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Thuis bij...

Saen Garantiemakelaars
Artikelen over o.a. 
de makelaar, de hypotheek, 
de notaris, deze keukentrends etc.



Welkom bij Saen
Garantiemakelaars
Jouw NVM-makelaar met drie 

vestigingen in de Zaanstreek

Hartelijk welkom in ‘ThuisBij’. De tweede editie van ons magazine vol actuele 

informatie voor woningzoekers, woningkopers, woningverkopers en voor wie bin-

nenkort gaat verhuizen. Naast alle nuttige informatie en handige tips die wij in dit 

magazine aanreiken, stellen wij onze makelaarskantoren in Koog aan de Zaan, 

Krommenie en Zaandam aan jou voor en dit keer in het bijzonder onze vestiging 

in Krommenie. 

Saen Garantiemakelaars

Wij zijn jouw makelaarskantoor in de Zaanstreek. Wat ons in onze aanpak en 

dienstverlening onderscheidt, is dat huizen voor ons niet zomaar huizen zijn, 

maar dat jouw huis jouw thuis is. En dat jij niet zomaar een klant bent, maar ònze 

klant! Daarom gaan wij altijd voor volle tevredenheid van onze klanten. Ben jij 

dus op zoek naar een makelaar in de Zaanstreek om jouw thuis te verkopen of 

een thuis te kopen, maak dan een afspraak bij één van onze kantoren om jouw 

plannen met ons te bespreken. Wij helpen je graag! 

De beste makelaar in de Zaanstreek

Een goede makelaar in de Zaanstreek vinden,  is dus niet zo moeilijk. Dankzij ruim 

26 jaar ervaring en onze drie vestigingen zijn wij lokaal en in de regio sterk 

verankerd. Onze teams van bijna alle geboren Zaankanters hebben een 

uitgebreid relatienetwerk en bestaan uit ervaren en betrokken professionals. 

Zaken doen met Saen Garantiemakelaars is dan ook zaken doen met een expert. 

Onze makelaars worden continu bijgeschoold, zodat zij beschikken over de 

meest actuele kennis binnen ons vakgebied. Bovendien zijn wij uitstekend 

bereikbaar. Wij wensen jou veel leesplezier in ‘ThuisBij’ en staan graag voor je 

klaar bij vragen of als je meer informatie wenst. 

Saen Garantiemakelaas

Hans de Groot
Directeur - Beëdigd Register Makelaar Taxateur
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Klassieke notariële diensten 

in een modern jasje

Huis (ver)kopen
Een moment waar veel zaken, maar zeker ook emoties,

bij komen kijken. Wij nemen graag de juridische zorgen uit handen.

Neem  vrijblijvend contact met ons op of
kijk voor meer informatie op onze website!



Wil je een huis kopen en/of verkopen in de Zaanstreek, maar heb je de juiste 
makelaar nog niet gevonden? Kies dan voor dé Garantiemakelaar in de regio; 
Saen Garantiemakelaars. Voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw ben je bij 
ons aan het goede adres. Onze professionele makelaars helpen je graag!

Een huis kopen en verkopen 
        in de Zaanstreek
Maar heb je de juiste makelaar nog niet gevonden?

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

huis koop je immers niet dagelijks. 
Saen Garantiemakelaars begeleidt 
je bij de aankoop in vier fases. 

Fase 1: Voorbereiding & onderzoek
De zoektocht naar de ideale woning 
kan een hele klus zijn. Hoe vind je 
het droomhuis dat voldoet aan al 
jouw verwachtingen tegen de prijs 

die je bereidt te betalen? Naast 
jouw eigen zoektocht via de beken-
de websites kunnen wij je onder-
steunen bij het vinden van de ideale 
woning. Doordat wij op de hoogte 
zijn van de laatste ontwikkelingen 
in de regio, kennis hebben van de 
lokale huizenmarkt en beschikken 
over een breed netwerk en jaren-
lange ervaring, kunnen bijvoorbeeld 
woningen aandragen die in stille 
verkoop staan. Het loont daarom 
altijd om bij ons een zoekopdracht 
te plaatsen. Uiteraard kunnen wij je 
ook bij het gehele aankooptraject 
begeleiden. Om zo gericht mogelijk 
op zoek te gaan, leggen wij jouw 
woonprofiel vast, lichten wij het 
aankooptraject toe, bespreken we 
de financiële mogelijkheden en ma-
ken duidelijke afspraken. Zo weet je 
exact wat wij voor jou gaan doen. 

Fase 2: Bezichtigen & vergelijken 
Denk je een geschikte woning te 
hebben gevonden en wil je binnen 
kijken, dan plannen wij een be-
zichtiging. Tijdens de bezichtiging 
helpen wij je bij de beoordeling van 
het huis. Wij bekijken de visuele 
onderhoudsstaat en vergelijken de 
woning met andere te koop staande 
en verkochte woningen in de omge-
ving. Zo weten wij of er een realis-
tische prijs voor de woning wordt 
gevraagd en kun jij een gefundeer-
de keuze maken. 

Fase 3: Onderzoek & onderhandelen
Wil je de woning kopen? Dan gaan 
wij eerst meer informatie over de 
woning verzamelen. Zo kijken wij 
naar vergelijkbare woningen die 
recent verkocht zijn en winnen we 
meer informatie in over de bouw-
kundige- en onderhoudsstaat van 
het huis. Ook kijken wij naar de 
kadastrale en juridische aspecten 
met betrekking tot de woning. Indien 
noodzakelijk laten we een bouwkun-
dige keuring uitvoeren. Zo kom je als 
potentiële koper niet voor onaange-
name verrassingen te staan. Door 

een realistische kijk op de vraagprijs 
en onze rationele benadering halen 
wij het beste voor je uit de onder-
handelingen. Vanzelfsprekend hou-
den wij je voortdurend op de hoogte 
van de stand van zaken. 

Fase 4: Overdracht & na de verkoop
Zodra de aankoop van jouw droom-
huis is gelukt, richten wij ons op 
een correcte en vlotte afhandeling, 
zodat de oplevering, juridische 
afhandeling en overdracht opti-
maal verlopen. Wij controleren de 
koopovereenkomst en bespreken 
deze met jou. En wij zijn pas tevre-
den met de aankoop als jij dat ook 
bent. Bovendien staan wij ook na de 
aankoop van jouw woning voor je 
klaar.

Jouw huis verkopen
Wordt je huis te klein of is het te ro-
yaal geworden? Zijn er net kinderen 
bijgekomen of juist onlangs vertrok-
ken? Of wil je toch liever een tuin in 
plaats van een balkon? In dat geval 
is verkopen een goede optie welke 
nieuwe kansen en mogelijkheden 
biedt. Het verkopen van je wo-
ning is een flinke klus waar veel bij 
komt kijken. Wij kunnen jou volledig 
begeleiden in het verkoopproces. 
Wij ontzorgen je vanaf het eerste 
advies tot en met de presentatie, 
onderhandelingen en de juridische 
afwikkeling zodat jij er nagenoeg 
geen omkijken naar hebt. 
Een huis te koop zetten is niet zo 
moeilijk. Maar een huis succesvol 
verkopen is een vak apart. Je wilt 
immers de beste prijs en goede 
voorwaarden krijgen. Saen Garan-
tiemakelaars neemt jouw zorgen 
over een goede verkoop uit handen. 
Onze kennis van de lokale en regio-
nale woningmarkt en het denken in 
creatieve oplossingen helpen daar 
zeker bij! 
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“Onze makelaar beheerste de emotie. 
Met heel veel gevoel.” 
Ilona van den Boogaard (45) uit Krom-
menie is nog steeds dankbaar dat zij 
een aankoopmakelaar heeft ingescha-
keld toen zij en haar gezin hun zinnen 
zetten op een vrijstaande woning in 
haar geboorteplaats. 

Samen met haar van origine Spaanse 
echtgenoot Tomas Aragones (48), hun 
twee zoons, Dani van 21 en de 12-jari-
ge Sergio en hun dochter Phine van 15 
woonden zij al jaren naar tevredenheid 
in de Kruidenbuurt in Krommenie. Eerst 
in de Kervelflat, waar de oudste werd 
geboren. Later in een eengezinswoning 
aan de Hoefbladstraat. De Kruidenbuurt 
zoals deze in de volksmond bekend
staat is een levendig woonwijkje waar 
de oorspronkelijke bewoners, veelal 
oud-werknemers van het mondiale 
Wessanen, steeds meer plaatsmaken 
voor jonge gezinnen.
 
“Wij hebben er zestien jaar met veel 
plezier gewoond en hadden de woning 
ook helemaal naar onze zin opgeknapt” 
vertelt Ilona. “Het was dat we via funda 
dit vrijstaande jaren ’30 pand aan de 
Badhuislaan op het spoor kwamen. 
Ik heb wel twintig keer naar de foto’s 
gekeken, want ik val enorm op dit soort 
huizen.” De stoute schoenen gingen 
aan, op naar een bezichtiging. “Toen 
merkte ik wel dat een lokale makelaar 
meerwaarde heeft.” Ilona verduidelijkt: 
“Als je het dorp kent en wat weet te 
vertellen over de panden voelt dat toch 
als meer betrokken.” 

