033 - 277 06 69 | info@tenavanesmakelaardij.nl | www.tenavanesmakelaardij.nl
Dorpsstraat 251 3925 KC Scherpenzeel | Dorpsstraat 14
3931 EG Woudenberg

ZOEK 10 PAASHAZEN IN ONZE WOONKRANT EN WIN ÉÉN
VAN DE TIEN CHOCOLADE PAASHAZEN VAN BAKKER MULDER!

T&A VAN ES PAASACTIE
PAGINA 17

VERLIEFD OP ONZE PRACHTIGE
OMGEVING IN WINTERSE SFEREN!

EEN WAARDEBEPALING?

DIE IS BIJ ONS ALTIJD GRATIS!
OKÉ, EEN KOPJE KOFFIE ZOU
MISSCHIEN WEL LEKKER ZIJN!

PAGINA 8

PAGINA 12 & 13

PAGINA 16

DORPSSTRAAT 222, SCHERPENZEEL
Type woning:

Half vrijstaand

Bouwjaar:

Circa 1940

Perceeloppervlakte:

559m2

Woonoppervlakte:

214m2

Inhoud:

802m3

Kamers:

Zeven (vijf slaapkamers)

Tuin:

Zuiden

Vraagprijs:

€ 575.000,- k.k.

Locatie, locatie, locatie. Dat is wat de Dorpsstraat 222 u te bieden heeft. Een bijzondere royale woning met maar liefst 213m² woonoppervlakte en een
inhoud van circa 800m³. Een dergelijke woning hoort natuurlijk ook op een fraai perceel van 559m² te liggen. De tuin is een verborgen groene parel in
het centrum van Scherpenzeel.

WOONKRANT 25, ALWEER DE TWEEDE VAN 2021!

En dan is hier alweer de tweede

Oudenhorsterpad, het nieuwe

Ons advies is altijd let op onze Facebook

woonkrant van 2021. We zitten nog

Termatenpad en het Jufferpad. Allemaal

en Instagram pagina en vul een

steeds in een gedeeltelijke lock-down,

mooie paden om even tot rust te

zoekprofiel op Funda in. Op die manier

maar hopelijk is met de vaccinaties

komen in deze toch wel hectische tijd.

krijgt u altijd als eerste het aanbod

straks het einde in zicht en kunnen we

En als u er dan toch wandelt neem dan

door. Gelijk nog even een tip. Bij Funda

er wat dat betreft nog een mooi jaar van

gelijk wat lekkers mee van de horeca

staat het zoekprofiel vaak geselecteerd

maken.

die vaak ergens langs een klompepad

op relevantie. Dit filter moet u even

wel te vinden is. Op die manier draagt

op datum zetten. Op die manier ziet u

De afgelopen periode was het natuurlijk

u ook een steentje bij om de horeca

namelijk in één oogopslag welke woning

prachtig weer. Eindelijk een weekje

overeind te houden, zodat we hopelijk

als nieuw is aangemeld. Bij relevantie

weer het “echte” wintergevoel. Er kon

in de zomer kunnen genieten van volle

ziet u vaak de woningen met de meeste

een paar dagen geschaatst worden

terrassen in plaats van gesloten horeca.

foto’s of een filmpje, maar dat hoeft niet

en er werden flinke wandelingen in de

In deze editie treft u ook een aantal

persé de nieuwste woning te zijn.

sneeuw gemaakt. Op zo’n moment

winterse foto’s aan van onze prachtige

besef je eigenlijk nog meer dat we in

omgeving in de sneeuw.

een fantastische omgeving wonen. Als

Wij nemen u graag mee door deze verrassende woning. Via de entree kom u in de hal met glazendeur die toegang biedt tot de woonkamer. Deze
woonkamer is aan de straatzijde gelegen en heeft een leuke erker. Aan de achterzijde treft u de ruime woonkeuken aan die een prettig contact biedt
met de tuin. Tijdens de vaat of het koken ziet u regelmatig de eekhoorntjes door uw tuin springen. Het meest verrassende is toch wel de doorgang
bestaande uit een bijkeuken en atelier/werkruimte, naar de zeer royale tuinkamer. Deze ruimte heeft vroeger dienst gedaan als werkplek en is daar
ook uitermate geschikt voor. Wellicht is een mantelzorg optie ook een mogelijkheid voor u. Op deze tuinkamer vindt u ook de zonnepanelen van deze
woning aan. Overigens is deze woning verder ook erg goed geïsoleerd. De huidige eigenaar heeft daar met zijn praktijkkennis in de loop der jaren voor
gezorgd. Onder de keuken bevindt zich een royale betegelde kelder.
Op de eerste verdieping zijn er twee grote en een kleine slaapkamer en een badkamer met douche, wastafel en toilet. Via een vaste trap is de tweede
verdieping bereikbaar, waar ook nog eens twee slaapkamers aanwezig zijn en een badkamer met douche , wastafel en toilet.
Tot slot komt u in de fraai aangelegde en diepe tuin. De tuin is zeer diep en groen aangelegd. Hierdoor treft u diverse vogelsoorten als uw medebewoners
aan en ook de eekhoorns laten zich regelmatig zien. De tuin is op het zuiden gelegen en achter in de tuin treft u de berging aan en een handig
draaiplateau zodat u niet hoeft te draaien en steken met uw auto.
Deze tekst geeft slechts een beetje weer hoe uniek deze woning is. Wij vinden dat u dit met eigen ogen moet komen aanschouwen. Want een woning
als deze is bij ons nog niet eerder in de verkoop geweest.

