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Welkom bij 
Open makelaars
Welkom in ons nieuwe magazine ‘Thuis bij’! Jouw handige 

vraagbaak en praktische raadgever in één voor als jij je huis 

wilt verkopen, huizen gaat bezichtigen of als je binnenkort 

naar je droomhuis gaat verhuizen. Een magazine om bij de 

hand te houden als jij je op de woningmarkt begeeft. 

Dat is echter niet alles. Wij geven je ook een kijkje in de 

keuken van Open makelaars zelf. In waarom wij dingen net 

even anders doen, in hoe wij altijd een stapje meer zetten en 

verder denken. Zoals met ‘Open bieden’, waarmee we met 

open biedingen de woningmarkt transparanter aken en de 

frustraties over gesloten biedingen bij potentiële huizenkopers 

wegnemen. 

Vandaar ‘Thuis bij’, een magazine over wonen dat wellicht wat 

traditioneler is dan je van ons zou verwachten. Maar natuurlijk 

is er een twist. In dit magazine tref je namelijk geen woningen 

aan, maar veelal nuttige tips, slimme oplossingen en inspire-

rende artikelen.

Wij wensen je veel leesplezier en verwelkomen je graag voor 

een vrijblijvende kennismaking met onze oplossingen om je 

een betere koper te maken en anderen een stap voor te zijn. 

Open makelaars; één van de grootste makelaars van 

Gelderland met vestigingen in Arnhem en Nijmegen.   

Christiaan van der Sanden
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026 Notariaat Fechner is een onaf-
hankelijk, laagdrempelig (ook letter-
lijk geen drempels) notariskantoor. 
Het kantoor wil de huisarts onder 
het notariaat zijn. Het beoefenen van 
het vak zoals het bedoeld is: geen 
uurtje-factuurtje en vooraf heldere 
prijsafspraken zonder verborgen ex-
tra kosten. Integer en betrouwbaar. 
Voor alle voorkomende notariële 
werkzaamheden (overdracht huizen, 
splitsen in appartementsrechten, 
verdelingsakten, hypotheekakten, 
samenlevingscontracten, testamen-
ten, huwelijksvoorwaarden, partner-
schapsvoorwaarden, verklaringen 

van erfrecht, verzorgen aangiftes 
Erfbelasting en Inkomstenbelasting 
na overlijden (zogenaamd f-biljet), 
afwikkeling nalatenschappen/boe-
delverdelingen, oprichtingen en 
statutenwijzigingen van (fl ex-) B.V.’s, 
verenigingen en stichtingen). 
De klanten van 026 Notariaat Fech-
ner beoordelen het notariskantoor 
als betrouwbaar, vertrouwd en 
netjes geprijsd. Daarbij staat het be-
kend om de vriendelijk service, snelle 
behandeling en duidelijke uitleg. Het 
kantoor krijgt met thans 198 reviews 
een gemiddelde van een 9.

Hoera een nieuwe woning! 
Daar komt veel bij kijken, wij helpen je graag!

De La Reijstraat 14, 6814 AE Arnhem • T 026-333 50 48 • info@026notariaat.nl • www.026notariaat.nl



Wij zijn Open
En we doen het graag anders
Ben je op zoek naar een traditionele make-
laar? Of ben je ervan overtuigd dat je in de 
huidige woningmarkt (veel) beter af bent 
met een makelaar die verre van traditioneel 
is? Een makelaar die je verrast met een 
originele, creatieve en krachtige aanpak? Bel 
ons dan! Waarbij we willen aanstippen dat 
wij de traditionele middelen in ons vakgebied 
natuurlijk niet schuwen. Integendeel zelfs, we 
zetten ze alleen net even anders in. In jouw 
voordeel. Daarbij gaan we niet klakkeloos aan 
de slag, maar beginnen we klein als het kan 
en halen we alles voor je uit de kast als het 
moet. Graag zelfs, vinden we leuk. 

Hier kun je op rekenen
Met ons grote team in onze vestigingen 
in Arnhem, Nijmegen en Ulft, doen we 
samen wat we leuk vinden. Op een 
eigenzinnige en creatieve manier en 
met een gezonde dosis humor. Lekker 
gek, maar ook gewoon lekker normaal. 
Strakke pakken? Mwah, doe maar niet. 
Mooi weer? Pakken we de fiets.
Wat bij ons echter altijd voorop staat 
zijn jouw belangen. Of je nu op zoek 
bent naar een woning, je woning wilt 
verkopen en/of een hypotheek wilt 
afsluiten, bij ons kun je rekenen op:
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Open en eerlijke communicatie
We begrijpen dat je alle ins en outs wilt 
weten en ook dat je er het liefst zelf met 
je neus bovenop zit. Dat zouden wij ook 
doen. Daarom bespreken en delen we 
gewoon alles met je. We heten niet voor 
niks Open makelaars.

Gewoon goede service
Voor ons zo vanzelfsprekend, dat we het 
eigenlijk bijna niet willen vermelden. Waar 
het op neerkomt is dat wij je helpen zoals 
we zelf ook geholpen willen worden. 
Gewoon, omdat dat normaal is.

We zijn er (bijna) altijd
Nog net geen 24/7, maar ook buiten 
kantooruren helpen wij je graag snel en 
professioneel. Dat is, volgens ons, het 
minste dat je van ons mag verwachten.

Bevlogen vakidioten
Die het maximale uit zichzelf willen halen 
en liever niet één, maar twee stappen ex-
tra zetten voor het beste resultaat. En ook 
nog eens beschikken over een gezonde 
dosis humor (al valt de kwaliteit daarvan 
nog wel eens te betwisten).

Verder verrassen we je met onze totale 
woonoplossingen, onze Open community, 
ons Financieel fit plan en Open bieden. 
Hoe dat allemaal werkt en jou helpt om 
je plannen te realiseren, leggen wij je 
op de volgende pagina’s graag uit.

Onze deur staat Open
De (t)huisspecialist in Arnhem en omstreken!

Dit roepen we niet zomaar; op Funda 
scoren we een 9,2 en op advieskeuze.
nl een 9,8! (Ja, daar waren wij ook even 
stil van). We gaan graag met je om de 
tafel om te kijken wat we voor je kunnen 
betekenen. 

Een figuurlijke tafel dan, want wij hebben 
gewoon een gezellige huiskamer waar we 
je graag ontvangen. Alles draait immers 
om jouw (t)huis, dan is het wel zo fijn als 
je je ook bij ons thuis voelt. En een mo-
derne makelaar vraagt om een moderne 
bereikbaarheid. 

Ons kantoor is doordeweeks van 09.00u 
tot 18:00u geopend en we zijn tot 22:00u 
bereikbaar, op zaterdag zijn we tot 14:00u 
geopend en tot 22:00u bereikbaar.

Hier ontvangen we je met Open armen:
Velperplein 11
6811 AG Arnhem 
 026 - 750 2 750
 arnhem@openmakelaars.nl 
 www.openmakelaars.nl 
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Virtual 
  Reality



Een woning kopen
Wij maken van jou de beste koper van 
de perfecte woning voor de perfecte prijs!

Vanzelfsprekend trekken we alle regis-
ters Open om jouw perfecte (t)huis te 
vinden, maar we doen nog veel meer. Een 
verkoper wil zijn huis verkopen aan de 
beste koper; iemand die een prijs biedt  
die hij snel en zonder rompslomp waar 
kan maken. Dat regelen wij door van jou 
de beste koper te maken. Als beste koper 
krijgen wij de woning vaak voor een lager 
bod in handen! Want, zeg eens eerlijk, 
als het jouw huis is dat te koop staat, dan 
verkoop je het toch ook het liefst aan de 
bieder die financieel alles op orde heeft?

Hier kun je op rekenen:
• De eerste kennismaking
 Door je eerst te leren kennen weten  
 we precies welke woonoplossing je   
 nodig hebt en welke woning je zoekt.

• De kracht van data
 Een betere woning tegen een betere  
 prijs dankzij onze schat aan data.   
 We delen alle kennis van de woning,   
 van vergelijkbare woningen en van de  
 woningmarkt met je. Daarmee helpen  
 we je de juiste keuze te maken. 

• De beste koper
 Wij zorgen ervoor dat jij de meest   
 interessante kandidaat bent voor de  
 verkoper.

• Uniek zoeksysteem
 Door ons unieke online zoeksysteem  
 vind jij je woning eerder.

  Dit is een absolute voorwaarde

 Dit wil ik graag

 Dit zou mooi zijn

Voordeel: Match percentage per woning

Ook woningen die misschien niet 100% 

voldoen aan woonwensen worden getoond.

• Eén bezichtiging of meer 
 Heb je een woning op het oog?   
 Dan gaan we graag met je mee om   
 de woning te bezichtigen en je te   
 adviseren over bouwkundige details,  
 de staat van onderhoud en eventueel  
 te verwachten kosten. De eerste   
 bezichtiging is voor onze rekening. 

• Grip op de kosten
 Je bepaalt zelf hoe vaak we met je   
 meegaan naar een bezichtiging. 
 Helemaal niet, één keer of elke 
 bezichtiging? Het is helemaal aan jou.
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Waarom zou je geld uitgeven 
aan een aankoopmakelaar?
Terechte vraag!

Allereerst: de huizenprijzen stijgen. Hoe 
langer je erover doet, hoe meer je betaalt. 
Belangrijk dus om er altijd als eerste bij 
te zijn! Wij kennen het volledige aanbod, 
vaak al ruim voordat het op Funda staat. 
Daarnaast hebben we een uniek online 
zoeksysteem dat net iets verder kijkt. 
Daardoor heb jij die perfecte woning 
sneller gevonden en ben je verdere prijs-

stijgingen voor. En omdat we van jou de 
beste koper maken, is de kans veel groter 
dat je deze woning ook in handen krijgt!
Ook kunnen we (bijna) in de toekomst 
kijken. Daardoor weten we hoe lang het 
duurt voordat er weer een vergelijkbare 
woning op de markt komt. En omdat we 
prijsontwikkelingen door kunnen rekenen, 
weten we ook wat deze woning dan zal 

kosten. Nog een moneysaver: we weten 
in welke staat en voor welke prijs verge-
lijkbare woningen zijn verkocht. Zo weten 
we dus of de prijs realistisch en eerlijk is. 
En last but not least: wij behartigen jouw 
belangen, waar de verkoopmakelaar enkel 
de belangen van de verkoper behartigt. 

Financieel fit plan
Je woont pas écht lekker, als alles financieel goed zit

Wij kunnen jou een streepje voor geven 
op andere kopers door van jou de beste 
koper te maken. Dat doen we o.a. door 
je financiële conditie te meten. Met ons 
Financieel fit plan brengen we je financiën 
in topconditie, en houden we ze ook zo! 

Voor, tijdens, maar ook na de 
sleuteloverdracht: zo lang 

als jij dat wilt. Met het 
Financieel fit plan 

heb je de zeker-
heid dat je altijd 

de beste en voordeligste verzekeringen en 
financiële oplossingen hebt, die ook nog 
eens met je meebewegen. 

Je financiën in topconditie
Niet alleen nu, maar altijd. 
Met ons Financieel fit plan controleren we 
jaarlijks of je financieel nog goed zit. 
De Financieel Fit-app staat 24/7 voor je 
klaar. Zo heb je altijd inzicht en regel je alles 
eenvoudig in je eigen beveiligde omgeving. 
Is er een besparing of verbetering mogelijk? 
Dan trekt de app meteen aan de bel. Zeker 
weten dat je financiën daardoor het hele 
jaar in topconditie zijn. Dat voelt goed, toch? 
Met de kwaliteit van onze financiële kunde 
zit het trouwens wel goed; we zijn al drie 
keer op rij de ‘hypotheekketen van het jaar’!
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van onze zoekers heeft genoeg 
aan 2 bezichtigingen om hun 
droomwoning te vinden.
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Samen jouw (t)huis verkopen
Zeg het maar, hoe wil je het hebben?

Je kent het wel: bordje in de tuin, woning 
op Funda en wachten. Nou, zo gaan we 
dat dus zeker niet doen. Wat dan wel? Wij 
zijn creatiever, vernieuwender en bovenal: 
we werken effectiever. Wil jij je woning 
tegen minimale kosten voor de markt uit 
verkopen? Dan doen we dat! Wil je gelijk 
groots, meeslepend en met veel bombarie? 
Leuk! Of beginnen we eerst klein en zetten 
we geleidelijk, waar nodig, extra zeilen bij? 
Wat jij ook kiest, wij gaan op onze eigen 
innovatieve manier voor je aan de slag.

Zo gaan we te werk. Een goed begin, 
is het halve werk
Aan de basis van een goede verkoop ligt 
een grondige analyse: hoe bereiken we de 
potentiële kopers? Hoe gaan we de markt 
op? Welke vraagprijs moeten we vast-
stellen? Deze en meer vragen kunnen we 
met data beantwoorden, zodat we goed 
beslagen ten ijs komen!

Hier kun je op rekenen:
• Screening van kijkers
 Heb je er wel eens bij stilgestaan   
 hoeveel werk het is om je woning   
 bezichtigingsproof te maken? Om   
 over de planning met je gezin nog  
 maar te zwijgen. Natuurlijk wil je dat  
 allemaal niet voor niks doen. Vandaar  
 dat wij de kijkers altijd van tevoren  
 screenen. Zo weten we zeker dat ze  
 echt en serieus op zoek zijn naar  
 jouw woning. 

• Serieuze bezichtigingen 
 Nog een zekerheid voor jou is dat  
 kijkers die je woning komen  
 bezichtigen bij ons al een virtuele   
 rondleiding door je woning hebben   
 gehad. Zo weet je zeker dat je alleen 
 serieus geïnteresseerden op bezoek  
 krijgt. Wel zo prettig. 

• Vraagprijs op maat
 Op basis van je situatie, je wensen en  
 de marktsituatie, bepalen we samen  
 dé vraagprijs. Dankzij onze vele data  
 weten we welke prijs we moeten vragen  
 om een bepaald resultaat te behalen.

• Jij bepaalt wat jij betaalt 
 Je hebt grip op de kosten. Bijvoor-  
 beeld door zelf de bezichtigingen te  
 begeleiden of zelf een Open Huis te  
 organiseren. Wil je dat door ons laten  
 doen? Graag, dat vinden we leuk!

