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Klant aan het woord

Een tevreden klant!

Toen ik Corné van Dis vroeg om mijn huis te verkopen, wist ik 
dat ik goed zat. Het huis is snel verkocht! Corné is klantgericht, 
toont initiatief, is doortas-
tend en snel. Hij heeft ook 
geen 9-5 mentaliteit. Hij 
denkt met je mee en is nog 
vindingrijk ook! Al met al 
een goede reden om voor 
Corné van Dis te kiezen. 

Met vriendelijke groet,
Mevrouw Van der Weij
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Steeds meer vraag 
naar een aankoop-
makelaar
De aankoop van een huis is 
een grote beslissing. Begelei -
ding door iemand met erva-
ring is daardoor gewenst! 
De makelaars van 4x1 Make-
laardij zijn gespecialiseerd 
in zowel het aankopen als het 
verkopen van woningen in 
heel West-Friesland. Doordat 
zij beide kanten kennen, 
kunnen zij een aankoop nóg 
beter begeleiden.

Helma Kuipers, Edward Roozendaal, Leonie Hoff, Corné van Dis en Annemarie Kat

Meer klantreacties op pagina 5
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VERKOCHT

Naam: ...................................................................

Adres: ...................................................................

Postcode: ..............................................................

Woonplaats: ..........................................................

Telefoonnummer: ..................................................

Email: ...................................................................

Los de Sudoku puzzels op, knip deze bon uit en stuur hem vóór 14 maart 2014 naar: 
4x1 Makelaardij, Breed 3a, 1621 KA Hoorn. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

G. Boedijnweg 2 • Bovenkarspel

Bieden v.a. € 175.000,- k.k.

Nieuw!

KIJKDAG! Za. 15 feb. 14.30-15.30 uur.

Schuitevoerderslaan 1E • Medemblik

Bieden v.a. € 195.000,- k.k.

Nieuw!

KIJKDAG! Za. 15 feb. 14.30-15.30 uur.

Breitnerhof 57 • Hoorn

Bieden v.a. € 215.000,- k.k.

Nieuw!

 C. van Pallandthof 34 • Hoorn

Vraagprijs € 259.000,- k.k.

Nieuw!

KIJKDAG! Za. 15 feb. 11.30-12.30 uur.

600ste woning verkocht!
Afgelopen januari verkocht 4x1 Makelaardij haar 600ste woning. Tijd om daar extra bij stil te 
staan. In januari 2014 bestond 4x1 Makelaardij 6 jaar. Dat betekent dat sinds de oprichting 
van het bedrijf er jaarlijks gemiddeld 100 woningen zijn verkocht. En dat is een mijlpaal waar 
we gepast trots op zijn. 

Nieuwe doelen
Dat betekent niet dat we nu te-
vreden achterover gaan leunen. 
De mentaliteit bij 4x1 Makelaardij 
is dat we jaarlijks nieuwe doelen 
stellen. Zonder uitdaging ver-
slapt een bedrijf. Daarom heeft 
4x1 Makelaardij uiteraard ook 
voor 2014 nieuwe, ambitieuze 
doelen gesteld. We denken hier-
bij natuurlijk niet uitsluitend in 
kwantiteiten. Ook op het niveau 
van de kwaliteit leggen we de lat 
dit jaar zo mogelijk nog wat ho-
ger. Het mooie van ons vak is dat 
het “People’s Business” is, en juist 
daarom willen we streven naar 
kwaliteitsverbetering door het 
niveau van de dienstverlening zo 
optimaal mogelijk uitvoeren. We 
realiseren ons dagelijks dat het 
kopen en verkopen van een wo-

ning met emotie gepaard gaat. 
Wij proberen inzicht te krijgen in 
de motivatie van het verkopen 
van een huis en we proberen in 
een gesprek duidelijk te krijgen 
wat iemand van ons als makelaar 
verwacht. 

Visie op de toekomst
Nieuwe doelen stellen zonder visie 

is als een schip zonder vaste 
koers. Daarom maken onze doe-
len deel uit van een visie die op 
de toekomst is gericht. Een toe-
komst die langzamerhand voor 
een verkoper meer perspectief 
begint te tonen en waar we ons 
op voorbereiden. 4x1 Makelaardij 
staat voor u klaar vooral nu de 
markt weer herstel laat zien!

Lees verder op pagina 10

KIJKDAG! Za. 15 feb. 11.30-12.30 uur.

Wie is in Noord-Holland de beste makelaar van 2013? Zie pag. 9

Doe mee 
en win een 

koffie- en/of 
theepakket 
t.w.v. € 20,-
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Bezoek ons op Breed 3a te Hoorn

Gezien bij:

Showroom Heerhugowaard alleen op afspraak     www.petertijms.nl of www.klusbedrijftakbv.nl     06 518 013 71 of 06 387 561 56

15% verbouwingskorting

•  Schone montage in één dag.

•  Zonder hakken en breken.

•  De meubels kunnen blijven staan.

•  Verlichting naar wens.

Plamecovakbedrijf TA K b.v. Een nieuw plafond in 1 dag! 

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

LOODGIETERSBEDRIJF

Piet Pranger

Gespecialiseerd in:

Voor al uw klussen in & om het huis staat
loodgieter Piet Pranger voor u klaar! 

•  Centrale verwarming
•  Gas en waterleidingen
•  Sanitair
•  Warmwatertoestelen

•  Zink-, en dakwerken
•  Rioolontstopping
•  Camera inspectie riool

Neem contact met ons op, dan komen we bij u langs voor het opnemen 
van werkzaamheden of het direct verhelpen van problemen!

Tel: 0229 - 24 95 86 of 06 - 51 63 41 95
MAIL: INFO@PRANGERLOODGIETERSBEDRIJF.NL

Huis kopen

Een persoonlijk en  
onafhankelijk advies
Waar vind je dat nog?

Een huis kopen is een grote stap! Daarom is het belangrijk dat u 
zich goed laat informeren. 

   Hoeveel kunt u verantwoord lenen?
   Welke hypotheek past bij u?

Bij ons bent u aan het juiste adres 

Op basis van uw persoonlijke situatie en uw wensen zoeken wij 
samen naar de hypotheek die écht bij u past.

www.unive-hoorn.nl Daar plukt ú de vruchten van!

Breed 5
(0229) 75 34 00
hoorn@unive.nl 

 T: 0228 76 00 33 
M: 06 39 57 79 04

E: info@wfrm.nl 
W: www.rekenmeesterwf.nl

Meer dan alleen belastingadvies



februari 2014  3Verkoopplannen? Bel Corné van Dis 06 - 52 04 88 65

4x1 Makelaardij, de 1e stap bij verhuizen!

Ideale en betaalbare kans voor starters! Modern appartement (2011) in het centrum 
van Spierdijk. Sfeervolle woonkamer, luxe keuken, slaapkamer met vide en nette badkamer. 
Openslaande deuren naar het zonnige balkon. Gunstig gelegen t.o.v. uitvalswegen.
Bwjr.: ca. 1930-2011. Inh.: ca. 125 m³. Woonopp.: ca. 50 m². Servicekosten € 44,- p.m.

Spierdijk • Spierdijkerweg 105M  Biedingen v.a. € 100.000,- k.k.

Starters opgelet! Modern afgewerkt 2-kamer appartement met balkon op de 1e en  
2e verdieping. Ruime en lichte woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer. Eigen parkeer-
plaats en inpandige berging. Nabij het NS-Station, uitvalswegen en het winkelcentrum.
Bwjr.: 2006. Inh.: ca. 175 m³. Woonopp.: ca. 55 m². Servicekosten: € 38,- p.m.

Hoogkarspel • De Landbouw 7 Vraagprijs € 139.500,- k.k.  

Ruime eengezinswoning met 3-4 slaapkamers en diepe tuin (ca. 16 meter). Doorzon 
woonkamer, keuken en tuin met achterom en stenen berging. Aan de voorzijde aan vaarwater 
gelegen. Nabij o.a. winkelcentrum, openbaar vervoer en het Streekbos. Prachtige woonkans!
Bwjr.: 1986. Perc.opp.: 117 m². Inh.: ca. 300 m³. Woonopp.: ca. 90 m².

Enkhuizen • Jan Gooskaai 12  Vraagprijs € 146.500,- k.k. 

Ruime hoekwoning met luxe hoekkeuken (2011), 3 royale slaapkamers en praktische 
bijkeuken. Ruime, lichte woonkamer, luxe en moderne badkamer en dakkapel. Tuin is v.v. 
achterom en stenen berging met elektra en verlichting. Nabij o.a. Streekhof en NS-Station.
Bwjr.: 1973. Perc.opp.: 126 m². Inh.: ca. 310 m³. Woonopp.: ca. 110 m².

Bovenkarspel • Korenmolenlaan 6  Vraagprijs € 159.000,- k.k.

Ruime eengezinswoning met 4 slaapkamers, badkamer en een zonnige tuin met 
berging en achterom. Lichte woonkamer en keuken. Nabij o.a. scholen, OV, Het Streekbos 
en winkelcentrum Koperwiek. Opgelet! Unieke kans voor starters of alleenstaanden.
Bwjr.: 1983. Perc.opp.: 105 m². Inh.: ca. 300 m³. Woonopp.: ca. 105 m².

Enkhuizen • Seb. Centenweg 97  Vraagprijs € 135.000,- k.k. 

Keurige eengezinswoning met 3 slaapkamers, extra berging en zonnige tuin (west) 
met achterom. Ruime, lichte woonkamer, hoekkeuken met inbouwapp. en bijkeuken. Dak-
kapel en nette badkamer. Nabij o.a. dorpsvoorzieningen, openbaar vervoer en uitvalswegen.
Bwjr.: 1975. Perc.opp.: 142 m². Inh.: ca. 325 m³. Woonopp.: ca. 100 m².