BIJZONDERHEDEN

- Grote kelder,
- Veel woonoppervlakte,

- Heel diepe tuin,
- Draaiplatau voor de auto’s

- Zeer centraal gelegen met
eekhoorntjes in de tuin.

Wij wensen u een fantastische lente
toe, met hopelijk veel mooi weer en dat

je het vanuit Scherpenzeel bekijkt loop

Daarnaast is het momenteel voor de

de terrassen weer open zijn, zodat u

je zo de dorpsgrenzen met Woudenberg

woningzoekenden nog steeds lastig

er lekker op uit kunt trekken en na een

en Renswoude over en sta je eigenlijk

om een woning te vinden. Op menig

inspanning weer lekker kunt genieten

in no-time buiten de bebouwde kom.

starterswoning komen bijvoorbeeld al

van een hapje en een drankje op een

Het is prachtig wandelen / fietsen

15 tot 20 kandidaten af. Het gevolg is

terras.

langs het Valleikanaal, maar ook de

dat er één gelukkige kandidaat is en dat

bossen en langs de weilanden lenen

de rest teleurgesteld verder moet gaan

Met zonnige groet,

zich hier uitstekend voor. Wist u dat er

zoeken. Gelukkig begint het aanbod bij

Team T&A Van Es Makelaardij.

vanuit Scherpenzeel, Woudenberg en

ons langzaam weer toe te nemen, want

Renswoude de volgende klompenpaden

momenteel staan er in de omgeving

starten. Breeschoterpad, Broekerpad,

echt heel weinig woningen nog te koop.

Daatselaarpad, Dashorsterpad,

2
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Zilvervloot Sparen
en JongWijs
Hiermee regelt u het in één keer goed voor uw kind.
Met het bekende Zilvervloot Sparen spaart u een mooi
startkapitaal voor uw (klein)kind bij elkaar.
JongWijs is voor uw kind zélf.
Kom la
n
en wij v gs
ertellen
u graag
meer.

FLUITEKRUIDLAAN 12, SCHERPENZEEL
Type woning:

Hoek met garage

Bouwjaar:

Circa 1974

Perceeloppervlakte:

152m2

Woonoppervlakte:

120m2

Inhoud:

425m3

Kamers:

Vijf (vier slaapkamers)

Tuin:

Noorden

Vraagprijs:

€ 320.000,- k.k.

Aan de Fluitekruidlaan 12 is een leuke ruime hoekwoning (120m2) met garage (18m2), opgemetselde gevels, kunststof kozijnen, HR++ beglazing en
dakkapel te koop aangeboden. Wij nemen je graag mee door de woning. Via de entree kom je eerst langs de geheel geïsoleerde berging. Eén deur
verder tref je de voordeur en kom je in de hal met toegang tot het geheel betegelde, zwevende toilet wat ook toegang geeft tot de berging (weer
gemakkelijk dicht te maken), de vernieuwde meterkast, een garderobe nis en toegang tot de woonkamer en keuken. De standaard indeling van deze
woningen is al flink aangepast waardoor er een grote open ruimte is gerealiseerd. De keuken bevindt zich aan de voorzijde van de woning in een grote
hoek opstelling. De woonkamer is aan de achterzijde gelegen en geeft toegang tot de achtertuin. De trapopgang en trapkast bevinden zich in het
midden van de ruimte. De begane grond is geheel voorzien van vloerverwarming met plavuizen afwerking.
Op de eerste verdieping treffen we een ruime overloop met toegang tot de slaapkamers en de badkamer. De badkamer is vergroot ten opzichte van
de oorspronkelijke situatie. De badkamer is voorzien van een douchecabine (sproeiers zijn afgesloten), een wastafel met meubel, een tweede toilet,
vloerverwarming en een designradiator. De master bedroom is aan de voorzijde gelegen en is echt ruim, de andere twee slaapkamers zijn aan de
achterzijde gelegen en zijn ruime kinderkamers te noemen.
Via een vaste trap komen we op de grote open zolder. Hier kan gemakkelijk een vierde en zelfs een vijfde slaapkamer worden gerealiseerd. Aan de
achterzijde van de woning is gekozen voor een grote dakkapel waardoor nog meer leefruimte is gecreëerd. De witgoed aansluitingen en de CV-ketel
vind je ook op deze verdieping.
De achtertuin is gelegen op het noorden en geheel bestraat. Deze tuin is via een achterom bereikbaar en vanaf de achtertuin is ook de garage
toegankelijk.
Kortom, wil jij een ruime hoekwoning met een eigen garage, kunststof kozijnen, HR++ glas, vloerverwarming en meer? Dan zien we je heel graag
verschijnen op de Fluitekruidlaan 12!