Aankoopproces
Ilona en Tomas lieten zich voorlichten 
door Finenzo Zaanstad. “Inderdaad. 
Bekenden. “Zij hebben ons geweldig 
geholpen. En zetten ons op het spoor 
van Saen Garantiemakelaars, waar het 
met Thijs Duin direct klikte. Als ervaren 
makelaar begreep Thijs de urgentie 

en ondernam actie voor een tweede 
bezichtiging. Hij gaf heel wat praktische 
adviezen en ook hebben wij braaf even-
tuele nadelen doorgesproken. Maar het 
was van mijn gezicht af te scheppen. Dit 
was het!”
“Thijs ging mee in ons enthousiasme, 
maar bleef zakelijk. Wij zijn zelf nogal 
voortvarend en ik was al bereid de 
vraagprijs te bieden. Ik wist dat er ka-
pers op de kust waren.” Ilona had tijdens 
de bezichtigingen meerdere kandida-
ten bespeurd. Haar makelaar bepleitte 
nuchter: “We gaan toch eerst maar 
eens wat lager zitten.” “Dat vonden wij 
wel spannend, ja.” De professionele 
inschatting bleek de juiste, de verko-
pende partij kwam vrijwel direct terug 
met een acceptabel tegenvoorstel. Een 
bevestigend telefoontje verder was het 
huis van Ilona en Tomas! De besparing 
die Thijs bewerkstelligd had, maakte 
veel meer mogelijk dan Ilona en Tomas 
in eerste instantie begroot hadden. “Nu 
konden we dingen láten doen!”

Verkoopmakelaar
Het sprak voor zich dat Saen Garan-
tiemakelaars zich ook over de verkoop 
van het huis in de Kruidenbuurt mocht 
ontfermen. Anniek regelde dit traject. 
“Maar ja, je weet hoe dat gaat. Ik kwam 
belangstellenden tegen bij de bakker, 
via de buren, op de sportclub…” IIona 
vatte sympathie op voor een jong stel. 
“Ik gunde het hen, ook al boden zij lager 
dan anderen deden.” Op het nipper-
tje deelde zij haar voornemen met de 
binnendienst van Saen Garantiemake-
laars. “De meiden, die zowel het aan- als 
het verkoopproces op de voet volgden, 
bezworen ons te wachten met een toe-
zegging tot we de makelaar gesproken 
hadden.” Die belde nog diezelfde avond. 
Met een heldere boodschap: “Dat gaan 
we niet doen.” “Hij benadrukte dat we 26 
bezichtigingen hadden gehad en twaalf 

Onze teams staan voor jou klaar!

Ilona van den Boogaard (45) en haar echt-
genoot Tomas Aragones (48) hebben Saen 
Garantiemakelaars ingeschakeld voor de 

aankoop en verkoop van hun woning.

serieuze biedingen. Allemaal hoger dan 
waar wij het voor hadden willen verko-
pen. Dat scheelde zomaar een nieuwe 
badkamer. Of een droomkeuken. Of 
allebei. Daar hadden wij even niet bij 
stilgestaan.” Emotie had dus zomaar 
de overhand kunnen krijgen, terwijl 
nuchterheid en zakelijkheid bij dit soort 
belangrijke transacties voorop horen te 
staan. 

“Zonder de betrokkenheid van Saen Ga-
rantiemakelaars waren wij hier ook wel 
komen wonen, maar zaten we nu nog 
vol in de verbouwing. Nu zijn we binnen 
zo goed als klaar.”

Coen Binnerts 

Kandidaat Register 

Makelaar Taxateur

Marcel de Groot 

Assistent-makelaar

Michel Galjé 

Register Makelaar Taxateur / 

Vestigingsmanager 

6 7Thuis bij Saen Garantiemakelaars Thuis bij Saen Garantiemakelaars

Te
am

 K
ro

m
m

en
ie

Te
aa

m
 Z

aa
nd

am

Te
am

 K
oo

g 
aa

n 
de

 Z
aa

n

Foto: Ilona voor de nieuwe woning
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DE MAKELAAR DIE EEN 
STAPJE MEER DOET

STABIELE FACTOR
En zo heeft hij ook zijn team ge-
formeerd. Thijs: “De basis moet 
goed zijn. Ons aanbod is gezond. 
We mogen ons gelukkig prijzen 
met een grote schare aan vaste 

klanten. Wij hebben echt baat bij 
mond-tot-mondreclame. Wij den-
ken niet alleen mee over het juiste 
prijsadvies, maar bouwen ook aan 
een relatie voor de lange termijn. 
Het is van belang dat je duidelijk 

maakt wat cliënten kunnen ver-
wachten. Tot 2015 zat ik bij ons filiaal 
nabij het stadscentrum. Maar hier 
in Krommenie voel ik me echt thuis. 
Het prettig om lokaal te werken. Je 
bent overal dichtbij. Betrouwbaar-

heid als stabiele factor. Dat zorgt 
ervoor dat wij ons goed kunnen 
inleven, of het nu particulieren zijn 
of zakelijke klanten. Wij adviseren, 
maar de klant bepaalt.”

DE HELPENDE HAND
Elke transactie wordt nauwgezet 
voorbereid, het zoekgebied in kaart 
gebracht. Van tevoren weet men 
al waar geïnteresseerden vandaan 
komen. Thijs vindt het mooiste van 
zijn vak wanneer onder regie van 
het kantoor zowel de verkopende 
als de aankopende partij blij is met 
de transactie. “Daarnaast kan het 
helaas ook zijn dat een woning ver-
kocht dient te worden door schei-
ding of vergrijzing. Dan is het een 
kwestie van ontzorgen, bijvoorbeeld 
ook helpen met het papierwerk als 
men niet helemaal thuis is op de 
digitale snelweg. Dat is ook heel 
tevredenstellend. Eer voor je werk.”

BETROUWBARE PARTNER
Er is geen verloop in het team. 
“Brenda is een echte Krommenie-
er, al ruim 20 jaar werkzaam in de 
makelaardij. Zij kan een klant echt 
op zijn gemak stellen en alvast 
goede tips geven. Michèle is voor 
het werk van Koog aan de Zaan 
naar Krommenie verhuisd. “Zij is ook 
iemand die bij uitstek mensen wil 
helpen.” Anniek uit Saendelft is kan-
didaat-makelaar, mag alles doen 
wat Register Makelaar Taxateur 
Thijs ook doet, behalve taxeren. 
Saen Garantiemakelaars is een 
open en betrouwbare organi-
satie. Loop gerust binnen voor 
uw vragen, voor een kennis-
making. 

In deze hectische tijden op de woningmarkt is het juist van groot belang om in zee 
te gaan met een makelaar die nog de tijd neemt, je met raad en daad bijstaat.  
Bij Saen Garantiemakelaars op de Heiligeweg in Krommenie hoe je geen drempel-
vrees te hebben. Ook voor een enkele vraag of een oriënterend gesprek staat het 
vakkundige team altijd klaar. De persoonlijke benadering is het handelsmerk van 
dit kantoor. Regelmatig zie je makelaar Thijs Duin op de bedrijfsfiets door  
Krommenie, Assendelft en Wormerveer fietsen, hier en daar een praatje makend.  
Hij is een echt mensenmens.

Interview met Thijs Duin, Register 

Makelaar Taxateur en vestigingsma-

nager van Saen Garantiemakelaars 

Krommenie
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We zijn erg tevreden met ze. Altijd bereikbaarheid, super vriendelijk, heel eerlijk, 
professioneel en heel enthousiast. Dankzij hun goede inschatting en goede 
begeleiding hebben wij ons droomhuis kunnen kopen. Wij hebben Thijs Duin en 
zijn team erg positief ervaren. Wij raden ze echt aan. Bedankt voor jullie inzet.
***** Google review vestiging Krommenie

Contact met makelaar Michel Galjé en zijn team (dames van het kantoor Koog 
aan de Zaan) verliep plezierig. Korte lijnen met kantoor, altijd direct antwoord. 
Zijn deskundigheid van het te verkopen object, heeft een positieve rol gespeeld 
bij de onderhandelingen. Ik kan Saen Makelaars aanbevelen op basis van deze 
verkoop en op basis van eerder aangekochte en verkochte woningen, 
met Saen Garantiemakelaars als partij.
Funda review vestiging Koog aan de Zaan

Vanaf het eerste gesprek/bezichtiging een goede klik. Duidelijke informatie 
over het proces en wat we konden verwachten en wat de makelaar (Marije) 
van ons verwachte. Gedurende het verkoopproces en de bezichtigingen (tijdens 
onze vakantie) werden we bijna dagelijks op de hoogte gehouden van het 
verloop van de bezichtigingen. Kortom, we zijn zeer tevreden….makkelijk in 
contact, goed te bereiken en transparant.
Funda review vestiging Zaandam
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Notaris worden, dat kun je niet zomaar, 
want hij of zij wordt benoemd door de 
Koning. Een notaris is deskundig, on-
partijdig en onafhankelijk. De afspraken 
die partijen bij de notaris in een akte 
vastleggen zijn niet alleen rechtsgeldig, 
maar ook helder en duidelijk voor ieder-
een. Dit is van toepassing bij het kopen 
van een huis, maar bijvoorbeeld ook als 
je gaat trouwen (denk aan huwelijkse 
voorwaarden), een bedrijf wilt overne-
men of dingen voor je nabestaanden 
goed wilt regelen in een testament. Zo-
maar een greep uit alle zaken waarvoor 
je bij de notaris terecht kunt.