• Open bieden
 Soms is Open bieden, ons eigen   
 volledig transparante biedings- 
 systeem, dé manier om een hogere  
 prijs voor je woning te krijgen.   
 Uiteraard is dit je eigen keuze en   
 analyseren we eerst of Open bieden  
 in jouw geval aan te raden is. 

• Het perfecte plaatje
 Naast het perfecte praatje verzorgen 
 we ook het perfecte plaatje van 
 je woning. Onze presentatie van jouw 
 woning blinkt écht uit. Kijk maar op 
 onze website! 

• Social media
 Effectieve publiciteit voor jouw   
 woning. Dankzij onze analyses weten  
 we precies wie onze doelgroep is,   
 waar ze wonen en hoe we ze kunnen  
 bereiken. Met gerichte social media 
 campagnes brengen we je woning  
 op de juiste manier bij de juiste 
 mensen onder de aandacht.
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Alles in en rondom (t)huis geregeld 
Dàt is onze Open community
Onze Open community is er voor iedereen 
die zijn of haar woning via Open makelaars 
koopt of verkoopt. De Open community 
is een netwerk van betrouwbare, hoog-
waardige en goed geprijsde partijen. Van 
de beste bouwbedrijven tot de scherpste 
schilders en de beste badkamermonteurs. 

You name it, we know them (and we’ve 
screened them!). Zo weet je zeker dat je 
een partij in de arm neemt aan wie je de 
werkzaamheden in en aan je (t)huis met 
een gerust hart kunt toevertrouwen.

Bovendien biedt de Open community je 
een totale woonoplossing waar je jarenlang 
op kunt rekenen. Stel, je wilt je badkamer 
vernieuwen, je wilt een moderne uitbouw 

of misschien moet je houtwerk geschilderd 
worden. Hoe fijn is het dan om toegang 
tot een netwerk van hoogwaardige, goed 
geprijsde bouwprofessionals te hebben? 
Precies daarom hebben wij de Open 
community bedacht en opgericht. Exclusief 
toegankelijk voor iedereen die een woning 
via Open makelaars koopt of verkoopt.

Je ziet: bij Open makelaars zijn we Open 
en doen we het graag anders. Wil je meer 
weten? Kijk dan eens op onze website 
openmakelaars.nl. Of maak een afspraak 
voor een vrijblijvend, kennismakend 
gesprek in een van onze vestigingen om te 
ontdekken wat Open makelaars allemaal 
voor jou kan doen. Anders dan anderen. 
En altijd in jouw voordeel.

Open bieden
1. Zoek naar je favoriete woning
Bij Open makelaars kun je altijd en op 
alle woningen transparant bieden. Op 
andere huizenwebsites zoals Funda en 
Pararius staat in de beschrijving van de 
woning dat je via Open bieden zichtbaar 
kunt bieden. Mocht je op de website van 
een makelaar kunnen bieden via de Open 
bieden-widget, dan weet je zeker dat het 
proces eerlijk en transparant verloopt;

2. Analyseer de zichtbare biedingen 
en bepaal je eigen bod
Als je een woning hebt gevonden kun je 
andere biedingen en eventuele (ontbinden-
de) voorwaarden zien. Met deze informatie 
kun je zelf je eigen bod bepalen. Dit bod 
mag ook lager zijn dan het hoogste bod. 
De timer geeft duidelijk aan hoeveel tijd je 
nog hebt. Vervolgens kies je het bedrag 
en geef je de eventuele (ontbindende) 
voorwaarden op. Je kunt kiezen tussen 
een eenmalig bod of een automatisch bod, 
en je kunt meerdere keren bieden;

3. De makelaar en verkoper kiezen de bes-
te kandidaat o.b.v. bod en voorwaarden
Nadat je je bod hebt geplaatst blijf je via 
e-mail op de hoogte van eventuele up-
dates. Bijvoorbeeld als je bent overboden 
of als de biedprocedure is afgelopen. Als 
de timer is afgelopen kun je niet meer 
bieden. Dat is het moment waarop de 
verkoper en/of makelaar een keuze zal 
maken uit alle bieders op basis van bod 
en (ontbindende) voorwaarden;

4. Je bent het geworden, 
klaar om te verhuizen?
Wordt de woning aan jou gegund? 
Gefeliciteerd! Je hebt de woning verkregen 
doordat je transparant hebt geboden via 
Open bieden. De makelaar zal persoonlijk 
contact met je opnemen voor het tekenen 
van de koopovereenkomst.

De voordelen:
• Makkelijker zoeken door meer 
 informatie over de huidige status van  
 woningen;
• Eenvoudig bieden of inschrijven, met  
 1 account telkens op dezelfde manier;

• Een eerlijke kans, omdat iedereen   
 beschikt over dezelfde informatie en  
 dezelfde spelregels volgt;
• Altijd op de hoogte zijn van de status  
 van je bod of inschrijving en indien   
 je het niet geworden bent, hoor je ook  
 waarom.



Nieuwbouw  
of bestaand? 
Wat wordt het? Een nieuwbouw- of een bestaand huis? 
Vaak is dat een kwestie van smaak. Waar de een zweert 
bij alles nieuw, ziet de ander graag mooie oude details, 
zoals bij een jaren ’30 huis. Een aantal voor- en nadelen 
van oud- en nieuwbouw op een rijtje.

Bij een nieuwbouwhuis is alles nieuw. 
Geen verborgen gebreken, geen ‘dinge-
tjes die  nog gedaan moeten worden’, 
energiezuinig, de nieuwste materialen 
en je bespaart op de overdrachtsbelas-
ting. Alleen met verf, behang en verlich-
ting aanpassen aan je smaak, meubels 
erin en klaar. Ideaal voor sommigen, 
maar nadelen zijn er natuurlijk ook. Er 
is relatief weinig aanbod, nieuwbouw-
wijken zijn vaak gelijkvormig, je kunt 
vooraf niet of nauwelijks sfeer proeven, 
de opleverdatum kan tegenzitten, noem 
maar op.

En een bestaande woning kopen dan? 
Dat heeft toch ook nadelen? Zeker wel, 
maar om met de voordelen te begin-
nen: je hebt meer keus, bij de bezichti-
ging kun je de sfeer beter proeven en 
er zijn vaker bijzondere of charmante 
details. Nadelen zijn het eventuele 
achterstallige onderhoud, vaak een 
oudere keuken, sanitair en c.v.-ketel, 
minder goede isolatie, etc. Wat ook een 
rol speelt: zaken als een bouwkundige 
keuring, de taxatie, de makelaarskosten 
en de overdrachtsbelasting zijn voor 
eigen rekening.  Terwijl de mogelijkhe-

den om een verbouwing of aanpassing 
mee te financieren vaak beperkt zijn. 
Of je moet over voldoende eigen geld 
beschikken.   

Dus, wat kiezen jullie? Een nieuw-
bouwhuis waar je zó in kunt? Of een 
bestaand huis vol charme waarin jullie 
lekker kunnen klussen? Misschien dat 
het laatste doorslaggevend is, want 
afhankelijk van vrije tijd en twee 
rechterhanden. 
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De NVM  
makelaar    
De NVM, met circa 4.000 leden, is een van de drie make-
laarsorganisaties die ons land rijk is. Hun website funda.
nl is de drukstbezochte huizensite in Nederland. Een 
kennismaking.   

Funda.nl 
Funda.nl is met circa 36 miljoen 
bezoekers per maand de drukst-
bezochte huizensite van ons land. 
Veel van de via makelaars aan-
geboden koopwoningen staan 
erop. NVM en Wegener Media 
hebben Funda in 2001 opgericht. 
In 2013 ging Funda over naar 
NVM Holding B.V. en Stichting 
Administratiekantoor funda. Sinds 
tien jaar is funda.nl een digitale 
etalage waar alle makelaars hun 
woningaanbod kunnen plaatsen 
en vervult de website de rol van 
consumentenplatform voor de 
huizenmarkt.“De NVM is de grootste 

brancheorganisatie in de 
makelaardij. Ongeveer 75 
procent van de woning-
transacties geschiedt via een 

NVM-makelaar. Dat geeft veel voordelen 
voor kopers en verkopers”, aldus Theo 
Scholte, woordvoerder van de NVM. 
“Met zoveel makelaars heb je immers 
heel veel vraag en aanbod bij elkaar. Het 
meeste daarvan staat op Funda.”
 
In deze tijd is er een tekort aan wonin-
gaanbod omdat er in de crisistijd te 
weinig is gebouwd. Voor kopers is het 
daardoor moeilijk om een woning te 

vinden en zie je ook veel gegadigden 
voor een woning. We zitten kortom in 
een verkopersmarkt, al lijkt de markt wel 
meer in evenwicht te komen. In de crisis 
was het andersom. Toen had de koper 
het voor het zeggen. Het zijn bewegingen 
waarin de makelaarsrol  steeds verandert. 
Op dit moment nemen kopers vooral een 
makelaar in de arm om de juiste woning 
te kunnen kopen. In de crisis wat het de 
verkoper die een beroep moest doen op 
de makelaar om zijn woning verkocht te 
krijgen.

Door de verschuivingen van kopers- 
naar verkopersmarkt en andersom van 
de laatste dertig jaar, heeft ook het vak 
van de makelaar steeds ontwikkelingen 
doorgemaakt. Daar kwam bij dat de 
overheid in 2001 de verplichte beë-
diging voor makelaars afschafte. “Als 
NVM hebben wij daarop gereageerd 
door als kwaliteitsmerk verder te gaan. 
We hebben een pittige opleiding, zware 
examens, een kantorenaudit om de drie 
jaar en de beëdiging voor onze leden 
zelf voortgezet. Een aanpak waarmee 
wij aantonen dat bij de NVM kwaliteit en 
knowhow hoog in het vaandel staan en 
een meerwaarde voor de consument op 
de woningmarkt zijn.

Een ander voorbeeld van die meer-
waarde is onze schaalgrootte. Die is erg 
handig voor zowel kopers als verkopers. 
Elke woning die te koop komt plaatsen 
we in ons uitwisselingssysteem. Daardoor 
kunnen NVM-makelaars onderling zien 

wie wat in de verkoop heeft en kunnen 
ze snel in actie komen. Dat levert ook 
veel data op over de woningmarkt, die 
NVM-makelaars kunnen gebruiken. Een 
NVM-makelaar kan bijvoorbeeld met de 
klant gaan zitten om de marketingmix 
voor de snelste verkoop en de beste prijs 
te bespreken.

Onze schaalgrootte heeft ook voordelen 
voor kopers. De NVM-aankoopmake-
laar inventariseert eerst wat iemand wil 
en gaat daarna goed zoeken in onze 
database naar de ideale woning. Dat 
zorgt voor snelheid en grotere kansen. 
Een aankoopmakelaar heeft in de huidige 
verkopersmarkt sowieso meerwaarde. 
Van de verkopers maakt ongeveer 95 
procent gebruik van een makelaar. Bij de 
kopers schommelde dat jarenlang rond 
de 15 procent. Dat is nu 20 procent, 
omdat het moeilijker is geworden om aan 
de juiste woning te komen. Er is nog te 
weinig aanbod. Ben je dus op zoek naar 
een woning dan is het een aanrader om 
een NVM-aankoopmakelaar in de arm te 
nemen. Hij concretiseert wat je wel wilt 
en wat niet, en weet bovendien heel goed 
wat er te koop staat. Dat is het beste ad-
vies dat ik mensen die op zoek zijn naar 
een geschikte woning wil meegeven.”
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Een goede voorbereiding is ècht het 
halve werk. Maak moodboards op 
Pinterest, om zo te bepalen welke 
materialen en sfeer jullie nieuwe huis 
moet gaan krijgen. Dit scheelt tijd en 
veel getwijfel. 
Laat je vervolgens aan de hand van je 
moodboards beslist adviseren bij speci-
alisten, zij hebben immers de kennis in 
huis om de juiste keuzes te maken.

Kleur en verfsoort
Kleuren weerspiegelen je persoonlijk-
heid en zijn een essentieel onderdeel 
van je woning. En welke muurverfsoor-
ten zijn dan het prettigst? Heel bewust 
wordt tegenwoordig gekozen voor 
matte muurverven met een pure 
uitstraling.  Veel reguliere muurverven 
bieden echter geen ‘open structuur’, 
wat nadelig werkt voor zowel je huis 
alsook je gezondheid . Een mineraal 
of ecologisch product zoals krijtverf of 
kalkverf is beduidend prettiger. Krijtverf 
heeft een effen, mat poederige uitstra-
ling en doet zelfs ietwat fluwelig aan. 

Kalkverf is genuanceerd, kan op diverse 
manieren worden aangebracht en heeft 
een bijzondere, zeer rustige uitstraling. 
Beide producten zijn bovendien super-
eenvoudig aan te brengen. 
 
Lees dit artikel verder op pagina 17

Foto: Côté Table Nederland

Foto: RAW Stones

Hoera, het koopcontract getekend. 

Nu je interieurdromen 
waarmaken!
Bij het kopen van een huis is dit wel het leukste moment. Immers, naast elkaars 
persoonlijke smaak, probeer je samen in oplossingen te denken en elkaar aan te 
vullen. Maar wat is nu de handigste weg om te bewandelen?

JE KRIJGT NOOIT EEN 2DE KANS 
VOOR EEN 1STE INDRUK

De huizenmarkt is volop in beweging. Veel woningen worden snel verkocht. Ook jij hebt maar 

1 doel: snelle verkoop voor de hoogste prijs, toch? Kies voor de beste presentatie en gá voor 

die maximale verkoopprijs! Verkoopstyling kan nou net het verschil maken.

HET HUIS WORDT NOG BEWOOND

2 SOORTEN ADVIES

“Wij zijn erg tevreden over het advies van Sandra. Ze dringt niets op maar geeft duidelijke tips op een prettige 
manier. Het heeft ons echt geholpen om ons eigen huis door de ogen van de mogelijke koper te bekijken. 