BIJZONDERHEDEN

- Ruime woning,
- HR ++ Beglazing

- Opgemetselde gevels,
- Kunststof kozijnen,

- Vloerverwarming begane grond,
- Nabij alle voorzieningen.

Tekelenburg & Advocaat

Dorpsstraat 14a, 3931 EG Woudenberg
Dorpsstraat 251, 3925 KC Scherpenzeel
T 033-2770666 Woudenberg
T 033-2770666 Scherpenzeel
I www.tekelenburgenadvocaat.nl
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kleed je vloer aan

Verzacht je interieur met een karpet. Brouwer presenteert de collecties van De Munk en Brink & Campman. Ook op maat mogelijk! Kijk op onze website voor inspiratie.

VLOEREN | GORDIJNEN | INBETWEENS | RAAMDECORATIE | KARPETTEN | BEHANG | ZONWERING
Emmastraat 1 - 3931 EC Woudenberg T 033 286 7911 E info@brouwerwoudenberg.nl I www.brouwerwoudenberg.nl

KAN IK MINDER HYPOTHEEKRENTE BETALEN?

In de huidige markt loont het om uw

van de waarde is gefinancierd blijkt dat

taxatie rapport. Dit kost u uiteraard

huidige hypotheek eens onder de loep

de waarde van uw woning misschien

wat geld, maar deze kosten zijn wel

te nemen. Heeft u een hypotheek met

wel zo sterk is gestegen dat u nog maar

weer aftrekbaar voor de inkomsten

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

75% van de waarde heeft gefinancierd.

belasting. Wij ervaren regelmatig dat

dan heeft u al het laagst mogelijke tarief.

Veel geldverstrekkers werken met

de opdrachtgever onze kosten binnen

Hooguit heeft het oversluiten van uw

risico klassen. Dat wil zeggen hoe meer

een paar maanden heeft terugverdiend

hypotheek dan zin, maar daar wilde wij

geleend is, hoe groter het risico voor de

en dan jaren kan genieten van lagere

het hier niet over hebben.

bank is. Aan de andere kant hoe minder

maandlasten.

er gefinancierd is, hoe minder risico de
Stel u heeft zes jaar geleden een

bank loopt en daardoor bieden ze een

Of u hiervoor in aanmerking komt, kunt

hypotheek afgesloten met 3,8% rente en

lagere rente aan. Dit verschil kan zeker

u navragen bij uw hypotheek adviseur,

u heeft deze voor twintig jaar vast gezet,

een paar tienden bedragen en dan denkt

of vraag één van onze adviseurs eens

dan loont het vaak niet om hem open

u misschien: “Nou dat is niet zoveel”,

om onafhankelijk naar uw hypotheek te

te breken. De boete is dan best hoog.

maar in de praktijk zien wij vaak dat het

kijken.

Wat eventueel wel kan, is dat blijkt dat

tussen de € 50,- en € 150,- per maand

u in een lagere tariefklasse kunt vallen.

kan schelen.

De kans is namelijk groot dat de waarde

6

Komt u hiervoor in aanmerking? Bel dan
met 033-2770669 voor het maken van

van uw woning is gestegen en dat de

Het enige wat u moet doen is het

een taxatie afspraak. Wij zijn u graag van

schuld/waarde verhouding is gewijzigd.

aantonen van de waarde van de

dienst.

In plaats van dat de woning voor 100%

woning middels een NWWI gevalideerd
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Recente Funda beoordelingen
Mevr. Heemskerk - Verkoper van Burgemeester Hoytema van Konijnenburglaan 8
Lokale marktkennis 9		
Service en begeleiding 9		
Deskundigheid 9		 Prijs / kwaliteit

9

9,0

Een goede begeleiding bij het hele proces van vaststellen van de verkoopprijs tot en met onderhandelen en verkopen. Zeer tevreden.

Ik zou deze makelaar zeker aanbevelen bij vrienden of familie!