Maar wat doet een notaris nu eigenlijk 
precies als je een huis gaat kopen of 
verkopen? Wij geven je een overzichtje 
van de notariële dienstverlening:

De notaris:
• Stelt de leveringsakte op die jij en   
 de verkoper bij de notaris op  
 kantoor ondertekenen, dit noemen  
 we de aktepassering;
• Stelt de hypotheekakte op, als je  
 voor de aankoop van je woning een  
 hypothecaire financiering bent  
 aangegaan;
• Zorgt voor de inschrijving van akten  
 in de openbare registers (waaronder  
 het Kadaster);
• Voert het benodigde onderzoek uit;
• Zorgt voor de controle en uitvoering  
 van de financiële afwikkeling, zoals  
 het overmaken van het aankoop-
 bedrag naar de rekening van de  
 verkoper.

Ben jij ook benieuwd wat de notaris 
voor jou kan betekenen? Kijk dan op 
www.notaris.nl en maak een afspraak 
bij een notarispraktijk jou in de buurt!

Koninklijke Notariële 
Beroepsorganisatie (KNB)
De KNB behartigt de belangen van 
(kandidaat-)notarissen in Nederland en 
bevordert de kwaliteit van het notariaat. 

Bijvoorbeeld door (kandidaat-)notaris-
sen te helpen bij het uitoefenen van hun 
beroep en ze op de hoogte te houden 
van wetswijzigingen en ontwikkelingen 
in het vakgebied. Bijscholing is even-
eens een aandachtspunt, terwijl (kan-
didaat-)notarissen voor praktijkvragen 
terecht kunnen bij de KNB-juristen.  

De KNB bemiddelt bij conflicten tussen 
cliënt en notaris, stelt beroeps- en 
gedragsregels op en voorziet politieke 
partijen en ministeries van advies over 
wet- en regelgeving. Consumenten en 
ondernemers worden over de diensten 
van de notaris en het belang om de 
notaris in te schakelen geïnformeerd via 
publiekscampagnes, brochures, de No-
taristelefoon, deelname in tv-program-
ma’s en de website www.notaris.nl.

 

Ga je een huis kopen of verkopen? Dan moeten er rechtsgeldige afspraken gemaakt wor-
den. Om deze afspraken officieel vast te leggen in een notariële akte ga je naar de notaris!

De notaris
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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
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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.

722 miljard euro (eind 2019) de hoogste 
ter wereld, terwijl er nauwelijks op wordt 
afgelost. Dat had alles te maken met de 
aflossingsvrije hypotheek die tot eind 
2012 bestond. Sindsdien en met het oog 
hierop geldt met ingang van 2013 voor 
nieuwe hypotheken een aflossingsplicht 
(NB: zie het artikel ‘Fiscaal’ in deze 
uitgave voor meer informatie). Ook gaat 
de overheid, aldus het regeerakkoord van 
kabinet Rutte III,  vanaf 2020 de hypo-
theekrenteaftrek versneld verlagen met 
3 procent per jaar, tot deze in 2023 op 37 
procent (als ondergrens) staat.

NHG
De NHG (Nationale Hypoheek Garan-
tie) is er om mensen te helpen aan een 
hypotheek waarvoor ze anders niet in 
aanmerking zouden komen. Daardoor heb 
je de plezierige zekerheid dat je, volgens 
de normen van het Nibud (Nationaal 
Instituut voor Budgetvoorlichting), aan je 
verplichtingen kunt voldoen en voldoende 
geld overhoudt voor je verdere uitgaven. 
Mogelijk nog belangrijker is dat de NHG 
als een vangnet fungeert als je onver-
hoopt en door omstandigheden de hypo-
theeklasten 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, 
wat zich vertaalt in een lagere rente. Voor 
2021 voert de NHG een nieuwe kosten-
grens methodiek in als bijdrage aan een 
stabielere woningmarkt. De kostengrens 
komt daarmee in 2021 uit op € 325.000. 
Als er energiebesparende maatregelen 
worden meegefinancierd is de grens 6% 
hoger, namelijk € 344.500, in plaats van € 
328.600 in 2020. 

Tot zover de basis. Over hypotheken valt 
echter veel meer te vertellen. Zo zijn er 
verschillende soorten hypotheken, kun 
je de hypotheekrente terugvragen bij 
de Belastingdienst, kun je ervoor kiezen 
om de hypotheekrente over verschil-
lende perioden vast te zetten, bestaat 
de mogelijkheid om een hypotheek met 
Nationale Hypotheekgarantie (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 het-
zelfde bedrag af, zekerheid dat je aflost, 
aflossing en rente (bruto maandlast) bij 
aanvang hoog en aan het eind laag;

Annuïteiten
Maandlasten gedurende de looptijd gelijk 
(dit bedrag wordt annuïteit 

genoemd), maandelijkse bedrag 
bestaat uit aflossing en rente.

Hypotheekrente
Banken bepalen voor een belangrijk deel 
zelf de hoogte van hun hypotheekrente 
als instrument om hun marktaandeel 
op de hypotheekmarkt te beïnvloe-
den. Daarnaast spelen internationale 
ontwikkelingen op de kapitaalmarkt 
een belangrijke rol bij de bepaling van 
de hypotheekrente waarmee een bank 
de markt op gaat. Een goed voorbeeld 
is de aanhoudende zeer lage rente, 
veroorzaakt door de opkoopregeling van 
obligaties in financiële markten van de 
ECB, de Europese Centrale Bank. Het 
andere uiterste waren de hypotheek-
rentetarieven van bijna 13 procent begin 
jaren tachtig. Of bijna 10 procent begin 
jaren negentig. Bijna niet voor te stellen 
nu, maar toen goed voor grote zorgen bij 
huizenbezitters.   

Hypotheekrenteaftrek 
Bekend is dat de EU, het IMF, De Neder-
landsche Bank en andere instanties nogal 
wat bezwaren hebben tegen onze ge-
zamenlijke hypotheekschuld. Die is met 
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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
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Bouwtechnische keuring en 
ontbindende voorwaarden  

Sinds februari 2018 staat in elke modelkoopovereen-
komst van een woning de bouwtechnische keuring als 
ontbindende voorwaarde standaard vermeld. Een grote 
verbetering als je bedenkt dat in de jaren daarvoor slechts 
een vijfde van de huizenkopers deze voorwaarde in het 
koopcontract liet opnemen. De bouwtechnische keuring 
omvat trouwens ook een energiecheck.

Een bouwtechnische keuring is een 
onafhankelijke, visuele keuring van 
een bestaande woning. Met deze keu-
ring krijg je een beeld van de bouw-
kundige staat van de totale woning 
(binnen, buiten en de verdiepingen) en 
de eventuele opstallen. Samen met 
een idee van de kosten als je het huis 
wilt laten aanpassen, opknappen en/
of verbeteren. Zowel op korte als op 
de langere termijn. 

Huur een deskundige in
Voor een bouwtechnische keuring ga 
je natuurlijk met een gecertificeerd 
inspectiebureau in zee. Dan krijg je 
namelijk een bouwkundig rapport dat 
door de Nationale Hypotheek Garan-
tie, de Stichting Waarborgfonds Eigen 
Woning en bij de AFM aangesloten 
financiële dienstverleners wordt 
erkend. 

Alleen visueel
De keuring geschiedt alleen visueel; 
er wordt niets verwijderd of open ge-
maakt. Wel wordt op het dak gekeken 
en onder de vloer als de kruipruimte 
bereikbaar is. Na de keuring volgt het 
rapport met opgave van de eventuele 
reparatiekosten. Daarna kan de koper 
beslissen of hij de woning koopt. Ziet 
hij ervan af, dan kan hij terugvallen 
op het bouwkundig voorbehoud in de 
koopovereenkomst. 

Energiecheck
In de bouwtechnische keuring is ook 
een Energiecheck opgenomen, met 
adviezen over hoe en met welke 
maatregelen en investeringen je de 
woning energiezuiniger kunt maken.

 

Het nut van ontbindende 
voorwaarden
Met het voorbehoud van een bouw-
technische keuring wordt het nut van 
opnemen van ontbindende voorwaar-
den in een voorlopig koopcontract volop 
aangetoond. Kan één van beide partijen 
niet aan deze ontbindende voorwaar-
de voldoen, dan kan de voorgenomen 
aankoop immers gratis worden ont-
bonden. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor 
het voorbehoud van financiering, het 
voorbehoud van verkoop van de eigen 
woning, het voorbehoud van een woon-
vergunning of het voorbehoud van een 
Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Bouw ondersteuning Nederland is zoals het woord al 

zegt een ondersteuning in de bouw. Wij voeren bijna alle 

werkzaamheden uit die met de bouw te maken hebben. 

Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in gevelrenovatie 

en stralen reinigen van gevels.

Heel veel van onze werkzaamheden doen wij bij monumen-

tale gebouwen. Maar ook voor de particuliere sector zijn wij 

actief. Van het leveren van een loodgieters, timmermannen, 

tot schoonmakers eigenlijk teveel om op te noemen.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

BREDA | 06 31 00 07 22 | info@bonbv.nl | voor meer informatie: www.bonbv.nl

OOK VOOR STEIGERVERHUUR STAAN WIJ GRAAG VOOR U KLAAR! 
VOOR ZOWEL MONTEREN ALS DEMONTEREN!
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Nieuw: 
het Funderingslabel  

Dat de komst van het Funderingslabel 
geen overbodige luxe en/of angstaanja-
gerij is, blijkt wel uit de snelle toename 
van meldingen over (vermoedelijke) 
funderingsschade bij het KCAF nationaal 
funderingsloket (www.funderingsloket.nl). 
Tot begin september 2020 zouden al uit 
189 gemeentes meldingen over seieuze 
problemen zijn binnengekomen, waarbij 
in 99 gemeentes melding wordt gemaakt 
van mogelijke schade aan de funderingen 
van grote aantallen woningen. 

Droogte als boosdoener
De veroorzaker van dit alles? De aanhou-
dende, langdurig droge en hete zomers, 
de daardoor optredende lagere water-
standen in rivieren, meren, kanalen en 
beken, en de daling van het grondwater. 
Vooral dit laatste zorgt ervoor dat de 
bodem meedaalt, met grote gevolgen 
voor funderingen en muren van wonin-
gen en andere panden. De zorgen bij 
waterschappen, de agrarische sector 
en beheerders van natuurgebieden en 
landgoederen nemen dan ook hand over 
hand toe. 

Water langer vasthouden
Waar Nederland altijd heeft geïnves-
teerd in het drooghouden van onze voe-
ten door de aanleg van waterwerken 
en een goed beheer van waterwegen 
en dijken om overtollig water zo snel 
mogelijk af te voeren, moet dat water 
nu juist langer worden vastgehouden. 
Met als doel om het grondwater op 
een zodanig niveau te brengen en te 
houden dat houten funderingen niet 
gaan rotten en de bodem, inclusief alles 
wat daarop is gebouwd, niet verder 
zakt. Het mag duidelijk zijn dat dit een 
enorme opgave is waarmee enorme 
sommen geld zijn gemoeid.

Funderingslabel
Juist omdat deze problematiek zo groot 
dreigt te worden en kostbaar om te 
herstellen (er gaan bedragen van 60 à 
70.000 Euro rond voor het herstel 
van een fundering onder een ge-
middeld huis), en om te voor-
komen dat de koper van 
een huis een kat in de 
zak koopt, is het 

In oktober 2020 doet de aandondiging van het Funde-
ringslabel bij huizenbezitters veel stof opwaaien. Geen 
wonder als je bedenkt dat een voorzichtige schatting laat 
zien dat circa een miljoen huizen in ons land dreigen te 
verzakken. En dat een kwart daarvan al serieuze problemen 
vertoont.  Aldus stichting KCAF, het Kennis Centrum Aanpak 
Funderingsproblematiek.  

funderingslabel ingevoerd, waarmee 
makelaars met ingang van 2021 gaan 
werken bij het taxeren van woningen. 
Daarin wordt vermeld hoe groot het 
risico is dat het huis verzakt, waarna 
een specialist moet gaan beoordelen 
wat er precies aan de hand is. Net als 
bij een Energielabel weet de koper van 
een huis straks wat de kwaliteit van de 
fundering van een te koop staand huis 
is en welke kosten ermee zijn gemoeid 
om verbeteringen aan te brengen (en 
een beter label te krijgen). Min of meer 
vergelijkbaar met een Energielabel dus. 
Het is de bedoeling dat vanaf 2021 alle 
huizen bij verkoop een funderingslabel 
krijgen.
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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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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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Het nieuwe Energielabel  
Energielabels zijn er voor gebouwen (zakelijk en woningen), auto’s en huishoudelijke 
apparaten. Ze geven informatie ove de mate van isolatie en energiegebruik van pan-
den, hoeveel brandstof een auto verbruikt en hoe energiezuinig apparatuur is. Naast 
bewustwording, wil de overheid via het energielabel vooral stimuleren dat huizen 
beter worden geïsoleerd, apparatuur energiezuiniger wordt en automobilisten zuiniger 
auto’s kopen en veel minder CO2 gaan uitstoten. 

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 energie-
zuinig een pand is. Een energiezuinig 

huis is voorzien van goede isolatie, hoog 
rendementsglas, lage temperatuur ver-
warming en zonnepanelen. Omdat deze 
aanpassingen het beeld en karakter van 
monumentale panden drastisch zouden 
verstoren, zijn alleen deze panden 
uitgezonderd van de verplichting een 
energielabel te laten registreren.
Zijn je energiekosten torenhoog, dan 
heeft dat een negatieve invloed op 
de verkoopkansen en opbrengst van 
je woning. Maak je daar met gerichte 
maatregelen een eind aan, dan kun je je 
energielabel verbeteren en de verkoop-
kansen verhogen, niet zelden tegen 
een hogere opbrengst, en bovendien 
bij steeds meer geldverstrekkers een 
korting ontvangen op de hypotheekren-
te. Immers, je maandleijkse vaste lasten 
worden met hedendaagse isolatievoor-
zieningen en installatietechniek veel  
lager en dus het financieringsrisico van 
de geldverstrekker ook.

Definitief energielabel voor 
woningen
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 en aan te zetten tot het 
nemen van energiebesparende maatre-
gelen. Dat klinkt vrijblijvend, maar dat is 
het niet: wil je als eigenaar je huis ver-
kopen of opnieuw verhuren, dan moet 
dit voorlopige label op straffe van een 

boete definitief worden gemaakt. Dat 
kan vanaf 2021 alleen nog door inhuren 
van een gecertificeerde energie-advsieur 
die volgens de nieuwe meetmethode 
de energieprestatie van je woning kan 
vaststellen. Bovendien zal die effecten 
van te nemen verbeterings¬maatregelen 
doorrekenen op energieprestatie (dus, 
uw opbrengsten) alsook kosten. Som-
mige energieadviseurs zijn ook beschik-
baar voor begeleiding in het proces van 
offertes opvragen, beoordelen, kiezen, 
toezicht op uitvoering alsook controleren 
van facturen en nameten van effcecten 
van uitgevoerde maatregelen.

Energieadvies
Wil je je energielabel en wooncomfort 
verbeteren door te investeren in energie-
besparing, ga dan langs bij een energie-
winkel of raadpleeg dan het internet en 
kijk bijvoorbeeld op maatwerkadviesvoor-
woningen.nl. Daar kun je een uitgebreid 
energieadvies aanvragen, samen met de 
kosten en effecten van energiebesparen-
de maatregelen en hun terugverdientijd. 

Beter energielabel 
Investeer je in energiebesparing, dan heb 
je direct al het voordeel van een lagere 
energierekening. Een beter energiela-
bel betekent echter ook voordeel bij 
de verkoop van je huis en goedkopere 
financiering in de koop van een andere 
woning of bij ingaan van een nieuwe ren-
tevastperiode. Recent meldde de consu-
mentensite Wegwijs dat bij vergelijkbare 
woningen een beter energielabel goed is 
voor een 2 procent hogere verkoopprijs. 
Tel uit je winst!

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 adviseren 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 Energieplan 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.

Met ons professionele Energieplan weet u direct wat de mogelijke 
energiebesparingen zijn voor uw bedrijf. Op welke wijze uw bedrijf 
van het gas af kan en/of ‘Nul-op-de-meter’ kan bereiken. Ons 
Energieplan bevat een aantal innovatieve oplossingen en bijbehorende 
investeringen.
 
De resultaten worden samengevat in een heldere rapportage en bevat 
de volgende onderdelen:

•	 Inventarisatie van de huidige situatie qua energieverbruik en   
 bouwkundige staat;
• Welke besparende maatregelen zijn nodig en wat zijn de benodigde  
 indicatieve investeringen?;
• Opgave van mogelijke subsidies en fiscale regelingen;
• Welke besparingen zijn haalbaar en wat is de terugverdientijd?;
• Wat wordt de nieuwe situatie (verwachte energieverbruik);
• In welke mate draagt uw bedrijf bij in CO2 reductie.
•	 Is uw bedrijf minimaal label C in 2023 (wettelijke verplichting)

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

MijnHuisBedrijfZuinig • Koog aan de Zaan 
info@mijnbedrijfenergiezuinig.nl 
www.mijnbedrijfenergiezuinig.nl

Wilt u meer weten over onze dienstverlening, neem dan gerust contact met ons op: 06-510 470 78

UW BEDRIJF NAAR 

‘NUL-OP-DE-METER’  
ONTDEK DE VOORDELEN!
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Rosbayerweg 3, 1521 RW Wormerveer
t. 075 615 03 14 • info@wessels-bv.nl

Puur natuur, wie wil dat nou niet?!
Duurzaam verwarmen zonder in te leveren op comfort, dat kan! Met onze warmtepomptechniek 
zet u een stap in de goede richti ng naar CO2-neutraal wonen. Daarnaast heeft  onze 
warmtepomptechniek bewezen dat een fl inke besparing op uw energierekening mogelijk is.