Nibbixwoud • Cunerastraat 25  Biedingen v.a. € 139.900,- k.k.

Bovenkarspel • Gerard Boedijnweg 2  Biedingen v.a. € 175.000,- k.k.

Keurig afgewerkte hoekwoning met 4 slaapkamers, luxe keuken, praktische bijkeuken 
en zonnige tuin met houten berging en achterom. De woning heeft een ruime woon-
kamer met veel lichtinval. Aan de achterzijde bevindt zich de luxe keuken aan twee zijden 
met inbouwapparatuur. Op de 1e verdieping zijn 3 slaapkamers en de badkamer. Via de vaste 
trap bereikt u de 2e verdieping met een royale 4e slaapkamer. De zonnige tuin achter en naast 
de woning beschikt over een houten berging en een achterom. De woning is op korte afstand 
van scholen, winkels, sportaccommodaties en openbaar vervoer. Tevens ligt winkelcentrum 
Het Streekhof, recreatiegebied Het Streekbos en de binnenstad van Enkhuizen op fietsafstand 
van de woning. Zoekt u een keurig afgewerkte hoekwoning in een kindvriendelijke woonwijk? 
Zoek dan niet verder, dit is uw woning! 

Bwjr.: 1973. Perc.opp.: 224 m². Inh.: ca. 430 m³. Woonopp.: ca. 140 m².

Nieuw!

Nieuw! Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!

KIJKDAG! Zaterdag 15 februari van 14.30 tot 15.30 uur. 

KIJKDAG! Zaterdag 15 februari van 16.00 tot 17.00 uur.

KIJKDAG! Zaterdag 15 februari van 10.00 tot 11.00 uur.

KIJKDAG! Zaterdag 15 februari van 13.00 tot 14.00 uur.
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Uw woning succesvol verkopen? Bel ons!

Zwaag • Dorpsstraat 124  Vraagprijs € 179.000,- k.k. 

Vrijstaande woning met garage/berging, parkeergelegenheid op eigen terrein en 
zonnige tuin op het zuiden staat op een geliefde locatie aan de Dorpsstraat. De  
woning is voorzien van een sfeervolle woonkamer met nog authentieke kamer-en-suite deuren.  
Aan de achterzijde bevindt zich de keuken. Vanuit deze ruimte krijgt u toegang tot de garage/
berging. Op de 1e verdieping treft u 2 slaapkamers en een gedateerde badkamer. De zonnige 
tuin is gelegen op het zuiden. De woning is op fietsafstand van scholen, winkels, openbaar 
vervoer en de binnenstad van Hoorn gelegen. Tevens is de woning gunstig gelegen ten op-
zichte van uitvalswegen. De woning is op dit moment gedateerd. Zoekt u een vrijstaande 
woning aan de Dorpsstraat in Zwaag die u geheel naar uw eigen wens kunt moderniseren?  
Pak dan deze unieke kans! 

Bwjr.: ca. 1900. Perc.opp.: 332 m². Inh.: ca. 250 m³. Woonopp.: ca. 95 m².

Ruime eengezinswoning met vrij uitzicht, 3 slaapkamers (4e - 5e mogelijk) en een 
nette badkamer. Lichte woonkamer en hoekkeuken met inbouwapp. Achtertuin v.v. houten 
berging en achterom. In kindvriendelijk hofje nabij o.a. openbaar vervoer. Een nette woning!
Bwjr.: 1997. Perc.opp.: 136 m². Inh.: ca. 360 m³. Woonopp.: ca. 130 m².

Bovenkarspel • Waterlelie 22  Biedingen v.a. € 175.000,- k.k. 

Moderne hoekwoning met 4 slaapkamers, luxe badkamer en toiletruimte en zonnige 
tuin. Lichte woonkamer en moderne hoekkeuken met inbouwapp. Carport, stenen en houten 
berging en zonnescherm. Deels v.v. kunststof kozijnen. Ruime woning op mooie locatie!
Bwjr.: 1976. Perc.opp.: 211 m². Inh.: ca. 365 m³. Woonopp.: ca. 130 m².

Hoorn • Karveel 84 Bieden v.a. € 175.000,- k.k.

Moderne eengezinswoning met 4 slaapkamers, moderne badkamer en zonnige tuin (zw). 
Royale woonkamer, luxe keuken en praktische bijkeuken. 2e verd. v.v. 4e slaapkamer met dak-
kapel en computerruimte. Tuin met achterom en zonnescherm. Meubels neerzetten en wonen!
Bwjr.: 1982. Perc.opp.: 125 m². Inh.: ca. 410 m³. Woonopp.: ca. 130 m².

Blokker • Refter 41  Biedingen v.a. € 179.500,- k.k. Medemblik • Schuitevoerderslaan 1E  Biedingen v.a. € 195.000,- k.k. 

Modern afgewerkte en fors uitgebouwde hoekwoning met 4 slaapkamers, riante 
woonkamer, luxe keuken en badkamer en parkeergelegenheid op eigen terrein.  
De woning is voorzien van een royale 4,5 meter uitgebouwde woonkamer met openslaande  
tuindeuren. De luxe in hoek opgestelde keuken beschikt over inbouwapparatuur. Op de  
1e verdieping zijn 3 slaapkamers en de luxe badkamer. De 2e verdieping is via een vaste trap 
bereikbaar. Hier treft u een royale 4e slaapkamer met 2 Velux dakramen. De zonnige tuin is 
fraai aangelegd en heeft een achterom en een berging. Voor de woning is er parkeergelegen-
heid voor 2 auto’s op eigen terrein. Nabij scholen, winkels, OV en uitvalswegen. Ook dichtbij 
de binnenstad met alle stadsvoorzieningen. Kortom, zoekt u een zeer royale en prachtig afge-
werkte hoekwoning in Medemblik? Mis dan deze fantastische kans niet! 

Bwjr.: 1975. Perc.opp.: 257 m². Inh.: ca. 420 m³. Woonopp.: ca. 130 m².

Goed onderhouden eengezinswoning met 5 slaapkamers, moderne keuken en  
vergrote badkamer. Royale, tuingerichte woonkamer met schuifpui. Zonnige tuin op het 
zuidwesten. In een geliefde straat gelegen nabij voorzieningen, OV en uitvalswegen. 
Bwjr.: 1976. Perc.opp.: 139 m². Inh.: ca. 370 m³. Woonopp.: ca. 125 m².

Hoorn • Lijndraaier 49  Biedingen v.a. € 188.500,- k.k.

Nieuw! Nieuw!

Nieuw! Nieuw!

KIJKDAG! Zaterdag 15 februari van 14.30 tot 15.30 uur.KIJKDAG! Zaterdag 15 februari van 13.00 tot 14.00 uur.

KIJKDAG! Woensdag 12 februari van 19.00 tot 20.00 uur.

KIJKDAG! Dinsdag 11 februari van 19.00 tot 20.00 uur. 

Nieuw!
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Uitstekende inzet 
van 4x1 Makelaardij
Na goede berichten te hebben gehoord over 
4x1 Makelaardij, hebben ook wij ook met 
Corné van Dis gebeld. Na eerst een kennis-
makingsgesprek te hebben gehad, ging ons 
huis in de verkoop. Er werden mooie en duide-
lijke foto’s gemaakt van het huis en de informa-
tie op het internet was heel uitgebreid. Daarbij gaf Corné enkele adviezen om de woning nog beter tot zijn recht te laten komen.

Wij hebben vele bezichtigingen gehad en we deden mee met de open huis dagen. Als er een bezichtiging was geweest, werden we dezelfde dag nog door Corné gebeld en deed hij verslag.

Binnen 1 jaar is ons huis verkocht, mede door de uitstekende inzet van Corné van Dis. De samenwerking  met de binnendienst op kantoor verliep ook prima. Wij kunnen 4x1Makelaardij daarom ook bij u aanbevelen. Er wordt helder en duidelijk gecommuniceerd en afspraken worden nagekomen.

4x1 is niet voor niets gekozen tot beste makelaarskantoor van West-Friesland in het jaar 2013 en wij weten wel waarom. Hierbij nog van harte gefeliciteerd!

Met vriendelijke groet,
Karin en Johan Buisman.

tie op het internet was heel uitgebreid. Daarbij gaf Corné enkele adviezen om de woning nog 

VERKOCHT

Een mooi resultaat!

Wij vonden het bijna eervol om zaken te doen 

met Edward Roozendaal. Steeds als jij ons be-

zocht hadden wij het gevoel een VIP-behan-

deling te krijgen, alsof wij die éne speciale 

opdrachtgever waren waar jij zo je best voor 

deed. Overigens: met een mooi resultaat waar 

wij dik tevreden mee zijn! 

Hartelijke groet, 
Hans en Bep Nievaart. 

Wij vonden het bijna eervol om zaken te doen 

met Edward Roozendaal. Steeds als jij ons be-

zocht hadden wij het gevoel een VIP-behan-

deling te krijgen, alsof wij die éne speciale 

opdrachtgever waren waar jij zo je best voor VERKOCHT

Klant aan 
 het woord

4x1 Speerpunten 
zijn waargemaakt! 

Wij houden niet zo van meedoen aan promoti-

onele activiteiten. Maar deze keer wel. Omdat 

4x1 Makelaardij dat verdient. Onze te verko-

pen woning is vanaf het begin in tekst en foto’s 

professioneel gepresenteerd. Wij zijn voortdu-

rend betrokken geweest bij alle activiteiten. 

Iedere bezichtiging was natuurlijk spannend. 

