ben 
er iedere week een aantal uren mee 
bezig. Als ik vragen heb, klop ik bij Hans 
aan en maak dankbaar gebruik van zijn 
advies.”
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“Wij hebben 
          alles in huis!”

“Op mijn veertiende wist ik al dat ik 
makelaar wilde worden” vertelt Hans. 
“Mijn vader was notaris en er kwamen 
regelmatig makelaars bij ons over de 
vloer met de mooiste verhalen. Ze kwa-
men overal, gingen lekker naar buiten, 
maakten van alles mee. Heel enthousi-
asmerend, dat wilde ik ook!” 

Stille afspraak
Na de MEAO en de HEAO begon 
Hans aanvankelijk als medewerker 
bancaire diensten bij de ING. “Maar 

de makelaardij bleef toch trekken” 
bekent hij. “Die combinatie van bin-
nen- en buitendienst, de motivatie 
om mensen te willen helpen, deed 
me besluiten om te switchen. Nu had 
ik de stille afspraak met mijn vader 
om niet in de Zaanstreek te beginnen 
uit oogpunt van concurrentie die na-
delig kon zijn voor zijn notariskantoor. 
Dus werd het aanvankelijk Sopar 
Makelaars in Purmerend en later 
Rijnland Makelaars in Waddinxveen 
waar ik het vak leerde.”

Beëdigd door de Rechtbank
In februari 1995 is Hans door de 
Rechtbank van Haarlem beëdigd tot 
makelaar/taxateur. “Een hele slechte 
ontwikkeling dat de bscherming 
van de makelaarstitel is komen te 
vervallen” meent hij. “De enige kwa-
liteitswaarborgen zijn er nog via de 
branchevereniging NVM.” Terug naar 
hoe het allemaal begon, na de beë-
diging werd Hans opgewacht door 
een collega met een fles champag-
ne. “Het was voor iedereen duidelijk 
dat ik voor mezelf zou beginnen.”

Toplocatie
Een kantoorpand vinden was destijds 
niet makkelijk in de Zaanstreek. Dat 
lukte uiteindelijk toch via een Alkmaar-
se makelaardij, op een toplocatie in 
Koog aan de Zaan. Op het kruispunt bij 
de Willem Alexanderbrug, tussen twee 
NS-stations, kocht Hans een winkel 
met een bovenwoning. “Dat moest 
natuurlijk volledig verbouwd worden 
en dat heeft wel even geduurd. Op de 
geboortedag van mijn jongste zoon, 
op 6 mei 1996 zijn we erin getrokken. 
Dat vergeet ik nooit. Officieel werd 
Saen Makelaars op 1 augustus 1995 
opgericht en hebben wij, tot wij het 
pand konden betrekken, op een tijde-
lijke locatie gezeten”.

In 1995 startte hij, samen met een compagnon, Saen 
Makelaars. Nu, 25 jaar later, blikken we terug én voor-
uit met oprichter en directeur Hans de Groot. Een man 
die groots durft te dromen en te doen maar met oog 
voor de menselijke maat. Dat resulteerde onder andere 
in maar liefst drie vestigingen in de Zaanstreek met 
een aangenaam werkklimaat. Een fijne sfeer waarin 
het team gedijt en waardoor Saen Garantiemakelaars 
staat als een huis. Wat drijft Hans? 
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Vliegende start
“Mijn eerste opdracht? Dat is een 
bijzonder verhaal. Daarvoor gaan we 
terug naar de tijd dat ik nog bij een 
makelaarskantoor in Zaandam werkte. 
Daar verkocht ik voor het Bouwfonds 
nieuwbouw op het Zaaneiland. Even 
voor de duidelijkheid, toen ik voor me-
zelf begon, heb ik geen klant van mijn 
werkgever meegenomen. Het Bouw-
fonds wilde dat ik doorging met de 
verkoop van de nieuwbouw en belde 
naar het kantoor waar ik dus niet meer 
werkte. Toch wilden ze met mij verder, 
zochten contact en verschaften mij 
tijdelijke kantoorruimte op het Zaanei-
land. Daarnaast kreeg ik alle taxaties 
van de Fortisbank en de Hypotheker. 
Dat zorgde voor een vliegende start. 
Aanvankelijk met een compagnon, 
later zijn we ieder ons weegs gegaan 
en ben ik doorgegaan met Saen 
Makelaars. Nadat mijn compagnon 
uittrad heb ik een nieuwe compagnon 
gevonden in onze hypotheekadviseur 
Baldwin Stuvel. Ik stuur de makelaardij 
aan en Baldwin de hypotheken- en 
verzekeringsafdeling onder de naam 
Finenzo Hypotheken & Verzekeringen. 
Op 1 juli 2007 zijn wij toegetreden tot de 
Garantiemakelaars formule en vanaf 
dat moment heten wij Saen Garantie-
makelaars”. 

Voorop lopen
“Garantiemakelaars was aanvankelijk 
een franchise-formule, nu is het een 
coöperatie. Dat betekent dat je me-
de-eigenaar bent, zonder winstoog-
merk. Er zijn dus geen aandeelhouders, 
het geld gaat terug naar de leden. Er 
zijn in totaal 63 kantoren, daarmee zijn 
we de grootste makelaarsformule in 
Nederland. We hebben dan ook een 
veel groter budget waardoor we op 
het gebied van innovatie voorop lo-
pen. En we werken samen. Zo hebben 
we momenteel een huis in verkoop in 
Huizen. Dat gaat via ons, in samenwer-
king met een Garantiemakelaar daar.”

Drie vestigingen, één organisatie
“Vijf jaar geleden, op 1 augustus 2015, 
namen wij de vestiging van Kee Ma-

kelaardij in Krommenie over”. En per 
1 december 2020, weer 5 jaar later, 
gaan wij een vestiging in het centrum 
van Zaandam openen, op de A.F. de 
Savornin Lohmanstraat 8. Drie vesti-
gingen in de Zaanstreek, dat is uniek! 
De samenwerking tussen de vestigin-
gen is super. We hebben het gebied 
verdeeld in regio’s, maar we zijn één 
organisatie. De opdracht gaat naar de 
vestiging in het betreffende werkge-
bied. Dat biedt als voordeel voor de 
klant dat er meer koop- en verkoop-
kansen zijn, daardoor staan we sterker, 
weten we meer, kunnen we meer.”

Goede sfeer, geen verloop
“Als ik kijk naar onze vestigingen, dan 
kan ik zeggen dat de sfeer bijzonder 
goed is. Dat is prettig werken, dat blijkt 
ook uit de vele sollicitaties die wij bin-
nenkrijgen. Zelfs als er geen vacatures 
zijn.” “Hans is een fijne werkgever” vindt 
naaste collega Sandra Blakenburg. 
“Hij denkt mee zowel in de werk- als in 
de privésfeer, heeft zelf ook kinderen. 
Als je een keer iets hebt, bijvoorbeeld 
een ziek kind, dan is daar ruimte voor. 
Er is hier nagenoeg geenverloop, wij 
zijn loyaal naar elkaar. Ik werk hier niet 
voor niets al bijna twintig jaar, dat zegt 
genoeg”.

Vieren in Warschau
Natuurlijk waren er ook dieptepunten 
in die 25 jaar. Zoals de crisis die begon 
in 2008. “Ja, die duurde tot 2015, weet 
Hans. “Daar zijn we gelukkig heel goed 
doorheen gekomen. We hebben van 
één collega afscheid moeten nemen. 
Maar we hebben het overleefd, dankzij 
de kwaliteit van onze dienstverlening. 
Hoogtepunten zijn er veel meer. De 
opening van ons 1e kantoor, waar ik 
niet bij kon zijn omdat mijn zoon werd 
geboren. Het tienjarig bestaan van 
Finenzo Hypotheken & Verzekeringen, 
wat wij gevierd hebben in Warschau, 
met alle collega’s en partners. Met 
zo’n veertig man in het vliegtuig en 
een eigen bus, vier dagen naar een 
bestemming waar nog niemand 
is geweest. Dit jaar zouden wij ons 
25-jarig bestaan vieren in Budapest, 

maar dat moeten we uitstellen door 
de Coronacrisis. Hopelijk gaan we 
volgend jaar.”

Onder één dak
Niet alleen de drie vestigingen van 
Saen Garantiemakelaars in de 
Zaanstreek behoren tot het domein 
van Hans de Groot. Er is nog veel meer! 
Neem nou Finenzo Hypotheken & Ver-
zekeringen, met vier vestigingen in de 
Zaanstreek en een in Amsterdam. Een 
van de vestigingen in de Zaanstreek 
bevindt zich in de Watertoren in As-
sendelft. Dan is er nog De Woonexpert, 
waar Saen Garantiemakelaars partner 
van is en van waaruit zij nieuwbouw 
verkopen, waaronder een groot nieuw-
bouwproject in Zaandam. En echt-
scheidingsbureau SamSam Scheiden, 
waar collega Martine Glebbeek con-
venanten opstelt voor de rechtbank 
en alimentatiekwesties regelt. Ook is 
Martine werkzaam als erfenisdeskun-
dige. Allemaal vanuit de Watertoren. En 
niet te vergeten pensioenen, die horen 
er ook bij. Je ziet het, lacht Hans, alles 
onder één dak. We 
hebben alles in 
huis!” 

- Interview met Hans de Groot, oprichter en directeur van Saen Garantiemakelaars - 9Thuis bij [vraagbaak voor woningzoekers]
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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 onderhandelingen.

Vandaar dat tal van sites van make-
laars en banken je voorzien van goede 
adviezen als het om het (voor het 
eerst) bezichtigen van huizen gaat. Op 
basis van onze eigen ervaring vind je 
hieronder ons lijstje met nuttige tips 
& goede raad, waarmee jij het ver-
schil 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 woning-
markt 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 verloopt de 
bezichtiging naar jullie gevoel nog zo 
haastig. Bovendien kun je ook gerust 
een tweede of meer bezichtigingen 
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.

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, 
omgeving, 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 
voorzieningen en gemeentelijke plan-
nen voor de infrastructuur? Is de buurt 
wel eens in het nieuws? En waarmee 
dan? Probeer in gesprek te komen met 
naaste buren en proef de sfeer.    

Wil je verder met het 
bezichtigde huis? 
Ben je serieus geïnteresseerd? Spreek 
dan af wanneer je zult reageren. Verwerk 
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 infor-
matie over wat een aankoopmakelaar 
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 koop-
contract geldig. 