Mevr. de Heus - Verkoper van Industrielaan 22
Lokale marktkennis

10		

Service en begeleiding

10		

Deskundigheid 10		 Prijs / kwaliteit

10

10

Wat een TOP makelaar! Onwijs goede service, snelle reacties en duidelijke communicatie! Zeker aan te raden!

Ik zou deze makelaar zeker aanbevelen bij vrienden of familie!

9,0

Verkoop - 39 beoordelingen
Lokale marktkennis

9,1		

Service en begeleiding

9,1		

Deskundigheid 9		 Prijs / kwaliteit

9

Hoveniersbedrijf Rijlaarsdam is uw
hoveniersbedrijf uit de regio Ede.

Wij helpen u graag bij het
ontwerpen, aanleggen of het
onderhouden van uw tuin.

8
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HENRI DUNANTLAAN 48, BARNEVELD

Op zoek
naar tegels?

Type woning:

Vrijstaand

Bouwjaar:

2018

Perceeloppervlakte:

327m2

Woonoppervlakte:

152m2

Inhoud:

657m3

Kamers:

Vier (drie slaapkamers)

Tuin:

Westen

Vraagprijs:

€ 650.000,- k.k.

1000m² showroom vol inspiratie
Bent u op zoek naar een woning waar u alleen uw spullen maar in hoeft te zetten? Wilt u nu nog niet gelijkvloers wonen, maar voor de toekomst wel
die optie hebben? Wil u een woning die slechts een paar jaar oud is en van alle gemakken en luxe is voorzien, zoals bijvoorbeeld geheel voorzien van
vloerverwarming? Wilt u daarnaast ook nog op loopafstand van twee groengebieden, middelbaar onderwijs en uitvalswegen wonen? Kom dan eens
kijken op de Henri Dunantlaan 48 en laat u verrassen door het zeer hoogwaardige afwerkingsniveau van deze woning.

Stationsweg 10
6745 XM De Klomp (Gelderland)
0318 - 573 413
www.steenbergentegels.nl

Wij nemen u graag mee door de woning: Via de entree komt u in de ruime hal met de meterkast en het zwevende toilet. Loopt u rechtdoor dan komt
u in de fantastische lichte woonkamer met een fraaie vloer, strak gestucte wanden en plafond, fraaie erker met openslaande deuren naar de tuin
en een zeer luxe open keuken met barretje, koelkast, inductiekookplaat en afzuigkap en oven. Vanuit de keuken komt u in de bijkeuken / berging
met cv-ketel. Hier zou u in de toekomst mogelijk een slaapkamer van kunnen maken en achter deze ruimte zit een berging waar eventueel dan een
doucheruimte gerealiseerd zou kunnen worden.
Op de eerste verdieping zijn er drie goede slaapkamers, een ruimte voor de cv-ketel en een hoogwaardige badkamer, waar u zelf nog kunt kiezen
of u een ligbad wenst of niet. De voorbereidingen zijn al wel getroffen. In de badkamer treft u een mooie inloopdouche, twee waskommen met
inbouwkranen en een zwevend toilet.
De tuin is aan de zijkant van de woning gelegen en ligt lekker op de zon en is door de openslaande deuren in de erker goed bij de woning getrokken.
De tuin is groen aangeplant en door de aanwezigheid van hoge bomen in de omgeving is het een oasa van rust me het geluid van kwetterende vogels
op de achtergrond.
Wilt u komende zomer verhuizen en genieten van uw eigen hoogwaardig afgewerkte vrijstaande woning op een zeer gewilde locatie? Dan zien wij u
graag verschijnen. Wij nemen graag de tijd voor u om u rond te leiden in deze woning.

Parallelweg 2a Woudenberg
www.desilo.nl

BIJZONDERHEDEN

Maak van
je huis
een thuis.

- Bouwjaar 2018,
- Veel woonruimte,

- Veel bergruimte,
- Hoogwaardige afwerking,

- Geheel voorzien van
vloerverwarming.

Wij geven u advies op gebied van verzekeringen,
hypotheken, financieringen, belastingen,
oudedagsvoorzieningen (excl. pensioen)
en bankzaken.
Als onafhankelijk verzekeringsintermediair werken
wij samen met een groot aantal gerenommeerde
verzekeringsmaatschappijen. Na een zorgvuldige
financiële analyse bieden wij u een maatwerkadvies
afgestemd op uw wensen.
Een tevreden klant is ons uitgangspunt en optimale
service is voor ons vanzelfsprekend. Bent u op zoek
naar financiële zekerheid neem dan vrijblijvend
contact met ons op.
Wij staan altijd voor u klaar!
info@tekelenburgenadvocaat.nl
tekelenburgenadvocaat.nl
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WINTER 2021 IN ONZE PRACHTIGE WOON- EN WERKOMGEVING...