Het was dan ook heel fijn om elke keer na een 

bezichtiging binnen 10 minuten een telefoontje te 

krijgen en geïnformeerd te worden over de reacties. Het hele traject tot en met de 

overdracht bij de notaris is prima begeleid. Wij hebben de samenwerking met Edward 

Roozendaal en zijn team als heel prettig ervaren. Kortom: Zij hebben de 4x1-speer-

punten voortreffelijk waargemaakt. Dat verdient een compliment en aanbeveling. 

Daarom uiten wij hierbij onze oprechte waardering voor hun inspanning. We zijn blij 

dat ons huis in Zwaagdijk (na ongeveer vier maanden) is verkocht en dat de nieuwe 

bewoner het er naar zijn zin heeft.

Met vriendelijke groet, 

Jan en Rie Wissink

Binnen een paar maanden verkocht!
Als je een makelaar zoekt die duidelijk, professio-
neel en klantvriendelijk is, ben je bij Corné van 
Dis van 4x1 Makelaardij aan het juiste adres. Ons 
huis heeft hij binnen een paar maanden verkocht. 
De communicatie is altijd helder geweest en we 
kregen na elke bezichtiging direct terugkoppe-
ling. Conclusie, als wij weer een makelaar nodig 
zouden hebben, hoeven wij niet meer te zoeken! 

Groeten,
De heer en mevrouw Peters Hoorn

Juiste keuze! 

Een groot object verkopen in deze tijd is ze-
ker niet makkelijk maar 4x1 Makelaardij is 
het gelukt.
Wij hadden Corné van Dis als makelaar, een 
serieuze man die weet waar hij mee bezig 
is maar ook zeker zijn humor goed inzet. 
 Wij Familie Posch willen jullie dan ook be-
danken voor de goede zorgen omtrent de 
verkoop en vinden dat de titel “makelaar 
van het jaar” jullie zeker toekomt.

Met vriendelijke groet,
Familie Posch

Aan- en verkoop door 4x1 Makelaardij!
Eind november hadden we de beslissing genomen ons huis te koop te zetten om daarna iets groters te zoeken. Na een aantal gesprekken te hebben gevoerd met makelaars, hadden we het beste gevoel bij Edward van 4x1 Makelaardij. We waren Edward al een keer eerder tegengekomen tijdens een bezichtiging, de openheid van zaken, integri-teit en de tijd voor de bezichtiging beviel ons erg goed. Na verloop van tijd bleek dit uiteindelijk ook een goede keuze te zijn geweest. Edward was eigenlijk altijd bereikbaar als we vragen 

voor hem hadden, ook buiten kantooruren. Daarnaast kregen we tips om ons huis interes-

santer te maken voor potentiële kopers en kregen we uitgebreide verslagen van kijkers 

die langs waren geweest.Bij de aankoop van ons nieuwe huis heeft Edward de onderhandelingen voor zijn rekening 

genomen. Deze heeft hij uitstekend afgerond, met zelfs een wat lager bedrag dan dat wij 

in gedachten hadden.
Mensen die zich nu in de positie bevinden om hun huis te koop te zetten, kunnen wij 

alleen maar met klem aanraden om een keer te gaan praten met 4x1 Makelaardij.Vriendelijke groet,
Coen van der Kolk en Suzanne Steringa

een goede keuze te zijn geweest. Edward was eigenlijk altijd bereikbaar als we vragen 

Wij houden niet zo van meedoen aan promoti-

onele activiteiten. Maar deze keer wel. Omdat 

4x1 Makelaardij dat verdient. Onze te verko-

pen woning is vanaf het begin in tekst en foto’s 

bezichtiging binnen 10 minuten een telefoontje te 

krijgen en geïnformeerd te worden over de reacties. Het hele traject tot en met de 

Als je een makelaar zoekt die duidelijk, professio-
neel en klantvriendelijk is, ben je bij Corné van 
Dis van 4x1 Makelaardij aan het juiste adres. Ons 
huis heeft hij binnen een paar maanden verkocht. 
De communicatie is altijd helder geweest en we 
kregen na elke bezichtiging direct terugkoppe-
ling. Conclusie, als wij weer een makelaar nodig 
zouden hebben, hoeven wij niet meer te zoeken! 

Groeten,
De heer en mevrouw Peters Hoorn

Een groot object verkopen in deze tijd is ze-
ker niet makkelijk maar 4x1 Makelaardij is 
het gelukt.
Wij hadden Corné van Dis als makelaar, een 
serieuze man die weet waar hij mee bezig 
is maar ook zeker zijn humor goed inzet. 
 Wij Familie Posch willen jullie dan ook be-
danken voor de goede zorgen omtrent de 
verkoop en vinden dat de titel “makelaar 
van het jaar” jullie zeker toekomt.

Met vriendelijke groet,
Familie Posch

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

Fantastische service! 

Nadat wij met groot succes onze oude woning hadden verkocht via Edward van 

4x1 Makelaardij heb ik besloten om hem ook in te schakelen voor de koop van ons 

nieuwe huis. Tot op de dag van vandaag kijk ik daar nog met grote tevredenheid 

op terug. Hun betrokkenheid/service en 

behulpzaamheid was echt fantastisch te 

noemen. De onderhandeling verliep vlek-

keloos en zo’n nazorg had ik nog nooit 

meegemaakt. Ondertussen hebben wij 4x1 

ook bij onze vrienden aangeraden.

Met vriendelijke groet,

Marco Glazer.
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KOCHT

Vriendelijke groet,
Coen van der Kolk en Suzanne Steringa

De kracht van 4x1 Makelaardij

Al zeven jaar bezitten we een huis in Hongarije en eens zou de tijd komen om ons 

huis in Hoorn te verkopen en te emigreren. Die tijd kwam eerder dan verwacht. Voor 

ons was er maar één makelaar die deze klus zou kunnen klaren in deze moeilijke 

tijd op de huizenmarkt, dus Corné van Dis van 4 x 1 Makelaardij gebeld. Na een 

gesprek en een reëel “bieding vanaf bod” pakte Corné het direct voortvarend aan. Na 

opvolging van de adviezen over styling van ons huis, een mooie fotorapportage op 

Funda en een open dag in het voorjaar stond ons huis in de picture van toekomstige 

kopers.  Zoals Corné aangaf, kon hij het niet alleen, dus bij een bezichtiging stond er 

een vrolijke bos bloemen in huis en zag alles 

er tip top uit. In de zomerperiode hield 

Corné ons telefonisch goed op de hoogte 

en konden we ook op afstand meedenken 

en keuzes maken. Binnen zes maanden 

(van eerste contact tot verkoop) is ons 

huis verkocht.  Wij raden 4 x1 Makelaardij 

als team zeker aan.

Hartelijke groet,
Gerard Klijn en Elly Wipprecht
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VER
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Kijk voor meer klantreacties op www.4x1.nl
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Waarom uw scheiding regelen via Gerard Koster: 
UW SCHEIDINGSMAKELAAR?

Omdat scheiden ook een nieuw begin is.

Tel.: 0228 - 745340
Mobiel: 06-11188736
koster@scheidingsmakelaar.nl
www.scheidingsmakelaar.nl
Bezoekadres: Westeinde 8, Venhuizen

Gerard is aangesloten bij De ScheidingsMakelaar, de grootste 
partij in scheidingsbemiddeling in Nederland. Zij regelen de 
fi nan ciële, fi scale en juridische zaken rondom een scheiding en 
werken met specialisten op elk deelgebied van de scheiding. 
Daarbij staat het belang van de kinderen altijd voorop. Door 
uw scheidingsmakelaar wordt op geen enkel moment een kant 
gekozen voor één van beide partners, zodat een onafhankelijke 
bemiddeling wordt gegarandeerd.

U heeft te maken met één contactpersoon voor alle zaken rondom 
de scheiding tegen een vast tarief. Zo weet u van tevoren precies 
wat het gaat kosten, ongeacht de duur en het aantal contacten. In 
het algemeen handelt uw scheidingsmakelaar alle formaliteiten 
binnen 3 a 4 maanden af, zodat u en uw (ex)partner daarna met een 
schone lei kunnen beginnen aan een nieuw hoofdstuk in het leven.

• merk Teckentrup
• 40 mm geïsoleerd
• inclusief aandrijving
• LED verlichting
• 2 handzenders
• 10 jaar garantie
• inclusief montage
•  afvoeren oude deur 

inclusief BTW
• 4 standaard maten
• kleur naar keuze*
• diverse afmetingen*
•  vraag vrijblijvend 

naar de voorwaarden

*Tegen meerprijs

AANBIEDING 
LUXE GEÏSOLEERDE 
GARAGEDEUR

www.pkdeuren.nl  |  Tel: 0229 - 57 91 78  |  Nibbixwoud - Wervershoof

GARAGEDEUR

1099,-

GARAGEDEUREN
BEDRIJFSDEUREN
ROLLUIKEN

KWALITEIT 
UIT 

DUITSLAND

®

• Schilderwerk
• Spuitwerk

• Behangen
• Glaszetten

• Kleuradvies
• Totaalonderhoud

Klanten van 4x1 Makelaardij krijgen 10% korting
Asterlaan 28
1614 SV  Lutjebroek
T 0228 755138
M 06 41225452
E info@stephanbaas.nl

www.stephanbaas.nl       www.baasschilders.nl

S T E P H A N  B A A S
s c h i l d e r s

U heeft een expert nodig

GLASSERVICE 
VANWIJTE

Glasgroothandel & Glaszetbedrijf
Experts in glasschadeherstel en plaatsen van nieuw glas.

Snelle service.

Groot in glas! zoals: dubbel, HR, zon, warmte, geluidswerend en veiligheidsglas.
Maar ook glas in lood, � guurglas en spiegels.