>Tip: Hoewel het bouwkundig voor-
behoud sinds begin 2018 standaard in 
het voorlopig koopcontract staat, kun 
je deze periode goed benutten door 

Voorlopig koopcontract
Na de mondelinge koop onderteke-
nen jij en de verkoper het voorlopig 
koopcontract. Daarin staan de ontbin-
dende voorwaarden welke jij bij het 
uitbrengen van je bod hebt genoemd. 
Je moet erop toezien dat deze correct 
staan vermeld voordat je tekent. De 
meest gebruikte is die van ‘onder voor-
behoud 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 
periode 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 nettobedrag 
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 hypo-
theeklasten kunt besteden;

3. Bij energiebsparende maatregelen 
is een hogere lening mogelijk;

4. Dat geldt ook voor de aankoop van 
een ‘NulopdeMeter-woning’;

5. Vanaf 1 januari 2018 is het maxi-
male 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 overeenge-
komen koopsom, waarbij het laagste 
bedrag 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 combi-
natie met de maximale hypotheek 
(101% van de woningwaarde). 
Deze bijkomende kosten 
bedragen gemiddeld 6%, 
wat betekent dat je 6% uit 
eigen geld moet betalen.  
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, verkoper 
en de notaris ondertekend. Daarna 
onderteken je de hypotheekakte 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 schilderen, be-
hangen, 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! 
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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  
hypotheekrente en aflossing, in veruit de meeste  
gevallen over dertig jaar.

waren de hypotheekrentetarieven van 
bijna 13 procent begin tachtiger jaren. 
Of bijna 10 procent begin jaren negen-
tig. Bijna niet voor te stellen nu, maar 
toentertijd goed voor grote zorgen bij 
huizenbezitters.   

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 meer dan 600 miljard euro de 
hoogste ter wereld, terwijl er nauwelijks 
op wordt afgelost. Dat had alles te ma-
ken met de aflossingsvrije hypotheek 
die tot eind 2012 bestond. Sindsdien 
en met het oog hierop geldt met ingang 
van 2013 voor nieuwe hypotheken een 

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 Hypotheek-
garantie (NHG) af te sluiten en gelden er 
natuurlijk allerlei voorwaarden. 

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 maand-
last) 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 hypo-
theekrente als instrument om hun 
marktaandeel op de hypotheekmarkt 
te beïnvloeden.  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 op-
koopregeling van obligaties in financi-
ele markten van de ECB, de Europese 
Centrale Bank. Het andere uiterste 

14 Thuis bij [vraagbaak voor woningzoekers]



15Thuis bij [vraagbaak voor woningzoekers]

Fiscaal
Ondernemers weten het:  
je bent wettelijk verplicht 
om je administratie 7 jaar te 
bewaren; de zgn. Bewaar-
plicht. Maar ook voor par-
ticulieren-met-een-hypo-
theek is het langer bewaren 
van hun (fiscale) administra-
tie handig en verstandig.  
Zo blijkt uit het volgende. 

In dit verhaal staat het overgangs-
recht van de aflossingsvrije hypotheek 
centraal. Hadden jullie op 31 december 
2012 al zo’n hypotheek, dan kun je 
gebruik maken van het overgangsrecht 
en blijven de oude regels tot uiterlijk 
2044 van kracht. Sluit je je hypotheek 
over en leen je niks bij, dan verandert de 
renteaftrek dus niet. Hebben jullie plan-
nen voor een nieuwe woning en heb je 
daarvoor een  hyptheek nodig, dan is 
die datum van 31 december 2012, het 
toen hebben van een hypotheek en het 
kunnen aantonen daarvan dus cruciaal. 
Vanaf 2013 zijn de regels voor hypo-
theekrenteaftrek namelijk veranderd 
en mag je voor nieuwe leningen alleen 
rente aftrekken als je de lening binnen 
een vastgestelde periode en voor een 
minimumbedrag per jaar aflost, de zgn. 
aflossingsverplichting. 

Wie wat bewaart….
Heb je de hypotheek van voor 31 
december 2012 bij je huidige bank 
afgesloten, dan zullen ze daar over die 
informatie beschikken. Gebruikelijk is 
echter dat bij een nieuwe aanvraag alles 
opnieuw wordt bekeken en beoordeeld. 
Vandaar dat je bank je om verschillende 
stukken vraagt, zoals een loonstrook, 
een werkgeversverklaring, jaarcijfers als 
je zelfstandig bent en je paspoort. En 
dus ook je aangiftes voor de inkomsten-
belasting, inclusief die over 2012. Daar-
uit moet immers blijken of je al of niet 
gebruik kunt maken van het overgangs-
recht, wat bepalend is voor de hoogte 
van de renteaftrek en je maandlasten.  
En daarmee voor het al of niet kunnen 
verkrijgen van een hypotheek.  

Niets bewaard?
Heb je die belastingaangifte over 2012 
niet meer, dan vang je bot bij de Belas-
tingdienst. Die hanteert namelijk een 
bewaartermijn van 5 jaar. Een verzoek 
indienen om de aangifte over 2012 als-
nog in handen te krijgen kan wel, maar 
dat duurt al gauw een maand of twee. 
Lastig als je een huis op het oog hebt 
of zelfs al verder bent met de onder-
handelingen. Wat eventueel ook kan is 
dat je bij je eigen bank het jaaroverzicht 
over 2012 opvraagt. Dat kan echer niet 
bij elke bank, want ook banken bewaren 
niet langer dan 5 jaar. Waarmee het nut 
van het langer bewaren van je fiscale 
administratie dus volop is aangetoond.   

(Bron: o.a. Belastingdienst)

aflossingsplicht. Ook gaat de overheid, 
aldus het regeerakkoord van kabinet 
Rutte III,  vanaf 2020 de hypotheek-
renteaftrek 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 omstandig-
heden 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.
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Nederland staat aan het begin van een 
energietransitie. Huiseigenaren krijgen 
daarmee te maken. Het verduurzamen van 
een nieuwe woning is een uitdaging, maar 
het kan lonen om je erin te verdiepen.

De overheid heeft als doel gesteld de CO2-uit-
stoot uitstoot in 2050 met 95% te verminderen 
ten opzichte van 1990 (bron: rijksoverheid). Dit 
vereist aanpassingen aan vrijwel alle woningen 
in Nederland. De overheid schiet burgers te 
hulp met een reeks maatregelen, waaronder 
subsidiemogelijkheden voor particuliere hui-
zenbezitters. Ondanks de onzekerheid over de 
aard en de kosten van de overheidsmaatregelen 
hoef je als huiseigenaar niet te wachten, maar 
kun je zelf alvast aan de slag met energiebespa-
ringsmaatregelen.

Geen spijt 
Veel van die maatregelen om energie te be-
sparen zijn eenvoudig te realiseren. Zeker in 
wat oudere huizen valt veel duurzame winst te 
behalen.

Droomhuis gevonden
Heb je een huis op het oog? Doe de Green-
Home HuisScan (Rabobank.nl/greenhome.nl) 
en krijg inzicht in interessante energiebespa-
rende maatregelen die bij dat huis toepasbaar 
kunnen zijn. Rabobank biedt de optie van het 
Groendepot bij de hypotheek, een bouwdepot 
speci� ek voor het nemen van energiebesparen-
de maatregelen. Dit is een aparte rekening 

bij het afsluiten van je hypotheek. Een voordeel 
is dat je na het afsluiten kunt kiezen aan welke 
groene maatregelen je het gereserveerde geld 
besteedt. En dat je het geld maximaal twee jaar 
lang kunt reserveren op deze rekening. En er is 
meer mogelijk! Tijdens een persoonlijk gesprek 
met een � nancieel adviseur ontdek je wat je 
kunt doen om jouw huis te verduurzamen.

Rabobank wil het huiseigenaren zo gemakkelijk 
mogelijk maken om hun woning te verduurza-
men. Daarmee komt niet alleen een klimaat-
neutraal Nederland een � inke stap dichterbij, 
het is op termijn vaak ook nog eens goed voor 
je portemonnee.

Investeren in een 
         duurzame woning

Wil je meer informatie?
Kijk dan eens op Rabobank.nl/duurzaamwonen 

of maak een afspraak met één van onze Erkend 

adviseurs Duurzaam Wonen Rabobank Zaanstreek. 

Telefonisch zijn onze adviseurs te bereiken 

op 075 890 30 30.

Een aandeel in elkaar

Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/hypotheken

Je zoekt al een tijdje naar je droomhuis en ineens heb je het gevonden. Maak dan snel een
afspraak bij Rabobank Arnhem en Omstreken. Onze financieel adviseur vertelt je direct of
je het kan betalen en wat je maandlasten dan zijn. 

Maak een afspraak. En stel al je woonvragen.

Rabobank Arnhem en Omstreken   www.rabobank.nl/arnhem   (026) 371 44 44

met je droomhuis
in gedachten.

Maak een
afspraak

Een aandeel in elkaar

Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/hypotheken

Je zoekt al een tijdje naar je droomhuis en ineens heb je het gevonden. Maak dan snel een
afspraak bij Rabobank Arnhem en Omstreken. Onze financieel adviseur vertelt je direct of
je het kan betalen en wat je maandlasten dan zijn. 

Maak een afspraak. En stel al je woonvragen.

Rabobank Arnhem en Omstreken   www.rabobank.nl/arnhem   (026) 371 44 44

met je droomhuis
in gedachten.

Maak een
afspraak

WONINGEN PER DAG
MOETEN TOT 2050 
ENERGIENEUTRAAL
GEMAAKT WORDEN.

VAN DE HUISEIGENAREN
HEEFT EEN A- OF B-LABEL
VOOR DE WONING 25%
HEEFT EEN E-LABEL OF MINDER.

VAN DE HUIDIGE WONINGEN
ZAL ER IN 2050 NOG STAAN EN 
MOET VERDUURZAAMD WORDEN.

HEEFT NIET DE FINANCIËLE
MIDDELEN OM MAATREGELEN
TE NEMEN OF BESTEEDT HET 
GELD LIEVER ANDERS.

In 2050 moet onze energievoorziening bijna helemaal klimaat-

neutraal zijn. Om dat te bereiken zijn er nog heel wat stappen 

te zetten. Ook voor mensen met een eigen woning.

550 75%

33% 28%

CIJFERS
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Nederland staat aan het begin van een 
energietransitie. Huiseigenaren krijgen 
daarmee te maken. Het verduurzamen van 
een nieuwe woning is een uitdaging, maar 
het kan lonen om je erin te verdiepen.