12

SCHERPENZEEL, WOUDENBERG EN RENSWOUDE
BESCHIKKEN OVER ECHT MOOIE WANDELROUTES!
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REEBAAN 24, SCHERPENZEEL
Type woning:

Midden

Bouwjaar:

2009

Perceeloppervlakte:

127m2

Woonoppervlakte:

119m2

Inhoud:

433m3

Kamers:

Vijf (Vier slaapkamers)

Tuin:

Zuiden

Vraagprijs:

€ 320.000,- k.k.

Ben jij op zoek naar moderne woning? Wil jij een uitgebouwde woning met een tuin op het zuiden, zonnepanelen en een veranda? Wil jij ook nog
een dakkapel en wonen in een zeer gewilde en kindvriendelijke omgeving? Kom dan snel kijken op de Reebaan 24. Wij weten zeker dat je net zo
enthousiast zal zijn als wij.
Wij nemen je graag mee door de woning: via de entree kom je in de hal met het toilet en de meterkast aan je linkerzijde. Loop je rechtdoor dan kom
je in een royale en zeer lichte woonkamer. De woonkamer is voorzien van openslaande deuren en een raampartij waardoor er veel licht de woning
binnenvalt. Uiteraard is er rekening gehouden met mooie zomerse dagen en is er een groot zonnescherm aanwezig. De keuken bevindt zich aan
de voorzijde van de woning en is in een hoekopstelling geplaatst. Hierdoor heb je lekker veel berg,- en werkruimte. Ook kijk je nog eens leuk op de
straat. In de keuken is er een vaatwasser, gaskookplaat, afzuigkap, koelkast en combi-magnetron aanwezig. In de woonkamer is er ook nog een grote
voorraadkast onder de trap gerealiseerd.
Op de eerste verdieping tref je twee zeer ruime slaapkamers en een wat kleinere slaapkamer aan. Daarnaast is er een goede badkamer met ligbad,
douche, toilet en wastafelmeubel aanwezig. Via een vaste trap kom je op de zolder verdieping die voorzien is van een dakkapel. Een mooie ruimte
voor de wasmachine en droger en het natuurlijk laten drogen van de was, cv-opstelling en een grote vierde slaapkamer met dakkapel.
De tuin op het zuiden is keurig aangelegd, heeft een achterom en heeft een leuke veranda met berging.
Kortom ben jij op zoek naar een woning waar je zo in kan trekken? Vind je het niet erg om tot eind november te moeten wachten op de sleutel van je
woning? Dan zien wij je graag op de Reebaan 24 verschijnen.

BIJZONDERHEDEN

-Bouwjaar 2009,
- Uitgebouwd,

- Dakkapel,
- Zonnepanelen,

- Zonnige tuin
- Kindvriendelijke woonwijk.

Voor de mooiste, beste, leukste,
duurzaamste vloeren en raamdecoratie van een groot aantal
topmerken, voor de laagste prijs!

Utrechtseweg 4 | 3927 AV Renswoude | 0318-477080 | www.vleugelvloeren.nl
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BEN JIJ / U BENIEUWD
NAAR DE WAARDE VAN
JOUW / UW WONING?
BIJ ONS IS EEN
WAARDEBEPALING ALTIJD
GRATIS EN GEHEEL
VRIJBLIJVEND!

T&A VAN ES PAASACTIE
ZOEK 10 PAASHAZEN IN DEZE WOONKRANT EN WIN ÉÉN VAN
DE TIEN CHOCOLADE PAASHAZEN VAN BAKKER MULDER!
Heb je ze alle 10 gevonden? Vul dan hieronder in op welke pagina’s je ze hebt gespot. De paashazen op de
voorpagina en op deze pagina tellen niet mee, dat zou te makkelijk zijn!

WE KOMEN GRAAG BIJ
U LANGS!
BEL VOOR EEN AFSPRAAK
MET 033-2770669

T&A VAN ES PAASACTIE
PAASHAAS 1 STAAT OP BLZ

PAASHAAS 6 STAAT OP BLZ

PAASHAAS 2 STAAT OP BLZ

PAASHAAS 7 STAAT OP BLZ

PAASHAAS 3 STAAT OP BLZ

PAASHAAS 8 STAAT OP BLZ

PAASHAAS 4 STAAT OP BLZ

PAASHAAS 9 STAAT OP BLZ

PAASHAAS 5 STAAT OP BLZ

PAASHAAS 10 STAAT OP BLZ

Wij zijn reuze benieuwd wie de beste speurneuzen zijn! Maak een foto van bovenstaand overzicht en mail deze
naar lisa@tenavanesmakelaardij.nl. Je kunt meedoen t/m woensdag 31 maart 2021. Op vrijdag 2 april 2021
zullen we alle winnaars bekend maken, zodat zij in het paasweekend van hun chocolade paashaas kunnen
genieten!
Veel succes met zoeken!
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VERKOCHTE / OVERGEDRAGEN WONINGEN 2021