Oosterwijzend 56A 1616 LD,  Hoogkarspel tel. 0228 - 568 040 www.vanwijte.nl

tel. 0228 - 568 040  www.vanwijte.nl

De Star 3, Enkhuizen T 0228-312013    
Volume 4, Purmerend T 0299-460008 www.keukendesignenkhuizen.nl

uw keuken, onze zaak Enkhuizen & Purmerend Enkhuizen & Purmerend 

Nu ook in 
Purmerend

Ruim 50 jaar ervaring
 in keukens

Ruim 50 jaar ervaring
 in keukens
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Wilt u een woning kopen? Vraag naar onze aankoopservice!

Hoorn • Breitnerhof 57  Biedingen v.a. € 215.000,- k.k. 

Royale 2/1 kapwoning met inpandige garage, zonnige tuin aan het water en parkeer-
gelegenheid op eigen terrein. De woning is voorzien van een ruime en lichte woonkamer 
met een schuifpui. Aan de voorzijde treft u de royale keuken met inbouwapparatuur. Op de  
1e verdieping zijn 3 slaapkamers en de ruime badkamer. Een vaste trap geeft u toegang tot 
de 2e verdieping. U heeft de mogelijkheid om hier een 4e slaapkamer te realiseren. De zon-
nige tuin is gelegen aan het water. Aan de voorzijde van de woning heeft u voor de inpandige 
garage nog extra parkeergelegenheid op eigen terrein. Nabij winkels, scholen en openbaar 
vervoer. Ook gunstig gelegen ten opzichte van de binnenstad van Hoorn en de A7 richting 
Amsterdam. Zoekt u een ruime 2/1 kapwoning met garage en een zonnige tuin aan 
het water? Dan voldoet deze woning aan uw wensen! 

Bwjr.: 2000. Perc.opp.: 182 m². Inh.: ca. 375 m³. Woonopp.: ca. 130 m².

Prachtige hoekwoning met luxe hoekkeuken en parkeergelegenheid op eigen terrein. 
Uitgebouwde tuingerichte woonkamer, 3 slaapkamers en moderne badkamer. Zonnige tuin 
(zuid) met achterom, veranda en berging. Gelegen in geliefde wijk. Nabij uitvalswegen.
Bwjr.: 2006. Perc.opp.: 194 m². Inh.: ca. 360 m³. Woonopp.: ca. 120 m².

Zwaag • Dijkgraaf 35  Biedingen v.a. € 225.000,- k.k.  

Vrijstaande semibungalow met moderne keuken en badkamer, garage en slaapkamer 
op de begane grond. Geheel gerenoveerde woning. Ruime woonkamer, 3 slaapkamers en 
parkeergelegenheid op eigen terrein voor 4 auto’s. Nabij o.a. uitvalswegen en winkels.
Bwjr.: 1965. Perc.opp.: 371 m². Inh.: ca. 325 m³. Woonopp.: ca. 110 m².

Oosterblokker • Oosterblokker 102  Biedingen v.a. € 245.000,- k.k.

Sfeervolle vrijstaande woning met praktijkruimte/slaapkamer en badkamer op de 
begane grond. Woonkamer met moderne gashaard, riante woon-/eetkeuken, 4 slaapkamers. 
Zonnige tuin aan doorgaand vaarwater. Nabij winkels, NS-Station en uitvalswegen.
Bwjr.: ca. 1915. Perc.opp.: 480 m². Inh.: ca. 465 m³. Woonopp.: ca. 185 m².

Grootebroek • Molenbuurt 4  

Uitgebouwde eengezinswoning met riante woonkamer, 4 slaapkamers en zonnige 
tuin. Luxe keuken en complete badkamer. Onderhoudsarme en diepe achtertuin voorzien van 
achterom en berging. Gelegen op een geliefde locatie. Meubels overzetten en wonen!
Bwjr.: 1983. Perc.opp.: 159 m². Inh.: ca. 420 m³. Woonopp.: ca. 140 m².

Zwaag • Stijgbeugel 28  Biedingen v.a. € 219.500,- k.k. 

Riante uitgebouwde 2/1 kapwoning met moderne keuken en zonnige tuin op het 
zuid-oosten. 3 ruime slaapkamers en nette badkamer. De woning is zowel aan de voor- als 
achterzijde uitgebouwd. Aan de voorzijde vrij uitzicht. Nabij o.a. OV, winkels en scholen.
Bwjr.: 1991. Perc.opp.: 200 m². Inh.: ca. 375 m³. Woonopp.: ca. 120 m².

Hoorn • Florijn 147  Vraagprijs € 239.000,- k.k.

2/1 kapwoning met ruime woonkamer, praktische bijkeuken, 4 slaapkamers en riante 
achtertuin (39 meter!). Ruime keuken, badkamer en separate toiletruimte. Zonnige tuin met 
o.a. stenen berging, achterom en terras. Losse garagebox vraagprijs € 17.500,- k.k.
Bwjr.: ca. 1971. Perc.opp.: 409 m². Inh.: ca. 385 m³. Woonopp.: ca. 115 m².

Oosterblokker • Essinglaan 8  Biedingen v.a. € 199.500,- k.k.

Nieuw!

VERKOCHT

KIJKDAG! Zaterdag 15 februari van 11.30 tot 12.30 uur.

KIJKDAG! Zaterdag 15 februari van 10.00 tot 11.00 uur.

Nieuwe prijs!

Nieuwe prijs!
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4x1 Makelaardij, de 1e stap bij verhuizen!

Riante en moderne vrijstaande woning met 6 slaapkamers, inpandige garage en serre. 
Ruime woonkamer, luxe hoekkeuken en complete badkamer. Prachtige tuin met achterom en 
houten tuinhuis met veranda. Gelegen nabij voorzieningen, OV en een park.
Bwjr.: 1996. Perc.opp.: 480 m². Inh.: ca. 750 m³. Woonopp.: ca. 200 m².

Hoorn • B. Aafjeshof 189

Vrijstaande woning met ruime woonkamer, kantoorruimte en compacte keuken.  
Bijkeuken en 3 slaapkamers. Op een fraai gelegen ruime kavel (480 m²) in een rustige woon-
wijk. Ruim parkeren op eigen terrein (2-3 auto’s). Dit is een prachtige woonkans!
Bwjr.: 1990. Perc.opp.: 480 m². Inh.: ca. 350 m³. Woonopp.: ca. 125 m².

Benningbroek • Klammeland 40  Biedingen v.a. € 259.500,- k.k. 

Vrijstaande woning uit de dertiger jaren v.v. prachtig glas-in-lood, 3 ruime slaap-
kamers en 2 badkamers. Ruime woonkamer, een royale keuken en een tuinkamer. Inpandige 
garage, zonnige tuin en parkeren op eigen terrein. Prachtig weids uitzicht over de landerijen.
Bwjr.: ca. 1930. Perc.opp.: 460 m². Inh.: ca. 400 m³. Woonopp.: ca. 135 m².

Hem • Hemmerbuurt 130  Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Hoorn • C. van Pallandthof 34  Vraagprijs € 259.000,- k.k. 

Kijken, kopen en wonen! Deze prachtige 2/1 kapwoning met luxe keuken, luxe  
badkamer, zonnige tuin met achterom en parkeergelegenheid op eigen terrein. De 
woning is voorzien van een ruime, tuingerichte woonkamer met aan de zijde een extra tuin- 
en/of eetkamer. Aan de voorzijde treft u de luxe keuken in U-vorm met inbouwapparatuur. 
Op de 1e verdieping zijn 2-3 slaapkamers en de luxe en complete badkamer. Via de vaste trap 
krijgt u toegang tot de 2e verdieping met een ruime 4e slaapkamer. De zonnige tuin is voorzien 
van diverse terrassen, een houten tuinhuisje en een achterom. Aan de voorzijde van de woning 
is er parkeergelegenheid op eigen terrein. Nabij openbaar vervoer, scholen, winkels en uitvals-
wegen. De gehele woning is in moderne kleurstelling afgewerkt. Deze keurig afgewerkte 
woning valt in de categorie: meubels overzetten en wonen! 

Bwjr.: 2002. Perc.opp.: 316 m². Inh.: ca. 445 m³. Woonopp.: ca. 130 m².

Slapen en wonen op de begane grond! Vrijstaande woning met garage (ca. 28 m²). 
Mooie hoeklocatie op ruim 500 m² eigen grond. Doorzon woonkamer, 3 slaapkamers en een 
prachtige onder architectuur aangelegde tuin. Nabij o.a. dorpsvoorzieningen en de A7.
Bwjr.: 1969. Perc.opp.: 518 m². Inh.: ca. 350 m³. Woonopp.: ca. 110 m².

Wognum • Nieuweweg 6  Biedingen v.a. € 250.000,- k.k.

Venhuizen • De Zwarte Arend 4  Vraagprijs € 250.000,- k.k.

Riante 2/1 kapwoning met 4 slaapkamers, moderne badkamer, luxe keuken, parkeer-
gelegenheid op eigen terrein en zonnige tuin op het westen.  Ruime, lichte woonkamer 
en een woon-/eetkeuken met luxe keuken. De voormalige garage, is verlengd en verbreedt. 
Deze ruimte is nu in gebruik als slaap-/hobbykamer. Op de 1e verdieping zijn 3 slaapkamers 
en de moderne, complete badkamer. De vaste trap geeft u toegang tot de 2e verdieping met  
2 dakkapellen. U heeft de mogelijkheid om op deze verdieping een 4e en/of 5e slaapkamer te 
realiseren. De zonnige tuin is gelegen op het westen en aan het water. Er is parkeergelegenheid 
voor 2 auto’s op eigen terrein. Nabij dorpsvoorzieningen. Met enkele autominuten bent u op 
de N506 richting Hoorn en Enkhuizen. Zoekt u een ruime 2/1 kapwoning (2007) die u zo 
kunt betrekken? Dan moet u deze woning gezien hebben!
  