De overheid heeft als doel gesteld de CO2-uit-
stoot uitstoot in 2050 met 95% te verminderen 
ten opzichte van 1990 (bron: rijksoverheid). Dit 
vereist aanpassingen aan vrijwel alle woningen 
in Nederland. De overheid schiet burgers te 
hulp met een reeks maatregelen, waaronder 
subsidiemogelijkheden voor particuliere hui-
zenbezitters. Ondanks de onzekerheid over de 
aard en de kosten van de overheidsmaatregelen 
hoef je als huiseigenaar niet te wachten, maar 
kun je zelf alvast aan de slag met energiebespa-
ringsmaatregelen.

Geen spijt 
Veel van die maatregelen om energie te be-
sparen zijn eenvoudig te realiseren. Zeker in 
wat oudere huizen valt veel duurzame winst te 
behalen.

Droomhuis gevonden
Heb je een huis op het oog? Doe de Green-
Home HuisScan (Rabobank.nl/greenhome.nl) 
en krijg inzicht in interessante energiebespa-
rende maatregelen die bij dat huis toepasbaar 
kunnen zijn. Rabobank biedt de optie van het 
Groendepot bij de hypotheek, een bouwdepot 
speci� ek voor het nemen van energiebesparen-
de maatregelen. Dit is een aparte rekening 

bij het afsluiten van je hypotheek. Een voordeel 
is dat je na het afsluiten kunt kiezen aan welke 
groene maatregelen je het gereserveerde geld 
besteedt. En dat je het geld maximaal twee jaar 
lang kunt reserveren op deze rekening. En er is 
meer mogelijk! Tijdens een persoonlijk gesprek 
met een � nancieel adviseur ontdek je wat je 
kunt doen om jouw huis te verduurzamen.

Rabobank wil het huiseigenaren zo gemakkelijk 
mogelijk maken om hun woning te verduurza-
men. Daarmee komt niet alleen een klimaat-
neutraal Nederland een � inke stap dichterbij, 
het is op termijn vaak ook nog eens goed voor 
je portemonnee.

Investeren in een 
         duurzame woning

Wil je meer informatie?
Kijk dan eens op Rabobank.nl/duurzaamwonen 

of maak een afspraak met één van onze Erkend 

adviseurs Duurzaam Wonen Rabobank Zaanstreek. 

Telefonisch zijn onze adviseurs te bereiken 

op 075 890 30 30.

Een aandeel in elkaar

Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/hypotheken

Je zoekt al een tijdje naar je droomhuis en ineens heb je het gevonden. Maak dan snel een
afspraak bij Rabobank Arnhem en Omstreken. Onze financieel adviseur vertelt je direct of
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WONINGEN PER DAG
MOETEN TOT 2050 
ENERGIENEUTRAAL
GEMAAKT WORDEN.

VAN DE HUISEIGENAREN
HEEFT EEN A- OF B-LABEL
VOOR DE WONING 25%
HEEFT EEN E-LABEL OF MINDER.

VAN DE HUIDIGE WONINGEN
ZAL ER IN 2050 NOG STAAN EN 
MOET VERDUURZAAMD WORDEN.

HEEFT NIET DE FINANCIËLE
MIDDELEN OM MAATREGELEN
TE NEMEN OF BESTEEDT HET 
GELD LIEVER ANDERS.

In 2050 moet onze energievoorziening bijna helemaal klimaat-

neutraal zijn. Om dat te bereiken zijn er nog heel wat stappen 

te zetten. Ook voor mensen met een eigen woning.

550 75%

33% 28%

CIJFERS
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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 beginnen: 
je hebt meer keus, bij de bezichtiging 
kun je de sfeer beter proeven en er zijn 
vaker bijzondere of charmante details. 
Nadelen zijn het eventuele achterstalli-
ge 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 mogelijkheden 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 
afhankelijk van vrije tijd en twee rech-
terhanden. 
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ZIJLSTRA SCHIPPER ARCHITECTEN

“Waar jij je 
     thuis voelt”
Wij staan voor je klaar. Iedere ontwerpuitdaging pakken we met beide handen 
aan. We geven advies, leggen uit en maken het visueel. We begrijpen als geen 
ander dat iedere organisatie uniek is, en iedere persoon en ieder gezin zijn 
eigen wensen heeft.

We inspireren en adviseren om voor en mèt jou een nieuwe omgeving vorm te 
geven. Neem vrijblijvend contact met ons op!

PAKHUIS SAIGON • VEERDIJK 40A, 1531 MS WORMER • 075 - 616 55 66 • WWW.ZIJLSTRASCHIPPER.NL
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De bouwtekening  
is er nu ook in 3D

Bij nieuwbouw en een verbouwing heb je een bouwte-
kening nodig om een vergunning bij je gemeente 
aan te vragen. Zelf heb je met zo’n tekening 
ook meer inzicht in wat en hoe er precies 
gebouwd of verbouwd gaat worden en 
je kunt er offertes bij aannemers mee 
aanvragen. Sinds enige tijd kun je een 
bouwtekening ook in 3D laten maken 
en dat heeft nogal wat voordelen.

Bij serieuze interesse in een nieuwbouw-
huis krijg je naast een brochure ook een 
bestek met daarin technische details en 
omschrijvingen, alsmede een aantal ver-
schillende bouwtekeningen. Daarbij is de 
plattegrondtekening in eerste instantie 
de belangrijkste, omdat daar alle afme-
tingen op staan. Van de hal, de gang en 
de kamers. En ook van de keuken, de 
slaapkamers, de badkamer en de zolder.  
Ook zie je waar de ramen en deuren 
komen, de stopcontacten en lichtpunten, 
de radiatoren en het sanitair. Zo kun je 
goed zien of jouw huisraad in het huis 
past en kun je plannen voor de inrichting 
gaan maken. Een belangrijk moment. Je 
krijgt trouwens nog meer tekeningen: 
een van de technische installatie, een 
situatietekening, een doorsnedetekening 
en tekeningen van de gevels. 

Betere indruk
Na decennialang met de hand vervaar-
digen van bouwtekeningen, nam de 
computer dit werk over met behulp van 
speciale tekenprogramma’s (AutoCAD, 
computer aided design). Inmiddels heeft 
de 3D-bouwtekening zijn intrede ge-
daan, als aantrekkelijk alternatief voor 
al die grote stapels papieren bouwte-
keningen. Niet alleen vanwege het om 
milieuredenen willen afzien van een 
teveel aan papier, maar ook omdat de 

3D-bouwtekening op de computer een 
nieuwbouwhuis in totaal en in al zijn 
onderdelen in drie dimensies laat zien: 
plattegrond, doorsnede en aanzicht. 
Daardoor krijg je een veel betere indruk 
van hoe jouw nieuwbouwhuis er van 
binnen en buiten in werkelijkheid uit 
komt te zien; een indruk die nog verder 
wordt versterkt door de verschillende 
3D-tekeningen die er zijn:  
  
Maquette -  virtueel op de computer;
Exterieur -  beeld van buitenkant huis 

en de omgeving;
Interieur -  interieurimpressie waar-

mee je je kunt uitleven 
met de inrichting;

Plattegrond -  indeling huis en verdiepin-
gen van bovenaf gezien;

Birdview -  overzicht in vogelvlucht 
van het project en de hui-
zen, wegen, etc. daarin;  

Animatie -  3D-animatie die alle hoe-
ken van het interieur en/
of de wijk toont.

Voordelen
Wat zijn de verdere voordelen van een 
3D-bouwtekening ten opzichte van een 
papieren exemplaar? Allereerst kun je 
met een 3D-tekening sneller en beter 
controleren of het plan naar jouw wen-
sen is. Daardoor kun je eventuele mis-
sers al in een vroeg stadium voorkomen 
en rechtzetten. Een tweede voordeel is 
dat je met een 3D-tekening veel beter 
kunt zien welke en hoeveel bouwmate-
rialen er nodig zijn. Daarmee voorkom 
je dat er teveel wordt ingekocht en 
bespaar je geld. Verder kun je met een 
3D-tekening ook een virtuele tour door 
je toekomstige huis maken, waardoor 
jullie al snel een goed idee hebben 
van hoe het huis eruit komt te zien en 
daarop commentaar kunnen geven. En, 
niet onbelangrijk, een 3D-bouwtekening 
is dankzij de software vaak goedkoper 
dan een papieren versie.  

Louter voordelen dus. Heb je plannen 
om een huis te laten bouwen? Of heb je 
interesse in een huis in een toekomstig 
nieuwbouwproject? Vraag dan of een 
3D-bouwtekening beschikbaar is of 
gemaakt kan worden. Daar heb je zeker 
plezier van!     
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We inspireren en adviseren om voor en mèt jou een nieuwe omgeving vorm te 
geven. Neem vrijblijvend contact met ons op!

PAKHUIS SAIGON • VEERDIJK 40A, 1531 MS WORMER • 075 - 616 55 66 • WWW.ZIJLSTRASCHIPPER.NL



22 Thuis bij [vraagbaak voor woningzoekers]

Industrieweg 7C, 1556 JN Assendelft • 075 - 202 38 66 • info@allbouwzaanstad.nl • www.allbouwzaanstad.nl

WIE ZIJN WIJ
All-bouw Zaanstad is al sinds 2009 een 
betrouwbaar en meedenkend bedrijf met 
allround vakmensen in dienst en een groep 
trouwe onderaannemers om zich heen.
Vol enthousiasme pakken wij elk project 
aan. Van een kleine storing tot een groot 
project. Wij zijn lid van Bouwend Nederland 
en een SBB erkend leerbedrijf. Dit houdt 
in dat wij aan diverse criteria voldoen om 
leerlingen te kunnen opleiden en zo 
onze vakkennis mogen doorgeven.

ONDERHOUD
Van werkzaamheden binnen het dagelijkse 
onderhoud, zoals het sluitend en/of 
gangbaar maken van deuren, tot het 
uitvoeren van werkzaamheden binnen 
het groot onderhoud, zoals vervangen van 
buitengevel kozijnen i.v.m. houtrot.

RENOVATIE
Het aanpassen van een gebouw aan de 
eisen van deze tijd o.a. op het gebied van 
duurzaamheid of brandveiligheid.

Voorbeelden zijn een dakrenovatie waar- 
bij de kap geïsoleerd wordt van buitenaf, 
het vervangen van enkel glas voor dubbel 
glas of het compleet renoveren van een 
badkamer.

VERBOUW
Het plaatsen en/of uitbreken van muren of 
het uitbreiden van een woonruimte d.m.v. 
een dakkapel/-opbouw of aanbouw. 
 

Alles voor uw 
       verbouwing  
   onder één dak
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De bouwkundige  
keuring  

Sinds begin dit jaar staat het ontbindende voorbehoud 
van een bouwkundige keuring standaard in het voorlopig 
koopcontract vermeld, als de makelaar tenminste bij een 
van de brancheorganisaties is aangesloten. Daarmee ben 
je als huizenkoper beter beschermd tegen verborgen ge-
breken en hoge reparatiekosten. 