Bovendien is het allemaal goed uitvoerbaar. Ons huis was binnen 2 weken verkocht.”

www.inzichtwoonadvies.nl | sandra@inzichtwoonadvies.nl | 06-4123 3641

BEL OF MAIL ME VOOR MEER INFORMATIE, IK HELP JE GRAAG! 

• Vrijblijvende en heldere offerte

• Door ons uitvoerbaar

• Neutrale inrichting, licht en ruimtelijk

• Snel inzetbaar

• Duidelijk advies voor alle ruimtes

• Gemakkelijk zelf uitvoerbaar

• Gebruik maken van de bestaande inrichting

• Duur: ca. 2 uur

Verkoopstylingadvies Meubelverhuur en styling

HET HUIS STAAT AL LEEG/IS GEDATEERD
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Op het internet telt de eerste indruk. 
Google meldt dat 28% van de 
websitebezoekers niet doorklikt op 
resultaten van hun zoekopdrachten. 
Ook in woonprogramma’s op televi-
sie zien we dat kijkers bij bezichtigin-
gen hun interesse in een woning al 
snel kunnen verliezen. Dat maakt de 
eerste indruk van je huis nog belang-
rijker. Daarom zorgt je makelaar voor 
een opvallende verkooppresentatie 
en wijst hij je mogelijk ook op profes-
sionele verkoopstyling als middel om 
de verkoopkansen te vergroten. 

Verkoopstyling
In veel woonprogramma’s zie je 
creatieve verkoopstylisten aan het 
werk. Ze halen de kamers leeg, 
delen en richten die opnieuw in en 
zorgen voor een ruimtelijk effect en 
de juiste accessoires, soms tot  ande-
re kleuren aan toe. Na de restyling 
kennen eigenaren hun woning soms 
niet meer terug. Soms ook zijn ze 
blij verrast. Helemaal als blijkt dat 
de foto’s op de websites aanslaan 
en hun woning sneller en tegen een 
betere prijs wordt verkocht. 

Beleving is key
Net als bij shoppen in fysieke winkels 
gaat het bij de zoektocht naar huizen 
op het internet meer dan ooit om 
beleving. Om aandacht trekken en 
vasthouden. Naast een goede ver-
kooptekst dus ook foto’s waarop het 
in- en exterieur van je huis optimaal 

wordt gepresenteerd. En website-
bezoekers worden geprikkeld 
om hun fantasie de vrije loop 
te laten over hoe mooi hun 
meubels en accessoires in jouw 
huis zouden staan. Fantasie die 
moet leiden tot nieuwsgierigheid, 
de eerste bezichtiging en verkoop.  

Ruimtelijkheid 
Veel interieurs zijn druk en vol, wat 
het moeilijk maakt om er je eigen 
smaak en stijl in te projecteren. 
Vandaar dat een gerestyled interi-
eur vaak ‘leger’ en daardoor ruimer 
oogt, voor een betere indruk van 
de ruimtelijkheid en de verhoudin-
gen van de kamers. Daarom zorgt 
een verkoopstylist ook altijd voor 
kamers waarin niets verkeerd of in 
de weg staat of hangt. En daarmee 
voor aantrekkelijke foto’s die be-
zoekers verleiden om langer op de 
webpagina met jouw huis erop te 
blijven hangen. De eerste winst die 
moet leiden naar een of meer be-
zichtigingen en een openingsbod.      

Wat kost het?
Hebben wij je nieuwsgierig ge-
maakt en wil je meer weten, ook 
wat de kosten betreft? Vraag dan 
je makelaar of hij je een goede 
verkoopstylist kan aanbevelen. De 
kosten kunnen variëren, maar je 
kansen nemen toe. Met meer inte-
resse voor je huis, meer bezichtigin-
gen en een snellere verkoop.

Een vloer die bij je past
Steeds vaker kiezen we voor natuurlijke 
of handgemaakte producten die met 
het verstrijken van de jaren alleen maar 
fraaier tonen. Denk aan massief houten 
vloeren, natuursteen of handgemaakte 
producten als gegoten stenen vloe-
ren. Door natuurlijke pigmenten en 
grondstoffen is de handgegoten stenen 
vloer niet van echt te onderscheiden. 
Hierdoor en door het lage gewicht en 
de geringe dikte (8 à 10mm), is naar 
deze stenen vloeren een groeiende 
vraag ontstaan.  
(Foto: RAW Stones)

Inrichten van je woning
Er zijn veel gevestigde merken in ons 
land, maar inmiddels is er een duidelij-
ke groei ontstaan naar trendy merken 
vanuit andere delen van Europa. Door 
Pinterest, maar ook Instagram, is de 
vraag naar deze merken toegeno-
men, omdat ze toch net even een 
andere sfeer en prijsniveau met zich 
meebrengen, terwijl ze ook onderling 
zeer goed te combineren zijn. Stem 
de sfeer af op je kleuren en je hebt 
een woning die iets unieks uitstraalt, 
namelijk jouw of jullie smaak.  
(Foto: Côté Table Nederland)

Tot slot nog een welgemeend advies: 
koop vooral bij de specialist. Die be-
schikt over de beste kennis en kunde. 
Of het nu om woonaccessoires, vloeren 
of verf gaat. Goedkoop blijft nog altijd 
duurkoop.

De tijd dat je bij de verkoop van je woning kon 
volstaan met opruimen, schoonmaken, een 
beetje verven en wat foto’s maken, ligt ver 
achter ons. Woningzoekers op het internet 
gaan nu vooral af op foto’s van interieurs 
waarop ze hun eigen ideeën en fantasie kunnen 
loslaten. Daardoor betaalt een creatieve verkoopstylist 
zich al gauw terug.  

Je woning sneller verkopen 
met verkoopstyling

Foto: KimpeX Living - Mia Colore
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Voor meer informatie: www.kitsolutionsarnhem.nl

• BADKAMER KITTEN

• GLAS AFKITTEN

• TEGELWERK KITTEN

• BEGLAZING AFDICHTEN

• GALERIJ EN BALKONVOEGEN

• DILATIEVOEGEN

• LUCHTDICHT BOUWEN 

 EN AFDICHTEN

• VLOEISTOFDICHTE AFDICHTINGEN  

 VOOR CONSTRUCTIES

• BRANDWERENDE AFDICHTINGEN

• SILICONENKIT VERWIJDEREN
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Wie voor het eerst een huis heeft bezichtigd, vraagt 
zich -eenmaal weer buiten- waarschijnlijk af waarom de 
meeste vragen niet zijn gesteld, waarom het allemaal zo 
snel ging en of jullie niet te zichtbaar verliefd waren op 
die woning. Dat wordt dus nog wat met de onderhande-
lingen.

Vandaar dat tal van sites van makelaars 
en banken je voorzien van goede ad-
viezen als het om het (voor het eerst) 
bezichtigen van huizen gaat. Op basis 
van onze eigen ervaring vind je hieron-
der ons lijstje met nuttige tips & goede 
raad, waarmee jij het verschil tussen 
rondkijken en bezichtigen maakt.

Hypotheek
Veelal is het zo dat mensen op 

voorhand alleen een check laten 
doen om vervolgens nadat ze de 
woning gekocht hebben verder 
te gaan vergelijken en daarna pas 
echt aan de slag te gaan. Ons 
advies is om dat juist naar voren te 
trekken en je hypotheekadviseur 
de opdracht te geven zodat hij/zij 
op voorhand aan de slag kan. Dat 
scheelt aanzienlijk in tijd en stress 
achteraf en kan er ook voor zorgen 

dat je een korter voorbehoud van 
financiering nodig hebt.

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. Kijk 
vooraf goed naar de maatvoeringen 
in de plattegronden en neem pen en 
papier mee enz. 

Laat je niet opjagen
Dat is gemakkelijker gezegd dan 
gedaan in de huidige, overspannen 
woningmarkt met meer gegadigden 

Eerste bezichtiging

Het verschil tussen  
rondkijken en bezichtigen

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
 Ken je financiële mogelijkheden;
 Betaalbaarheids-/acceptatiecheck hypotheek;
 Indelingen en afmetingen van het huis opzoeken;
 Alvast nadenken over indeling/ruimte voor eigen meubels;
 Streetview: straat en omgeving verkennen;
 Verdiepen in plaats en buurt;
 Is de buurt in het nieuws (geweest)?;
 Ter plaatse oriënteren en sfeer proeven;
 Welke voorzieningen in de buurt;
 Lijstje met vragen maken;

Bij de bezichtiging
 Mee:  vragenlijstje, meetlint, notitieblok, pen, zaklantaarn, camera;
 Na begroeting volg je de makelaar; 
 Neem de tijd om overal goed rond te kijken;
 Fotografeer bijzondere/opvallende/nuttige details;
 Stel tijdens het rondlopen je vragen;
 Noteer antwoorden en eigen bevindingen;
 Houd overzicht en laat je niet opjagen;  
 Bedenk dat je te gast bent in andermans huis.

Na de bezichtiging
 Laat alles goed op je inwerken;
 Laat je ook nu niet opjagen;
 Raadpleeg je notities over onduidelijkheden;
 Vraag de makelaar over technische/bouwtechnische details;
 Wil je een 2e bezichtiging?;
 Ben je overtuigd dat dit jullie huis is? 
 Overweeg of je alsnog een aankoopmakelaar wilt inschakelen;
 Overweeg een bod en neem contact op met de makelaar.

Opmerking: Lees ook de artikelen ‘Het verschil tussen rondkijken en bezichti-
gen’ en ‘Wat doet een aankoopmakelaar’. Je vindt ze elders in dit magazine. 

voor het huis van jullie dromen. Toch 
blijft het een goede raad om de tijd te 
nemen, antwoorden op je vragen te 
krijgen en notities te maken, ook al ver-
loopt de bezichtiging naar jullie gevoel 
nog zo haastig. Bovendien kun je ook 
gerust een tweede of meer bezichtigin-
gen aanvragen.     

Durf kritische  
vragen te stellen
Als koper moet je een huis goed onder-
zoeken voor je een bod uitbrengt, de 
zgn. onderzoeksplicht. Stel dus vragen 
over huis en opstallen, onderhoud, 
gebreken, isolatie, energieverbruik, om-
geving, etc.  Is er twijfel, overweeg dan 
een bouwkundige keuring. Schroom 
niet vragen te stellen, zorg ervoor dat 
je alles ziet, wees kritisch, maar blijf be-
leefd. Je bent te gast in andermans huis.

Nog even over de buurt
Een vaak overgeslagen onderwerp, 
maar hoe ziet de buurt eruit? Wie zijn 
straks je buren? Hoe staat het met voor-
zieningen en gemeentelijke plannen 
voor de infrastructuur? Is de buurt wel 
eens in het nieuws? En waarmee dan? 
Probeer in gesprek te komen met naas-
te buren en proef de sfeer.    

Wil je verder met het 
bezichtigde huis? 
Ben je serieus geïnteresseerd? Spreek 
dan af wanneer je zult reageren. Ver-
werk de eerste indrukken en zoek uit 
wat nog onduidelijk is. Vraag eventueel 
om een tweede bezichtiging. Laat je 
niet opjagen, maar laat wel op tijd van 
je horen als je niet verder wilt. Dat is 
wel zo beleefd.

En tenslotte
Ben je ervan overtuigd dat dit het huis 
is van jullie dromen? Dan breekt de 
onderhandelingsfase aan. Zie je daar 
tegenop en/of heb je geen ervaring, 
overweeg dan een aankoopmakelaar 
in te schakelen. Dat kan vooraf, maar 
ook na de eerste bezichtiging. Meer 
informatie over wat een aankoopmake-
laar voor jullie kan doen vind je elders 
in dit magazine. 
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De bouwkundige  
keuring  
Sinds begin dit jaar staat het ontbindende voorbehoud 
van een bouwkundige keuring standaard in het voor-
lopig koopcontract vermeld, als de makelaar tenmin-
ste bij een van de brancheorganisaties is aangesloten. 
Daarmee ben je als huizenkoper beter beschermd tegen 
verborgen gebreken 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 verbor-
gen gebeken en hoge reparatiekosten. 
En restte spijtoptanten alleen nog de 

mogelijkheid van de wettelijke 
drie dagen bedenktijd om 

onder het koopcontract uit 
te komen. 

Voor jou tien 
anderen

Deze ontwikkeling, afge-
zet tegen de huidige 
oververhitte woning-

markt, gaf steeds 
meer zor-

gen 
bij 

makelaars, consumentenorganisaties 
en de overheid. Met zoveel kijkers per 
te koop staande woning is de druk 
bij gegadigden 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 bouwkun-
dig voorbehoud overigens niet. Zo 
kan de koper ervan afzien omdat hij 
bijvoorbeeld weet dat de woning recent 
ingrijpend is verbouwd en kan de verko-
per 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. 

026 840 51 60 sba-ingenieurs.nl

Bouwkundige keuringen
Uiterst nauwkeurige Bouwkundige 
Keuringen. Of het nu gaat om de 
aanvraag van de Nationale 
Hypotheek Garantie, de overdracht 
van een pand, de aankoop van een 
woning of de waardebepaling van 
een vastgoedobject.

En nog meer!
Zoekt u een bouwkundig partner 
die budgetten en planningen 
scherp in het oog houdt en 
bovendien alle benodigde 
vergunningen voor u regelt? Kijk 
op www.sba-ingenieurs.nl voor al 
onze diensten!

Bouwkundige tekeningen  
Een ervaren team van bouwkundig 
tekenaars, stuk voor stuk erkende 
ingenieurs, is dagelijks in de weer met 
het maken van werktekeningen, 
visualisaties en tekeningen ter 
ondersteuning van de aanvraag van 
bouwvergunningen.

8,6
Gemiddeld uit 
137 reviews

Spoedkeuring nodig? Wij kunnen het binnen 24 uur verzorgen!

www.sba-ingenieurs.nl
026 840 51 60

Lawick van Pabststraat 64 
6814 HK Arnhem
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Milieutechniek staat voor het geheel aan technische 
oplossingen en maatregelen, waarmee mensen beter 
worden beschermd tegen stoffen, gassen en vloeistoffen 
in hun (leef)omgeving die slecht zijn voor hun welzijn en 
gezondheid. Voorbeelden? Asbest in je huis en vervuilde 
grond eronder.