Bwjr.: 2007. Perc.opp.: 252 m². Inh.: 450. m³. Woonopp.: 150 m².

VERKOCHT

Nieuw!

Nieuw!

OPEN HUIS! Zaterdag 15 februari van 11.00 tot 15.00 uur.KIJKDAG! Zaterdag 15 februari van 11.30 tot 12.30 uur.

KIJKDAG! Maandag 10 februari van 19.00 tot 20.00 uur.
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1e plaats in Noord Holland!
Wanneer u een huis gaat kopen of verko-
pen, heeft u een goede makelaar nodig. 
Hoe vindt u juist die makelaar die erg goed 
is, u begrijpt en doet wat u van hem of haar 
verwacht? Op de site ‘wie is de beste 
makelaar’ leest u wat anderen van hun 
makelaar vinden. Hoe hebben ze de samen-
werking ervaren en welke score krijgt de 
makelaar. Deze website maakt de mening 
van klanten meetbaar. 

De makelaar wordt beoordeeld op een 
aantal punten: 
• Enthousiasme
• Snelheid van reageren
• Afspraken nakomen
• Creativiteit 
• Marktkennis

Allemaal belangrijke punten voor een 
makelaar om onderscheidend te zijn van 
de concurrentie. Het draagt bij aan een 

resultaatgerichte aankoopbegeleiding, of 
een succesvolle verkoop van uw huis.

Wie bepaalt de uitslag?
Verkiezingen worden vaak gemeten met de 
hoeveelheid verkochte panden, het aantal 
woningen in de portefeuille, marketing-
activiteiten. Maar eigenlijk bepaalt de op-
dracht gever, de klant, of de makelaar 
naar tevredenheid heeft gewerkt. Ook di-
verse klanten van 4x1 Makelaardij hebben 
de website “www.wieisdebestemakelaar.nl“ 
bezocht en een beoordeling achtergelaten. 
Die beoordeling is dusdanig positief dat 
wij een 1e plaats hebben behaald en ons 
‘beste makelaar van Noord-Holland 2013’ 
mogen noemen.

Wij bedanken iedereen voor het geven van 
de positieve beoordelingen. 

Op zoek naar de beste makelaar? 
Kies 4x1 Makelaardij!

18 december 
Gerben

We hebben meerdere makelaars uitge-
nodigd.  4x1 Makelaardij was de enige 
die voorbereid was en meteen een plan 
van aanpak had. Bleek ook juist te zijn, 
binnen 2 weken ons huis verkocht. 
Ook bij onze aankoop bemiddeld, we-
derom top. Zeker aan te bevelen.

• Enthousiasme: 10
• Snelheid van reageren: 9
• Afspraken nakomen: 10
• Creativiteit: 9
• Marktkennis: 9

23 april 
P. Bloemendaal

Er was een goede communicatie. Er werd 
snel gehandeld. Het voelde vertrouwd.

• Enthousiasme: 9
• Snelheid van reageren: 9
• Afspraken nakomen: 10
• Creativiteit: 9
• Marktkennis: 10

19 maart 
Marco

Edward heeft alle rompslomp rondom 
de verkoop van het huis van mij en 
mijn ex volledig uit handen genomen, 
wij hadden al genoeg aan het hoofd 
rondom de scheiding en Edward heeft 
zijn taak als verkoopmakelaar meer 
dan voortreffelijk gedaan. De taxatie 
voor de verkoop was heel goed en de 
uiteindelijke verkoopprijs was meer 
dan verwacht. Hij heeft ons heel veel 
werk uit handen genomen en hield 
ons uitstekend op de hoogte over de 
onderhandelingen en ook de nazorg 
was meer dan voortreffelijk, een dikke 
pluim voor Edward en zijn team.

• Enthousiasme: 10
• Snelheid van reageren: 10
• Afspraken nakomen: 10
• Creativiteit: 10
• Marktkennis: 10

29 mei 
Jeannette Keijser

Corné heeft inmiddels 4(x1) transacties 
voor mij begeleid. Hij is fanatiek, des-
kundig en eerlijk in zijn prijsbepalingen. 
We hebben het afgelopen jaar bij be-
zichtigingen ervaringen gekregen met 
andere makelaars en dan merk je waar 
zij tekort schieten en wat 4x1 Make-
laardij wel heeft. Bij 4x1 Makelaardij 
wordt direct actie ondernomen als dat 
nodig is en wordt naar een koop toe 
gewerkt is onze ervaring. Ook als aan-
koop makelaar kan je 4x1 er bij hebben. 
Het fanatieke en de deskundigheid 
komt ook dan weer naar boven. Wij 
zijn zeer tevreden over Corné en zijn 
4x1 Makelaardij.

• Enthousiasme: 9
• Snelheid van reageren: 9
• Afspraken nakomen: 9
• Creativiteit: 9
• Marktkennis: 9

9,4

9,4

10

9

Kippenvel…
04-01-2014, op zich al een bijzondere dag gezien onze bedrijfsnaam, maar juist op 
deze dag belt de eigenaar van de website: ‘wieisdebestemakelaar.nl’ ons op om mee 
te delen dat we door onze klanten zijn uitgeroepen als ‘beste makelaar van Noord-
Holland in 2013’. Voorafgaand in de maand december waren we door de verkiezing 
‘Makelaar van het jaar’ uitgeroepen tot nummer 12 van Nederland en de beste van 
West- Friesland! Ja, dan kan ik zeggen dat onze beste wensen al in de eerste maand 
van het jaar 2014 zijn uitgekomen!

Dat is een kippenvel moment,  als ondernemer wil je het beste voor je klanten; 6 dagen 
per week, ’s morgens, ‘s middags en ’s avonds bereikbaar. Het maximale eruit halen. 
En dan wint 4x1 Makelaardij deze titel dankzij onze tevreden klanten. Bedankt!! 

Wel blijven we met beide benen op de grond staan, wij als makelaars moeten alles 
doen voor onze klanten, om hun woning te verkopen. Dat is ook mede de reden dat 
wij ons team hebben uitgebreid met de komst van Helma Kuipers; een enthousiaste 
en gedreven medewerkster voor de binnendienst, die al 
sinds de start van haar dienstverband heeft laten zien dat 
zij een meerwaarde is voor ons team. Hiernaast stelt zij 
zich aan u voor.

Samen met haar is het team 4x1 Makelaardij com-
pleet en strijdvaardig voor het nieuwe jaar. Een 
jaar waarin wij met elkaar ook voor u graag uw 
woonwensen willen realiseren!

Met vriendelijke groet,
Corné van Dis
Makelaar/Taxateur

4x1 Makelaardij blijft groeien!
Zoals Corné van Dis al aangaf hiernaast hebben wij ons 
team uitgebreid met Helma Kuipers. Hieronder zal zij 
zich voorstellen. 

De woningbranche is een rode draad in mijn loopbaan. 
Tijdens mijn opleidingen Commercieel Medewerker 
Binnendienst en Commercieel Medewerker Marketing & 
Communicatie heb ik onder andere stage gelopen bij 
een verfspeciaalzaak. Hierna heb ik enige tijd met 
interieurspecialisten mogen werken in een winkel waar 
alles op het gebied van verf, behang, vloeren, zonwe-
ring en gordijnen te verkrijgen is.

Nu heb ik de mogelijkheid om mij verder te ontwikkelen op het gebied van wonin-
gen bij 4x1 Makelaardij. In mijn functie als binnendienst medewerkster heb ik veel 
verschillende werkzaamheden. Het contact met de klant, het verzorgen van de 
agenda’s, het maken van brochures en het verwerken van de administratie zorgen 
voor een afwisselende baan. Samen met mijn collega’s sta ik u graag te woord. U 
staat voor ons op nummer 1 in communicatie, kwaliteit, service en klantgerichtheid. 

Kortom: Wij zijn 4x1! 

OOK UW WONING 
SUCCESVOL VERKOPEN? 

BEL OF MAIL ONS!

4x1 Makelaardij 
door klanten 

beoordeeld als 
beste makelaar in 

Noord-Holland
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 Like ons op Facebook

Gemoderniseerde eengezinswoning met inpandige garage, prachtige tuin aan water 
en dakterras. Woonkamer, luxe keuken, 4 slaapkamers en badkamer. Geheel in moderne kleur-
stelling afgewerkt. In kindvriendelijke wijk nabij o.a. winkels en openbaar vervoer.
Bwjr.: 1997. Perc.opp.: 139 m². Inh.: ca. 460 m³. Woonopp.: ca. 160 m².

Hoorn • B. Aafjeshof 178  Vraagprijs € 275.000,- k.k. 

Uitgebouwde eengezinswoning met 4 slaapkamers, bijkeuken en diepe, zonnige tuin 
met achterom. Ruime woonkamer met erker, keuken, luxe badkamer, dakterras (ca. 20 m²) 
en 2 kunststof dakkapellen. Tuin met vergrote stenen schuur met kapverdieping.
Bwjr.: 1954. Perc.opp.: 191 m². Inh.: ca. 350 m³. Woonopp.: ca. 120 m².

Hoorn • Abbingstraat 23  Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Op een geliefde locatie gelegen. Vrijstaande woning met 4 slaapkamers en riante tuin 
met berging en achterom. Zo’n riante tuin in het centrum van Hoorn komt maar zelden voor! 
Nabij alle stadsvoorzieningen, openbaar vervoer en de A7 richting Amsterdam.
Bwjr.: 1959. Perc.opp.: 383 m². Inh.: ca. 360 m³. Woonopp.: ca. 100 m².

Hoorn • Willemsweg 17  Vraagprijs € 297.000,- k.k.

Nieuw!

Nieuwe prijs!

vervolg van pagina 1 

Steeds meer vraag naar een aankoopmakelaar

In het afgelopen jaar heeft het kantoor 
ruim 25% meer aankoopopdrachten 
mogen begeleiden dan in 2012. Corné 
van Dis; ‘Wij zijn uiteraard erg blij met 
deze stijging. We vinden het een positieve 
ontwikkeling dat steeds meer mensen 
kiezen voor een aankoopmakelaar. Het 
is belangrijk iemand in de arm te nemen 
die zonder emotie en objectief de wo-
ning kan beoordelen. Dit maakt dat u 
een grote beslissing als het kopen van 
een huis op de juiste manier kunt doen. 
Hierdoor kom u niet achteraf voor ver-
rassingen te staan.’ 

Wat doet een aankoopmakelaar?
Wanneer u een woning heeft gevonden, 
waar u zou willen wonen, kunt u een 
makelaar van 4x1 Makelaardij vragen de 
woning objectief te beoordelen en de on-
derhandeling voor u uit te voeren.

Ook kan het zijn dat u op zoek bent 
naar een woning en vanaf het eerste be-
gin begeleiding wilt bij het vinden van 
een geschikte woning. 4x1 Makelaardij 
maakt dan een uitgebreide inventarisatie 
van uw woonwensen, denk hierbij aan 
ligging, grootte, type woning en ander 
voor u belangrijke zaken.

Uw 4x1 Makelaar gaat indien gewenst 
actief opzoek naar geschikte woningen. 

Vervolgens komt hij met voorstellen van 
diverse woningen om te beoordelen of 
ze aan uw wensen voldoen. Samen met 
uw 4x1 Makelaar bezoekt u de gekozen 
woning(en). U kijkt of de woning naar 
uw wens is. Terwijl u overweegt of dit 
het huis is waar u zou willen wonen, let 
de makelaar op de bouwkundige staat, 
eventuele verborgen gebreken en beoor-
deeld hij de woning objectief. Is er een 
bouwkundige keuring nodig? Ook dit kan 
uw aankoopmakelaar voor u organiseren. 

Uw makelaar geeft u een waardeoordeel 
over wat de woning in de huidige markt 
waard is. Wilt u hier gaan wonen? Dan 
verzorgt uw makelaar de onderhande-
lingen met de verkopende makelaar. 
Uiteraard zorgt hij ervoor dat u van het 
begin tot het einde op de hoogte blijft 
van de ontwikkelingen.

4x1 Makelaardij begeleidt u van het 1e 
gesprek tot en met de overdracht bij de 
notaris. Hierdoor bent u verzekerd van 
een gedegen partner die u begeleidt in 
een uitdagende stap in uw leven. 

Aankopen? 
Ook dat werkt bij 4x1 Makelaardij!

Woningverkoop komt op gang
Goed en gelukkig wonen is heel belangrijk. Toch zijn er veel mensen die te klein 
of te groot wonen of liever een huis zonder tuin of juist een woning aan het water 
willen. Een ander prefereert een huis met veel slaapkamers en bij weer een ander 
moet vooral de woonkamer groot zijn. Jongeren staan te trappelen van ongeduld. 
Ze willen zelfstandig gaan wonen maar hebben tot nu toe weinig kans. Hoewel een 
groeiende groep mensen niet naar hun zin woont, wordt er te weinig verhuisd.

De economische situatie is een van de oorzaken van deze stroperige woningver-
koop. De gevolgen zijn groot. Zogenoemde inbreilocaties als de oude schouwburg 
in Hoorn ligt er hopeloos bij. Ooit bouwde Hoorn jaarlijks 750 woningen in Risdam 
en de Kersenboogerd. In schrille tegenstelling tot de jaarlijkse opbrengst van 50 tot 
75 woningen voor Bangert & Oosterpolder. 
De geringe woningverkoop heeft ook gevolgen voor de zelfstandige woningstof-
feerders, loodgieters en tegelzetters of voor de verhuisbedrijven en keukenbedrij-
ven. De vijf Westfriese Woningcorporaties bouwen de komende tijd veel minder 
huurwoningen. 
En als laatste maar niet minder belangrijk hebben de woningcorporaties het door 
de afdracht voor de prachtwijken, fraude, Vestia-affaire met verdampte derivaten 
en extreme salarissen van bestuurders het financieel steeds moeilijker.  Geld om te 
bouwen ontbreekt.

Maar er gloort licht aan de horizon. In de neergaande ontwikkeling van de hui-
zenmarkt is de laatste tijd een lichte kentering te bespeuren. Er worden iets meer 
woningen verkocht. Op goede locaties stijgt de woningverkoop, mede dankzij een 
normale prijsstelling. Volgens een artikel in de Volkskrant kunnen in de regio Am-
sterdam, Rotterdam en Utrecht woningzoekenden tegenwoordig weer beter kopen 
dan huren. Kopen is voordeliger dan huren!

Ook in West-Friesland komt de verkoop van 
woningen weer op gang mede dankzij ac-
tieve makelaars. Mensen gaan weer wonen 
in een huis dat bij ze past. Nieuwe keukens worden geplaatst en 
badkamers verbouwd. Dit betekent dat ook jonge Horinezen hier-
van binnenkort profiteren en hun eigen eerste huis kopen.

Roger Tonnaer.

4x1 Makelaardij is een actief en creatief 

makelaarskantoor met een vernieuwende en 

onderscheidende werkwijze, dat begeleidt bij 

aankoop en verkoop van onroerend goed. 

4x1 Makelaardij heeft een uniek partnerplan. 
Wilt u hieraan deelnemen? Wij zoeken

PARTNERS in de branches:

aannemer, architect, bedden en houtenvloeren

Interesse?

Bel 0229-285170 (ook ’s avonds) of mail naar info@4x1.nl.

Verkoopt!
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Verhuizen? 
Laat uw verhuizing onze zorg zijn! 

• Nationale- en internationale verhuizingen 
• Van “doe het samen” tot volledig verzorgde verhuizing 
• Vakkundig in- en uitpakken, de- en montage 
• Opslag van inboedels 
• Mobiele verhuislift 

Bel voor meer informatie: 
0224 – 541 541      WWW.BEERSWINKEL.NL 
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Huis kopen

Een persoonlijk en  
onafhankelijk advies
Waar vind je dat nog?

Een huis kopen is een grote stap! Daarom is het belangrijk dat u 
zich goed laat informeren. 

   Hoeveel kunt u verantwoord lenen?
   Welke hypotheek past bij u?

Bij ons bent u aan het juiste adres 

Op basis van uw persoonlijke situatie en uw wensen zoeken wij 
samen naar de hypotheek die écht bij u past.

www.unive-hoorn.nl Daar plukt ú de vruchten van!

Breed 5
(0229) 75 34 00
hoorn@unive.nl 

WWW.VERMEERBEVEILIGING.NL

• Inbraakdetectie
• Camerabewakingssystemen
• Toegangscontrole
• Branddetectie

De Oude Veiling 46 
1689 AB  Zwaag 
Tel. 0229-271378 
Fax.  0229-274183             

woningwoning
ontruiming
woningwoningwoning
ontruiming
woningwoningwoning
ontruiming
westfrieslandwestfriesland

discreet en 
geen discussies 
achteraf.

snel, veilig  
en betaling  
na oplevering

STukadoorSbedrijf
SterK
in

StraK
werK

www.STukadoorSbedrijfdeboer.nl

 06-53 66 33 41
j. de boer



www.4x1.nl 0229-285170  info@4x1.nl

 12 28e editieBezoek ons op Breed 3a te Hoorn

Uw woning succesvol verkopen? Bel ons!

Hoekstra Schoorsteen: 
DE schoorsteenveger uit West-Friesland

Hoekstra Schoorsteen is gespecialiseerd in het vegen van schoorstenen en het rei-
nigen van haarden in de hele regio West-Friesland. Via het telefoonnummer 06 - 43 
1971 00 kan direct een afspraak worden gemaakt.

Het bedrijf uit Zwaag heeft inmiddels twintig jaar ervaring en klanten zijn verzekerd 
van een professionele en efficiënte aanpak. Na het uitvoeren van de veegwerkzaam-
heden, verstrekt Hoekstra Schoorsteen een schoorsteenveegbewijs voor de verze-
kering die één jaar geldig is. De meeste verzekeringen stellen het verplicht om het 
rookkanaal één maal per jaar te vegen.

Hoekstra Schoorsteen is lid van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond, de 
ASPB. De ASPB is de beroepsorganisatie van schoorsteenvegers en schoorsteenveeg-
bedrijven in Nederland. Met elkaar houden zij het vakmanschap en de kwaliteit van 
dienstverlening op peil. 

4x1 Kijkdagen
4x1 Makelaardij bewijst wekelijks dat het verkopen van een woning mogelijk is. 
Een goede presentatie en voldoende verkoopactiviteiten zijn hierbij van groot 
belang. Daarom organiseren wij regelmatig KIJKDAGEN in de woningen die wij in de 
verkoop hebben. 

Een KIJKDAG is een vorm van een “Open Huis”, echter u 
hoeft geïnteresseerden niet zelf in uw woning rond te lei-
den. Dat wordt geheel verzorgd door uw 4x1 makelaar. 
Een KIJKDAG kan op elk gewenst moment worden in-
gepland. Dat is een groot voor deel ten opzichte van het 
landelijke ‘Open Huis’. Dat is niet flexibel in te zetten 
omdat het 2x per jaar 

plaatsvindt op vastgestelde dagen. 
Kijkers blijken het op prijs te stellen om 
professioneel door een makelaar te worden 
begeleid, zodat zij direct antwoord krijgen 
op eventuele vragen. Bovendien kan als 
voordeel worden benoemd dat kijkers bij 
een KIJKDAG gericht naar uw woning ko-
men kijken en niet op één dag verschil-
lende woningen bezoeken. 

Vanzelfsprekend blijft ook de mo ge lijkheid 
bestaan om bezichtigingen op afspraak 
te maken. Het is echter gebleken dat 
mensen het als laagdrempelig ervaren 
om zonder afspraak op een KIJKDAG 
een woning te bezichtigen. Inmiddels 
zijn al vele woningen verkocht doordat 
kopers een KIJKDAG hebben bezocht.

Ook hiermee blijft 4x1 Makelaardij ac-
tief om alles in het werk te stellen om 
uw woning verkocht te krijgen. Wilt u 
ook een actieve makelaar? Bel vrijblij-
vend voor een afspraak 0229-285170.

Nieuwjaarsreceptie 
Op 4 januari hebben wij samen met onze buren Univé Hoorn 
een nieuwjaarsreceptie georganiseerd om op de goede samen-
werking te proosten. Van 11.00 – 14.00 uur was het een gezel-
lige drukte van zowel klanten van 4x1 Makelaardij als van Univé. Een kop koffie/
thee en een gebakje of later op de dag een glaasje Prosecco met een bitterbal, het 
was een feestelijk gebeuren.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie waren er 
ook prijzen uit te reiken. Zo was Stefano 
van Look de gelukkige winnaar van 
een jaarabonnement bij Zwembad de 

Waterhoorn in Hoorn. Hij was één van 
de vele enthousiaste mensen die mee-
deed met de: ’Spot onze Promotiewagen’ 
actie. De reactie van de winnaar: “Yes!! 
Nu kan ik een heel jaar gaan zwemmen, 
gratis! Ik ben erg blij.” 

De verkopers van alle woningen die  wij in de laatste 
3 maanden van 2013 in de verkoop hebben gekregen 
maakten kans op een reischeque van Vakantiexperts 

in Hoorn t.w.v. € 750,-! Mevrouw Bruinsma was hier-
van de gelukkige winnares. Haar reactie: “Wat super! 
Mijn huis is dankzij jullie inzet net verkocht onder 
voorbehoud, dus nu kan ik ontspannen genieten 
van een vakantie! Heel erg bedankt.” 

De nieuwjaarsreceptie werd afgesloten met een 
prijs die werd uitgeloot onder alle aanwezigen 
deze dag. De prijs was een entree bewijs voor 
een dag  sauna in Fort Resort Beemster. 
De heer Obdam mocht deze prijs in ontvangst 
nemen. 

Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

www.hoekstraschoorsteen.nl  Tel: 06-43 1971 00

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

info@hoekstraschoorsteen.nl

Hoorn

Hauwert

Berkhout

Venhuizen

Enkhuizen

Wognum

Medemblik

Colofon
Verspreidingsgebied: Avenhorn, Benningbroek, Berkhout, 
Blokker, Bobeldijk, Bovenkarspel, Enkhuizen, De Goorn, 
De Hout, Grootebroek, Hauwert, Hem, Hoogkarspel, Hoorn, 
Lutjebroek, Medemblik, Midwoud, Nibbixwoud, Oosterblokker, 
Oostwoud, Scharwoude, Schellinkhout, Spierdijk, Venhuizen, 
Westwoud, Wijdenes, Wognum, Zwaag, Zwaagdijk-Oost, 
Zwaagdijk-West.

Oplage: 70.000 exemplaren

Dit is een uitgave van: 
4x1 Makelaardij BV | Breed 3a | 1621 KA Hoorn 
Tel.: 0229 - 285170 | Fax: 0229-285177 | info@4x1.nl 
www.4x1.nl | KvK nr. 37136814  

Vragen, opmerkingen, positieve reacties, kritiek of advies? 
Mail het ons, wij staan open voor uw reactie: info@4x1.nl.

Geen krant ontvangen? Kijk op www.4x1.nl voor de digitale 
versie of geef uw adres aan ons door, dan sturen wij u graag 
een exemplaar toe.

Druk- en/of zetfouten voorbehouden. 

Volgende editie: 6 april 2014.
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De woonkamer is het visitekaartje van het huis. Met 80 m², een mooie laminaatvloer en heel veel 

ramen is het een fantastische plek om er te zijn. Het is heerlijk om met het gezin te genieten van een 

rustige zondagmiddag met spelletjes doen, maar ook de gezelligheid met veel gasten aan tafel. Op 

een zonnige dag kunt u de tuindeuren openzetten en genieten van de ruime tuin. De erker in de woon-

kamer is een plek waar u heerlijk weg kunt dromen bij het lezen van een goed boek. 

In 2013 is de keuken volledig gerenoveerd. Deze is van alle gemakken voorzien. Op het kookei-

land bevindt zich de keramische kookplaat. Hierdoor heeft u het andere deel van het aanrecht volledig tot uw beschikking 

en gaat er geen werkruimte verloren. Er bevinden zich 2 ramen in de keuken waardoor u naast veel lichtinval ook het 

gemak heeft uw kinderen en/of huisdieren in de tuin goed in de gaten te kunnen houden. 

Vanuit de woonkamer komen we in de tuin. Het terras is op het zuiden gelegen, dus voor de zonaanbidders onder u een 

echt cadeautje! U kunt eenvoudig een speeltoestel plaatsen voor uw kinderen of kleinkinderen zonder dat uw hele tuin 

vol staat. Op dit moment is de tuin zeer onderhoudsvriendelijk. Maar… heeft u groene vingers? Dan kunt u 

deze tuin helemaal naar uw zin omtoveren tot uw droomtuin! Tevens is naast de woning een stuk grond 

te koop van ruim 3000 m². Op dit moment is deze grond niet in gebruik. Stelt u zich eens voor; een kippenren, 

een paar geitjes of een pony in uw eigen tuin? Zou dat niet fantastisch zijn? 

Op de 1e verdieping bevinden zich 4 slaapkamers en onze 2e badkamer. Ideaal voor een groot gezin, ieder kind zijn 

eigen kamer. Dit geeft u ook de mogelijk om de woning als kangoeroewoning in de richten. 

Na een drukke werkdag kunt heerlijk ontspannen in de badkamer. U neemt een frisse douche of een rustgevend bad 

en u kunt de hele wereld weer aan! 

Op de 2e verdieping is een ruime bergzolder gerealiseerd. Hier kunt u dingen plaatsen waar u niet dagelijks gebruik 

van maakt. 

Op een zonnige dag kunt u op de fiets naar de binnenstad van Hoorn, met een minuut of 15 bent u er en kunt u genieten 

van een ijsje bij bijvoorbeeld IJssalon Vivaldi. Wilt u uit eten? Ga dan ’s avonds eens naar Restaurant De Koggestolp 

in Berkhout. Of heeft u zin in een weekend weg? Dan bent u zo op de A7 en N99 richting Den Helder en pakt u de boot 

naar Texel. 

Droomt u al langer van een woning met veel ruimte, rust en een prachtig uitzicht? Zoek niet verder! 

U kunt uw meubels overzetten en wonen!

Deze woning staat in de verkoop 
voor een vraagprijs van € 385.000,- v.o.n.

Kerkebuurt 202
Berkhout

Deze in 1980 gebouwde 

vrijstaande woning is in het 

afgelopen jaar volledig 

gerenoveerd. Van de keuken 

en de CV-ketel tot het buiten-

schilderwerk. 

Aan de straatkant is de entree 

van de woning. De hal is zeer 

ruim en is voorzien van een 

toiletruimte. Via de hal komt u 

in de bijkeuken, de woonkamer 

en de 1e slaapkamer met een 

kleine badkamer. 

De slaapkamer is niet altijd 

als slaapkamer gebruikt. 

Vanwege het prachtige uitzicht 

heeft het ook in het verleden 

dienst gedaan als lees-/relax-

kamer. Maar ook als werk 

of speelruimte 

is deze kamer 

zeer geschikt.

Ons Droomhuis

een zonnige dag kunt u de tuindeuren openzetten en genieten van de ruime tuin. De erker in de woon-

kamer is een plek waar u heerlijk weg kunt dromen bij het lezen van een goed boek. 

In 2013 is de keuken volledig gerenoveerd.

of speelruimte 

is deze kamer 

zeer geschikt.
Onze zeer royale woonkamer

In deze keuken voelt iedereen 

zich een keukenprins(� )!

echt cadeautje! U kunt eenvoudig een speeltoestel plaatsen voor uw kinderen of kleinkinderen zonder dat uw hele tuin 

eigen kamer. Dit geeft u ook de mogelijk om de woning als kangoeroewoning in de richten. 

Na een drukke werkdag kunt heerlijk ontspannen in de badkamer. U neemt een frisse douche of een rustgevend bad 

en u kunt de hele wereld weer aan! 

Onze badkamer m�  een fantastisch uitzicht

van maakt. 

van een ijsje bij bijvoorbeeld 

H�  riante en zonnige terras

in Berkhout

Iedere dag kijken we naar 
dit prachtige uitzicht!
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Waarom uw financiering afsluiten 
bij AndersLenen?
Wij zijn een onafhankelijk intermediair met jarenlange ervaring op het gebied van 
kredietverlening. Hierdoor zijn wij, als geen ander, in staat om een passende oplos-
sing voor u te vinden. Of het nu gaat om bijvoorbeeld de financiering van uw ver-
bouwing, een nieuwe keuken of badkamer, of de financiering van verlies bij verkoop 
van uw woning. 

Zoals onze naam al aangeeft, doen wij het net even anders. Net als bij de vele aan-
bieders van kredieten, krijgt u ook bij AndersLenen altijd het meest voordelige kre-
diet aangeboden. Alleen kijken wij ook of dit krediet voor uw persoonlijke situatie 
het meest geschikt is, omdat iedere situatie anders is. Onze adviseurs beschikken 
allemaal over vele jaren ervaring en kunnen u dan ook voorzien van de juiste infor-
matie. Een goede dienstverlening, snelheid en een helder advies zijn dan ook bij ons 
vanzelfsprekend.

 Verbouwing ? 
Gespreid betalen ? 
De laagste rente ! 

Bel 0229 28 00 48 of 
ga naar www.anderslenen.nl  

 Verbouwing ? 
Gespreid betalen ? 
De laagste rente ! 

Bel 0229 28 00 48 of 
ga naar www.anderslenen.nl  

 Verbouwing ? 
Gespreid betalen ? 
De laagste rente ! 

Bel 0229 28 00 48 of 
ga naar www.anderslenen.nl  

21% 

6% 
voor uw gemak 

alles onder 
een dak

*6% btw op het arbeidsloon i.p.v. 21% btw.

geen

maar

www.CorTIeBOUWenINSTALLATIE.nl
CorTIe Bouw

Troffel 20, 1611 LK Bovenkarspel
Adel Cortie: 06 53 651432 - Jeff Cortie: 06 24 948 621

Email: info@cortiebouweninstallatie.nl

Kijk voor meer informatie op onze website: www.rutgers-bv.nl

Zuiderdracht 1A, 1696 AK Oosterblokker
Tel.: 0229-26 16 68  Fax: 0229-26 19 83
E-mail: algemeen@rutgers-bv.nl 

HRECO

24 CW 3 € 1525,-

30 CW4 € 1675,-

36 CW 5 € 1795,-

 

KOMBIKOMPAKT HRE

24/18 CW 3 € 1295,-

28/24 CW 4 € 1395,-

36/30 CW 5 € 1550,-

CALENTA

28C CW4 € 1650,-

40C CW5 € 1850,-

GRATIS
KLOKTHERMOSTAAT 

HONEYWELL
TOUCH

TZERRA

M24c CW 3 € 1300,-

M28c CW4 € 1350,-

M39c CW5 € 1550,-

PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:

• Demonteren en afvoeren oude CV ketel.

•  Leveren en monteren nieuwe ketel, 

inclusief nieuw expansievat 18 liter, 

gaskraan, veiligheidsventiel, 

inlaatcombinatie en vul/aftapkraan.

• Afpersen bestaande gasleiding.

•  Aansluiten op bestaande 

HR gevel of dak rookgasafvoer.

•   Aansluitmateriaal binnen 

1 meter van de ketel.

GRATIS
KLOKTHERMOSTAAT 

REMEHA
i SENSE

Acties zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Krul Alltech
kachels & haarden 

Krul AlltechKrul AlltechKrul Alltech

De Veken 121 • 1716 KG  Opmeer • T 0226 - 357 900 • E info@krulalltech.nl 
Geopend van maandag t/m zaterdag • www.krulalltech.nl

kachels & haarden 

Bekijk ruim 600 KACHELS, 
HAARDEN en TOEBEHOREN 
op ± 1000 m2!

Hét adres voor complete 
en op maat gemaakte 
HAARDEN en GASHAARDEN

Wij plaatsen 
alles in eigen 
beheer, ook complete 
schoorstenen.

kachels & haarden kachels & haarden 
Wij bestaan

 10 jaar
Profiteer van onze 

jubileum-
aanbiedingen

Pelletkachel type 
MCZ Tube

Type Jøtul F 100 

MEUBELEN
Naar uw idee en ontwerp; tafels, kasten, dressoirs etc.

INTERIEURBOUW
Inloopkasten, inbouwkasten, kledingkasten etc.

TRAPRENOVATIES
Traprenovatie met massief eiken overzettreden al vanaf € 1.295,-*

KEUKENS
Voor uw keuken op maat, of het restylen van uw bestaande keuken.

Voor informatie of een vrijblijvende offerte;
www.verlan.nl of verlan@quicknet.nl

*zie actievoorwaarden op www.verlan.nl
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 Like ons op Facebook

Hem • Hemmerbuurt 11  Vraagprijs € 319.000,- k.k.

Royale vrijstaande woning met slaap- en badkamer op de begane grond, serre en 
diepe (ca. 30 meter) tuin op een royale kavel van 825 m² eigen grond. Op de begane 
grond bevindt zich de ruime woonkamer, een aangebouwde serre, de keuken, de 1e slaap-
kamer en een douchegelegenheid. Aan de achterzijde bevindt zich een aangebouwde berg-
ruimte. Op de 1e verdieping zijn 3 slaapkamers, een 2e badkamer en een zonnig dakterras. 
In de tuin staat een houten garage met een kapverdieping. Voor de garage is er voldoende 
parkeergelegenheid op eigen terrein. De woning is gelegen aan de lintbebouwing van Hem 
en op korte afstand van de dorpsvoorzieningen, het IJsselmeer en de N506 richting Hoorn en 
Enkhuizen. Zoekt u een woning op een flinke kavel die u geheel naar eigen wens kunt 
moderniseren? Dan is dit echt een unieke kans voor u! 

Bwjr.: ca. 1917. Perc.opp.: 825 m². Inh.: ca. 450 m³. Woonopp.: ca. 125 m².

Aan doorgaand vaarwater gelegen! Vrijstaande woning met inpandige garage, uitge-
bouwde woon-/eetkeuken en parkeergelegenheid op eigen terrein. Luxe hoekkeuken, 
royale badkamer, 3 slaapkamers en zonnige tuin. Nabij o.a. NS-Station en winkels.
Bwjr.: 1996. Perc.opp.: 328 m². Inh.: ca. 425 m³. Woonopp.: ca. 130 m².

Bovenkarspel • Bakkerstraat 67  Biedingen v.a. € 300.000,- k.k.

Royale vrijstaande woning met 4 slaapkamers, inpandige garage, luxe keuken (2011) 
en speelse erker. Ruime woonkamer en woon-/eetkeuken. Badkamer en ruime slaapkamers. 
Zonnige, Japans aangelegde tuin. U kunt deze woning zo betrekken! In kindvriendelijke wijk! 
Bwjr.: 1992. Perc.opp.: 327 m². Inh.: ca. 600 m³. Woonopp.: ca. 185 m².

Hoorn • Smetanahof 34  Vraagprijs € 319.000,- k.k.

Aan doorgaand vaarwater is deze karakteristieke vrijstaande woning met moderne bad-
kamer en zonnige tuin op een prachtige locatie gelegen. Woon-/eetkeuken, 4 slaapkamers 
en royale berging. Zo’n kans krijgt u maar zelden!
Bwjr.: ca. 1800. Perc.opp.: 300 m². Inh.: ca. 375 m³. Woonopp.: ca. 140 m².

Bovenkarspel • Overtoom 15

Op een toplocatie gelegen! Vrijstaande woning met 4 slaapkamers, erker en diepe tuin 
(ca. 20 m) met achterom. Woonkamer met aangebouwde serre, keuken en bijkeuken. Moge-
lijkheid voor 5 slaapkamers. Op loopafstand van alle stadsvoorzieningen en openbaar vervoer.
Bwjr.: 1926. Perc.opp.: 360 m². Inh.: ca. 500 m³. Woonopp.: ca. 170 m².

Hoorn • Draafsingel 42  Vraagprijs € 369.000,- k.k.

Royale vrijstaande woning met 5 slaapkamers, inpandige garage en prachtig aange-
legde tuin aan het water. Ruime living en woon-/eetkeuken met veel lichtinval en een  
bijkeuken. Badkamer, sep. toiletruimte, garderobekast en CV/wasruimte. Unieke kans!
Bwjr.: 2003. Perc.opp.: 460 m². Inh.: ca. 580 m³. Woonopp.: ca. 170 m².

Hoorn • J. Raedeckerhof 67  Biedingen v.a. € 350.000,- k.k.

Luxe vrijstaande villa met dubbele garage, 4 slaapkamers en 2 badkamers. Op een 
riante kavel (430 m²). Royale living (ca. 80 m²) met design openhaard en schuifpui. Luxe 
keuken met kookeiland. Onderhoudsvrije Japans georiënteerde tuin. Nabij o.a. OV en winkels.
Bwjr.: 1999. Perc.opp.: 430 m². Inh.: ca. 800 m³. Woonopp.: ca. 200 m².

Hoorn • Monethof 40  Vraagprijs € 425.000,- k.k.

VERKOCHT

Nieuw!
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Verkocht!

Westwoud • Dr. Nuijensstraat 20a

Verkocht!

Hoorn • Cees Buddingh’hof 126

Verkocht!

Oosterblokker • Noorderdracht 37

Verkocht!

Enkhuizen • Van Bleiswijkstraat 3

Verkocht!

Zwaag • Klokketuin 28

Verkocht!

Hoorn • De Wieken 173

Verkocht!

Wognum • Jan Schagenlaan 16

Verkocht!

Zwaag • Hoefijzer 79

Verkocht!

Blokker • Bramleylaan 60

Verkocht!

Avenhorn • Ariens 34

Verkocht!

Hoorn • Rietzanger 83

Verkocht!

Venhuizen • De Buurt 121

Verkocht!

Hoorn • Hoeker 4

Verkocht!

Nibbixwoud • Cunerastraat 1

Verkocht!

Hoorn • Stationsweg 27

Verkocht!

Hoorn • Hanebalk 3

Verkocht!

Hoorn • Charlotte v. Pallandthof 98

Verkocht!

Hoorn • Vijzelstraat 11

Verkocht!

Enkhuizen • Rietgorsstraat 31

Verkocht!

Sijbekarspel • Westerstraat 22

Verkocht!

Zwaag • Paaldijk 186

Verkocht!

Hoorn • De Vang 22

Verkocht!

Grootebroek • F. Bordewijkstraat 5

Verkocht!

Zwaag • Paaldijk 101

Bel Edward of Corné
voor de verkoop van 

uw woning!