Het opnemen van de bouwkundige 
keuring als ontbindend voorbehoud in 
het koopcontract schoot er de laatste 
jaren steeds meer bij in. Sterker, bij 
aankopen van woningen na 2012 had 
nog slechts een schamele 20 procent (!) 
van de kopers deze voorwaarde in het 
koopcontract laten opnemen. Daarmee 
liepen zij een enorm risico op verborgen 
gebeken en hoge reparatiekosten. En 
restte spijtoptanten alleen nog de mo-
gelijkheid van de wettelijke drie dagen 
bedenktijd om onder het koopcontract 
uit te komen. 

Voor jou tien anderen
Deze ontwikkeling, afgezet tegen de 
huidige oververhitte woningmarkt, 
gaf steeds meer zorgen bij make-
laars, consumentenorganisaties en de 
overheid. Met zoveel kijkers per te koop 
staande woning is de druk bij gega-
digden immers enorm groot. Daardoor 

bezweek menigeen voor de verleiding 
van het kunnen bemachtigen van een 
huis en werd vaak tegen beter weten 
in afgezien van het opnemen van de 
bouwkundige voorwaarde. Voor jou tien 
anderen, nietwaar? 

Standaard
Deze situatie zorgde in 2017 voor 
kamervragen van de PvdA-fractie in 
de Tweede Kamer, waarop het minis-
terie van Binnenlandse Zaken onder-
zoek deed en het initiatief nam om 
de brancheverenigingen NVM, VBO 
Makelaar, VastgoedPRO, de Vereniging 
Eigen Huis en de Consumentenbond te 
vragen om dit bouwkundig voorbehoud 
voortaan standaard in de tekst van het 
voorlopig koopcontract op te nemen. 
Nu maken de aangesloten makelaars 
gebruik van nieuwe koopovereenkom-
sten, met daarin naast het voorbehoud 
van financiering, ook het bouwkundig 

voorbehoud. Verplicht is dit bouwkundig 
voorbehoud overigens niet. Zo kan de 
koper ervan afzien omdat hij bijvoor-
beeld weet dat de woning recent ingrij-
pend is verbouwd en kan de verkoper 
het voorbehoud weigeren.         

De bouwkundige keuring
Neem voor de keuring een gecerti-
ficeerd inspectiebureau in de arm, 
met rapporten die door de Nationale 
Hypotheek Garantie, Stichting Waar-
borgfonds Eigen Woning en alle bij de 
AFM (Autoriteit Financiële Markten) 
aangesloten financiële dienstverleners 
worden erkend. Tijdens de keuring 
bekijkt de bouwkundige het gehele 
huis en eventuele opstallen van boven 
naar beneden en aan de binnen- en 
buitenkant. Daarbij wordt alleen visueel 
gekeurd; er wordt niets weggebroken 
om ergens achter te kijken, maar er 
wordt wel op het dak gekeken en via 
luiken en kruipruimtes wordt de vloer 
geinspecteerd. Daarna stelt de bouw-
kundige een rapport met kostenbegro-
ting voor reparaties op. Het is vervol-
gens aan de koper om te bepalen of hij 
de koop doorzet of ervan afziet, waarbij 
hij in het laatste geval kan terugvallen 
op het voortaan standaard opgenomen 
bouwkundig voorbehoud. 
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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 het aardgasloze 
nul-op-de-meter-huis.

In 2050 moet het zover zijn; het einde 
van het aardgastijdperk, aldus ambiti-
euze 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 infor-
matie over techniek, kosten en wie de 
rekening betaalt. Het laten verwijderen 
van je aardgasgestookte HR ketel, 
warmwatervoorziening en  gasfornuis, 
in ruil voor de aanschaf en installatie 
van een warmtepomp, zonnepanelen 
en een elektrische kookplaat, loopt na-
melijk flink in de papieren. Logisch dus 
dat de vraag naar wie dat zal betalen 
regelmatig 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-huis 
gaat het om een aardgasloos huis 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 huis te 
hebben die is afgekoppeld van het aard-
gasnet. Verder moet het huis optimaal 
geïsoleerd en praktisch luchtdicht zijn 
en een EPS (energie prestatie certifi-
caat) hebben dat is verstrekt door een 
gecertificeerde adviseur. Dit EPS moet 
vermelden dat de opgewekte en ver-
bruikte 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-huis al zeer laag is 
door de optimale isolatie, is het tevens 
belangrijk dat die energie zo energie-
zuinig mogelijk wordt opgewekt en dat 
de bewoners zuinig met die energie 
omgaan. 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 warm-
tepomp omgezet in energie, wat zorgt 
voor een hogere watertemperatuur 
waarmee je jouw huis en tapwater kunt 
verwarmen. De warmtepomp heeft een 
voorraadvat, is ongeveer even groot als 
een hoge koelkast en wordt aange-
sloten op vloer- of wandverwarming 
of speciale radiatoren. Deze zgn. lage 
temperatuurverwarming biedt voldoen-
de comfort door de hoge isolatiewaarde 
van het huis.

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-
warmtepomp kost circa 15.000 euro, 
wat ook weer wordt veroorzaakt door 
de omvangrijke installatiewerkzaam-
heden.

Nederland gaat  
van het aardgas af 
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Energielabel  
Energielabels zijn er voor huizen, auto’s en huishoude-
lijke apparaten. Ze geven informatie over hoe een huis is 
geïsoleerd, hoeveel brandstof een auto verbruikt en hoe 
energiezuinig apparatuur is. Naast informatief, wil de 
overheid via het energielabel vooral stimuleren dat hui-
zen beter worden geïsoleerd, apparatuur energiezuiniger 
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 kleuren 
van groen t/m rood aan hoe energiezui-
nig 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 nega-
tieve invloed op de verkoopkansen en 
opbrengst van je huis. 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 energielabelvoorhui-
sen.nl en via de volgende stappen:
• Log in met DigiD;
•  Huisgegevens controleren en waar 

nodig aanpassen;
• Voeg het bewijs toe aan het online  
 huisdossier; 
• Selecteer een erkend deskundige   
 die dit bewijs controleert;

• Verstuur de gegevens;
•  Waarna je het definitieve 
 energielabel ontvangt.

Energieadvies
Op  energielabelvoorhuizen.nl kun je 
een erkende deskundige selecteren. Na 
controle van je gegevens en goedkeu-
ring 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 verbeteren door te 
investeren in energiebesparing, raad-
pleeg dan het internet en kijk bijvoor-
beeld op maatwerkadviesvoorhuizen.nl. 
Daar kun je een uitgebreid energiead-
vies 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 
energielabel betekent echter ook voor-
deel bij de verkoop van je huis. Recent 
meldde de consumentensite Wegwijs 
dat bij vergelijkbare huizen 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 warm-
tepomp. 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 woon-
wijken 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 eraan 
kan straks de verkeerde keuze zijn.
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Altijd dichtbij 

U kunt bij ons terecht in 3 passeer-
locaties: een in het hartje van 
Zaandam, een langs de prachtige 
Zaan in Wormerveer en een in de 
watertoren van Assendelft, waar u 
een fantastisch uitzicht heeft over 
deze mooie streek.

Fullservice

Onze twee notarissen, Vincent Bos 
en Rik Jacobs, worden ondersteund 
door een team van kandidaat- 
notarissen, notarieel juristen en 
medewerkers. Samen vormen we 
een team van 29 specialisten die 
u op ieder notarieel rechtsgebied 
kunnen adviseren.

Helder

Zaannotarissen is onafhankelijk, 
betrokken, betrouwbaar, open, 
klantgericht. En daarbij staat 
vooral helderheid in duidelijke 
adviezen bij ons centraal. Omdat 
wij weten dat u dat belangrijk 
vindt. En wij net zo goed.

Zaannotarissen is het bekendste en grootste notariskantoor in de Zaanstreek. Ontstaan uit meerdere 
gerenommeerde Zaanse notariskantoren zijn wij diep geworteld in de Zaanse samenleving. 

GEWOON ZAANS GEWOON GOED

Zaandam

Zeemansstraat 21

1506 CS Zaandam

Wormerveer

Zaanweg 66

1521 DM Wormerveer

Assendelft - Watertoren

Communicatieweg Oost 12-9h

1566 PK Assendelft

075 – 681 80 80

info@zaannotarissen.nl 

www.zaannotarissen.nl

Wij zijn
helemaal thuis
in de Zaanstreek.

GEWOON ZAANS GEWOON GOED

22544_ZN_Adv_ThuisBij_A4_DEF.indd   1 30-03-20   10:00
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Een notaris is onpartijdig en wordt 
benoemd door de Koning. Naast het op-
stellen en ondertekenen van akten voor 
particulieren (personen- en familie-
recht), doet hij dat ook inzake onroe-
rendgoedrecht (o.a. koop- en hypo-
theekakten). Voor bedrijven, stichtingen 
en verenigingen stelt hij  oprichtings-
akten, statutenwijzigingen, akten van 
overdracht 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 onder-
tekenen (‘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.

 

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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Als u gaat scheiden, dan breekt een onzekere periode aan. 

Red ik het financieel? … Hoe regelen we het goed voor de 

kinderen? … Waar ga ik wonen? 

SamSam Scheiden begeleidt u in dat proces. Zowel u als uw 

ex-partner staan we met raad en daad terzijde. De onderlig-

gende bedoelingen, wensen en belangen staan bij ons centraal. 

De pijlen zijn gericht op het inrichten van de toekomst. 

Zeker als u kinderen heeft is dit essentieel. Onze doelstelling is 

om samen tot een goed resultaat te komen, samen werken we 

aan de beste oplossing.

Samen op zoek naar 
ieders eigen geluk

Martine Glebbeek RFEA • Tel: 06-82 65 50 29 • info@samsamscheiden.nl • voor meer informatie: www.samsamscheiden.nl
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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 optimis-
tische 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 over-
zien zijn, verandert dat ingrijpend bij 
vervangen van een draagbalk, monte-
ren 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 
-berekeningen en wisselende weersin-
vloeden. 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 je woning. 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 aange-
scherpte leenregels waarbij je binnen 
de 100 procent van de marktwaarde 
van het huis moet blijven. Alleen bij 
verbouwingen met energiebesparen-
de effecten kun je tot 106 procent 
van de marktwaarde gaan, maar lang 
niet overal. Vraag dus vooraf naar de 
mogelijkheden en houd er rekening 
mee dat de woning 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 jullie ideale woning te 
genieten. 
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Wat komt er allemaal bij kijken wanneer 
u als erfgenaam wordt aangewezen? 
Welke keuzes heeft u in deze positie? En 
wat moet er allemaal worden geregeld 
bij overlijden? Het zijn zaken waar we 
niet dagelijks over nadenken, maar die 
wel belangrijk zijn. 