WESSELS-BV.NL

EXPERT IN
DUURZAME 
INSTALLATIES

Wilt u weten hoe u uw huis energiezuinig kan laten functi oneren? 
Wessels Installati etechniek advieseert, onderhoud en installeert duurzame installati etechnieken. 
Wij helpen u graag met een comfortabel klimaat en slim besparen!

LUCHT-LUCHT 
WARMTEPOMP 

Makkelijk te installeren

LUCHT-WATER
WARMTEPOMP

Lage investeringskosten

WATER-WATER
PVT BUFFER

Zeer goed rendement

WATER-WATER
WARMTEPOMP

Hoogste rendement

Zuiniger stoken 
en van het gas 
af? Vraag het de 
installateur!
 

Er komt veel op ons af als het om 
energiebronnen en klimaatverande-
ring gaat. Na massaal isoleren van 
onze woningen en de aanschaf van 
zuinige HR cv-ketels, gaan de eerste 
woonwijken al van het gas af, worden 
bij nieuwbouw al geen gasleidingen 
meer gelegd, doet de warmtepomp 
zijn intrede en ga zo maar door. 
Uiteindelijk wil ons land in 2050 een 
100% duurzame energievoorziening 
hebben gerealiseerd, die betaalbaar 
en betrouwbaar is voor consumenten 
en bedrijven. Met als doel het terug-
dringen van de CO2-uitstoot en het 
daarmee tegengaan van de opwar-
ming van de aarde. 

Veel onzekerheid
In dit magazine staat het nodige 
over warmtepompen, zonnepanelen 
et cetera, maar wat valt daarvan te 
verwachten, wat heb je er als huis-
eigenaar aan, wat kost 
het en wat levert het 
op? Stuk voor stuk zijn 
dat terechte vragen; de 
kosten zijn immers hoog 

en onzeker, terwijl er nog veel wordt 
nagedacht en geëxperimenteerd als 
het om energiebronnen, cv- ketels en 
warmwatervoorziening gaat. Wat doe 
je dan als je huiseigenaar bent en je 
cv-ketel aan vervanging toe is? En/
of als in je gemeente hardop wordt 
nagedacht over het installeren van 
warmtepompen? Juist, dan ga je op 
zoek naar informatie waar je wat aan 
hebt. Liefst met een toekomstvisie. 

Keuze wordt breder
Wie kranten en magazines erop na-
slaat komt al snel tot de conclusie dat 
de vakwereld de overtuiging deelt dat 
we naar een bredere keuze aan ener-
giebronnen en duurzame technieken 
gaan. En dat we door het slim benut-
ten van de bestaande infrastructuur 
van elektriciteit, warmte en gas, 
optimaal gebruik kunnen maken van 
zon- en windenergie, met een cruciale 

rol voor energieopslag. 
Inmiddels is daar de keuze 
voor waterstofgas bij ge-
komen. Tegenover al deze 
meningen en ideeën staat 

de huiseigenaar die best bereid is om 
zijn steentje aan duurzaamheiddoelen 
bij te dragen, maar voor wie het aan 
al die nieuwe techniek aanpassen van 
het eigen huis wel betaalbaar moet 
blijven.

Vraag het je installateur
Het is dan ook geen wonder dat 
steeds meer consumenten hun in-
stallateur vragen stellen over wat er 
gaat gebeuren en welke keuze straks 
de beste is. Vragen die de installateur 
moet ‘vertalen’ naar begrijpelijke 
voorlichting, opdat zijn klanten een 
verantwoorde keuze kunnen maken. 
Vandaar dat er trainingen voor instal-
lateurs worden georganiseerd, waarbij 
nieuwe technieken, aanpassingen in 
woningen en terugverdienen van de 
investeringen centraal staan. Heb jij 
daar ook vragen over en wil je beter 
voorbereid zijn, neem dan contact op 
met je installateur. 

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 over dit 
alles aan de klant. Een artikel over de veranderende rol 
van de installateur. 
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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

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

24 Thuis bij Saen Garantiemakelaars



26 27Thuis bij Saen Garantiemakelaars Thuis bij Saen Garantiemakelaars

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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een spaan wordt opgebracht. De korrel-
structuur is fijn tot zeer grof. Spachtel-
putz kun je binnen en buiten gebruiken 
en is in elke kleur leverbaar. 

Spackspuit
Meestal toegepast in nieuwbouwhui-
zen. Je kunt kiezen tussen een heel fijne 
tot een heel grove korrelstructuur en 
een groot aantal kleuren.

Latex spuitwerk
Voor wanden en plafonds in elke 
gewenste kleur, waabij watergedragen 
Latex muurverf met speciale spuitappa-
ratuur wordt opgebracht. 
 
Restauratie
We zeiden het al: gelukkig zijn er nog 
veel stukadoors die de vakkennis van 
vroeger nog steeds in huis hebben of 
zich daarin opnieuw hebben gespcia-
liseerd. Velen zijn aangesloten bij de 
Vakgroep Restauratie Stukadoors. Kijk 
op: vakgroeprestauratiestukadoors.nl

Brancheorganisatie 
Veel stukadoors zijn aangesloten bij de 
Nederlandse Ondernemersvereniging 
voor Afbouwbedrijven, NOA. Kijk op: 
noa.nl voor meer informatie, tips en de 
NOA-garantie.

Ook in de huidige tijd, waarin die fraai 
gestucte ornamenten al lang plaats hebben 
gemaakt voor glad afgewerkte wanden 
en plafonds, is de stukadoor vaak onmis-
baar voor een mooie afwerking en strakke 
finishing touch van je huis. Binnen en buiten. 
Daarbij is de techniek natuurlijk meege-
groeid, met moderne middelen en materia-
len. Dit zijn de meestgebruikte technieken:

Pleisterwerk
Eenlaags bewerking met gips, o.a. voor 
metselwerk of oude stuclagen, waar-
mee wanden en plafonds glad worden 
gemaakt, waarna je ze kunt sauzen.     

Raapwerk
7 mm tot 5 cm dikke laag gipsmortel 
om ruwe wanden en plafonds glad en 
scheve muren of plafonds recht te ma-
ken. Je kunt er sierpleister op aanbren-
gen en ze verven, sauzen of behangen.

Schuurwerk
Afwerking tot een zanderige oppervlak-
te of een oppervlak met schaduwaf-
werking. Schuurwerk kun je in veel 
interieurs toepassen en droogt egaal 
wit op, waardoor sauzen niet nodig is. 

Spachtelputz
Sierpleister op kunststofbasis die met 

Stukadoor is een beroep met een rijke historie die teruggaat 
naar de Romeinse tijd. In latere jaren stonden Nederlandse 
stukadoors bekend om hun prachtige ornamenten in 
Nederlandse en Engelse paleizen, grachtenpanden en 
landhuizen. Een specialisme dat nog steeds voortleeft. 
Moet jullie rijk versierde plafond hersteld worden, dan 
hoef je dus niet te wanhopen. Maar ook bij moderne huisen 
zorgt het vakmanschap van de stukadoor voor prachtig 
afgewerkte muren en plafonds.         

Het vakmanschap 
van de stukadoor
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David Stucadoorsbedrijf zorgt voor 
alle soorten stucadoorswerkzaamheden
Stucadoorswerk bestaat uit verschillende lagen ondergrond met daarover een structuurlaag. Deze 

laatste laag kan in diverse grofheden worden uitgevoerd: van zeer fijn (glad) tot grof. Stucadoors inRegio 

"Zaanstad, Amsterdam, Haarlem, Alkmaar "

Krokusstraat 35, Wormerveer • M: 06 526 220 51 • T: 075 77 289 66 • www.davidstucadoorsbedrijf.nl
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Hier komt

Color Up Schilderwerken

Materiaal volgt...

TB0177.15

7-2 Anthony gaat vanavond aanleveren

 
 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 
en steigers is immers niet voor iedereen weggelegd. Dan maar de vakman erbij gehaald, 
want je wilt natuurlijk niet dat je mooie huis door afbladderende verf wordt ontsierd en 
in waarde daalt. 

Schilderwerk is er als binnen- en bui-
tenwerk. Binnenwerk is vaak eenvoudi-
ger, omdat weer, vocht en temperatuur 
er nauwelijks vat op hebben en er bij 
slecht weer kan worden doorgewerkt. 
Dat maakt zelf doen eenvoudiger. Wil je 
echter voor de muren een speciale verf 
gebruiken, moet de muur extra worden 
behandeld en wil je kozijnen, deuren en 
radiatoren écht strak in de lak hebben 
staan, dan komt daar echt vakman-
schap bij kijken. Elke oneffenheid is 
binnen immers extra zichtbaar. 