Maak kans op een Pom
Amsterdam blouse T.W.V. €119,95
bij besteding van €100
(Geldig t/m zaterdag 3 april)

Volg ons op
Facebook &
Instagram:
ROOSSTIJL
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BEUKENLAAN 84

HONDSDRAFLAAN 16

PRINSES MARGRIETLAAN 16

DE VOORPOSTEN 74

WILGENHOF 36

LINDENLAAN 3

OOGSTPAD 7

RIJNSCHOTEN 3

DRUIVENKAMP 5

BERKHORST 1

BREITNERLAAN 9

DE VOORPOSTEN 45

HEIJHORST 17

LAANZICHT 10

LINDENLAAN 28

19

HET VERKOOP TRAJECT VAN RIJNSCHOTEN 3,
VAN WAARDEBEPALING TOT SUCCESVOLLE VERKOOP
Ons kantoor werd gebeld door Rico en
Joyce, de eigenaren van Rijnschoten 3
met de boodschap: ‘’Wij hebben een
nieuwe woning gekocht en nu moeten
we onze eigen woning gaan verkopen,
hoe kunnen we dat gaan aanpakken?’’
Uiteraard hebben wij op korte termijn een
afspraak ingepland op de Rijnschoten 3
om de woning te gaan bekijken en het
verhaal aan te horen. Het werd ons niet
gelijk makkelijk gemaakt De eigenaren
hadden zelf namelijk ook al een aantal
kandidaten die interesse in hun woning
hadden. Dus we moesten nog maar zien
of wij de opdracht tot verkoop zouden
krijgen. Na een lekker bakje koffie en een
leuk gesprek werd al snel duidelijk dat wij
toch gewoon voor een reguliere verkoop
met Funda moesten gaan om een zo
groot mogelijk bereik te creëren en om
zoveel mogelijk kandidaat kopers de kans
moesten geven om de woning te zien en
eventueel een bod uit te laten brengen.
Zo gezegd, zo gedaan. Het huiswerk voor
Rico en Joyce stond de volgende dag (4
februari) op de mail, de fotograaf had al
contact opgenomen en ook het inmeten
van de woning was al ingepland. Het ging
allemaal erg snel!

Bij KW Wonen kun je terecht
voor je complete woninginrichting
Verhuisplannen? Wellicht een mooi nieuwbouwhuis?
Wij helpen je graag op weg!

Advies

Onze interieurstylistes komen graag aan huis om te adviseren
welke woonstijl het beste bij u past. Ook voor een compleet
interieuradvies bent u bij ons aan het goede adres. Of het nu
gaat om een nieuwbouwhuis of een bestaande woning wij
maken van uw huis een thuis!

kw wonen scherpenzeel
thuis!
Maak va n je huis een
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Holleweg 12 • 3925 LW Scherpenzeel
Tel. 033 - 277 12 55 • www.kwwonen.nl

KW Wonen

is onderdeel
van KlusWijs

raamdecoratie en gordijnen • vloeren en karpetten • verf en behang • kasten op maat • verlichting • meubels en woonaccessoires

15 februari was het dan zover. Wij
gingen Rijnschoten 3 online lanceren.
De telefoon stond roodgloeiend, in
overleg met de verkopers hebben we
toen besloten om twee kijkdagen in te
plannen en vervolgens verder te gaan
op een reservelijst, mochten er mensen
de afspraak annuleren, kunnen we
daarop terugvallen. In no-time waren
de kijkdagen volgepland. Wij wisten dat
het een super gave middenwoning was
met heel veel pluspunten, maar dat het
zo snel ging en dat er zoveel animo voor
was, was wel erg leuk om te ervaren!
Via de website www.rijnschoten3.nl
kunnen wij precies zien hoeveel mensen
de website hebben bezocht hebben en
hoeveel daar dan ook daadwerkelijk een
afspraak van hadden ingepland, van de
98 bezoekers waren er 22 kandidaten die
een bezichtiging hadden aangevraagd,
dat zijn nog eens bizarre aantallen.