Het is van groot belang om goed te bekij-
ken wie bevoegd is om de nalatenschap 
af te wikkelen. Alle erfgenamen dienen 
in principe samen zorg te dragen voor de 
afwikkeling van de nalatenschap tenzij 
er een executeur is aangewezen. Soms 
kan het een hoop zorgen schelen als een 

deskundige zich over de afwikkeling buigt. 
Vaak denkt men dat dit via de notaris 
moet, maar dat is niet zo. U kunt hiervoor 
ook een andere deskundige inschakelen, 
dit scheelt weer in de kosten.

Als erfgenaam heeft u verschillende mo-
gelijkheden: U kunt de nalatenschap zuiver 
aanvaarden, maar er ook voor kiezen om het 
beneficiair (onder voorbehoud) te aanvaar-
den. Ook is het mogelijk de nalatenschap 
te verwerpen. Als er meer schulden dan 
bezittingen zijn, kan het bij zuivere aanvaar-
ding gebeuren dat u wordt opgezadeld met 
de schulden van de overledene. 

Het is daarnaast heel belangrijk dat ook 
de belastingzaken worden afgerond. De 
laatste aangifte inkomstenbelasting moet 
worden ingediend, maar men krijgt ook 
te maken met erfbelasting. Hiervoor zijn 
vrijstellingen en er gelden verschillende 
tarieven, afhankelijk van de relatie van de 
erfgenamen met de overledene.

Wilt u meer weten over uw nalatenschap 
of de afwikkeling van een nalatenschap? 
Neem gerust contact met mij op, 
telefoonnummer 06-51187925 of 
martine@erfenisdeskundige.nl

Hoe werkt een afwikkeling 
van een nalatenschap?

Martine Glebbeek RegisterExecuteur en Estate Planner • www.erfenisdeskundige.nl
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Subsidies voor energiebesparende maat-
regelen 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 vindin-
gen en inzichten van de laatste tijd maken 
echter duidelijk dat je als woningbezitter 
steeds meer op energie kunt besparen en 
het milieu steeds beter kunt helpen. 

Tegelijk word je geconfronteerd met kre-
ten als ‘energieneutraal’, ‘nul op de meter’ 
en ‘Nederland van het gas af’. Verwarrend, 
als je plannen hebt om in energiebespa-
ring voor je huis te investeren. 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 artikelen beperken wij ons 

tot de mogelijkheden voor particuliere 
woningbezitters. Woon je in een apparte-
ment, dan is het goed te weten dat er ook 
subsidieregelingen voor VvE’s (Verenigin-
gen 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 warmtepompen, zonne-
boilers, 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 Energiebespaarfonds van de 
Rijksoverheid, Rabobank, ASN Bank en 
de Council of Europe Development Bank 
(CEB), kun je tegen een aantrekkelijke 

rente (op moment van schrijven 2,3% 
voor 10 jaar) een lening afsluiten voor 
woningisolatie, een warmtepomp, zonne-
panelen, HR (hoog rendement)-beglazing, 
zonnepanelen 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-woning kun je 
over een langere periode lenen: maximaal 
40.000 euro per woning voor een Zeer 
Energiezuinig pakket en maximaal 50.000 
euro voor een nul op de meter-woning, 
beide met een looptijd van 15 jaar.

Sommige gemeenten hanteren daarnaast 
ook nog een Stimuleringsregeling van 
de SVN, de stichting Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederlandse gemeen-
ten. Vraag daarvoor bij je gemeente naar 
de mogelijkheden.  

Green Loans
Onder deze naam biedt dit Nederlandse 
bedrijf, onderdeel van ABN AMRO, lenin-
gen 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 profes-
sioneel advies bij de verduurzaming van je 
woning 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, 
onszelf 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. Een overzicht.

Energiebesparing 
en subsidies
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UW WONING NAAR 

‘NUL-OP-DE-METER’
ONTDEK DE VOORDELEN!

Wilt u met uw woning naar ‘nul-op-de-meter’ dan 
ondersteunen wij het volledige proces om dit te 
bereiken. Ons stappenmodel laat duidelijk zien wat 
de verschillende projectfases zijn. U kunt starten 
met het Energieplan. Daarna besluit u of u verder 
gaat met het project en in welke vorm. Wij advise-
ren en begeleiden u zorgvuldig tijdens dit traject. 
De belangrijkste stappen worden toegelicht:

1. Energieplan van uw woning
Met ons professionele Energieplan weet u direct 
wat de mogelijke energiebesparingen zijn voor uw 
huis. Op welke wijze uw woning van het gas af kan 
en/of ‘nul-op-de-meter’ kan bereiken. Ons Ener-
gieplan bevat een aantal innovatieve oplossingen 
en bijbehorende investeringen. Ook geven we aan 
welke subsidies en fiscale regelingen mogelijk zijn.

Nadat u het rapport heeft ontvangen kunt u 
besluiten verder te gaan met verduurzamen van 
uw huis.

2. Uitvoering van het project
Afhankelijk van uw wensen kunnen wij het project 
gefaseerd of volledig turn-key opleveren. U wordt 
volledig ontzorgd. Wat houdt dat concreet in:
• Wij zorgen dat alle werkzaamheden binnen  
 afzienbare tijd worden uitgevoerd. Wij zijn nauw  
 betrokken en u heeft één vast aanspreekpunt.
• Alle berekeningen en ontwerpen worden   
 nader uitgewerkt. 
• Onze installateurs zijn professionals en gaan  
 bekwaam en netjes te werk. Wij zorgen dat  
 alle werkzaamheden binnen afzienbare tijd  
 worden uitgevoerd.

3. Oplevering & monitoring
Onder onze begeleiding worden alle werkzaamhe-
den opgeleverd. We controleren het opgeleverde 
resultaat en dat alle installaties naar verwachting 
functioneren. MHEZ (MijnHuisEnergieZuinig) zorgt 
in de laatste fase voor het inregelen van uw nieuwe 
installatie(s), dat is van groot belang voor een maxi-
male energieprestatie.

 We doen wat is beloofd!

Met onze unieke dashboard monitoren we de 
werking en de energieprestaties van uw systeem 
in uw woning. De energiebesparingen zijn direct 
inzichtelijk en aantoonbaar. U kunt genieten van uw 
energiezuinige huis.

MijnHuisEnergieZuinig • Koog aan de Zaan • info@mijnhuisenergiezuinig.nl • www.mijnhuisenergiezuinig.nl

Wilt u meer weten over onze 
dienstverlening, neem dan gerust 

contact met ons op:

     06-510 470 78
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Duurzaam bouwen. 
Hoe doe je dat?

Wat is dat eigenlijk: duurzaam bouwen? Volgens de overheid heb-
ben we het dan over een nieuw gebouwd huis waarin op ener-

gie, (schaarse) materialen en water is en wordt bespaard. 
Een huis met een gezond binnenmilieu, dat weinig hinder 

oplevert qua licht en geluid, niet tot vervuiling leidt 
(CO2-uitstoot) en uit materialen bestaat die je kunt 
hergebruiken. 

Ofwel, een huis dat optimaal geïsoleerd, behaaglijk en comfortabel is en dat vol-
doet aan al je wensen qua woonomgeving en uitzicht. Een huis waar je nooit meer weg wilt, met een gezond en plezierig 
binnenklimaat, zeer energiezuinige voorzieningen op gebieden als verwarmen, koelen, ventileren en koken, en een zo laag 
mogelijk waterverbruik. Toekomstbestendig dus. 

Duurzaam bouwen
Prachtig allemaal en zeer aantrekkelijk, al was 
het maar omdat je met al die zuinigheid niet 
alleen milieubewust leeft en gezond en comfor-
tabel woont, maar ook dat je flink op je kosten 
voor energie en water bespaart. Bij duurzaam 
bouwen onderscheiden we drie verschillende 
woningtypes: een lage energiewoning, een nul 
energiewoning en een passief huis:

•  Lage energiewoning: compacte afmetingen, 
extra geïsoleerde buitenmuren, verbruik van 
gem. 50kWh per m² vloeroppervlak per jaar;

•  Nul energiewoning: energiegebruik tenmin-
ste nul, er wordt niet meer energie verbruikt 
dan wat uit duurzame bronnen afkomstig is;

•  Passiefhuis: minimaal warmteverlies door 
optimale isolatie en luchtdichtheid, warmte 
wordt teruggewonnen via het ventilatiesys-
teem, optimaal gebruik van warmtewinst uit 
de bodem en via de zon, geen conventioneel 
verwarmingssysteem, energiebehoefte ± 4x 
lager dan in een gemiddelde woning. 

Lees meer op:  
duurzaamthuis.nl, duurzaamgebouwd.nl, 
rijksoverheid.nl en 
duurzaamwonen.nl/zelf-bouwen.
 

  

Duurzaam verbouwen
 Natuurlijk kun je ook je bestaande woning duur-
zaam (laten) verbouwen. Om dat te stimuleren 
heeft de overheid de volgende regelingen: 

• Landelijke subsidie: voor duurzame  
 warmte zoals een warmte- 
 pomp of zonneboiler. N.B.:  
 Subsidie voor aanschaf van  
 zonnepanelen is uitgesloten.  
• Vraag deze subsidie in het  
 begin van het jaar aan;
  Gemeentelijke subsidie: lokale subsidiere-

gelingen van gemeente of provincie. Kijk op 
energiesubsidiewijzer.nl;

•  BTW teruggave: BTW op aanschaf en instal-
latie van zonnepanelen kun je terugvorderen 
via de Belastingdienst. Dit scheelt je 21%. Kijk 
op milieucentraal.nl voor meer informatie; 

•  Lenen via Nationaal Energiebespaarfonds: je 
kunt tussen €2.500 en max. €50.000 lenen 
tegen een scherp tarief met een looptijd van 
7 tot 15 jaar.  
Kijk op: energiebespaarlening.nl.

Wil je wel aan de slag, maar eerst meer weten? Kijk 
dan op: verbeterjehuis.nl
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Wessels: De snelste weg naar een Co2 neutraal kantoor of huis
Neem vrijblijvend contact met ons op: info@wessels-bv.nl • 075 615 0314 • wessels-bv.nl

SNEL EN VAKKUNDIG!
Storing? Bel: 075 615 0314
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Zuiniger stoken 
en van het gas 
af? Vraag het de 
installateur!
 