Buitenwerk
De buitenboel heeft het vaak zwaar 
te verduren. Naast dat dit schade aan 
en achteruitgang van verf en hout 
veroorzaakt, maakt dat vakkundig en 
regelmatig onderhoud noodzakelijk. 
Ben jij een ervaren hobbyschilder 
zonder hoogtevrees, dan kun je veel 
van dat buitenwerk ook zelf doen. Dat 
bespaart geld, maar kost wel heel veel 
tijd. Juist omdat het bij buitenwerk om 
het waardebehoud van je huis gaat, 
is uitbesteden aan een professioneel 
schildersbedrijf dan ook het overwegen 
waard. 

Keuze en offerte 
Als zelf doen je teveel tijd kost of een 
te grote uitdaging is, ga je op zoek naar 
een schildersbedrijf. Of je vraagt je bu-
ren naar hun ervaringen met schilders. 
Heb je enkele bedrijven gevonden, 
vraag ze dan om te komen kijken en een 
offerte uit te brengen. Daarin moeten 
omvang en aard van het werk staan, 

samen met de prijs per uur of m², ma-
teriaalkosten, kosten voor bijvoorbeeld 
steigers, het tijdsbestek, de garantie, de 
BTW, de verfsoorten en kleurnummers, 
en een voorziening voor meerkosten 
door bijvoorbeeld houtrot. 

Abonnement
Je kunt de kosten voor buitenschilder-
werk uitsmeren met een abonnement of 
onderhoudscontract tegen een vast be-
drag per maand. Naast kostenspreiding, 
heeft dat ook als voordeel dat je met één 
schildersbedrijf werkt waar ze je huis van 
top tot teen kennen. De meeste onder-
houdscontracten hebben een looptijd van 
10 jaar. Bij de start heeft de schilder vaak 
het meeste werk aan je huis, maar als 
de basis in orde is, is het vooral bijhou-
den. Overleg wat wel en niet binnen het 
contract valt, dan weet je waar je aan toe 
bent. Belangrijk is ook het btw-tarief. Dat 
verschilt namelijk nogal:

Btw-tarieven voor 
schilderwerk in 2021
Is jouw woning ouder dan twee jaar, dan 
betaal je 9% btw over de kosten van de 
schilder en 21% btw over het materiaal. 

NB: nieuwbouwwoningen vallen dus 
niet onder deze regeling. Werkzaam-
heden met een btw-tarief van 9% zijn 
bijvoorbeeld: schilderen binnen- en 
buitenboel, voorbereiden van schilder-
werk (schuren, plamuren, etc.), beitsen, 
vernissen en lakken, flakes aanbrengen 
op vloeren en trappen en het aanbren-
gen van een gietvloer met verflaag. 

Schilderen 
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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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Ook wit- en bruingoed 
worden slimmer  
Voor wie het niet weet: ‘Witgoed’ staat voor elektrische apparatuur voor huishoudelijk 
gebruik die meestal wit van kleur is. En ‘bruingoed’ voor geluids- en beeldapparatuur die 
vroeger in een bruine ‘houten’ omkasting werd geleverd. Wat beide productlijnen met 
elkaar gemeen hebben is dat ze technisch slimmer worden en daardoor steeds beter ge-
schikt voor domotica toepassingen. 

Domotica, de woningautomatise-
ringstechniek waarmee je van je huis 
een ‘smart home’ maakt, is er voor 
je comfort, gemak en veiligheid. De 
effectiviteit en voordelen ervan hangen 
echter af van de mate waarin je dom-
otica systeem kan communiceren met 
elektrische apparatuur en toepassingen 
in je woning en de kwaliteit en schaal-
baarheid van je internetverbinding. Wat 
helpt is dat er steeds meer huishou-
delijke en technische apparatuur op de 
markt komt die aan de eisen van dom-
otica voldoet en met hun ingebouwde 
chip- of simkaart voor de connectiviteit 
met je netwerk zorgt. 

Integratie in je netwerk
Nu al kun je met domotica de tempe-
ratuur in je huis op afstand instellen, 
je smart verlichting op commando 
aan- of uitzetten en je favoriete muziek 
via smart speakers laten horen als je 
thuiskomt. Ook kunnen slimme rook-
melders met elkaar communiceren en 
bij rookontwikkeling de beste vlucht-
route voor je bepalen, kun je bij een 
alarmerende situatie de deuren ver- of 
ontgrendelen en kun je de gordijnen en 
rolluiken op afstand openen of sluiten. 
Het zijn allemaal voorbeelden van hoe 
elektronische apparatuur voor huishou-
dens steeds ‘slimmer’ wordt. En hoe 
die apparatuur steeds gemakkelijker 
in een domotica omgeving, ofwel jouw 
netwerk, kan worden geïntegreerd. Je 

bedient ze met je smartphone, tablet, 
touchpanel of met de afstandbediening 
van je televisie. 

Slimme koelkast
Een goed voorbeeld van hoe domotica 
kan worden geïntegreerd in je huis-
houden is de slimme koelkast met 
touchscreen in de deur, koppeling met 
je smartphone, ingebouwde camera 
en andere hightech voorzieningen. Je 
kunt er je voorraden mee bijhouden, 
pushberichten met bestellingen aan je 
supermarkt of andere winkels doorge-
ven, recepten opzoeken, vrienden om 
kooktips vragen, muziek mee afspelen 
en ga maar door. Er zijn verschillende 
merken met slimme koelkasten op de 
markt en ze vormen een mooi voor-
beeld van wat nu allemaal al mogelijk 
is als het gaat om de verbinding tussen 
huishoudelijke apparatuur en de domo-
tica techniek in je huis.

Steeds meer
Met die koelkast zijn we er echter nog 
lang niet. Er komen namelijk steeds meer 
slimme producten op de markt om van al-
les en nog wat in huis op afstand, snel en 
comfortabel mee te bedienen. Zoals een 
smart koffiezetapparaat dat is verbonden 
met het internet waardoor je onderweg 
naar huis met je mobieltje alvast een 
kopje koffie kunt ‘bestellen’. Of je slimme 
wekker zo kunt instellen dat de koffie 
klaarstaat als de wekker gaat. Wat ook 
kan is dat je via een slimme speaker vanaf 
de bank een kopje koffie laat zetten. En 
zo is er meer. Wat dacht je bijvoorbeeld 
van een slimme robotstofzuiger die rustig 
en zonder omkijken zijn werk doet met 
instelbaar tijdschema, sensoren, laser-
technologie, geheugen, vloerherkenning 
en automatische terugkeerfunctie naar de 
lader als de accu leeg raakt? Echt iets om 
over na te denken kortom, al die gemak-
ken van domotica en slimme producten!
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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 - 82655029 of 
martine@erfenisdeskundige.nl

Hoe werkt een afwikkeling 
van een nalatenschap?

Martine Glebbeek RegisterExecuteur en Estate Planner • www.erfenisdeskundige.nl

De Erfenisdeskundige • Plein 13 1 A • 1521 AP Wormerveer
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Kijk op onze website voor de complete 

collectie visgraatvloeren.

www.visgraatshop.nl

Visgraat op de vloer? 
       Natuurlijk!

Topkwaliteit voor superscherpe prijzen

Perfect voor vloerverwarming en -koeling

Gratis bezorging

Gratis samples in huis

20 jaar fabrieksgarantie

Gebruik 
kortingscode

THUISBIJ
en ontvang 10% 

korting op de hele 
collectie!

Visgraatshop_adv_A4_ThuisBij.indd   1Visgraatshop_adv_A4_ThuisBij.indd   1 28-10-2021   13:0528-10-2021   13:05

De onmiskenbare stijl en klasse   
van een eikenhouten visgraatvloer
Een mooie houten vloer onderstreept je goede smaak, wat zeker geldt voor de eiken-
houten visgraatvloer. Dit oudste type parketvloer werd al in de late Middeleeuwen in 
stately homes door heel Europa gelegd, past nog steeds in elk interieur en is zeer 
geschikt voor vloerverwarming en vloerkoeling. Aldus het team van visgraatshop.nl. 
Met ±25 jaar ervaring in de productie en handel in houten vloeren mogen zij zich  
gerust een specialist in eikenhouten visgraatvloeren noemen. 

Dat eikenhouten visgraatvloeren hon-
derden jaren later nog steeds symbool 
staan voor stijl en klasse, onderstreept 
hoe tijdloos deze klassieke vloer is. Hij 
past in nagenoeg elk interieur en blijft 
populair in vele landen over de hele 
wereld. Wat daarbij helpt is dat deze 
vloeren logistiek handig zijn, een  super 
prijs/kwaliteitsverhouding bieden en 
alle trends doorstaan. Zo staan ze 
bijvoorbeeld ook mooi bij de industriële 
look die nu zo populair is. Een eikenhou-
ten visgraatvloer blijft trouwens altijd 
mooi, ook na 10 jaar of meer. Daardoor 
raak je er nooit op uitgekeken.