Tijdens de kijkdagen (19 en 22 februari)
werd al snel werd duidelijk dat veel
kandidaten ook een bieding wilden gaan
doen en is er een inschrijving gestart en
werd er een deadline van 24 februari
gehanteerd. De dag van de deadline is
natuurlijk altijd een heel spannende dag
voor verkopers, voor ons als makelaar en
natuurlijk voor de biedende kandidaten.
Na de deadline hebben wij gelijk
contact gehad met de verkopers om alle
biedingen met hen door te nemen en al
heel snel werd duidelijk wie wij mochten
gaan feliciteren. De verkopers waren door
het dolle heen, zoveel animo, zoveel
interesse, zo’n snelle en goede verkoop,
fantastisch! Om de vaart er lekker in te
houden zijn wij gelijk aan de slag gegaan
met het opvragen van alle gegevens
van de kopende partij en het opmaken
van de koopakte. De volgende dag (25
februari) hadden alle partijen de akte al
ondertekend en kon iedereen verder om
alles op de achtergrond af te handelen.
Kortom zowel voor de verkopers als ons
als makelaar een verkoop uit het boekje,
waarbij het goed presenteren van de
woning en het duidelijk stroomlijnen van
het verkoop proces tot een succes volle
verkoop heeft geleid. Wij wensen zowel
de koper als de verkopers vanaf deze plek
een mooie tijd toe in hun nieuwe woning.
Het verkopen van de woning kan dus
heel erg snel gaan, binnen drie weken
vanaf de waardebepaling was ook de
koopakte al ondertekend. Wij hebben
de samenwerking als heel prettig
ervaren en hopen dat jullie heel veel
woonplezier krijgen op jullie nieuwe stek
in Scherpenzeel!

Na een spannende 2 weken kregen
wij het verlossende telefoontje dat
wij de nieuwe eigenaren worden van
een

ontzettend

mooie

woning

in

Scherpenzeel. Wij waren dolenthousiast!
Maar onze eigen woning moest nu toch
ook in de verkoop komen te staan. Het
leuke nieuws ging al snel te ronde. Zo
kregen wij al gelijk 3 telefoontjes van
bekende die interesse zouden hebben in
onze woning. Samen hebben wij een dag
ingepland waarop deze mensen al een
kijkje konden nemen. Na veel overleg
besloten wij toch om de hulp van T&A
van Es in te schakelen. Dit hebben we
gedaan omdat we merkten dat ons huis
een gewild huis is. T&A van Es heeft 4
jaar geleden dit huis aan ons verkocht,
dus zij wisten al gelijk over welke woning
we spraken. Op het moment dat Lisa bij
ons aan tafel zat hebben we alle opties
betreft de verkoop goed besproken. Toch
de keuze gemaakt om onze woning
op Funda te zetten. Door de snelle en
goede

commutatieve

samenwerking

met Lisa stond onze woning binnen no
time op Funda. Wat was dat spannend!
Zo gek om je huis online te zien. Maar
wat een leuke reacties kregen wij
te horen. Na de vele aanmeldingen
hebben we 2 kijkdagen ingepland. Dit
was best spannend. Ontzettend leuk
dat er zoveel mensen interesse hebben
om onze woning te bekijken, maar
wat zijn de volgende stappen? Lisa en
Dianta hebben ons goed op de hoogte
gehouden tijdens de kijkdagen. Het is
fijn om te horen wat voor soort mensen
op je woning afkomen. En toen was daar
de deadline. Vol spanning zaten wij te
wachten op wat uiteindelijk de stand

In de kolom hiernaast schrijven Rico
en Joyce over hoe zij dit alles hebben
ervaren.

aan biedingen zouden zijn. Nadat we
contact gehad hadden met Lisa om alle
biedingen door te nemen, was daar heel
snel ons antwoord. Ons huis is verkocht!
Wat fijn dat de samenwerking zo snel
kon verlopen! Daar waren wij ontzettend
blij mee, omdat de overdracht van onze
nieuwe woning niet lang op zich zal laten
wachten.
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 Klantbeoordeling: 9,2
 Klantbeoordeling: 9,2

Bestratings w e b . nl
Bestratings w e b . nl
aanbieding

WOORDZOEKER T&A VAN ES MAKELAARDIJ
WIN EEN CADEAUBON VAN ROOS STIJL VOOR JOU & MIJ T.W.V. € 75,-

aanbieding

Kom langs in de showtuin
Kom
langs
de showtuin
Ruim
2.000
m aanin
inspiratie!
> Stationsweg Oost 194c in Woudenberg
2

Ruim 2.000 m2 aan inspiratie! > Stationsweg Oost 194c in Woudenberg

Tuintegel Comfort+ Strak
Antraciet 60x60x5 cm
Tuintegel Comfort+ Strak
Antraciet
60x60x5
cm
 Uitstekende
impregnering

BEEK

 Strakke randafwerking
 Uitstekende impregnering
 Populair in kleur en formaat
 Strakke randafwerking
 Populair in kleur en formaat
Nu 26,95 19,95 per m2

BOS
BOSRIJKE OMGEVING
BREESCHOTERPAD

Nu 26,95 19,95 per m2

BROEKERPAD
DAATSELARAPAD

Dit voorjaar een nieuw terras?
Dit voorjaar een nieuw terras?