Er komt veel op ons af als het om energie-
bronnen en klimaatverandering gaat. Na 
massaal isoleren van onze woningen gaan 
de eerste woonwijken al van het gas af, 
worden bij nieuwbouw al geen gaslei-
dingen meer aangelegd, doet de warm-
tepomp zijn intrede en ga zo maar door. 
Uiteindelijk wil ons land in 2050 een 100% 
duurzame energievoorziening hebben ge-
realiseerd, die betaalbaar en betrouwbaar 
is voor consumenten en bedrijven. Met als 
doel het terugdringen van de CO2-uitstoot 
en het daarmee tegengaan van de opwar-
ming van de aarde. 

Nieuwe vindingen
In dit magazine kun je het nodige lezen 
over ‘nul op de meter’, warmtepompen, 
zonnepanelen, et cetera, maar wat wordt 
er momenteel verder ontwikkeld en wat 
valt daarvan te verwachten? Die vraag 
stelden wij aan een cv-ketelfabrikant die 
flink aan de weg timmert 
met nieuwe duurzame 
technieken: Remeha BV 
in Apeldoorn. In haar 
klimaatvisie staat dat 
we in de toekomst niet 

zonder energiebronnen als schoon gas, 
hybride en all-electric kunnen. En dat 
door slim benutten van de infrastructuur 
van elektriciteit, warmte en gas, opti-
maal gebruik kan worden gemaakt van 
zon- en windenergie, waarbij de opslag 
van die energie cruciaal is. Ook moet de 
focus op transformatie van de bestaande 
bebouwde omgeving liggen, moet de 
bewoner centraal staan en moet energie 
voor iedereen betaalbaar, betrouwbaar en 
toegankelijk zijn en blijven, aldus Remeha. 

Primeur: waterstofketel
Ter illustratie van haar klimaatvisie intro-
duceerde Remeha dit jaar op de Bouw-
beurs als primeur een prototype van een 
waterstofketel waarmee je je huis kunt 
verwarmen, zonder de extra isolatiekos-
ten die voor een warmtepomp nodig zijn. 
Waterstofgas lijkt daarmee het ideale 
duurzame alternatief voor verwarmen met 

aardgas te zijn, omdat bij de 
verbranding geen CO2 vrij 
komt. Bovendien kun je er 
het bestaande aardgasnet 
met wat kleine aanpas-
singen voor gebruiken. 

Inmiddels  wordt de eerste proef in het 
Rotterdamse Rozenburg voorbereid, in 
samenwerking met netbeheerder Stedin, 
de gemeente Rotterdam en woningstich-
ting Ressort Wonen. 

Vraag het de installateur
Het zijn ontwikkelingen die installateurs 
steeds vaker moeten gaan ‘vertalen’ naar 
duidelijke en vooral begrijpelijke voor-
lichting voor hun klanten. Op die klanten 
komt nu immers heel veel af als het 
gaat om nieuwe technieken, benodigde 
aanpassingen aan hun woningen, het 
laten installeren en realiseren daarvan 
en de bijkomende kosten. Bij het maken 
van deze keuzes speelt de installateur 
een steeds belangrijker rol. Vandaar dat 
veel cv-ketelfabrikanten speciaal op deze 
voorlichting gerichte trainingen voor in-
stallateurs organiseren, zoals de training 
‘Klantgericht Adviseren’ van Remeha. 
Daarin wordt installateurs onder meer 
bijgebracht hoe zij hun klanten het beste 
kunnen voorlichten over extra aanpassin-
gen in de installatie. En hoe die klanten 
die investeringen weer terug kunnen 
verdienen. Meer informatie op remeha.nl

Het is een veelomvattend beroep, installateur. Een vak-
gebied met tal van specialisaties. Het is ook een beroep 
in beweging als het gaat om zuiniger stoken, nieuwe 
energiebronnen, innovaties en de voorlichting daarover 
aan de klant. Een artikel over de veranderende rol van 
de installateur. 
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• Plan ontwikkeling, constructeur 
 en vergunning aanvraag.
• Trillingsarm heien 
 en trillingsvrij persen
• Heimachines met een 
 doorrijdbreedte vanaf 63 cm
• Funderingsherstel inclusief sloop/
 en betonwerkzaamheden
•  Opvijzelen en rechtzetten van 
 woningen en gebouwen

Daam Schijfweg 22-24, 1507 BD Zaandam
T. 075-616 39 04 • info@decoogh.com

voor meer informatie: www.decoogh.com

FUNDERINGSSPECIALIST
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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 ei-
gen 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 
inspiratie genoeg. Mix wat is meege-
komen uit je vorige huis (en waar je 
geen afscheid van wilt nemen) met je 
persoonlijke smaak, en je komt al gauw 
tot verrassende oplossingen voor de 
inrichting van jullie nieuwe huis. Tip: doe 
net als steeds meer mensen en loop 
ook eens door de plaatselijke kring-
loopwinkel. Daar kom je soms pareltjes 
tegen voor een betaalbaar bedrag.

Duurzaam comfort
Lekker wonen is ook comfortabel wo-
nen. Dan hebben we het niet alleen over 
comfortabele stoelen, maar ook over 
wonen in een behaaglijk en goed ge-
isoleerd 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 mogelijk 
energieverbruik. Dankzij nieuwe tech-
nieken 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 zonnepanelen, 
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. Te-
keningen en schetsen met afmetingen, 
plannen voor de kamer, de slaapkamers, 
de keuken en mogelijk ook de tuin en 
anders het balkon. Allemaal 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 vak-
kundige hulp van een aannemer, een 
stukadoor, een schilder/behanger, een 
installateur, een tuinman 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 oplos-
singen om het woongenot te verhogen. 
Uiteindelijk moeten al die inspanningen 
leiden tot een persoonlijke touch waar-
mee het nieuwe huis jullie nieuwe huis 
wordt. Met jullie persoonlijke stijl die te-
rugkomt in de meubelen, de kleuren, de 
wanden, de vloeren en de accessoires. 
Herkenbaar voor familie en vrienden. En 
voor jullie zelf, heerlijk om in te wonen en 
van te genieten. Elke dag weer.

• Plan ontwikkeling, constructeur 
 en vergunning aanvraag.
• Trillingsarm heien 
 en trillingsvrij persen
• Heimachines met een 
 doorrijdbreedte vanaf 63 cm
• Funderingsherstel inclusief sloop/
 en betonwerkzaamheden
•  Opvijzelen en rechtzetten van 
 woningen en gebouwen

Daam Schijfweg 22-24, 1507 BD Zaandam
T. 075-616 39 04 • info@decoogh.com

voor meer informatie: www.decoogh.com

FUNDERINGSSPECIALIST
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Laat u inspireren
& adviseren in
onze showroom

Ben je op zoek naar gordijnen, vloeren, 
binnenzonwering en meer voor het inrichten 
van je huis? Dan ben je bij Van der Laan 
Stoffeerders zeker aan het juiste adres. Wij 
hebben uitgebreid stalenmateriaal en geven je 
graag advies bij jouw woonwensen.

Van der Laan Stoffeerders Uw vloeren en raamdecoratie specialist. Dorpsstraat 594, 1566 EK  Assendelft  vanderlaanstoffeerders.nl
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Bent u op zoek naar een erkend schildersbedrijf 
voor uw huis, bedrijfspand of ander gebouw? 

Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Neem gerust contact met ons op of kijk op onze website

                                    Voor meer projecten bezoek dan ook eens: 
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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 ladders, 
steigers en grote hoogtes is immers niet voor iedereen weggelegd. Dan maar de vak-
man erbij gehaald, want je wilt natuurlijk niet dat je mooie huis door afbladderende verf 
wordt ontsierd en in waarde daalt. 

Schilderwerk wordt niet voor niets 
onderverdeeld in binnen- en buitenwerk. 
Binnenwerk is bijna altijd eenvoudiger, 
omdat vocht, weer en temperatuur daar 
nauwelijks invloed hebben en er ook bij 
slecht weer gewoon kan worden doorge-
werkt. Dat maakt zelf doen eenvoudiger, 
bijvoorbeeld bij het sauzen van binnen-
muren. Wil je echter voor de muren een 
speciale verf gebruiken en/of de kozijnen, 
deuren en radiatoren écht strak in de 
lak zetten, dan komt daar meer vak-
manschap bij kijken. Elke oneffenheid is 
binnen 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 veroor-
zaken schade aan en achteruitgang van 
het schilderwerk. Dat maakt vakkundig 
en regelmatig onderhoud en soms ook 
reparaties noodzakelijk, wil je niet het 
risico lopen dat de kosten steeds hoger 
worden en je woning in waarde daalt. 
Ben je een ervaren hobbyschilder? En niet 
bang om hoog op ladders te werken? Dan 
kun je veel van dat buitenwerk natuurlijk 
ook zelf doen. Een uitdaging waarmee 
je geld bespaart, maar die wel heel veel 
tijd kost. Juist omdat het bij buitenwerk 
om een investering in het waardebehoud 
van je huis gaat, is het uitbesteden aan 
een professioneel schildersbedrijf het 
overwegen zeker waard. 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. Naast zoeken op 
internet kun je ook je buren vragen naar 
hun ervaringen met schilders. Heb je en-
kele schildersbedrijven gevonden, nodig 
ze dan uit om naar jullie huis te komen kij-
ken en een offerte uit te brengen. Daarin 
moeten omvang en aard van de werk-
zaamheden 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 vermeld, kun je de kosten voor het 
buitenschilderwerk uitsmeren met een 
abonnement of onderhoudscontract 
tegen een vast bedrag per maand. Naast 
dat je dan geen groot bedrag ineens hoeft 
te betalen, heeft dat ook als voordeel dat 
je met één schildersbedrijf werkt waar 

ze jullie huis met alle belangrijke details 
kennen. De meeste onderhoudscontrac-
ten 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 schilder op gezette tij-
den terug om de buitenboel bij te houden. 
Overleg met het bedrijf hoe ze omgaan 
met onderhoud en reparaties tussendoor 
en wat wel en niet binnen het contract 
valt. Zo weet je waar je aan toe bent en 
voorkom je dure verrassingen. 

Schilderen 
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Deze keukentrends wil 
je in huis halen
Wat is het beste medicijn om je heerlijk te voelen in je 
interieur? Haal de natuur in huis. Met natuurlijke kleu-
ren en materialen creëer je een ontspannen en serene 
woonsfeer. De woontrends van nu laten zien dat een 
houten (look) vloer de belangrijkste basis is in de open 
keuken die overloopt naar de zitkamer. Zo wordt de  
totale sfeer warm en knus en zorg je tegelijkertijd voor 
een ruimtelijk effect. De keuken is een sociale plek in 
huis dat intensief wordt gebruikt. PVC-stroken bieden  
in dit geval soelaas.