Asbest leek ooit ideaal voor daken van 
huizen en schuren en allerlei andere 
toepassingen. Totdat rond 1993 asbest 
in de bouw werd verboden en de asbe-
stjacht begon. Inmiddels zijn we 25 jaar 
verder en is er een wat nuchterder kijk 
op asbest. Voorzichtigheid blijft echter 
geboden. Waarop moet je letten als je 
een huis wilt kopen en je het vermoe-
den hebt dat er asbest in zit?  

Aandachtspunten bij (het vermoeden 
van) asbest:
  De verkoper moet je vooraf info-

meren over de aanwezigheid van 
asbest (meldingsplicht);

  Weet hij dat niet en zijn er twijfels , 
dan kunnen jullie eventueel op basis 
van kostendeling een gecertificeerd 
bedrijf onderzoek laten doen;

  De eigenaar van het huis is verant-
woordelijk voor het verwijderen van 
het asbest;

  Voor het verwijderen van asbest-
daken (vanaf 35 m²) kan t/m 31 
december 2019 (voor 17.00u) een 
subsidie worden aangevraagd op: 
mijn.rvo.nl. Toegang met DigiD.        

Vervuilde grond
Als verkoper van een huis ben je niet 
verplicht om een zgn. schonegrondver-
klaring af te geven en hoef je ook niet 
aan bodemonderzoek mee te werken. 
Als koper heb je een onderzoeksplicht. 
Je moet je vooraf overtuigen van de 
staat van en eventuele gebreken aan 
een woning, met een bouwtechnische 
keuring bijvoorbeeld. Maar wat als je er 
achteraf achter komt dat jullie nieuwe 
huis op vervuilde grond staat?  

Aandachtspunten bij (het vermoeden 
van) vervuilde grond:
  Staat er iets over grondvervuiling in 

de koopovereenkomst vermeld?;
  Laat bij twijfel vooraf de grond op 

verontreiniging controleren. Doe 
je dit niet en blijkt de grond toch 
verontreinigd, dan kun je de zaak 
verliezen op basis van je onder-
zoeksplicht;

  Weet de verkoper van de veront-
reiniging dan heeft hij een mel-
dingsplicht. Doet hij dat niet, dan is 
hij bijna altijd aansprakelijk;

  De vervuiler betaalt, ofwel wie de 

bodem heeft verontreinigd, moet 
de sanering betalen;

  Is de bodemvervuiling lang geleden 
ontstaan en de vervuiler niet meer 
te achterhalen, dan is de verkoper 
aansprakelijk. Er zijn echter uitzon-
deringen, dus laat je goed voorlich-
ten;

  In veel koopovereenkomsten staat 
dat de verkoper niet aansprakelijk 
is voor gebreken aan het verkochte, 
tenzij het gebrek het normaal ge-
bruik van het gekochte verhindert. 
Of vervuilde grond dat normale 
gebruik inderdaad verhindert kan 
dus een punt van discussie zijn;

  Denk eraan dat je dit terdege 
controleert en/of vooraf regelt en 
vastlegt, want bodemsanering is erg 
duur.

Een goede raad tot slot. Wetgeving kan 
veranderen en het bovenstaande is 
niet meer dan een beknopt overzicht. 
Neem daarom altijd het zekere voor het 
onzekere en laat je terdege infome-
ren voordat je de koopovereenkomst 
ondertekent. Op het internet vind je 
allerlei informatie. Heb je een aankoop-
makelaar? Aarzel dan niet om je vragen 
aan hem te stellen. 
  

Asbest en vervuilde 
grond, nachtmerries 
voor huizenkopers
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Een ervaren sloop- en 
asbestsaneringsaannemer.
Wij bieden o.a. totaal sloopwerk, renovatiesloopwerk, asbestsanering 

binnen en buiten. Ook voor het verhuur van afval containers van 6 tot 

40 M3 bent u bij ons aan het juiste adres!

Ambachtstraat 2/A, 6951 CC Dieren

0313 450 272
www.vissersloopwerken.nl
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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 
hypotheekadviseur 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 werk-
dagen), waarin je zonder uitleg en 
zonder dat dit je geld kost, kunt afzien 
van de aankoop. De termijn gaat in na 
ontvangst van de door beide partijen 
getekende koopakte. Opzeggen doe je 
met een korte mededeling per e-mail 
of aangetekende brief (denk aan de 
bezorgtijd!). Laat je deze 3 dagen voor-
bijgaan, dan is het voorlopig koopcon-
tract bindend.

Tip: Hoewel het bouwkundig 
voorbehoud sinds begin 2018 standaard 
in het voorlopig koopcontract staat, kun 

Voorlopig koopcontract
Na de mondelinge koop ondertekenen 
jij en de verkoper het voorlopig koop-
contract. Daarin staan de ontbindende 
voorwaarden welke jij bij het uitbren-
gen van je bod hebt genoemd. Je moet 
erop toezien dat deze correct staan 
vermeld voordat je tekent. De meest 
gebruikte is die van ‘onder voorbe-
houd van financiering’. Sinds kort staat 
het bouwkundig voorbehoud er al 
standaard in. Denk eraan dat als jij je 
beroept op de ontbindende voorwaar-

je deze periode goed benutten door 
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, dit is 10% van de koop-
som. 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: Aanvragen voor de hypo-
theek kunnen veel tijd kosten. Geef je 
hypotheekadviseur de opdracht voor 
de hypotheekaanvraag al eerder in het 
proces zodat hij/zij op voorhand aan de 
slag kan. Dat scheelt aanzienlijk in tijd 
en stress achteraf en kan er ook voor 
zorgen dat je een korter voorbehoud 
van financiering nodig hebt.

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 energiebesparende maatregelen 

is een hogere lening mogelijk;
4. Dat geldt ook voor de aankoop van 

een ‘NulopdeMeter-woning’;
5. Vanaf 1 januari 2018 is het maxima-

le hypotheekbedrag voor tweever-
dieners verhoogd en telt het 2e 
inkomen voor 70% mee.

(Bron: rijksoverheid.nl)

Taxatie 
Bij taxatie wordt de waarde van de 
woning vastgesteld. Voor de berekening 
van je hypotheek gaat de bank uit van 
de taxatiewaarde en de overeengeko-
men koopsom, waarbij het laagste be-
drag telt. Is de koopsom hoger dan de 
taxatiewaarde, dan moet je het verschil 
dus met eigen geld aanvullen. Dat geldt 
ook voor bijkomende 
kosten in combinatie 
met de maximale 
hypotheek (101% 
van de woning-

verkoper en de notaris ondertekend. 
Daarna onderteken je de hypotheekak-
te en vervolgens zorgt de notaris voor 
de betalingen en het specificeren van 
de kosten in de nota van afrekening.

En dan? Dan zijn de formaliteiten 
afgerond, hebben jullie de sleutel op 
zak en kun je beginnen met schilde-
ren, behangen, verhuizen, inrichten, 
decoreren, noem maar op. Veel plezier 
daarmee en o ja, denk er nog wel aan 
dat je op de dag van de overdracht je 
huis verzekerd hebt. De woning is dan 
immers jullie eigendom! 

 
 

 

waarde). Deze bij-
komende kosten be-
dragen gemiddeld 6%, 
wat betekent dat je 5% 
uit eigen geld moet beta-
len.  De verwachting is dat 
dit eigen geld gaat stijgen. 
Sparen wordt daardoor 
steeds belangrijker.         

Naar de notaris
Is alles in orde dan gaan jullie op de 
dag van de overdracht naar de notaris 
om de leveringsakte te tekenen, 
waarmee jullie eigenaar zijn van het 
huis. Deze akte wordt door de koper, 



26 Thuis bij [vraagbaak voor woningzoekers] 27Thuis bij [vraagbaak voor woningzoekers]

De hypotheek 
Bijna iedereen heeft een hypotheek nodig om een huis 
te kopen. Daarvoor ga je een hypothecaire lening aan 
bij een bank of hypotheekverstrekker en dient je huis als 
onderpand. Over de hypotheek betaal je maandelijks hy-
potheekrente en aflossing, in veruit de meeste gevallen 
over dertig jaar.

Hypotheekrenteaftrek 
Bekend is dat de EU, het IMF, De Ne-
derlandsche Bank en andere instanties 
nogal wat bezwaren hebben tegen 
onze gezamenlijke hypotheekschuld. 
Die is met ruim meer dan 600 miljard 
euro de hoogste ter wereld, terwijl er 
nauwelijks op wordt afgelost. Dat had 
alles te maken met de aflossingsvrije 
hypotheek die tot eind 2012 bestond. 
Sindsdien en met het oog hierop geldt 
met ingang van 2013 voor nieuwe 
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 Nationale Hypoheek Garantie is er 
om mensen te helpen aan een hypo-
theek waarvoor ze zonder de NHG niet 
in aanmerking zouden komen.  Aller-
eerst heb je de plezierige zekerheid dat 
je, volgens de normen van Nibud, aan 
je verplichtingen kunt voldoen en vol-
doende geld overhoudt voor je verdere 
uitgaven.  Mogelijk nog belangrijker is 
dat de NHG als een vangnet fungeert 
als je onverhoopt en door omstandighe-
den de hypotheeklasten niet meer kunt 
betalen. Dat gaat zelfs zover dat de 
NHG je restschuld kan kwijtschelden. 
Dit alles zorgt voor een lager risico bij 
de hypotheekverstrekker en een lagere 
rente, waarmee een eigen woning van 
max. 290.000 euro (307.400 euro bij 
energiebesparende maatregelen) toch 
binnen bereik is. De eerdere eis van een 
overlijdensrisicoverzekering is komen 
te vervallen. Meer informatie vind je op 
www.nhg.nl.

Tot zover de basis. Over hypotheken 
valt echter veel meer te vertellen. Zo 
zijn er verschillende soorten hypothe-
ken, kun je de hypotheekrente terug-
vragen bij de Belastingdienst, kun je 
ervoor kiezen om de hypotheekrente 
over verschillende perioden vast te 
zetten, bestaat de mogelijkheid om 
een hypotheek met Nationale Hypo-
theekgarantie (NHG) af te sluiten en 
gelden er natuurlijk allerlei voorwaar-
den. 

Hypotheekvormen
De meest voorkomende hypotheekvor-
men zijn de lineaire en annuïteitenhypo-
theek. Dit zijn overigens de enige twee 
vormen die starters op de woningmarkt 
kunnen afsluiten om aanspraak te kun-
nen maken op hypotheekrenteaftrek.

Lineair
  Vaste einddatum, je lost elke maand 

hetzelfde bedrag af, zekerheid dat 
je aflost, aflossing en rente (bruto 
maandlast) bij aanvang hoog en aan 
het eind laag;

Annuïteiten
  Maandlasten gedurende de looptijd 

gelijk (dit bedrag wordt annuïteit 
genoemd), maandelijkse bedrag 
bestaat uit aflossing en rente.

Hypotheekrente
Banken bepalen voor een belangrijk 
deel zelf de hoogte van hun hypotheek-
rente als instrument om hun marktaan-
deel op de hypotheekmarkt te beïnvloe-
den.  Daarnaast spelen internationale 
ontwikkelingen op de kapitaalmarkt een 
belangrijke rol bij de bepaling van de 
hypotheekrente waarmee een bank de 
markt op gaat. Een goed voorbeeld is 
de huidige zeer lage rente, veroorzaakt 
door de opkoopregeling van obligaties 
in financiële markten van de ECB, de 
Europese Centrale Bank. Het andere ui-
terste waren de hypotheekrentetarieven 
van bijna 13 procent begin tachtiger 
jaren. Of bijna 10 procent begin jaren 
negentig. Bijna niet voor te stellen nu, 
maar toentertijd goed voor grote zor-
gen bij huizenbezitters.   
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Subsidies voor energiebesparende 
maatregelen voor huishoudens en 
bedrijven zijn niets nieuws. Soms zijn 
ze er nog, soms zijn ze door hun eigen 
succes opgeheven, soms zijn ze tijdelijk 
stopgezet vanwege de lege subsidiepot. 
De talloze nieuwe vindingen en inzich-
ten van de laatste tijd maken echter dui-
delijk dat je als woningbezitter steeds 
meer op energie kunt besparen en het 
milieu steeds beter kunt helpen. 

Tegelijk word je geconfronteerd met 
kreten als ‘energieneutraal’, ‘nul op de 
meter’ en ‘Nederland van het gas af’. 
Verwarrend, als je plannen hebt om in 
energiebesparing voor je huis te inves-
teren. Immers, in welke techniek steek 
je dan je geld? En wat als die techniek 
snel achterhaald blijkt? Gelukkig sta je 
er niet alleen voor;  op allerlei websites 
vind je informatie over techniek, kosten, 
leningen en subsidies.  

Noot: In dit artikelen beperken wij ons 
tot de mogelijkheden voor particuliere 
woningbezitters. Woon je in een appar-
tement, dan is het goed te weten dat 
er ook subsidieregelingen voor VvE’s 
(Verenigingen van Eigenaren) zijn. 

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

van je investeringskosten terug na de 
aanschaf van een of meer warmtepom-
pen, zonneboilers, pelletkachels en 
biomassaketels. De ISDE is er zowel 
voor particulieren als bedrijven. Kijk 
voor meer info op rvo.nl onder ISDE 
Particulieren. 

Energiebespaarlening
Met de Energiebespaarlening 
van het Nationaal Energie-
bespaarfonds van de 
Rijksoverheid, Rabo-
bank, ASN Bank en 
de Council of Europe 
Development Bank (CEB), 
kun je tegen een aantrek-
kelijke rente (op moment 
van schrijven 2,3% voor 
10 jaar) een lening afslui-
ten voor woningisolatie, een 
warmtepomp, zonnepanelen, 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-wo-
ning 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 daar-
naast ook nog een Stimuleringsregeling 
van de SVN, de stichting Stimulerings-
fonds Volkshuisvesting Nederlandse 
gemeenten. Vraag daarvoor bij je 
gemeente naar de mogelijkheden.  