‘Met een eikenhouten 
visgraatvloer leg je 

kwaliteit op de grond’

Mooi leggen
Eikenhouten visgraatvloeren kun je 
verlijmd op de ondergrond leggen. Of 
zwevend, waarbij de visgraatdeeltjes met 
elkaar worden verlijmd. Verder kun je 
ervoor kiezen om ze van muur tot muur 
te leggen. Of je gaat voor een mooie, klas-
sieke band met een bies van Wengé-hout. 
En verder zijn er natuurlijk ook variaties 
in de afmetingen van de eikenhouten 
stroken zelf. “Daar moet je van tevoren 
goed over nadenken”, zo luidt het advies. 
“Als je in een kleine ruimte te brede stro-
ken legt, valt het patroon weg en is dat 
minder goed zichtbaar. Daarom adviseren 
en verkopen wij het meest in de afmeting 
12 cm breed en 60 cm lang. Dat past in 
elk vertrek en staat overal mooi. Maar een 
andere afmeting kan natuurlijk ook.” 

Vloerverwarming én -koeling
Met een eikenhouten visgraatvloer leg 
je kwaliteit op de grond. Naast onder-
houdsvriendelijk, biedt  deze elegante 
vloer een authentieke uitstraling en 
leent hij zich door zijn geringe dikte 
uitstekend voor de aanleg van vloer-
verwarming en -koeling. Een mooi 
voorbeeld van hoe een klassiek product 
met zo’n lange historie plotseling weer 
actueel kan zijn. Bovendien gaan deze 
vloeren lang mee en kun je ze bij een 
eventuele beschadiging gemakkelijk 
repareren. Weggooien is er dus niet bij 
en dat maakt van deze stijlvolle histori-
sche vloer ook nog eens een duurzaam 
product. Meer informatie vind je op 
visgraatshop.nl, waar ze alle vloeren op 
voorraad hebben.  

Foto: www.visgraatshop.nl
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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 beveiliging. Een bijna alledaags onderwerp en toch steeds weer actueel. Daar zorgen 
programma’s als ‘Opsporing verzocht’, 
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 buiten-
verlichting, eventueel met een tijd- of 
schemerschakelaar, waarmee je huis ’s 
nachts goed wordt verlicht. Ook zijn er 
buitenlampen met een bewegings-
detector die aanspringen als iemand 
langs loopt. Gaan jullie ’s avonds 
weg, zorg er dan ook voor dat een 
aantal lampen in huis brandt en 
doe de gordijnen dicht. Niet al-
leen beneden, maar ook boven.      

De voordeur
Stel, het is donker buiten. Plot-
seling 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 mogelijkheid 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! 

39Thuis bij Saen Garantiemakelaars

De Molenven 1, 1531 ST Wormer • 075 20 43 410 • www.memoriamuitvaartbegeleiding.nl

Als uw naaste komt te overlijden komt er veel op u af. U zult ook veel 

beslissingen in een kort tijdsbestek moeten nemen als het gaat om het 

afscheid, de uitvaart en alles wat daarbij komt kijken. Weet dan dat u 

er niet alleen voor staat. Wij kunnen u bijstaan en samen met u deze 

periode vormgeven zoals u dat voor ogen heeft. Er is vaak meer 

mogelijk dan u in eerste instantie denkt.

Als uitvaartbegeleider richt ik mij op het begeleiden van 

nabestaanden in het traject van overlijden tot na de 

afscheidsplechtigheid. Ik begeleid naasten ongeacht of en waar 

ze verzekerd zijn.

Ook kunt u een voorgesprek aanvragen. We kunnen in dit gesprek 

met elkaar kennis maken en eventuele wensen onderzoeken en 

vastleggen.

Voor een blijvende
en waardevolle herinnering

Andrea de G
root
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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 uitda-
ging 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 ho-
venier 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!

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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Verhuizen is meer 
dan dozen sjouwen 
Ga je een busje huren en met hulp van vrienden en familie 
zelf verhuizen? Verhuis je met nogal wat spulletjes naar 
een andere woning? Ben je ruim behuisd met grote kasten 
en meubelen en ga je kleiner wonen? Pak je alles zelf in en 
uit? Of wil (of moet) je dat laten doen? 

Vragen genoeg als het om verhuizen gaat. 
Vragen waar je een antwoord op moet 
zien te vinden als je binnenkort je huidige 
woning moet opleveren en je nieuwe huis 
op jullie wacht. Heb je besloten dat jullie 
het verhuizen willen uitbesteden, dan 
begint daar het zoeken naar een verhuizer. 
Waar moet je dan op letten, wat komt 
er allemaal kijken bij een verhuizing, hoe 
werkt dat en wat zijn de kosten? 

Meer dan dozen sjouwen 
Verhuizen is meer dan dozen sjouwen, 
maar verhuisdozen spelen wel de hoofdrol 
als het gaat om de veiligheid van alles wat 
jullie dierbaar is. Daarom moeten ze goed 
in elkaar worden gezet, zorgvuldig worden 
ingepakt, van een duidelijk opschrift 
worden voorzien en straks per ruimte klaar 
staan om efficient te werken en chaos 
op het nieuwe adres te voorkomen. Juist 
omdat er veel fout kan gaan verdient een 
verhuizing alle aandacht van jou en je 
huisgenoten. Vandaar dit artikel. 

Keuze van de verhuizer
Waar begin je? De website van de 
brancheorganisatie Erkende Verhuizers 
(erkendeverhuizers.nl) biedt uitkomst 
met een ledenregister met de aange-
sloten verhuisbedrijven, een zoekfunctie 
en klantenbeoordelingen. Ook is er de 
website verhuisoffertes.com, waar je na 
het invullen van enkele  gegevens gratis en 
vrijblijvend offertes van diverse verhuizers 
ontvangt. Handig en snel, maar welk be-
drijf je ook kiest, zorg ervoor dat je met een 
erkend en bekend verhuisbedijf in zee gaat.   

Verhuiskosten
De kosten van je verhuizing hebben alles te 
maken met de omvang van jullie inventaris. 
Of beter, het aantal verhuisdozen, het aan-
tal grote(re) meubelstukken (al of niet met 
de- en montage), het aantal medewerkers 
en verhuiswagens, de kilometers  en extra 
wensen, zoals het afhalen/ophangen van 
lampen, bepalen samen de hoogte van de 
verhuiskosten. Daarom is een kostenop-
gave vooraf nauwelijks mogelijk en komt 
de verhuizer eerst naar jullie toe voor een 
inventarisatie. Vraag minstens twee, zo 
niet drie, verhuisbedrijven om een offerte 
te maken.  N.B.: Desgewenst kan de ver-
huizer ook het in- en uitpakken verzorgen, 
tijdelijke opslag van de inboedel regelen, 
jullie oude huis leeg maken en kleine klusjes 
uitvoeren (de zgn. handyman service).  

Verhuisdatum 
Heb je een verhuizer geselecteerd en zijn 
offerte geaccepteerd, dan volgt de vraag 
wanneer jullie gaan verhuizen. In principe 
kan dat vanaf de datum dat je de sleutel 
van de nieuwe woning in handen hebt, 
maar zo eenvoudig is het meestal niet. 
Vaak moet er het nodige in het niuwe huis 
gebeuren, zoals schilderwerk, verbouwing, 
plaatsing nieuwe keuken en/of sanitair, 
noem maar op. Natuurlijk ben je al deze 
zaken al gaan regelen met aannemers, 
installateurs, loodgieters en leveranciers, 
maar in een tijd van grote drukte op de 
woningmarkt zoals nu kan dat flink tegen-
zitten. Tegelijkertijd is er de snel naderbij 
komende sleuteloverdracht van jullie oude 
huis. Spannend allemaal. Raadpleeg daar-

om de handige checklist in dit magazine 
om niets te vergeten!        

Logistieke operatie
Het is duidelijk, verhuizen is een logistieke 
operatie die veel meer inhoudt dan dozen 
schuiven alleen. Alles moet kloppen, alles 
moet op tijd, alles wat breekbaar is moet 
heelhuids het nieuwe huis breiken en daar 
een plekje vinden en er mag niets missen. 
Des te meer reden om met een erkende 
verhuizer in zee te gaan. Een vertrouwde 
vakman die begrijpt dat verhuizen voor 
jullie heel veel geregel, heel veel denkwerk 
en heel veel gedoe geeft. En daar samen 
met zijn medewerkers soepel op inspeelt.   

Schade en verzekering
Gaat het ondanks alle inzet en goede 
bedoelingen onverhoopt toch een keer mis 
en ontstaat er schade, dan is het goed te 
weten dat bij de Erkende Verhuizers aan-
gesloten verhuisbedrijven  een uitgebreide 
verzekering op basis van nieuwwaarde 
bieden, dat je aanbetaling tot max. 25%/€ 
1.000 is gegarandeerd en dat je verhui-
zing ook wordt uitgevoerd als je verhuizer 
onverhoopt failliet gaat.
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Oostendorp Verhuizingen 
Zaanstad, uw verhuisexpert!
Voor al uw verhuisdiensten in Zaanstad, Amsterdam, Purmerend en omstreken

“Verhuizen is een vak, dat verstaan wij als geen ander. Sinds 1969 verhuizen wij in de 

regio Zaandam, Amsterdam, Purmerend en de rest van Nederland, waar u ook heen gaat 

verhuizen, Oostendorp zorgt voor u en uw spullen. Wist u dat tijdens onze verhuizingen al 

uw huisraad is verzekerd, ook als u zelf meehelpt?”