Met de iD Supernature PVC-collectie van 
DessoTarkett kun je alle kanten op.
Elke strook is qua houtprint en afwerking 
uniek. Met een visgraatmotief geef je al 
snel een klassieke draai aan je interieur. 
Stylingtip: laat je PVC-strook met vis-
graatmotief eens doorlopen als lambri-
sering op de wand voor een verrassend 
effect. Houd je meer van een bohemien 
woonstijl? Dan vormen donkere houttin-
ten de basis voor een tropisch-etnische 
sfeer. Combineer dit met gevlochten 
materialen, grote tropische planten en 
comfortabele meubelen voor dat echte 
‘vakantiehuis’-gevoel.

Toch toe aan een extra accent in huis? 
Desso ontwikkelde samen met interieu-
rarchitect Odette Ex de unieke collectie 
Desso&Ex die nu in vijf trendy kleurstel-
lingen beschikbaar is. Zoals het nieuwe 
grafische cirkelpatroon hier op de foto. 
Een absolute aanraden voor extra diepte.

Duurzaam
We zijn ons steeds meer bewust van de 
directe leefomgeving om ons heen. Hoe 
kunnen we onze leefomgeving zo effi-
ciënt en duurzaam mogelijk inrichting? 
Conscious living is nu helemaal aan 
de hand. Deze bewustwording kruipt 
dieper in de details en interieuracces-
soires van onze lifestyle. Kijk bijvoor-
beeld naar de Rainbow collectie van 
het Deense designlabel HAY, gemaakt 
van duurzaam porselein met een licht 
doorschijnend, gekleurde laklaag. Of de 
duurzame Sense of Luxury-collectie van 
Brabantia, waar nu zes luxe kleuren aan 
zijn toegevoegd. De pedaalemmers zijn 

gemaakt van 40% gerecyclede materia-
len. Na gebruik is 98% van de emmer en 
de verpakking recyclebaar. Talking about 
conscious living. Met nieuwe kleuren 
als Mineral Golden Beach en Mineral 
Windsor Red heb je een duurzame 
eye-catcher in de keuken die pontificaal 
in beeld mag.
 
Lijnenspel
Siematic lanceert een nieuw en inno-
vatief keukenontwerp: de “het nieuwe 
greeploze design van SieMatic ”. In 
dit nieuwe design staat een nieuwe 
manier van denken centraal. Hoe kan de 
buitenkant er zo strak en gestroomlijnd 
mogelijk uitzien zonder in te leveren op 
comfort? Het ontwerpteam van SieMa-
tic komt met een volledig herontwikkeld 
keukendesign waarbij de buitenkant er 
zo puur en eenvoudig mogelijk uitziet. 
Achter de keukenkasten en -lades 
schuilt een knap en complex staaltje 
ambachtelijk design. Door de perfecte 
hoek, de ideale touch en een LED-ver-
lichtingssysteem met individueel regel-
bare lichtpunten heb je gegarandeerd 
een luxe en exclusieve keuken.

Het nieuwe grafische cirkelpatroon uit de  

tapijtcollectie Desso&Ex

Foto: links Rainbow plates van Hay | midden 

prullenbak Sense of Luxury van Brabantia | rechts: 

hanglamp Terracotta van Hkliving

Het nieuwe greeploze keukendesign van SieMatic

Redactie en beeld: www.trendcompass.nl
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Ultieme wellness 
in de badkamer

’s Ochtends is het vaak snel douchen, wassen, tanden 
poetsen en gaan. Maar ’s avonds is de badkamer een 
oase van rust. Dé plek om letterlijk even de dag van je af 
te spoelen. Onder zo’n heerlijke regendouche of in een 
warm bad. Sfeerbepalend zijn niet alleen het sanitair 
en de accessoires, maar ook de vloer en raambekleding. 
Laat je inspireren voor ultieme wellness in de badkamer.

Privacy please!
In de badkamer wil je zoveel mogelijk 
daglicht hebben, maar tegelijkertijd is deze 
ruimte zeer privé. Liever geen inkijk van 
buitenaf. Met de juiste raambekleding 
filtert je het ‘harde’ daglicht van buiten, 
krijgen pottenkijkers geen kans én creëer 
je met de juiste kleuren en materialen een 
ontspannen sfeer. Kies een vochtbestendig 
rolgordijn, jaloezie of plissé gordijn in een 
trendy kleur en dessin. Nieuw in de collec-
tie van Bece is het rolgordijn met marmer-
dessin, passend bij de grote ‘natuursteen’ 
trend van nu. Liever horizontale of verticale 
jaloezieën? Kies dan in de badkamer voor 
aluminium of kunststof; vochtbestendig 
en makkelijk te reinigen. Maar wat het ook 
wordt: Deze raamdecoratie heeft ook nog 
eens een goede akoestische werking. Zing 
dus gerust je favoriete nummer onder de 
douche of in bad!    
   

Douchewc voor luxe  
en comfort
Waar het vroeger in de badkamer 
draaide om functionaliteit, willen we 
nu vooral luxe en comfort. Extra’s die 
de badkamer nóg aangenamer maken 
zoals de douchewc met geïntegreer-
de sproeikop. Een nieuwe toiletvorm, 
waarbij niet langer wc-papier, maar een 
fijne, lichaamswarme waterstraal voor 
hygiëne zorgt. Geberit is trendsetter 
op dit gebied met de nieuwe Aqua-
Clean Tuma douchewc uitgerust met 
diverse extra functies. Denk aan een 
ergonomische en verwarmde wc-bril, 
luchtzuivering, een Softclose-functie 
waardoor de zitting langzaam naar 
beneden zakt, een pulserende water-
straal en – als toppunt van luxe – een 
föhn die het onderlijf met warme lucht 
droogt na gebruik van het douchetoilet. 
En dit alles makkelijk instelbaar met een 
afstandsbediening.

Black is beautiful
De nieuwste trend op het gebied van 
badkamers is zwart. Denk aan zwarte 
tegels en waskommen, een zwart bad 
en zwarte kranen. Geesa haakt in op 
deze trend met haar nieuwste serie 
toilet- en badkameraccessoires Nemox 

Black. Strak en sober, maar tegelijker-
tijd stijlvol en chic. De accessoires zijn 
gemaakt van RVS met een matzwarte 
finish en bestaat o.a. uit een handdoek-
ring, badgreep, wandhanddoekhou-
ders, toiletborstelhouder, haakjes, een 
scheerspiegel en een toiletrolhouder; 
met én zonder klep. Black Beauty’s om 
van te watertanden.

In de plooi
Of de badkamer nu een kantelend (dak)
raam heeft, openslaande balkondeuren 
of een kamerhoog raam; raamdecora-
tie is er in álle maten. Je kunt ze zelfs 
tot op de centimeter nauwkeurig op 
maat laten maken zoals bijvoorbeeld 
Duette® Shades van Luxaflex. Ver-
krijgbaar in veel kleuren en zowel in 
semi-doorschijnende als ondoorschij-
nende stoffen. Ook optimale verduis-
tering is mogelijk. Dankzij hun unieke 
honingraatstructuur, is deze vorm van 
raamdecoratie bijzonder comfort verho-
gend. De isolerende eigenschappen van 
de shades weten de badkamer ’s zo-
mers prima koel te houden en ’s winters 
juist lekker behaaglijk. Uit onafhankelijk 
onderzoek van Milieu Centraal is zelfs 
gebleken dat effectief energie bespaard 
kan worden met de Duette® Shades.

Duette® Shades combineren kleur en comfort met 

isolatie en energiebesparing Luxaflex

Nemox Black Accessory pack van Geesa

Douchewc AquaClean Tuma van Geberit

Redactie en beeld: www.trendcompass.nl
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Guisweg 28, Zaandijk • T 075 - 62 14 122

www.koelkeukens.nl

Al meer dan 30 jaar een begrip
in de Zaanstreek en ver daar buiten!

OVER ONS
Meer dan 30 jaar helpt Koel 
Keukens haar klanten bij het 
aankopen van een nieuwe 
keuken. 

Wij zien het dan ook als onze 
missie om samen met u een 
succesvol eindresultaat te 
bereiken: Een keuken die 
voldoet aan uw wensen!

Het kiezen en kopen van een 
keuken is een uitdaging, want 

er is zoveel keuze in opstel-
lingen, apparatuur, kleuren, 
materialen en prijsstelling. 
U wilt een keuken aanschaf-
fen waarvan u jarenlang 
plezier heeft en die past bij 
uw persoonlijke woonstijl- en 
wensen. 

Daarom nemen we de tijd 
voor u.

Vakmanschap

Maak 
vrijblijvend een 

afspraak!
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Guisweg 28, Zaandijk • T 075 - 62 14 122

www.koelkeukens.nl

Al meer dan 30 jaar een begrip
in de Zaanstreek en ver daar buiten!

OVER ONS
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vrijblijvend een 

afspraak!



46 Thuis bij [vraagbaak voor woningzoekers]

Een onderneming met een frisse kijk op tuinen. Uw 

tuin, het visitekaartje en verlengstuk van uw huis, 

verdient goed onderhoud en een creatieve inrichting. 

Mars Hoveniers voorziet in die behoeften om uw tuin 

een verlengstuk van uw woning te maken, waar het 

goed toeven is en waar u trots op kunt zijn. Zowel 

voor het onderhoud als voor het ontwerp en realisa-

tie bent u bij Mars Hoveniers aan het goede adres. 

Bezoek onze website en ontdek wat Mars Hoveniers 

voor u kan betekenen.

Samen met u past Jeroen zijn ontwerp aan uw wensen 

aan, zodat de tuin precies bij u en uw familie past.

ZUIDERLAND 5 · 1541 NW KOOG AAN DE ZAAN · 075-7716255 · WWW.MARSHOVENIERS.NL
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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 wensdroom of 
een uitdaging is, moet de ander er niet aan denken.  
Zomaar wat tips en ideeen over tuinen en tuinaanleg.

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, bepaalt 
waar je ongeveer een schuur wilt hebben 
en maakt dan een plan voor de over-
blijvende meters. Wat ga je daarmee 
doen? Wordt het een zo groot moge-
lijk 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 overkapping te 
maken. En wat doe je met de schutting? 
Van welke houtsoort wordt die en wat 
wordt de uitvoering? Heb je alle wensen 
en ideeënin kaart gebracht, dan is het tijd 
voor een bezoek aan een tuincentrum of 
dhz-zaak.  Of je belt een hoveniersbedrijf.    