Green Loans
Onder deze naam biedt dit Nederland-

se bedrijf, onderdeel van ABN 
AMRO, leningen aan voor 

duurzame investeringen 
in je eigen huis. Geen 

subsidie dus, maar 
een lening in de 

vorm van een aflopend 
krediet met geld dat 
afkomstig is uit ‘groene’ 
fondsen. Op moment 
van schrijven geldt een 
rente van 4,9% over de 

gehele looptijd. Kijk voor meer info op 
greenloans.nl
 
Triodos duurzame hypotheek
Wederom geen subsidie, maar goed 
om te weten is dat je bij het afsluiten 
van een hypotheek bij Triodos Bank 
gratis professioneel advies bij de 
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, ons-
zelf en toekomstige generaties. En als dat ons dan ook nog 
geld bespaart in de vorm van lagere kosten voor gas, water 
en licht is het helemaal meegenomen. Echter ook hier geldt 
dat de kost voor de baat uitgaat. Gelukkig helpt de overheid 
een handje met subsidies. Een overzicht.

Energiebesparing 
en subsidies
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Een notaris is onpartijdig en wordt be-
noemd door de Koning. Naast opstellen 
en ondertekenen van akten voor par-
ticulieren (personen- en familierecht), 
doet hij dat ook inzake onroerend-
goedrecht (o.a. koop- en hypotheekak-
ten). Voor bedrijven, stichtingen en 
verenigingen stelt hij  oprichtingsakten, 
statutenwijzigingen, akten van over-
dracht en emissie van aandelen, almede 
akten van juridische fusie op. Daarnaast 
doet hij onderzoek en zorgt hij ervoor 
dat akten worden bewaard. 

Tot zover de algemene omschrijving, 
maar wat doet een notaris nu eigenlijk 
als je een huis gaat kopen of verkopen? 

Volgens Nederlands recht kan dat na-
melijk niet zonder tussenkomst van een 
notaris. Een overzicht:

De notaris:
  Stelt de leveringsakte op die jij en 

de verkoper bij hem op kantoor on-
dertekenen (‘passeren van de akte’);

  Stelt de eventuele hypotheekakte 
op;

  Zorgt voor inschrijving in de 
openbare registers (waaronder het 
Kadaster);

  Voert het benodigde onderzoek uit;
   Zorgt voor de financiële afwikkeling 

via zijn ‘derdengeldenrekening’, 
waarbij hij het aankoopbedrag na 

controle naar de rekening van de 
verkoper overmaakt.

Tip: Het loont de moeite om te 
shoppen als je een notaris nodig hebt, 
de prijsverschillen kunnen namelijk fors 
zijn. Overtuig je er echter eerst van wel-
ke werkzaamheden wel en welke niet in 
de prijs zijn inbegrepen, voordat je met 
de goedkoopste in zee gaat.

Meer informatie: 
Kijk op de website van de Consumen-
tenbond (consumentenbond.nl) onder 
‘Spelregels voor notarissen en consu-
menten’. 
 

In ons leven komen we de notaris een aantal keren tegen. Als je een samenlevings-
overeenkomst of huwelijkse voorwaarden wilt laten opstellen bijvoorbeeld. Of een 
testament. Als je wilt gaan  scheiden en ook, als je een huis wilt gaan kopen of 
verkopen.  Wat doet de notaris nog meer? 

De notaris 
doet meer

Het is leuk, maar ook spannend om 
een huis te kopen. Weet jij eigenlijk 

precies wat er moet gebeuren 
als je een huis koopt?

Waar je ons kunt vinden Sweerts de Landasstraat 52, 6814 DH Arnhem
Hoe je contact met ons opneemt Telefoon: 026 442 5321 of E-mail: info@dna-notaris.nl

Voor meer informatie bezoek onze website: www.dna-notaris.nl

FAMILIE
WONEN

ONDERNEMEN
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Duurzaam bouwen. 
Hoe doe je dat?

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

energie, (schaarse) materialen en water is en wordt be-
spaard. 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 voldoet aan al je wensen qua woonomgeving 
en uitzicht. Een huis waar je nooit meer weg wilt, met een gezond en plezierig binnenklimaat, zeer energiezuinige voorzie-
ningen op gebieden als verwarmen, koelen, ventileren en koken, en een zo laag mogelijk waterverbruik. Toekomstbesten-
dig 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 
warmtepomp of zonneboiler. 
N.B.: Subsidie voor aanschaf 
van zonnepanelen is uitgeslo-
ten. 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 informa-
tie; 

  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
  

WWW.BOUWGROEPVEENENDAAL.NL | 026 - 351 73 98

OOG VOOR DETAIL | OPTIMALE SERVICE | HELDERHEID IN AFSPRAKEN

AANNEMERSBEDRIJF VEENENDAAL

WWW.BOUWGROEPVEENENDAAL.NL | 026 - 351 73 98

OOG VOOR DETAIL | OPTIMALE SERVICE | HELDERHEID IN AFSPRAKEN

AANNEMERSBEDRIJF VEENENDAAL
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familiebedrijf sinds 1907

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

Er komt veel op ons af als het om ener-
giebronnen en klimaatverandering gaat. 
Na massaal isoleren van onze woningen 
gaan de eerste woonwijken al van het 
gas af, worden bij nieuwbouw al geen 
gasleidingen meer aangelegd, 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 be-
drijven. Met als doel het terugdringen van 
de CO2-uitstoot en het daarmee tegen-
gaan van de opwarming 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-ketel-
fabrikant 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, optimaal 
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 bebouw-
de 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 
introduceerde Remeha dit jaar op de 
Bouwbeurs als primeur een prototype 
van een waterstofketel waarmee je je 
huis kunt verwarmen, zonder de extra 
isolatiekosten 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 aanpassingen 

voor gebruiken. Inmiddels  wordt de eer-
ste proef in het Rotterdamse Rozenburg 
voorbereid, in samenwerking met netbe-
heerder Stedin, de gemeente Rotterdam 
en woningstichting Ressort Wonen. 

Vraag het de installateur
Het zijn ontwikkelingen die installateurs 
steeds vaker moeten gaan ‘vertalen’ naar 
duidelijke en vooral begrijpeljke voor-
lichting voor hun klanten. Op die klanten 
komt nu immers heel veel af als het gaat 
om nieuwe technieken, benodigde aan-
passingen aan hun woningen, het laten 
installeren en realiseren daarvan en de bij-
komende kosten. Bij het maken van deze 
keuzes speelt de installateur een steeds 
belangrijker rol. Vandaar dat veel cv-ketel-
fabrikanten speciaal op deze voorlichting 
gerichte trainingen voor installateurs or-
ganiseren, zoals de training ‘Klantgericht 
Adviseren’ van Remeha. Daarin wordt in-
stallateurs onder meer bijgebracht hoe zij 
hun klanten het beste kunnen voorlichten 
over extra aanpassingen 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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Verbouwen (en 
waar je tegenaan 
kunt lopen)
Het klinkt gemakkelijk: ‘Dan passen we dat toch even 
aan’ of: ‘Dan halen we die muur toch even weg’. Maar 
zo eenvoudig is het vaak niet. Verbouwingen kunnen 
ingrijpend zijn, tegenvallen en kunnen weer andere 
aanpassingen noodzakelijk maken waardoor de kosten 
oplopen. Heb jij twee ervaren rechterhanden, dan is dit 
artikel niet voor jou. Ben je toch nieuwsgierig? Lees dan 
verder.

Rampzalig verlopen verbouwingen of 
huizen die al jaren op een verbouwing 
wachten terwijl alles open ligt, vormen 
een populair, maar treurig stemmend 
item in tv-programma’s. De grote lijnen 
kennen we allemaal: de verdrietige 
partner, de man des huizes die het 
laat afweten en de gevaarlijke situaties 
in huizen waarin niemand zou willen 
wonen. Verzonnen? Mogelijk, maar het 
zijn ook waarschuwingen voor een te 
groot optimisme. Bij een verbouwing 
kun je namelijk tegen allerlei tegenval-
lers aanlopen.

Valkuilen van zelf doen
Met dit voorbeeld in het achterhoofd 
zijn die tegenvallers bij het zelf klussen 
aan en in het huis wel te bedenken. Te 
beginnen met een veel te optimistische 
benadering van de verbouwing op 
zich, inclusief tijd en kosten, en een 
overschatting van eigen kunnen. Waar 
een klus als betegelen, een wandje weg 
halen en wat metselen nog te overzien 
zijn, verandert dat ingrijpend bij vervan-
gen van een draagbalk, monteren van 
een dakkapel of plaatsen van kozijnen. 
Naast dat je dit soort werk bijna niet 

alleen kunt doen, heb je dan ook te 
maken met constructiewerk en -bereke-
ningen en wisselende weersinvloeden. 
Blijf jij dan zodanig ‘in control’ dat je 
het werk zelf op tijd tot een goed einde 
kunt brengen?      

Waardevermeerdering
Met de komst van dhz-winkels is zelf 
doen eenvoudiger geworden, met 
kostenbesparing als plezierig ge-
volg. Bovendien kan een deskundig 
uitgevoerde verbouwing naast meer 
woongenot leiden tot een waardever-
meerdering van 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 energiebesparende 
effecten kun je tot 106 procent van 
de marktwaarde gaan, maar lang niet 
overal. Vraag dus vooraf naar de moge-
lijkheden 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. 
   

• KLUSSERVICE
 TOTAAL ONDERHOUD
 RENOVATIE
 SANITAIR
 INSTALLATIE
 LOODGIETERS WERKZAAMHEDEN
 KEUKEN VOORBEREIDING
 ELEKTRA
 STUC- EN SCHILDERWERKEN

Tel: 026-2340900 • E-mail: info@alteabouw.nl • www.alteabouw.nl
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zelf doen of laten doen? 
Waar de een er niet voor terugdeinst om zelf zijn huis van top tot teen in de verf te 
zetten, moet de ander er niet aan denken. Zeker bij de buitenboel niet; staan op lad-
ders, steigers en grote hoogtes is immers niet voor iedereen weggelegd. Dan maar de 
vakman erbij gehaald, want je wilt natuurlijk niet dat je mooie huis door afbladderen-
de verf wordt ontsierd en in waarde daalt.  

Schilderwerk wordt niet voor niets on-
derverdeeld in binnen- en buitenwerk. 
Binnenwerk is bijna altijd eenvoudiger, 
omdat weer, vocht en temperatuur daar 
minder tot geen invloed hebben. Dat 
maakt zelf doen eenvoudiger, bijvoor-
beeld bij het sauzen van de binnenmu-
ren. Wil je echter voor de muren een 
speciale verf gebruiken en/of de kozij-
nen, deuren en radiatoren mooi strak 
in de lak zetten, dan komt daar alweer 
wat meer vakmanschap bij kijken. Elke 
oneffenheid is door verlichting immers 
extra zichtbaar.   

Buitenwerk
Bij buitenschilderwerk spelen weersin-
vloeden logischerwijs een veel grotere 
rol. Regen, harde wind, strenge winters 
en luchtvervuiling eisen hun tol 
en veroorzaken schade 
aan en achteruit-
gang van het 
schilderwerk. Dat 
maakt vakkundig 
en regelmatig 
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 hobbyschil-
der en ben je niet bang om hoog op 
ladders te werken, dan kun je veel van 
dat buitenwerk natuurlijk ook zelf doen. 
Een uitdaging waarmee je geld be-
spaart, maar die wel heel veel tijd kost. 

Besteed je het buitenwerk liever aan 
een vakman uit, bedenk dan wel dat de 
kosten flink kunnen oplopen. En ook 
dat het een investering in het waardebe-
houd van je woning is. Gelukkig zijn er 
diverse abonnementsvormen waarmee 
je deze kosten via maandbedragen kunt 
uitsmeren.

Keuze en offerte 
Als zelf doen teveel tijd kost en een te 
grote uitdaging vormt, ga je op zoek 
naar een schildersbedrijf. Dat vind je op 
internet of in je woonplaats. Je buren 
vragen naar hun ervaringen met schil-
ders kan natuurlijk ook. Heb je enkele 
schildersbedrijven gevonden, nodig ze 
dan uit om naar jullie huis te komen 
kijken en een offerte uit te brengen. 

Daarin moeten omvang en aard van de 
werkzaamheden gedetailleerd staan 
vermeld, samen met de prijs per uur 
of per m², de materiaalkosten, kosten 
voor zaken als steigers,het tijdsbestek, 
de garantie, de BTW, de verfsoorten en 
kleurnummers en een voorziening voor 
meerkosten door bijvoorbeeld houtrot. 
NB: is jullie huis ouder dan twee jaar, 
dan geldt het lage btw-tarief van 9%. 
Controleer of dit in de offerte staat. 

Schilderen 
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In vertrouwde handen

Wij luisteren graag naar uw wensen en voeren 

deze tot in de puntjes voor u uit ! Niet alleen 

hoge kwaliteit maar ook ontzorgen en service, 

dat is waar wij bij ten Broeke schilderwerken 

voor staan. Kwaliteit in alle aspecten van ons 

werk, daar hechten wij waarde aan. Dat zie je 

terug in de offerte de uitvoering en de nazorg, 

maar bovenal in de relatie die wij opbouwen 

met onze klanten. Een relatie die verder gaat 

en langer stand houdt dan alleen de garantie-

periode ! Door de vele oude maar ook nieuwe 

technieken die wij bieden, zijn wij oprecht een 

traditioneel bedrijf in een modern jasje!

KEUZESTRESS? 

Laat ons helpen en u ontzorgen!

U wilt iets anders, meer sfeer en gezelligheid 

in huis of inspiratie op uw werkplek, Maar 

dan ? Waar begint u? Wij kunnen u helpen met 

het vinden van de juiste kleuren en de daarbij 

behorende afwerking. Ten Broeke schilder-

werken is een schildersbedrijf dat staat voor 

kwaliteit, ontzorgen en service. Wij hebben 

reeds decennia ervaring en vele projecten tot 

een prachtig resultaat gebracht. Zoekt u een 

schilder in Arnhem? Zoekt niet verder ! Wij 

zijn een schildersbedrijf voor Arnhem en wijde 

omstreken in het topsegment. We leveren 

Kwalitatief hoogwaardig buiten- en binnen-

schilderwerk, beglazing en wandafwerking 

voor zowel particulieren als bedrijven.