DASHORSTERPAD
GENIETEN
GREBBELINIE
HARDLOPEN

Je tuin vernieuwen of de zandbak bij je nieuwbouwhuis veranderen in je droomtuin?

HENSCHOTERMEER

Bij Bestratingsweb.nl
alle materialen die
je nodig hebt!
Je tuin vernieuwen
of de zandbakvind
bij jejenieuwbouwhuis
veranderen
in je droomtuin?

KLOMPENPAD
LAMBALGEN

Bij Bestratingsweb.nl vind je alle materialen die je nodig hebt!

LANDSCHAPPEN

Keramische tuintegels - Betontegels - Klinkers - Stapelblokken - Kunstgras - Schuttingen - Buitenverlichting

LOPEN

Keramische tuintegels - Betontegels - Klinkers - Stapelblokken - Kunstgras - Schuttingen - Buitenverlichting

NATUUR
NATUURLIEFHEBBER

 Alleen A-keus materialen

 Al in 2-7 werkdagen geleverd

 Persoonlijk advies in grote showtuin

OUDENHORSTERPAD

 Alleen A-keus materialen

 Al in 2-7 werkdagen geleverd

 Persoonlijk advies in grote showtuin

RENSWOUDE
SCHERPENZEEL
TERMATENPAD
WANDELEN
WANDELPADEN
WEILANDEN
WOUDENBERG

DIT MAAL IS HET EEN WOORDZOEKER MET ALLEMAAL DINGEN DIE JE TEGEN KUNT
KOMEN ALS JE IN ONZE OMGEVING GAAT VERKENNEN. VIND JIJ ZE ALLEMAAL?

DE OPLOSSING:
________
MAIL JE OPLOSSING VOOR 24 MEI 2021 NAAR LISA@TENAVANESMAKELAARDIJ.NL
WE MAKEN IN DE VOLGENDE WOONKRANT DE WINNAAR BEKEND!

Voorjaarsactie
Voorjaarsactie
GRATIS BEZORGING OP VERTOON VAN DEZE KRANT!

WAT VALT ER TE WINNEN?
EEN CADEAUBON T.W.V. € 75,- VAN ROOS STIJL VOOR JOU & MIJ!

GRATIS BEZORGING OP VERTOON VAN DEZE KRANT!

DE WINNAAR VAN DE PUZZEL UIT WOONKRANT 1 VAN 2021 IS...

Voorjaarsactie geldig t/m 31 mei 2021
Voorjaarsactie geldig t/m 31 mei 2021

Bestratingsweb.nl | Stationsweg Oost 194c | 3931 EX | Woudenberg
Bestratingsweb.nl | Stationsweg Oost 194c | 3931 EX | Woudenberg
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 0318 - 745 743
 0318 - 745 743

 info@bestratingsweb.nl
 info@bestratingsweb.nl

WINNAAR VORIGE EDITIE

 06 - 24 69 00 41
 06 - 24 69 00 41

NELLY VAN DIJK!
ZOU JE CONTACT MET ONS WILLEN OPNEMEN? DAN KOMEN WE GRAAG DE WAARDEBON
VAN DE SILO OVERHANDIGEN!
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Één adres voor architectuur
tekenwerk en bouwadvies
Voor al uw
bouwkundig
tekenwerk.
Liefting is nog steeds het adres, voor al uw bouwkundig advies, ontwerp- en
tekenwerk, vergunning en bouwbegeleiding. Van verbouwing tot nieuwbouw.

Midden in het centrum van
Scherpenzeel werken onze
architecten met passie aan
uiteenlopende projecten.
Drie bedrijven met ieder zijn
eigen expertise en doelgroep

Seriematige
woningbouw en
utiliteitsbouw.
Ondernemer of ontwikkelaar? 3n30 is uw architect voor woningbouw en
utiliteitsbouw. Van haalbaarheidstudies, ontwerp, vergunning tot oplevering.

Van kavel
tot
droomhuis.

verenigd onder één dak.
Naast lokale projecten,
die u ongetwijfeld herkent
op de foto’s, werken wij voor
opdrachtgevers door heel
Nederland.

Heeft u een kavel? Wij zijn uw architect voor het verzorgen van het ontwerp
van uw droomwoning. Maatwerk, onder architectuur, voor elk budget.

Burovoorbouwkunde.nl T 033 277 8085

3n30.nl T 033 303 1063
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Kavel3.nl T 033 432 8040

HOLEVOETPLEIN 301-303 SCHERPENZEEL