Geen verhuizing is hetzelfde, daarom zijn we flexibel en denken graag met u mee. Be-

spreek uw wensen tijdens een vrijblijvende opname aan huis of virtueel.

Industrieweg 110
1525 RD Westknollendam

075-6179078
info@oostendorpverhuizingen.nl
www.oostendorpverhuizingen.nl
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Checklist verhuizen  
Ongeveer twee maanden
voor de verhuizing

  Eventueel huur opzeggen;
 Sleuteloverdracht oude huis en   

 nieuwe huis afspreken 
 (regelt de makelaar); 

  PostNL en Sandd verhuisservice;
  Beginnen met opruimen;
  Afspraak maken met 

 grofvuil/gemeentereiniging;
  Informeren naar verhuiskosten

 vergoeding bij uw werkgever;
  Verhuisverlof aanvragen;
  Offerte aanvragen bij een 

 verhuisbedrijf;
  Reageren op de offerte en 

 verhuisdatum vastleggen; 
  Neem de maten van uw woning op;
  Afspraken vastleggen met huidige 

bewoners van het nieuwe huis;
  Afspraken vastleggen met de 

 nieuwe bewoners van je huis;
  Bestel vloerbedekking 

 en gordijnen; 
  Afspraak maken met de aannemer;
  Offertes aanvragen voor 

 kluswerkzaamheden.

4-2 weken voor de verhuisdag
 Verhuisdozen laten brengen

 en starten met inpakken; 
 Vrienden en familie om hulp vragen  

 voor en na de verhuizing;
 Het overzetten van je internet en   

 televisie aansluiting;
 Het regelen van tijdelijk onderdak;
  Arts en tandarts inlichten en 

 eventueel een nieuwe zoeken; 
 Electriciteits- en gaslevering oude  

 huis opzeggen en aanvragen 
 nieuwe huis.

2 weken voor de verhuizing
  Adreswijzigingen versturen;
 Glazenwasser opzeggen; 
  Belangrijke papieren en waardevolle 

bezittingen apart leggen;
 Spullen inpakken die u niet meer 

 nodig heeft;  

 Afspraak maken voor het 
 onderbrengen van kinderen en   
 huisdieren tijdens de verhuizing;  

  Garantiebewijzen en handleidingen 
 klaarleggen;

 Bibliotheekboeken retourneren; 
  Gereedschap apart houden dat op 

 de verhuisdag nodig is.

Ongeveer een week voor
de verhuisdag

  Nieuwe huis schoonmaken;
  Demonteren meubels die niet 

 meer gebruikt worden;
  Meubelviltjes aanschaffen
  Lichtarmaturen afnemen en 

 verhuisfittingen installeren;
  Tuinplanten overdekt zetten of 

afdekken bij slechte 
 weersvoorspellingen;

  Koelkast schoonmaken
  Kleding en medicatie in een aparte 

koffer inpakken voor de verhuisdag 
en de eerste dagen daarna;

  Geld pinnen voor het verhuisbedrijf 
 (bij contante betaling);

 Sleutels bijmaken en de sleutels  
 terugvragen aan buren, familie, etc.;

 VVE (appartement) inlichten;
 Zorgen voor genoeg parkeerruimte 

 op de verhuisdag; 
 Genoeg eten/drinken in huis halen 

 voor het verhuizen 
 (nieuwe en oude woning).

Dag voor de verhuizing
 Laatste spullen inpakken;
 Diepvriezer ontdooien en   

 schoonmaken;
 Apparatuur ontkoppelen en inpakken;
 Handbagage apart zetten;
 Spullen goed markeren en apart   

 zetten die in de oude woning achter  
 moeten blijven.

Op de verhuisdag
 Bedden demonteren voordat het   

 verhuisteam komt en monteren   
 in nieuwe woning;

 Gordijnen afnemen/monteren in   
 het nieuwe huis;

 Huis nakijken op achtergebleven   
 dingen;

 Enkele dozen bewaren voor de   
 laatste spullen.

Na de verhuizing
  Eventuele verhuisschade controleren

 en binnen 14 dagen melden bij het   
 verhuisbedrijf;

  Inschrijven bij de Gemeente;
  Meterstanden opnemen; 
  Overdracht klaarmaken van de 

 oude woning; 
  Verhuisdozen retourneren/laten 

ophalen.
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Burcht 11, 1501 BA Zaandam

075 - 635 38 31

info@dbv-advocaten.nl
www.dbv-advocaten.nl

Wij kunnen u helpen! Wilt u meer weten over huur- of bouwrecht  
neem dan eens een kijkje op onze website of maak een afspraak.  

ALLES WILLEN 
WETEN OVER DE 
RECHTEN VAN
HUUR & BOUW?

NEEM 
VRIJBLIJVEND 
CONTACT MET 

ONS OP! 
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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  

Adres • Plein 13 1 A, 1521 AP  Wormerveer

Waar een matras een jaar of tien mee-
gaat, is dat bij een bed zelf meestal wel 
wat langer. Tenzij het slaapkamerameu-
blement je gaat vervelen, natuurlijk. Of 
als je toe bent aan een totale ‘slaapkamer 
make-over’;  jij hebt immers niet alleen 
maar je ogen dicht in je slaapkamer. Bo-
vendien veranderen je voorkeuren op het 
gebied van design, materialen en kleuren, 
waardoor je slaapkamer er opeens toch 
wat oubollig uitziet. Ook veranderingen in 
het interieur van de woon- en eetkamer, 
de keuken en de hal kunnen van invloed 
zijn op je ideeën voor een slaapkamer 
waarin je weer kunt wegdromen.

Trends
Wat misschien nog wel de grootste 
aanjager is om wat aan je slaapkamer 
te veranderen is dat de slaapkamer van 
nu veel meer is dan de kamer om alleen 
maar in te slapen van voorheen. Het is 
ook een ruimte geworden om je overdag 
in te ontspannen, een ‘power nap’ te 
nemen en een momentje voor jezelf te 
pakken, mogelijk door wat aan fitness 
te doen of tv te kijken. Zo‘n functiever-

andering of -uitbreiding vraagt om een 
andere, meer op comfort en welzijn ge-
richte inrichting, met naast het bed zelf 
een zitje, kast of tafel en een up-to-date 
tv-scherm. Als je daar ruimte voor hebt, 
tenminste.        

Snufjes & gadgets
Natuurlijk staat een goede nachtrust 
voorop. Besteed daarom veel aan-
dacht aan een goed bed en een goede 
matras, als basis voor lekker ontspan-
nen en uitrusten en morgen gezond 
weer op. Er is een enorme keuze aan 
bedden, matrassen, kussens, luxe box-
springs, etc. Al of niet met elektrisch 
verstelbare bedbodems of boxsprings, 
waarop je heerlijk relaxt televisie kunt 
kijken of een boek lezen. Ze zijn er met 
comfortzones ter hoogte van je schou-
ders, onderrug en heupen. Precies die 
plekken op je lichaam die een boek in 
bed lezen al snel vermoeiend maken. 
Mooie verlichting, een goede geluids-
installatie met earphones en een 
high tech wekker maken het plaatje 
helemaal af. 

Vraag het de specialist
Ons land telt veel gespecialiseerde bed-
denwinkels waar je naast een nieuw bed, 
een nieuw matras en nieuw beddengoed, 
ook veel van dit soort accessoires en 
bijpassende meubels kunt kopen. Al of 
niet in combinate met een stylingadvies 
dat helemaal op jouw smaak en voorkeur 
is toegesneden. Of je nu op zoek bent 
naar een romantische of juist een wat 
strakkere slaapkamer, de mogelijkheden 
zijn eindeloos. Op het internet vind je 
tal van adressen waar je heerlijk kunt 
rondneuzen en proefliggen, begeleid met 
deskundige informatie en tips voor de 
slaapkamer van jouw keuze.     

Beautiful dreams
Om jouw nieuwe slaapkamer helemaal af 
te maken, moet je eigenlijk ook op zoek 
gaan naar de juiste soort en kleur muur-
verf of bijpassend behang. En mogelijk 
ook andere vloerbedekking of een houten 
vloer. En wat vind je van een open haard? 
Dat is pas echt romantisch! Zo creëer jij 
je eigen slaappaleisje. Wij wensen jou 
beautiful dreams! 

Ach, als je je ogen dicht hebt zie je er 
toch niets van. Van deze en andere be-
kende dooddoeners hebben we nu toch 
wel genoeg? Het is zo’n gemiste kans 
als je van je slaapkamer niet iets bij-
zonders maakt! Daarom stellen wij je 
hier het allernieuwste in slaapkamer-
trends voor. Wij zijn namelijk wél fans 
van mooie en sfeervolle slaapkamers.

Sla je  
slaapkamer 
niet over! 



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

Regiopartner van:

DWE Nieuwbouw Makelaars
Watertoren Assendelft
Telefoon: 075-616 14 14
dwe-nieuwbouw.nl