Maak gebruik van de winterschilder bij ten Broeke 
schilderwerken en ontvang 10% korting op uw project! 
Laat uw gegevens achter op onze website en wij nemen 
contact met u op! Geldig op alle binnen werkzaamheden 
uitgevoerd in de periode van 1 nov. t/m 15 maart.

10% korting op al uw 
binnenschilderwerk

Actie!
Specialistaties:
Schilderwerken
Wandafwerking

Glaszetten
Houtrot Herstel

Waterschade

www.tenbroeke-schilderwerken.nl

Nrd. Parallelweg 54 A, Arnhem • 026 848 17 66 • info@tenbroeke-schilderwerken.nl • vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan!

Persoonlijk, deskundig en kwalitatief • Uitsluitend vakspecialisten
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Nederland gaat  
van het aardgas af 
Het is al lang geen stip aan de horizon meer. Nederland gaat van het aardgas af. In 
grote stappen als het aan de politiek ligt. De aardbevingen in Groningen moeten 
stoppen en we moeten verduurzamen. Snel liefst. Bij voorkeur met de aardgasloze 
nul-op-de-meter-woning.

In 2050 moet het zover zijn; het einde 
van het aardgastijdperk, aldus ambitieu-
ze regeringsplannen. Ook gemeenten 
laten zich niet onbetuigd; sommige zien 
hun inwoners het liefst al voor het jaar 
2030 in een aardgasvrij huis wonen. 
Over iets meer dan 11 jaar dus. Voor 
veel huiseigenaren gaat dat wel erg 
snel. Wat vooral te maken heeft met het 
nog heersende gebrek aan informatie 
over techniek, kosten en wie de reke-
ning betaalt. Het laten verwijderen van 
je aardgasgestookte HR ketel, warm-
watervoorziening en  gasfornuis, in ruil 
voor de aanschaf en installatie van een 
warmtepomp, zonnepanelen en een 
elektrische kookplaat, loopt namelijk 
flink in de papieren. Logisch dus dat de 
vraag naar wie dat zal betalen regelma-
tig opduikt.

Nul op de meter
Dit magazine is bedoeld als praktische 
informatiebron voor huizenkopers en 
-eigenaren. Daarom gaan wij hier niet 
in op discussies, maar beperken wij ons 
tot wat nul op de meter is en hoe je dat 
bereikt. Bij een nul-op-de-meter-woning 
gaat het om een aardgasloze woning 
met een jaarlijkse energierekening van 
nul tot praktisch nul. Opwekking en ver-

bruik van energie zijn dus in evenwicht, 
maar hoe bereik je dat?

Gelijk aan of lager dan nul
Allereerst door, zoals aangegeven, 
aardgasloos te zijn, ofwel een woning 
te hebben die is afgekoppeld van het 
aardgasnet. Verder moet die woning 
optimaal geïsoleerd en praktisch lucht-
dicht zijn en een EPS (energie prestatie 
certificaat) hebben dat is verstrekt door 
een gecertificeerde adviseur. Dit EPS 
moet vermelden dat de opgewekte 
en verbruikte energie gelijk of lager is 
dan nul. Vandaar de typering nul op de 
meter. 

Warmtepomp
Waar de verbruikte energie in een 
nul-op-de-meter-woning al zeer laag is 
door de optimale isolatie, is het tevens 
belangrijk dat die energie zo energiezui-
nig mogelijk wordt opgewekt en dat de 
bewoners zuinig met die energie om-
gaan. Dat vraagt om discipline en om 
een andere energiebron: de volledig 
elektrische warmtepomp. Die draait op 
stroom, afkomstig uit zonnepanelen op 
je dak en/of het elektriciteitsnet, haalt 
(afhankelijk van het type) warmte uit de 
lucht, de bodem of het grondwater en 

heeft een (veel) lagere CO2-uitstoot. 
De opgewerkte warmte wordt in de 
warmtepomp omgezet in energie, wat 
zorg voor een hogere watertempera-
tuur waarmee je je huis en tapwater 
kunt verwarmen. De warmtepomp 
heeft een voorraadvat, is ongeveer even 
groot als een hoge koelkast en wordt 
aangesloten op vloer- of wandverwar-
ming of speciale radiatoren. Deze zgn. 
lage temperatuurverwarming biedt 
voldoende comfort door de hoge isola-
tiewaarde van de woning.

Kosten
De prijs van een warmtepomp is sterk 
afhankelijk van het type. De goed-
koopste is de zgn. hybride waterpomp 
(werkt samen met de gas cv-ketel) van 
5.000 tot 7.000 euro. De duurste, de 
grond-water warmtepomp, kost 10.000 
tot 25.000 euro, wat vooral wordt 
veroorzaakt door de installatie van de 
ondergrondse buizen. Een water-water 
warmtepomp kost circa 15.000 euro, 
wat ook weer wordt veroorzaakt door 
de omvangrijke installatiewerkzaamhe-
den.

Terugverdienen
Natuurlijk heb je al lang bedacht dat 
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Energielabel  
Energielabels zijn er voor woningen, auto’s en huishou-
delijke apparaten. Ze geven informatie over hoe een huis 
is geisoleerd, hoeveel brandstof een auto verbruikt en 
hoe energiezuinig apparatuur is. Naast informatief , wil 
de overheid via het energielabel vooral stimuleren dat 
huizen beter worden geisoleerd, apparatuur energiezui-
niger wordt en automobilisten zuiniger auto’s kopen. 

Energielabels voor huizen geven door 
middel van de letters A (erg zuinig) t/m 
G (erg onzuinig) en bijbehorende kleu-
ren van groen t/m rood aan hoe energie-
zuinig een huis is. Een echt energiezuinig 
huis is voorzien van goede isolatie, 
dubbel glas, energiezuinige verwarming 
en zonnepanelen. Zijn je energiekosten 
torenhoog, dan heeft dat een negatie-
ve invloed op de verkoopkansen en 
opbrengst van je woning. Maak je daar 
met gerichte maatregelen een eind aan, 
dan kun je je energielabel verbeteren en 
de verkoopkansen verhogen, niet zelden 
tegen een hogere opbrengst. 

Definitief energielabel
Het energielabel ging in 2015 van 
start. In dat jaar verstuurde de overheid 
aan alle huiseigenaren een voorlopig 
energielabel op basis van een schatting 
die was gebaseerd op bouwjaar, type en 
grootte van hun huizen. Doel was (en 
is) om huiseigenaren aan het denken te 
zetten over energieverbruik en bespa-
ringen daarop. Dat klinkt vrijblijvend, 
maar dat is het niet: wil je als eigenaar je 
huis verkopen of opnieuw verhuren, dan 
moet dit voorlopige label op straffe van 
een boete definitief worden gemaakt. 
Dat kan online op energielabelvoorwo-
ningen.nl en via de volgende stappen:
 Log in met DigiD;
  Woninggegevens controleren en 

waar nodig aanpassen;
  Voeg het bewijs toe aan het online 

woningdossier; 
  Selecteer een erkend deskundige 

die dit bewijs controleert;

  Verstuur de gegevens;
  Waarna je het definitieve energiela-

bel ontvangt.

Energieadvies
Op  energielabelvoorwoningen.nl kun 
je een erkende deskundige selecte-
ren. Na conrole van je gegevens en 
goedkeuring wordt je energielabel 
voor een klein bedrag automatisch 
geregistreerd. Daarna ontvang je per 
e-mail een afschrift van je definitieve 
energielabel. Wil je je energielabel ver-
beteren door te investeren in energie-
besparing, raadpleeg dan het internet 
en kijk bijvoorbeeld op maatwerkad-
viesvoorwoningen.nl. Daar kun je een 
uitgebreid energieadvies aanvragen, 
samen met de kosten en effecten van 
energiebesparende maatregelen en hun 
terugverdientijd. 

Beter energielabel 
Investeer je in energiebesparing, dan 
heb je direct al het voordeel van een 
lagere energierekening. Een beter ener-
gielabel betekent echter ook voordeel 
bij de verkoop van je huis. Recent 
meldde de consumentensite Wegwijs 
dat bij vergelijkbare woningen een 
beter energielabel goed is voor een 2 
procent hogere verkoopprijs. Tel uit je 
winst.

je flink kunt terugverdienen op de 
aanschaf en installatie van een warmte-
pomp. Je verbruikt immers geen aard-
gas meer. Dat klopt, de terugverdienter-
mijn ligt nu, afhankelijk van het gekozen 
type, tussen de zeven en vijftien jaar. 
Bovendien kun je gebruik maken van 
de Investeringssubsidie duurzame 
energie (ISDE). Afhankelijk van het type 
warmtepomp bedraagt deze tussen de 
500 en 2.500 euro. Kijk op rvo.nl voor 
de gewijzigde ISDE voorwaarden per 1 
januari 2018. 

Hoe nu verder?
Zoals in het begin van dit artikel 
vermeld, zijn er gemeenten die op 
een voortvarende manier complete 
woonwijken aardgasvrij willen maken. 
Wat daarvoor in de plaats komt is 
echter nog ongewis. Speelt dit in jouw 
gemeente ook, dan doe je er goed aan 
om eerst te vragen wat hun plannen 
zijn, welke techniek de voorkeur krijgt 
en op welke termijn de plannen zullen 
worden gerealiseerd. Nu al investeren in 
een warmtepomp met alles erop en er-
aan kan straks de verkeerde keuze zijn.
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Verhuizen is meer dan 
dozen sjouwen 
Ga je een busje huren en met hulp van vrienden en fa-
milie zelf verhuizen? Verhuis je met nogal wat spulletjes 
naar een andere woning? Ben je ruim behuisd met grote 
kasten en meubelen en ga je kleiner wonen? Pak je alles 
zelf in en uit? Of wil (of moet) je dat laten doen? 

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

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

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

brancheorganisatie Erkende Verhuizers 
(erkendeverhuizers.nl) biedt uitkomst 
met een ledenregister met de aangeslo-
ten verhuisbedrijven, een zoekfunctie 
en klantenbeoordelingen. Ook is er de 
website verhuisoffertes.com, waar je na 
het invullen van enkele  gegevens gratis 
en vrijblijvend offertes van diverse verhui-
zers ontvangt. Handig en snel, maar welk 
bedrijf je ook kiest, zorg ervoor dat je met 
een erkend en bekend verhuisbedijf in 
zee gaat.   

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

Verhuisdatum 
Heb je een verhuizer 
geselecteerd en zijn 
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 tegenzitten. Tegelijkertijd is er de 
snel naderbij komende sleuteloverdracht 
van jullie oude huis. Spannend allemaal. 
Raadpleeg daarom de handige checklist 
in dit magazine om niets te vergeten!        

Logistieke operatie
Het is duidelijk, verhuizen is een logistieke 
operatie die veel meer inhoudt dan do-
zen schuiven alleen. Alles moet kloppen, 
alles moet op tijd, alles wat breekbaar is 
moet heelhuids het nieuwe huis 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 ver-
huizen voor jullie heel veel geregel, heel 
veel denkwerk en heel veel gedoe geeft. 
En daar samen met zijn medewerkers 
soepel op inspeelt.   

Schade en verzekering
Gaat het ondanks alle inzet en goede 
bedoelingen onverhoopt toch een 
keer mis en ontstaat er schade, dan is 
het goed te weten dat bij de Erkende 
Verhuizers aangesloten verhuisbedrijven  
een uitgebreide verzekering op basis van 
nieuwwaarde bieden, dat je aanbetaling 
tot max. 25%/€ 1.000 is gegarandeerd en 
dat je verhuizing ook wordt uitgevoerd als 
je verhuizer onverhoopt failliet gaat.
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Checklist verhuizen  
Ongeveer twee maanden
voor de verhuizing
 Eventueel huur opzeggen;

  PostNL en Funda adreswijzigings-
dienst  ;

  Beginnen met opruimen;

  Informeren naar verhuiskosten

  Vergoeding bij uw werkgever;

  Vrije dagen aanvragen op het werk;

  Energieleverancier uitzoeken;

  Verhuisbedrijf offertes aanvragen ;

  Internetaansluiting aanvragen of
 meeverhuizen;

   Informeer indien van toepassing 
schooldirecteur over uw verhuis-
plannen;

  Vraag informatie op over de 
scholen, naschoolse opvang of 
kinderdagverblijven in uw nieuwe 
woonomgeving;

  Afspraak maken met interieurstylist;

  Neem de maten van uw woning op;

  Bestel vloerbedekking, meubels en
 gordijnen;

  Afspraak maken met de schilder;

  Bij verbouwplannen een afspraak 
maken met bouwkundig ontwerp- 
en tekenbureau en aannemersbe-
drijf zoeken.

Een maand voor de
verhuisdag
  Verhuisberichten verzenden;

  Verhuisdozen laten brengen;

  Bij bestellingen e.d. rekening hou-
den met aanstaand vertrek;

  Verhuizer bespreken of de huur van
 een verhuisauto regelen;

  Vrienden en familie vragen voor 
hulp tijdens de verhuizing;

  Energielevering oude huis opzeggen
 en aanvragen voor nieuwe huis;

  Spullen opruimen die niet meegaan.

Enkele weken voor de
verhuizing
  Adreswijzigingen versturen;

  CV-onderhoudscontract en
 glazenwasser opzeggen;

  Bank inlichten;

  Postbus opzeggen/aanvragen;

  Belangrijke papieren en waardevolle
 spullen opbergen in een kluis;

  Verzekeringen regelen;

  Zorgverzekering inlichten;

  Arts en tandarts inlichten en
 eventueel een nieuwe zoeken;

  Inschrijven bij de nieuwe gemeente;

  Schoorsteen laten vegen;

  Garantiebewijzen en handleidingen
 klaarleggen;

  Kinderen opgeven voor nieuwe 
school;

  Gereedschap apart houden dat op
 de verhuisdag nodig is;

  Overbodige spullen verkopen;

  In de buurt geleende spullen terug
 brengen;

  Inwisselen (zegel)spaaracties in de
 plaatselijke winkels;

  Afspraak maken voor schoonmaken
 nieuwe huis;

  Maak een afspraak voor het ophalen 
van grof vuil en/of kringloopspullen.

Ongeveer een week voor
de verhuisdag
  Sleuteloverdracht oude huis en 

nieuwe huis afspreken (regelt de 
makelaar);

  Zo nodig sleutels laten bijmaken en 
de sleutels terugvragen aan buren,

 familie, etc.;

  Leveranciers die aan de deur komen
 inlichten;

  VVE (appartement) inlichten;

  Bibliotheekboeken retourneren;

  Afspraak maken voor het onder-
brengen van kinderen en huisdieren 
tijdens de verhuizing;

  tickers op dozen plakken met ver-
wijzing naar de kamers;

  Spullen inpakken die u niet meer
 nodig heeft;

  Diepvries leeghalen en ontdooien;

  Ophaaldag gemeente gebruiken 
om spullen mee te geven die weg 
kunnen;

  Genoeg eten/drinken in huis halen 
voor het verhuizen;

  Schoonmaakspullen en 
 vuilniszakken.

Op de verhuisdag
  Zorgen voor voldoende contant 

geld op zak;

  Meterstanden opnemen; 

  Waterleiding aftappen bij strenge 
vorst;

  Huis nakijken op achtergebleven 
dingen;

  Zorg dat de containers geleegd zijn;

  Sleutel overdragen;

  Enkele dozen bewaren voor laatste 
spullen;

  Trommelbeveiliging wasmachine 
aanbrengen;

  Laatste gordijnen eraf halen;

  Harde schijf van de computer bevei-
ligen;

  Belangrijke zaken apart houden 
(geld, sleutels, verzekeringspapie-
ren, etc.);

  Ramen en deuren goed sluiten;

  Geldig legitimatiebewijs voor de 
notaris.

Na de verhuizing
  Eventuele verhuisschade controle-

ren;

  Verhuisdozen retourneren/laten 
ophalen.
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Sfeervol wonen.  
Hoe bereik je dat?
Smaken verschillen. Gelukkig maar, want dat geeft 
ruimte aan fantasie en creativiteit. In kunst, in muziek, 
in onze liefhebberijen, in onze huizen en in de talrijke 
woon-, design- en decoratiewinkels die ons land rijk is. 
Daar vind je voor elk wat wils en kun je je uitleven in 
wonen in je eigen stijl. 

Als je terug gaat in de tijd en de voor-
keuren in styling & design van de afge-
lopen jaren erop naslaat, kom je tal van 
woonstijlen tegen waar je nu je schou-
ders misschien wel bij ophaalt. Zo ging 
het er een jaar of vier geleden om dat je 
de natuur in huis moest halen, met eer-
lijke materialen, waaronder veel hout en 
in de natuur voorkomende kleuren. Een 
jaar later raakten de ovale en zachte 
vormen in zwang, in combinatie met 
poederachtige kleuren, veel wit en grijs, 
gebruik van kalk- en krijtverf en nog 
meer natuur in je huis. Daarna waren 
die natuurlijke kleuren er weliswaar nog 
steeds, maar dan nu in combinatie met 
duurzaam wonen en Scandinavisch 
design. Strakke lijnen, houten meubelen 
in lichte kleuren en de mooie, zachte en 
ook felle rode, blauwe en gele kleuren 
die Zweedse woningen zo kenmerken 
en die je bijvoorbeeld terug ziet op 
schilderijen van de Zweedse kunstenaar 
Carl Larsson. Weer een jaar later werd 
de kleur bruin favoriet in het interieur, 
maar ook oudroze. En nu? Nu zijn die 
ronde en zachte vormen er nog steeds, 

maar zijn de kleuren warmroze en grijs-
blauw favoriet en zijn rank vormgegeen 
meubels het helemaal.  

Sfeeraccenten
Wil je al die jaarlijks wisselende trends 
bijhouden en je woning steeds opnieuw 
stylen, dan ben je nog wel even bezig. 
Om over het werk en de kosten nog 
maar te zwijgen. Tijd voor een slim en 
goedkoper alternatief in de vorm van 
het aanbrengen van sfeeraccenten. 
Met trendy woonaccessoires, lampen 
en verfkleuren die helemaal bij de 
nieuwste woontrends passen, en die je 

op een geraffineerde manier in je inte-
rieur aanbrengt, steel jij elk jaar weer 
de show. Zonder dat je elk jaar weer 
moet investeren in alweer een complete 
makeover van je kamers, de hal en de 
gang. Deze sfeeraccenten breng je 
niet lukraak, maar juist heel gericht en 
doordacht in je interieur aan, waardoor 
je huis weer helemaal bij de tijd is. Slim, 
handig en betaalbaar. Bovendien hoef 
je het wat die sfeeraccenten betreft niet 
bij het interieur alleen te laten, ook in 
je tuin kun je allerlei sfeerverhogende 
accenten aanbrengen, zoals met tuin-
verlichting voor prachtige effecten. 

Styling- en designadviezen
Ben jij zelf creatief? Zit jij altijd vol 
ideeën en verras jij je kennissen en 
vriendinnen elk jaar opnieuw? Ga dan 
lekker aan de slag met interieurbladen, 
loop de interieurwinkels af en leef je 
uit. Twijfel je? Of heb je nauwelijks 
tijd? Overweeg dan eens om een 
interieurdesigner om advies te vragen 
en eventueel ook in te huren. Is je dat 
echter te kostbaar, denk dan eens aan 
het volgen van een cursus of een work-
shop in interieurstyling en - design. Die 
worden regelmatig op heel veel plekken 
in het land gehouden. Je vindt ze op het 
internet. Wij wensen je veel inspratie en 
plezier toe en straks, een mooi, trendy 
en smaakvol interieur.

   

  Knip de voucher uit  
en pak je voordeel!

Nieuwe 
woning?

Actievoorwaarden:  
•  20% korting is geldig op de totale waarde van je order.  

(exclusief traprenovatie, confectie, plaatsing en levering) 
• In te leveren in alle Carpetright filialen in Nederland.  
• Niet geldig in combinaties met andere kortingen en/of acties. 
• Geldig t/m 31 december 2019.

Heb je een nieuwbouwwoning gekocht 
of ga je verhuizen en kijk je ernaar uit  
om er helemaal jouw eigen woning  
van te maken? 
 
Knip deze voucher dan uit en lever  
hem in bij een Carpetright winkel.  
Je ontvangt zo maar liefst 20%  
korting op alle vloeren, gordijnen  
en raamdecoratie van Carpetright.

Vouchercode: NM20NB2919

Verhuisvoucher  
20% korting

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

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

aan fitness te doen of tv te kijken. Zo‘n 
functieverandering of -uitbreiding vraagt 
om een andere, meer op comfort en 
welzijn gerichte inrichting, met naast het 
bed zelf een zitje, kast of tafel en een 
up-to-date tv-scherm. Als je daar ruimte 
voor hebt, tenminste.        

Snufjes & gadgets
Natuurlijk staat een goede nachtrust 
voorop. Besteed daarom veel aandacht 
aan een goed bed en een goed matras, 
als basis voor lekker ontspannen en 
uitrusten en morgen gezond weer op. 
Er is een enorme keuze aan bedden, 
matrassen, kussens, luxe boxsprings, et 
cetera. Al of niet met elektrisch verstelba-
re bedbodems of boxsprings, waarop je 
heerlijk relaxt televisie kunt kijken of een 
boek lezen. Ze zijn er met comfortzones 
ter hoogte van je schouders, onderrug 
en heupen. Precies die plekken op je 
lichaam die een boek in bed lezen al snel 
vermoeiend maken. Mooie verlichting, 
een goede geluidsinstallatie met earpho-
nes en een high tech wekker maken het 
plaatje helemaal af.         

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

Beautiful dreams
Om jullie nieuwe slaapkamer helemaal 
af te maken, moet je eigenlijk ook op 
zoek gaan naar de juiste soort en kleur 
muurverf of bijpassend behang. En mo-
gelijk ook andere vloerbedekking of een 
houten vloer. En wat vind je van een open 
haard? Dat is pas echt romantisch! Zo 
creëren jullie je eigen slaappaleisje. Wij 
wensen jullie beautful dreams! 

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

Sla je  
slaapkamer 
niet over! 

INVEDRA VLOERTECHNIEK B.V.

Wij van Invedra Vloertechniek B.V. hebben 

kwaliteit hoog in het vaandel staan. Een vloer 

is immers een belangrijk onderdeel van uw 

woning, winkel of bedrijf. Het is terecht dat u 

hoge eisen stelt aan uw vloer, want dit is  

belangrijk bij de sfeerbepaling en uitstraling. 

Natuurlijk moet de vloer ook slijtvast zijn en 

passen bij uw smaak en stijl. Wij bieden een 

breed assortiment vloeren waardoor we aan 

uw wensen kunnen voldoen!

GIETVLOEREN 
PVC VLOEREN 
SIERGRINDVLOEREN 
TROFFELVLOEREN 
COATINGVLOEREN 

BETONLOOK WANDAFWERKING 
MARMERSTONE VLOEREN 
TRAPPENBEKLEDING
VLOERVERWARMING
CEMENTDEKVLOEREN

INVEDRA VLOERTECHNIEK BV
Modern, stijlvol en vernieuwend

WWW.INVEDRA.NL

Invedra Vloertechniek B.V.
Dodewaardlaan 6, 4006 EA Tiel
Telefoonnummer. 0344 61 53 82
E-mail. info@invedra.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 raambekle-
ding 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 collectie van Bece 
is het rolgordijn met marmerdessin, 
passend bij de grote ‘natuursteen’ trend 
van nu. Liever horizontale of verticale ja-
loezieën? 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 balkon-
deuren of een kamerhoog raam; raam-
decoratie is er in álle maten. Je kunt ze 
zelfs tot op de centimeter nauwkeurig 
op maat laten maken zoals bijvoor-
beeld Duette® Shades van Luxaflex. 
Verkrijgbaar 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 
verhogend. De isolerende eigenschap-
pen van de shades weten de badkamer 
’s zomers 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

De vele  
voordelen van 
tijdelijke opslag
Hoe goed jullie de verhui-
zing ook hebben gepland, 
er kan altijd een kink in de 
kabel komen. De verbou-
wing kan langer duren, de 
schilder haalt zijn planning 
niet, noem maar op. Kun 
je daardoor niet alle in-
boedel ineens meenemen, 
dan heb je een probleem. 
Een andere tegenvaller kan 
zijn dat je je grote meubels 
maar niet verkocht krijgt 
terwijl ze niet in jullie nieu-
we huis passen. Wat nu?   

Soms zit het mee, soms zit het tegen. 
Ook bij verhuizen. Want hoe nauwkeu-
rig je alle checklists ook hebt nagelopen 
en afgevinkt, er kan altijd iets gebeuren 
waardoor je plotseling (een deel van) 
je huisraad niet direct in je nieuwe huis 

kwijt kunt. Zeker in deze 

tijd, waarin bouwend en verbouwend 
Nederland het heel erg druk heeft, kan 
het gebeuren dat de aannemer toch 
nog veertien dagen extra nodig heeft. 
Of dat de installateur nog steeds op de 
vloerverwarming zit te wachten waar-
door je de kamers niet kunt inrichten. 
Lastig, zeker nu de opleverdatum wel 
erg dichtbij komt. Want wat doe je dan 
met je meubelen en ander huisraad?  

Van volop ruimte naar 
ruimte tekort
Ander voorbeeld. Wie kleiner gaat 
wonen en bijvoorbeeld naar een appar-
tement verhuist, loopt al snel tegen het 
probleem aan dat van sommige meubels 
en kasten afscheid moet worden geno-
men. ‘Dan zetten we het toch op Markt-
plaats?’ Dat kan natuurlijk, maar veel 
meer mensen doen dat, met als gevolg 
dat de  belangstelling kan tegenvallen en 
er alleen maar onzinbiedingen worden 
gedaan. Tegelijkertijd vind je het zonde 
om een mooie kast  of tafel zomaar aan 
de Kringloopwinkel mee te geven. De 
oplossing voor deze gevallen kan tijdelij-
ke opslag zijn. Los van dat de meubelen 
zelf dan geen kopzorgen meer geven, 
koop je er  ook tijd mee om die koper 

mogelijk toch nog te vinden.

Tijdelijke opslagmogelijk-
heden

In veel gevallen biedt 
jullie professionele 
verhuizer tijdelijke 
opslag aan. Dat is 
gemakkelijk, omdat 
je dan immers alles 

in één hand houdt. Er zijn echter meer 
mogelijkheden en wel in de vorm van 
gespecialiseerde bedrijven die tijdelijke 
opslagruimte in verschillende afmetin-
gen en met allerlei services eromheen 
verhuren. Denk aan beveiliging, ver-
warming of klimaatbeheersing, je eigen 
toegangscode, ruime openingstijden 
waardoor je bijna altijd bij je spullen 
kunt, tot geconditioneerde opslag voor 
antiek en schilderijen aan toe. Keus 
genoeg, terwijl veel van deze bedrijven 
ook nog eens verschillende vestigingen 
hebben, waardoor je bijna altijd wel 
een tijdelijke opslagmogelijkheid bij jou 
in de buurt vindt. 

Zelf doen of laten doen
Natuurlijk kun je met elkaar een bestel-
bus huren, je spullen inladen en deze 
naar de tijdeljke opslag brengen om ze 
daar in je gehuurde ruimte op te slaan. 
Er zijn echter ook opslagbedrijven die  
je al het werk uit handen nemen door 
een container bij je voor de deur te 
zetten, deze met eigen mensen vol te 
laden en je spullen in je opslagruimte 
neer te zetten. Een uitkomst in de druk-
ke verhuisperiode. Op het internet vind 
je tal van aanbieders met uiteenlopende 
mogelijkheden, allerlei soorten dienst-
verlening en bijbehorende tarieven.  
Daar kom je ook informative tegen 
van in kunst en antiek gespecialiseerde 
opslagbedrijven die je ook mooie en 
veilige oplossingen bieden voor als je 
langer op reis gaat en geen zorgen wilt 
hebben over inbraak of andere schade.
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De badkamer is één van de weinige plekken in huis waar jij helemaal tot rust kan 
komen. Het juiste sanitair helpt je daarbij. Sfeerverlichting en een  jne douche 
zorgen ervoor dat jij goed kunt relaxen. Mis je deze ontspanning in jouw badkamer? 
Met onderstaande tips creëer jij een oase van rust in de badkamer!

Bezig zijn in de natuur helpt ons vaak om rustig te worden. Joggen door het bos, 
bijvoorbeeld, of een wandeling op het strand. De natuur geeft ons de mogelijkheid 
om goed ons hoofd leeg te maken en te ontspannen. Wij raden je daarom aan om 
natuurlijke elementen terug te laten komen in de badkamer. Denk hierbij aan planten, 
maar ook aan het gebruik van natuursteen. Een natuurstenen wastafel is bijvoorbeeld 
een goede keuze als je meer rust in de badkamer wilt creëren. Bonus: het ziet er 

prachtig uit!

Ook bepaald sanitair helpt jou om je badkamer te veranderen in een oase van rust. Een 
vrijstaand bad, eventueel met bubbels, geeft je bijvoorbeeld direct een spa-beleving. 
Een regendouche heeft hetzelfde effect. De zachte stralen geven je het gevoel van een 
zomerse regenbui, waardoor jij helemaal tot rust komt. Bang voor het prijskaartje dat 
aan dit soort sanitair hangt? Hoeft niet, Sanitairwinkel biedt u een hoop luxe sanitair 
voor een  jne prijs. Onze eigen merken bieden wij aan voor de laagste prijs, zonder dat 

u aan comfort of kwaliteit inlevert. Heb jij een nieuw huis gekocht of is het tijd voor een 
badkamerrenovatie? Bezoek onze showroom in Arnhem voor meer inspiratie en advies!

Vaak ervaren wij krappe ruimtes een stuk minder rustgevend dan grote ruimtes. Het 
is daarom belangrijk dat je jouw badkamer zo ruim mogelijk laat lijken. Heb je een 
relatief kleine badkamer? Geen zorgen, met kleine aanpassingen oogt de badkamer 
gelijk een stuk groter! Kies bijvoorbeeld een douchewand die compleet van glas is 
gemaakt. Daarmee creëer je ruimte en een betere lichtverdeling. Ook is het verstandig 

om maar één (lichte) kleur in je badkamer te gebruiken. Witte tegels met een keramisch 
badmeubel en toilet, bijvoorbeeld. Zo lijkt jouw badkamer 

direct een stuk ruimer en vind jij eenvoudig je rust!

Spa’s en sauna ademen rust en luxe. Door jouw badkamer diezelfde luxe uitstraling te 
geven, creëer je een wellness-gevoel. Dit gevoel zorgt ervoor dat jij thuis net zo goed 
kunt ontspannen als in een spa. Een luxe uitstraling hoeft gelukkig niet duur te zijn. 
Met slechts gouden en zwarte tinten creëer jij direct een chic aanzicht in de badkamer. 

Een gouden kraan of stalen douchewand zijn dan ook uitstekende keuzes. 

Vaak is fel licht in de badkamer noodzakelijk, bijvoorbeeld bij het scheren of aanbrengen 
van make-up. Fel licht is echter allesbehalve rustgevend. Bovendien is fel licht eigenlijk 
alleen noodzakelijk bij de spiegel, niet in de rest van de badkamer. Kies daarom voor 
wat zachter licht aan het plafond of voor een dimmer. Daarmee creëer je gemakkelijk 
sfeer, waardoor je vanzelf ontspant. Extra  jn: zachter licht scheelt een hoop knijpen 

met je ogen in de ochtend.

Natuurlijke elementen zorgen voor rust

Kies voor extra comfort

Schep ruimte in een kleine badkamer

Creëer het wellness-gevoel

De juiste verlichting zorgt voor sfeer en rust

Welkom bij 

Kom gerust eens langs of kijk alvast op

www.sanitairwinkel.nl

Creëer een oase van rust in de badkamer bij Sanitairwinkel

Bereikbaar via
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Speciale actie voor de lezers van dit blad: Pro teer als particulier van zakelijke korting die kan 
oplopen tot € 1000. Neem dit blad mee naar de showroom en vraag naar de voorwaarden.

Op zoek naar passend sanitair voor 
jouw oase van rust?

Bezoek de showroom van 
Sanitairwinkel op Heerlenstraat 65, 
6845 AE in Arnhem. TOT WEL

€1.000,- 
KORTING



52 Thuis bij [vraagbaak voor woningzoekers] 53Thuis bij [vraagbaak voor woningzoekers]

Deze keukentrends wil 
je in huis halen
De koude wintermaanden staan weer voor de deur. We 
zijn weer vaker binnen en zoeken gezamenlijk de warmte 
op. En wat is nou het beste medicijn om je heerlijk te voe-
len in je interieur? Haal de natuur in huis. Met natuurlijke 
kleuren en materialen creëer je een ontspannen en serene 
woonsfeer. De woontrends van nu laten zien dat een hou-
ten (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 efficiënt en duurzaam mogelijk 
inrichting? Conscious living is nu 
helemaal aan de hand. Deze bewust-
wording kruipt dieper in de details en 
interieuraccessoires van onze lifestyle. 
Kijk bijvoorbeeld naar de Rainbow 
collectie van het Deense designlabel 
HAY, gemaakt van duurzaam porselein 
met een licht doorschijnend, gekleurde 
laklaag. Of de duurzame Sense of Luxu-
ry-collectie van Brabantia, waar nu zes 
luxe kleuren aan zijn toegevoegd. De 

pedaalemmers zijn gemaakt van 40% 
gerecyclede materialen. 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 her ontwikkelt 
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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Welkom in jullie 
nieuwe huis!
En, hoe ziet jullie nieuwe huis eruit?  Vrijstaand, rijtjes-
huis, appartement, nieuw- of bestaande bouw, in een 
wijk, een stad of een dorp? Groot of klein? Koop of 
huur? En wat gaan jullie eraan doen om van dat huis 
jullie eigen droomhuis te maken? 

Kijken en kiezen
In ons land wemelt het werkelijk van 
de bouwmarkten, verfwinkels, meubel-
zaken en stoffeerders, beddenwinkels, 
winkels en winkeltjes in woonaccessoi-
res, vloerenwinkels, interieurzaken en 
designstudio’s. Sla de woontijdschriften 
er maar op na, of scroll anders door de 
talrijke websites. Keus en vooral inspira-
tie genoeg. Mix wat is meegekomen uit 
je vorige huis (en waar je geen afscheid 
van wilt nemen) met je persoonlijke 
smaak, en je komt al gauw tot verras-
sende oplossingen voor de inrichting 
van jullie nieuwe huis. Tip: doe net als 
steeds meer mensen en loop ook eens 
door de plaatselijke kringloopwinkel. 
Daar kom je soms pareltjes tegen voor 
een betaalbaar bedrag.

Duurzaam comfort
Lekker wonen is ook comfortabel 
wonen. Dan hebben we het niet alleen 
over comfortabele stoelen, maar ook 
over wonen in een behaaglijk en goed 
geïsoleerd huis. Aangenaam warm als 
het buiten koud is en verfrissend koel 
als de mussen van het dak vallen. En dat 
alles duurzaam en met een zo laag mo-
gelijk energieverbruik. Dankzij nieuwe 
technieken is dat bijvoorbeeld haalbaar 
met een  warmtepomp. Die kan verwar-
men als het winter is en koelen als het 
zomer is. Ook zijn er mogelijkheden 
om een cv-ketel aan een warmtepomp 
te koppelen en kun je met zonnepane-
len, zonnecollectoren en zonneboilers 
flink op je gasverbruik besparen. Vraag 
je installateur naar de mogelijkheden en 
houd de media in de gaten, want er ko-
men steeds nieuwe ‘groene’vindingen 
op de markt, waarmee je gas bespaart 
en je wooncomfort behouden blijft.      

Je ziet, er zijn oneindig veel mogelijkhe-
den om je nieuwe huis comfortabel(er) 
te maken en het met meubelen en 
accessoires naar je eigen smaak en 
voorkeur in te richten. Denk je daarbij 
ook vooruit als het gaat om het vermin-
deren van je energieverbruik, gasloze 
verwarming en optimale isolatie, dan 
heb je niet alleen een toekomstbesten-
dig huis, maar ook een supercomforta-
bel huis. Jullie eigen droomhuis waarin 
het heerlijk wonen is.

  

Natuurlijk hebben jullie al volop 
plannen gemaakt, zeker toen eenmaal 
vaststond dat de koop of huur door 
zou gaan. Tekeningen en schetsen met 
afmetingen, plannen voor de kamer, 
de slaapkamers, de keuken en mogelijk 
ook de tuin en anders het balkon. Alle-
maal plannen en voornemens waarmee 
je straks, als het (bouw)stof eenmaal is 
neergedwarreld, trots kunt zijn op wat 
er is gerealiseerd. Door zelf doen en/
of door de vakkundige hulp van een 
aannemer, een stukadoor, een schilder/
behanger, een installateur, een tuin-
man en misschien een handyman die 
van alle markten thuis is. Hoera, jullie 
huis is eindelijk klaar. Tijd om ervan te 
genieten! 

Persoonlijke touch
Er komen inderdaad nogal wat vakmen-
sen over de vloer als het om de inrich-
ting, het comfort en de techniek in jullie 
nieuwe huis gaat; superhandige doe-het-
zelvers uitgezonderd natuurlijk. Zij leven 
zich uit in bouwmarkten, op zoek naar 
leuke en soms ingenieuze oplossingen 
om het woongenot te verhogen. Uitein-
delijk moeten al die inspanningen leiden 
tot een persoonlijke touch waarmee het 
nieuwe huis jullie nieuwe huis wordt. 
Met jullie persoonlijke stijl die terugkomt 
in de meubelen, de kleuren, de wanden, 
de vloeren en de accessoires. Herken-
baar voor familie en vrienden. En voor 
jullie zelf, heerlijk om in te wonen en van 
te genieten. Elke dag weer.
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Kom gerust eens langs voor een passend 

advies en een kop koffie. Kijk rond tus-

sen meer dan honderdvijftig verschil-

lende soorten gebakken straatstenen in 

onze showtuin. Naast dat bij ons goede 

kwaliteit vanzelfsprekend is, kunnen 

wij dankzij onze grote voorraad snel bij 

u thuis leveren.

“50 jaar ervaring, 
dat merk je.”

“Als u bij ons de gebakken 
straatsteen die u zoekt 
niet vindt, vindt u hem 

nergens!”

Tips voor tuinliefhebbers 
Hebben jullie een nieuw huis gekocht? Zit er een tuin 
bij of moet die nog worden aangelegd? Waar een huis 
met een tuin voor mensen met groene vingers een wens-
droom of een uitdaging is, moet de ander er niet aan 
denken. Zomaar wat tips en ideeën over tuinen en tuin-
aanleg.

Koop je een huis met een bestaande, 
goed onderhouden tuin, dan zullen 
de vorige bewoners jullie zeker van 
dienst willen zijn met de namen van de 
planten en bomen en tips hoe je die het 
beste kunt verzorgen. Mogelijk is er een 
hoveniersbedrijf of een vaste tuinman 
die het onderhoud graag voor jullie wil 
blijven verzorgen. Niets aan de hand 
dus, tenzij je alles zelf wilt doen of de 
hele tuin wilt omgooien en opnieuw 
wilt aanplanten. Ook in dat geval is een 
hovenier je graag van dienst, al of niet 
samen met een tuinarchitect.

Kale lap grond
Laten we het eens hebben over net 
opgeleverde nieuwbouwhuizen. Met de 
bekende, nog kale lap grond erachter, 
waar een schutting omheen moet, een 
schuurtje op moet worden geplaatst en 
die ook nog eens snel mooi en groen 
moet ogen. Hoe pak je dat aan? 

Zoals met alles begin je met een plan. 
Je meet de lengte en de breedte, be-
paalt waar je ongeveer een schuur wilt 
hebben en maakt dan een plan voor de 
overblijvende meters. Wat ga je daar-
mee doen? Wordt het een zo groot mo-
gelijk grasveld? Of juist meer een aantal 

borders met bestrating ertussen? Wil 
je ook in de tuin kunnen zitten? Dan 

kun je bijvoorbeeld 
denken aan de 

mogelijkheid 

om bij de 
schuur een 
overkap-
ping te 
maken. En 

wat doe je 
met de schut-

ting? Van welke houtsoort 
wordt die en wat wordt de 

uitvoering? Heb je alle wensen 
en ideeën in kaart gebracht, dan is het 

tijd voor een bezoek aan een tuincen-
trum of doe-het-zelf zaak. Of je belt een 
hoveniersbedrijf.    

Zelf doen of niet?
Dat is inderdaad de vraag en tevens 
bepalend voor het budget. De voorde-
len van een professioneel hoveniersbe-
drijf liggen voor de hand: vakkundig, 
goede ideeën en een uitvoering zoals 
afgesproken. Je vindt ze op het internet, 
maar veel dhz-winkels kunnen je ook 
namen en telefoonnummers geven 
van bedrijven en zzp’ers die dit voor je 
kunnen doen. Handig als je naar een 
plaats verhuist waar je (nog) niemand 
kent. Wil je dat niet en heeft alles zelf 
doen de voorkeur? Laat je dan goed 
voorlichten in de dhz-zaak van je keuze 
en neem een duidelijke tekening met 
afmetingen en een lijstje met alles wat 
je nodig hebt mee. Teveel inkopen kost 
geld en is niet handig, tenzij de winkel 
bereid is om wat teveel is terug te ne-
men en het geld terug te geven.    

Is je tuin regenbestendig?
Het klimaat verandert en regenbuien 
worden heviger. Kan al dat water niet 

weg omdat de bodem bedekt is 
met beton, asfalt en stenen, 
dan zorgt dat al snel voor wa-
teroverlast. De riolering moet 

het immers helemaal alleen doen. 
Vandaar de steeds luidere oproep aan 
tuinbezitters om hun tuin regenbesten-
dig(er) te maken.  Dat kun je doen door:
  Minder tegels in de tuin (of die in 

een bestaande tuin weg te halen);
   Aanleg van borders, een grasveld 

en/of grasstroken;
   Aanleg van een vijver;
  Opvang van water van dakgoten in 

de tuin en/of regenton. 
   
Zo maak je je tuin regenbestendiger, 
heb je minder leidingwater nodig en 
staat je tuin er fleurig bij. Dat wordt 
genieten!
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