Zelf doen of niet?
Dat is inderdaad de vraag en tevens be-
palend voor het budget. De voordelen van 
een professioneel hoveniersbedrijf 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 telefoonnum-
mers 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 nemen 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 wateroverlast. De 
riolering moet het immers helemaal alleen 
doen. Vandaar de steeds luidere oproep aan 
tuinbezitters om hun tuin regenbestendig(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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075-6422422 • info@interval.nl • www.interval.nl

Neem vrijblijvend contact 
met ons op

Naast het leveren van 
beveiligingsinstallaties kunt u ook bij 
ons terecht voor branddetectie, telecom 
en noodverlichtingsinstallaties.

Wij denken met u mee in het bieden 
van een geschikte oplossing voor de 
optimale beveiliging van uw woning.

Inbraaksignalering

Camerasystemen

Toegangscontrole 

Meer dan 30 jaar 
uw specialist op het gebied 
van beveiligingstechniek.
Een veilige omgeving voor iedereen.
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Veiligheid voor alles
‘Het aantal woninginbraken daalt’. ‘In de zomervakantie zijn inbrekers extra actief’. 
Hoor jij ze nog, al die nieuwsberichten? Of trek jij liever je eigen plan als het om de 
veiligheid en het beveiligen van je huis en inboedel gaat? Zeker als je binnenkort gaat 
verhuizen, wil je je natuurlijk veilig voelen in je nieuwe huis, je nieuwe buurt en je 
nieuwe omgeving. Vandaar dit artikel. 

Je raadt het al: we hebben het over be-
veiliging. Een bijna alledaags onderwerp 
en toch steeds weer actueel. Daar zor-
gen programma’s als ‘Opsporing ver-
zocht’, krantenartikelen, berichten op je 
Buurtapp en de tweets van je wijkagent 

wel voor. Het CBS meldt dat het aantal 
diefstallen daalt, maar in 2018 gaat het 
nog steeds over ruim 380.000, waarvan 
meer dan 100.000 uit woningen, schu-
ren en garages. Cijfers die landelijk ge-
zien mogelijk weinig voorstellen, maar 
het zal je maar overkomen. Vandaar 
deze tips waarmee je nieuwe huis direct 
al veilig en vertrouwd aanvoelt.  

Maak een rondje
Is je nieuwe huis inbraakgevoelig? Maak 
voor het antwoord op die vraag eens 
een rondje om en door je huis. Hoe zien 
de ramen, deuren, scharnieren en sloten 
eruit? Is alles dubbelglas of kom je ook 
nog enkelglas tegen? Kun je van buitenaf 
de bovenlichten gemakkelijk openen? Heb 
je een schuifpui zonder slot? En zijn de 
sloten en scharnieren van de buitendeu-
ren solide? Afhankelijk van de staat van 
onderhoud en het bouwjaar van je huis 
schrik je mogelijk van hoe gemakkelijk het 
is om bij jou in te breken. En dan hebben 
we het nog niet eens over wat een ‘pro-
fessionele’ inbreker allemaal ziet. 

Politiekeurmerk 
Is het tijd voor actie? Maak dan een lijst 

met alles wat in jouw ogen aangepakt 
moet worden en ga naar een bouwmarkt 
of speciaalzaak. Of vraag je aannemer 
om advies als hij toch al in je nieuwe huis 
aan het werk is of gaat. Je zult versteld 
staan van wat op het gebied van beter en 
veiliger hang- en sluitwerk allemaal ver-
krijgbaar is. Met als beste advies om de 
sloten op ramen en deuren te vervangen 
door exemplaren met Politiekeurmerk 
(SKG®-logo, met sterren) en die volgens 
de regels te (laten) monteren. Daarmee 
ben je alvast een eind op weg naar een 
beter beveiligd huis.   

(Buiten)verlichting
Een goed verlicht huis (ook aan de 
achterkant) kan preventief werken. Er is 
een brede keuze aan goede buitenver-
lichting, eventueel met een tijd- of 
schemerschakelaar, waarmee je 
huis ’s nachts goed wordt verlicht. 
Ook zijn er buitenlampen met een 
bewegingsdetector die aansprin-
gen als iemand langs loopt. Gaan 
jullie ’s avonds weg, zorg er dan 
ook voor dat een aantal lampen 
in huis brandt en doe de gordij-
nen dicht. Niet alleen beneden, 
maar ook boven.      

De voordeur
Stel, het is donker buiten. Plotseling gaat 
de voordeurbel. Doe jij de voordeur dan 
spontaan open? Of wil je eerst weten 
wie er buiten staat? Heeft je voordeur 
een raampje en een goede buitenlamp, 
dan kun je zien of het een bekende is of 
niet. Heeft je voordeur geen raam, dan 
kun je denken aan een ‘deurspion’ of een 
voordeurcamera. Een andere mogelijk-
heid is een deurbel met camera. 

Alarm en alarminstallaties
Staat veiligheid voor alles bij jou voorop 
of stelt je inboedelverzekeraar extra 
eisen, dan kun je je huis ook laten 
voorzien van een alarmsysteem dat is 
aangesloten op een meldkamer waar 
hulpdiensten kunnen worden gealar-
meerd als dat nodig is. Hiervoor kun je 
het beste een gespecialiseerd bedrijf 
inschakelen. In combinatie met alles 
wat je hierboven leest over beter hang- 
en sluitwerk, sloten met Politiekeur-
merk en goede verlichting, biedt een 
alarmsysteem je nog meer zekerheid, 
ook als je op vakantie bent. De keuze is 

aan jou.      

Tip van de brandweer
Vergeet ook niet om rookmelders op 
de juiste plekken te installeren! 
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Maak een frisse start in 
je nieuwe huis!
Een schoon en opge-
ruimd huis voordat 
de verhuizers met je 
huisraad op de stoep 
staan, zorgt letterlijk 
voor een frisse start. 
En straks meer woon-
plezier. Of je nu je intrek 
neemt in een net opgeleverd 
nieuwbouwhuis of als je in een 
bestaande woning gaat wonen; een opge-
ruimd en schoongemaakt huis voelt, ruikt 
en ziet eruit als nieuw. Heerlijk toch? 

Natuurlijk ga je opruimen en schoon-
maken als je de sleutels in handen hebt 
en de vorige bewoners je nieuwe huis 
hebben verlaten. Als je nieuwbouwhuis 
is opgeleverd of als de aannemer je 
een hand geeft omdat zijn werk erop 
zit. Naast goed voor de hygiëne is dat 
ook de eerste en belangrijke stap in 
het je eigen maken van je nieuwe huis. 
Vlak voordat je mooie en vertrouwde 
spulletjes naar binnen worden ge-
dragen en je gaat inrichten en stylen. 
Dat schoonmaken kun je in de meeste 
gevallen zelf doen, samen met familie, 
vrienden en kennissen. Maar wat doe 
je met de vaste vloerbedekking als die 
is blijven liggen omdat je ‘m nog mooi 
genoeg vindt?

Een tweede leven 
Natuurlijk draai jij je hand nergens 
voor om, maar durf je het ook aan om 
je vloerbedekking zelf goed schoon te 
maken? Velen wagen zich er niet aan, 
want stel je voor dat er nieuwe vlekken 

ontstaan. Of erger nog, verkleuringen. 
Gelukkig hoeft dat niet, want er zijn 
gespecialiseerde schoonmaakbedrijven 
die, naast het verwijderen van stof of 
vuil, er ook nog eens voor zorgen dat 
stofmijt en pollen uit je vloerbedekking 
verdwijnen. Wel zo gezond. Bovendien 
gun je er je tapijt een tweede leven mee. 
Dat is duurzaam en drukt de kosten.Wil 
je je vloerbedekking door een specialist 
laten reinigen, dan onderzoekt die eerst 
het materiaal, de leeftijd en de vervui-
ling zelf. Daaruit volgt een advies voor 
de beste reinigingsmethode en hoor je 
ook of dat reinigen bij jou thuis of bij de 
specialist aan de zaak moet gebeuren. 

Meubels
Is je bankstel of zijn je fauteuils vuil en 
smoezelig, dan zijn ook daar specialis-
ten voor. Een aanrader als je eigenlijk 
nog geen afscheid van je meubels 
wilt nemen of als je kosten en tijd wilt 
besparen. Met vakmanschap, moderne 
machines en schoonmaakmiddelen is er 

heel veel mogelijk om je meubels weer 
helemaal mooi en fris te laten maken. 
Een duurzame en geldbesparende 
aanrader!

Vloerkleden
Ook voor het reinigen van vloerkleden 
kun je bij gespecialiseerde bedrijven 
terecht. Zij halen je vloerkleed vaak al 
voor de verhuisdatum bij jou thuis op. 
In deze professionele wasserijen staan 
allerlei machines om vuil uit vloerkle-
den te verwijderen, ze te reinigen, te 
spoelen (zodat er geen schoonmaak-
middelen achterblijven) en te drogen. Je 
vloerkleed kan in je ‘oude’ huis worden 
opgerold en meegenomen. Om het 
daarna fris en schoon in je nieuwe huis 
af te leveren, uit te rollen en op zijn 
nieuwe plekje te leggen. Weer helemaal 
mooi, fris en goed voor nog heel veel 
jaren. Met als extra voordeel dat jij zelf 
(of je verhuizers) niet met je zware tapijt 
hoeft te sjouwen. 
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•Bedrijfspand financieren
•MKB verzekeringspakket
•Ondernemerscoach

•Blijf aflosblij
•Huis voor eigen bewoning
•Huis om te verhuren
•Energiebesparende maatregelen
•Funderingsherstel

PROFITEER NU VAN DE LAGE RENTESTAND

OP ONS KUN JE REKENEN

•Verzekeringspakket
•Ongeval of langdurig ziek
•Pensioen & oude dag
•Overlijden
•Regelen nalatenschap
•Scheiden

Onze partners:

erfenisdeskundige

BEL ONS VOOR ADVIES: 075 6121417



Een woning (ver)kopen in de Zaanstreek?

Koog aan de Zaan
Zuideinde 51
Telefoon: 075-616 14 14
koogaandezaan@saen.nl

Krommenie
Heiligeweg 91
Telefoon: 075-621 89 28
krommenie@saen.nl

Zaandam
A.F. de Sav. Lohmanstraat 8
Telefoon: 075-616 14 14
zaandam@saen.nl

voor meer informatie: www.saen.nl

Partner van:


