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Klant aan het woord

Binnen 12 dagen verkocht! 
De wijze waarop 4x1 Makelaardij hun woningen presenteert was 
voor ons reden Edward Roozendaal uit te nodigen voor een ori
enterend gesprek. Nadat hij de voordelen van “biedingen vanaf” 
had uitgelegd waren wij er van overtuigd dat hij de juiste make
laar was. Er werden mooie foto’s en plattegronden gemaakt waar
door onze woning op zijn best werd gepresenteerd. Edward hield 
zich aan zijn afspraken, 
belde ook na kantoortijd. 
Door alle inspanningen 
was onze woning binnen  
12 dagen verkocht. 
Wij zijn uitermate tevreden 
over de samenwerking met  
Edward en het team van 
4x1 Makelaardij.

Familie Van Diest

Klant aan 
het woord Pagina 5

Droomhuis Pagina 13

Maatschappelijk 
verantwoord 
ondernemen Pagina 10

Verkocht Pagina 16

Woningmarkt toont voorzichtig herstel

De economie trekt op vele terreinen langzaam weer iets aan. Ook op 
de woningmarkt begint zich een stabilisatie, zelfs hier en daar weer 
een licht herstel af te tekenen. Ofwel voor de koper een ideaal mo-
ment om een woning te kopen. De woningmarkt biedt juist NU veel 
kansen!

De hypotheekrente beweegt zich momenteel op een historisch laag niveau. 
Met een aantrekkende woningmarkt is het de vraag hoe lang dat zo blijft. 
Bovendien hebben de woningprijzen, zo het zich laat aanzien, eveneens de bodem bereikt en lijkt het 
kopen van een woning in ieder geval in financieel opzicht weer zeer aantrekkelijk.

Wat zijn uw mogelijkheden?
Wilt u meer weten over uw kansen of wat uw mogelijkheden zijn met betrekking tot de verkoop van uw 
woning of wat uw financiële mogelijkheden zijn? Neem dan vrijblijvende contact op met ons kantoor. 

Veel reacties op 
benoeming 
“Beste makelaar in 
Noord Holland”

Wij waren in januari 2014 
verrast met de benoeming 
tot “Beste makelaar in Noord 
Holland 2013”. Maar wij wer
den minstens zo verrast door 
de vele positieve reacties van 
klanten, oud klanten en ande
ren. Op ons kantoor werden 
door hen bossen bloemen, 
wenskaarten en zelfs een taart  
bezorgd. Bovendien kregen 
wij vele mailtjes en persoon
lijke felicitaties. 
Wij willen hierbij  een ieder 
bedanken die ons op welke 
wijze dan ook een leuke  
reactie deed toekomen.

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

Meer klantreacties 
op pagina 5

✂

✂

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

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

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

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

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

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

Los de puzzel op, knip deze bon uit en stuur hem vóór 9 mei 2014 naar: 4x1 Makelaardij, 
Breed 3a, 1621 KA Hoorn. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Grootebroek • Beukenlaan 134b 
Vraagprijs € 165.000,- k.k.

Nieuw

Kijkdag za. 12 apr. 16.00-17.00 uur.

Blokker • Refter 41
Biedingen v.a. € 179.500, -k.k.

Nieuw

Kijkdag za. 12 apr. 14.30-15.30 uur.

Zwaag • Paaldijk 102
Biedingen v.a. € 189.500,- k.k.

Nieuw

Kijkdag za. 12 apr. 16.00-17.00 uur.

Zwaag • Paaldijk 43 
Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Nieuw

Kijkdag za. 12 apr. 11.30-12.30 uur.

Actieve aanpak “scoort” succes!
De landelijke berichtgevingen over een licht herstel van de woningmarkt zijn ook bij 4x1  
Makelaardij terug te zien. Het 1e kwartaal is zeer goed afgesloten met de verkoop van maar liefst  
29 woningen.

Veel verkocht in winterperiode
In januari zijn veel kijkdagen ge
organiseerd. Bovendien is in over
leg met de klanten geprobeerd 
met een juiste marktbenadering 
hun woning extra aandacht te 
geven, wat resulteerde in een  
stijging van het aantal bezichti
gingen. Mede hierdoor, is het ge
lukt om het 1e kwartaal succesvol 

af te sluiten met de verkoop van 
het hierboven genoemde aantal 
woningen.

Ambities voor 2e kwartaal
Op het moment dat u deze 4x1 
Krant leest, zijn wij al weer vol 
goede moed en met veel enthou
siasme begonnen aan het 2e 

kwartaal van 2014. 

Wij hebben door de verkopen in 
het 1e kwartaal voldoende ruim
te om ons woningaanbod uit te  
breiden. Heeft u zelf ook ver
koopplannen voor uw woning? 
Dan willen wij graag met u in con
tact komen om u te adviseren wat 
voor uw woning de juiste actieve 
aanpak voor de verkoop is.

Verkocht

Schilder
Loodgieter
Dakwerk
Belastingadvies
Verzekering
Hovenier

Dakkapel
Meubels
Glas 
Scheiden
Garagedeur
Riool

Stukadoor
Traprenovatie
Kachels
CV
Gas 
Slot

Oplossing:
........................................................
........................................................

 B E L A S T I N G A D V I E S

 S W O R C V D A K K A P E L L

 K L S C H E I D E N K D T U E

 A O O R I O O L N Z W E N I B

 C E U T L O O D G I E T E R U

 H R O O D A K U T S R W E P E

 E H O V E N I E R A K G A S M

 L R T N R U E D E G A R A G E

 S S A L G N I R E K E Z R E V

 T R A P R E N O V A T I E R ?

BENOEMD TOT

WIDBM

2013

9,2

Doe mee en win 
1x wassen/knippen 
en föhnen voor een 
man of vrouw
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Bezoek ons op Breed 3a te Hoorn

Bezoekadres: Westeinde 8 - 1606 CZ Venhuizen

Tel.: 0228 - 745340 Mobiel: 06-11188736
www.scheidingsmakelaar.nl | www.scheiden-in-west-friesland.nl

koster@scheidingsmakelaar.nl

Gerard Koster

Omdat scheiden ook een nieuw begin is.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte neem dan contact met mij op.
T. 06 - 519 249 25   •   E. edwinbeemsterboer@insabb.nl   •   I. www.insabb.nl

 Heeft u bouw of verbouw plannen?  
 InSa Bouwbegeleiding kan het volgende werk voor u verzorgen:

• Bouwkundig tekenwerk • Aanvragen van vergunningen

• Bouwbegeleiding • Aanvragen van offertes

* Ook voor het tekenwerk van uw  
verbouwing of renovatie geldt tot eind 2014 

de 6% BTW regeling!

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 

Oosterblokker 10,
Oosterblokker.

Tel.: 0229 262 275
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4x1 Makelaardij, de 1e stap bij verhuizen!

• Ideale, betaalbare kans voor starters! • Openslaande deuren naar zonnig balkon.
• Modern appartement (2011). • Nabij dorpsvoorzieningen en uitvalswegen.
• Sfeervolle woonkamer en luxe keuken. • Servicekosten € 44,- per maand.
• Slaapkamer met vide en badkamer. • Bwjr: ca. 1930. Inh: ca. 125 m³. Woon: ca. 50 m².

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

• Ruime eengezinswoning (ca. 300 m³). • Nabij o.a. winkels, OV en Het Streekbos.
• Lichte woonkamer en keuken. • Binnenstad Enkhuizen op fietsafstand.
• 4 slaapkamers en badkamer. • Kans voor starters of alleenstaanden!
• Zonnige tuin met berging en achterom. • Bwjr: 1983. Perc: 105 m². Woon: ca. 105 m².

Enkhuizen • Seb. Centenweg 97  Biedingen v.a. € 125.000,- k.k.  

• Keurige eengezinswoning (ca. 325 m³). • Zonnige tuin met achterom en berging.
• Ruime en lichte woonkamer. • Nabij dorpsvoorz., OV en uitvalswegen.
• Keuken met inbouwapp. en bijkeuken. • In het gezellige dorp Nibbixwoud!
• 3 slaapkamers en nette badkamer. • Bwjr: 1975. Perc: 142 m². Woon: ca. 100 m².

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

• Kavel op een toplocatie. • Mog. uit te bereiden naar max. ca. 3500 m².
• Royale kavel van ca. 700 m². • Incl. bestaande schuur is bespreekbaar.
• Aan de lintbebouwing gelegen. • Nabij dorpsvoorzieningen en uitvalswegen.
• Zonnige tuinligging op het zuiden. • Pak deze kans om uw droomhuis te bouwen!

Berkhout • Kerkebuurt 202a  Vraagprijs € 150.000,- v.o.n.    

• 2-kamer appartement (gerenoveerd ‘07). • Fietsenberging en parkeergelegenheid. 
• In moderne kleurstelling afgewerkt. • Gunstig t.o.v. o.a. uitvalswegen en OV.
• Op de 1e verdieping gelegen. • Servicekosten ca. € 49,- per maand. 
• Sfeervolle glas-in-lood ramen. • Bwjr: 1930. Inh: ca. 115 m³. Woon: ca. 36 m². 

Grootebroek • Zesstedenweg 205b Vraagprijs  € 109.000,- k.k. 

• Modern afgewerkte maisonnette. • Moderne badkamer en 2-3 slaapkamers.
• Luxe keuken en lichte woonkamer. • Centraal gelegen bij o.a. winkels en OV. 
• Zonnig balkon en extra dakterras. • Servicekosten ca. € 180,- per maand.
• Voor- en achterzijde vrij uitzicht. • Bwjr: 1980 Inh: ca. 290 m³. Woon: ca. 95 m².

Hoorn • De Huesmolen 91  Biedingen v.a. € 125.000,- k.k.

• Ruime eengezinswoning (ca. 300 m³). • Diepe tuin (ca. 16 mtr.) met achterom.
• Doorzon woonkamer en keuken. • Nabij o.a. winkels, OV en het Streekbos.
• 3-4 slaapkamers en badkamer. • Prachtige woonkans!
• Voorzijde aan vaarwater gelegen. • Bwjr: 1986. Perc: 117 m². Woon: ca. 90 m².

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

• Ruim en modern appartement. • Garage op de begane grond (ca. 14 m²).
• Via lift en trapopgang te bereiken. • In hartje centrum nabij alle voorzieningen.
• Moderne woonkamer en hoekkeuken. • Servicekosten ca. € 71,- per maand.
• 2 slaapkamers, badkamer en balkon. • Bwjr: 1998. Inh: ca. 180 m³. Woon: ca. 70 m².

Enkhuizen • Noorder Havendijk 59  Biedingen v.a. € 150.000,- k.k. 

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Kijkdag zaterdag 12 april van 14.30 tot 15.30 uur

Kijkdag dinsdag 8 april van 19.00 tot 20.00 uur.

Nieuwe prijs
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Uw woning succesvol verkopen? Bel ons!

• Ruime eengezinswoning (ca. 265 m³). • Zonnige tuin v.v. achterom en berging.
• Doorzon woonkamer en hoekkeuken. • Nabij o.a. winkels, OV en uitvalswegen.
• 3 slaapkamers (4e mogelijk). • Unieke kans voor starters!
• Ruime en nette badkamer. • Bwjr: 1993. Perc: 141 m². Woon: ca. 100 m².

Hoorn • Diepenbrockhof 2  Biedingen v.a. € 150.000,- k.k.

• Royale drive-in-woning (ca. 415 m³). • Fraaie en zonnige achtertuin.
• Inpandige garage en tuinkamer. • Volledig v.v. kunststof kozijnen.
• Ruime, lichte woonkamer en keuken. • Nabij OV, winkelcentrum en de binnenstad.
• 3 slaapkamers en complete badkamer. • Bwjr: 1973. Perc: 121 m². Woon: ca. 140 m².

Hoorn • Kaarder 96  Vraagprijs € 159.500,- k.k.

• Keurige eengezinswoning (ca. 265 m³). • Zonnige tuin met berging en achterom.
• Mooie woonkamer met eikenvloer. • Nabij o.a. scholen, winkels en NS-Station.
• 3 slaapkamers en nette badkamer. • Pak nu deze prachtige kans!
• Moderne keuken met inbouwapp. • Bwjr: 1993. Perc: 141 m². Woon: ca. 100 m².

Hoorn • Diepenbrockhof 4  Biedingen v.a. € 163.000,- k.k.

• Royale 5-kamer hoekwoning. • Woonkamer met openslaande tuindeuren.
• Luxe hoekkeuken met inbouwapp. • Centraal gelegen nabij o.a. OV en winkels.
• Zonnige tuin op het zuidoosten. • Fantastische woonkans!
• 4 slaapkamers en nette badkamer. • Bwjr: 2002. Perc: 107 m². Inh: ca. 335 m³.

Hoorn • Jan Bronnerhof 33  Vraagprijs € 167.000,- k.k.

• Ruime eengezinswoning (ca. 380 m³). • Diepe tuin (17 m) met berging en achterom.
• Lichte woonkamer met erker. • Nabij winkels, OV en uitvalswegen.
• Nette keuken met inbouwapparatuur. • Pak nu deze unieke woonkans! 
• 5 slaapkamers en complete badkamer. • Bwjr: 1986. Perc: 164 m². Woon: ca. 120 m².

Hoorn • Rietzanger 93  Biedingen v.a. € 159.500,- k.k.

• Moderne eengezinswoning (ca. 350 m³). • Zonnige tuin (zuid) met stenen berging.
• Luxe keuken met inbouwapparatuur. • Nabij dorpsvoorzieningen en uitvalswegen.
• Ruime en lichte woonkamer. • Kijken, kopen en wonen!
• 4 slaapkamers en complete badkamer. • Bwjr: 1972. Perc: 167 m². Woon: ca. 120 m².

Schellinkhout • Ravenstraat 78  Biedingen v.a.  € 159.500,- k.k.

Grootebroek • Beukenlaan 134b  Vraagprijs € 165.000,- k.k.

Ruime 2/1 kapwoning met moderne keuken, doorzon woonkamer, bijkeuken, zonnige 
tuin en parkeergelegenheid op eigen terrein. De woning is voorzien van een ruime, 
doorzon woonkamer met een laminaatvloer. Aan de achterzijde treft u de moderne keuken met 
inbouwapparatuur. Vanuit de keuken bereikt u de praktische bijkeuken. Op de 1e verdieping 
zijn 2 slaapkamers en de badkamer. U heeft de mogelijkheid om op deze verdieping eenvou
dig een 3e slaapkamer te realiseren. Op de 2e verdieping is een bergzolder met stahoogte. De 
zonnige tuin is grotendeels voorzien van sierbestrating en beschikt over een achterom en een 
stenen berging. De woning is bijna direct aan doorgaand vaarwater gelegen. Nabij de woning 
treft u winkelcentrum Het Streekhof, het NSStation, scholen en uitvalswegen. Deze keurig 
afgewerkte eengezins woning kunt u zo betrekken!

Bwjr.: 1972. Perc.opp.: 160 m². Inh.: ca. 300 m³. Woonopp.: ca. 105 m².

Kijkdag zaterdag 12 april van 11.30 tot 12.30 uur. Kijkdag dinsdag 8 april van 19.00 tot 20.00 uur.

Kijkdag donderdag 10 april van 19.00 tot 20.00 uur.

Kijkdag zaterdag 12 april van 13.00 tot 14.00 uur.

Kijkdag vrijdag 11 april van 19.00 tot 20.00 uur.

Kijkdag zaterdag 12 april van 16.00 tot 17.00 uur.

Nieuw Nieuw

Nieuw

Nieuw Nieuw

Nieuwe prijs

Nieuwe prijs
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Klant aan 
 het woord

4x1 Makelaardij; 
je kunt er niet om heen! 
4x1 Makelaardij heeft u er nog nooit van gehoord? als beste makelaar van WestFriesland hebben zij laatst een 9,2 gescoord!

En landelijk gezien was het ook niet verkeerd, 
daar werd 4x1 Makelaardij met een twaalfde plaats vereerd.

Bij aankoop van onze nieuwe stek maakten wij kennis met meneer van Dis, de koop is vlot verlopen wat voor beide partijen prettig is. 

Daarna moest ons eigen huis natuurlijk worden verkocht, daarvoor hebben we meteen contact met meneer van Dis gezocht. 

De samenwerking met meneer van Dis verliep tot volle tevredenheid,als dank werden wij met een leuke attentie voor ons verblijd. 

De conclusie in het algemeen, 
4x1 Makelaardij: je kunt er gewoon weg niet om heen!

Met vriendelijke groet,
Familie Bruidegom, Hoorn

DE makelaar voor 
West-Friesland!
4x1 Makelaardij in de persoon van Edward 
Roozendaal is een goede keus gebleken. 
Laagdrempelig in contact, professioneel in 
de benadering, korte lijnen, servicegericht 
en kennis van zaken. Daarbij willen we ook 
nog noemen de mooie fotoreportage van het 
huis en de vermelding in de 4x1 Krant en de 
snelle terugkoppeling na een bezichtiging 
met een goed advies.
En niet onbelangrijk, binnen 6 maanden was het huis verkocht !Kortom, voor ons is dit DE makelaar voor WestFriesland!

Met vriendelijke groet, 
J. Swen

Prettige afhandeling 
tot de notaris!
Nadat we hadden besloten om het 
appartement van mijn moeder te 
verkopen kwamen we al snel tot 
de conclusie dat 4x1 Makelaardij 
de enige en juiste keuze was.
Vanaf het begin was de “klik” er. 
Netjes, klantvriendelijk en zeer 
vakkundig met hele goeie tips 
van Corné van Dis. 
Al spoedig kwamen de eerste 
kijkers en binnen 7 maanden werd 
het appartement tegen de vraagprijs verkocht. Ook de zeer prettige afhandeling tot de notaris heeft ons doen besluiten om de volgende keer wederom voor 4x1 Makelaardij te kiezen. 

Succes !

Met vriendelijke groet,
Marcel Groot

Binnen 4 dagen 
verkocht!

Het kan soms raar gaan. Vrijdag 15  

november liepen wij voor een oriënte

rend gesprek bij 4x1 Makelaardij bin

nen. Edward Roozendaal is de man van 

een collega, daarom bezochten we zo

maar het pand op het Breed in Hoorn. 

Wij hadden een leuk huis in Blokker gezien en wilden wel eens weten 

wat er bij de aankoop van een woning en de verkoop van je eigen woning allemaal 

komt kijken. Omdat we hier nu eenmaal niet veel ervaring in hebben, was het pret

tig dat Edward direct alle tijd voor ons nam en duidelijk de weg wees die bewandeld 

moet worden in de wereld van de makelaardij. Na het weekend besloten we met het 

team van 4x1 Makelaardij in zee te gaan voor de aankoop van het huis in Blokker en 

de verkoop van onze eigen woning. Edward loodste ons op kundige wijze door de 

onderhandelingen heen en op de dag na Sinterklaas kwam de aankoop rond. Vanaf 

dat moment kon er werk worden gemaakt van de verkoop van ons huis. Natuurlijk 

lag daarvoor alles al klaar, aansprekende tekst en prachtige foto’s. Vrijdag 13 decem

ber lijkt dan in eerste instantie niet de meest gelukkige dag om je huis in de verkoop 

te doen, maar niets bleek minder waar. Vier dagen later was onze woning al verkocht! 

Een dikke pluim daarom voor Edward en zijn team. Met veel persoonlijke aandacht 

en gevoel voor detail is het hele proces van aan en verkoop begeleid. Een maand na 

ons eerste bezoek aan 4x1 Makelaardij was alles geregeld! Inderdaad, het kan soms 

raar lopen. We zouden het bijna zo weer over willen doen, maar gek genoeg zijn we 

dat echt niet van plan, ondanks onze uitstekende ervaringen met 4x1 Makelaardij!

Met vriendelijke groet, 

Jacqueline Dol en Arnoud Lansdaal

Verkocht binnen 2 maanden

Begin augustus 2013 hebben wij het huis van 

ons overleden moeder in de verkoop gedaan 

bij 4x1 Makelaardij, omdat we in het verle

den ook contact hebben gehad  met Edward 

Roozendaal.

Na een reële waardebepaling kwamen de 

eerste bezichtigingen, waar actief en door

tastend op ingespeeld werd. Hiervan wer

den we duidelijk op de hoogte gesteld door 

Edward. Zelfs op een zondagmorgen is er 

overleg geweest, wat wel aangeeft dat het 

voor Edward buiten zijn werk ook zijn hobby is.

Het huis is binnen 2 maanden verkocht waarbij wij een goed gevoel hadden, 

zeker in deze moeilijke tijd.

De vier kwaliteiten van 4x1 Makelaardij hebben in de praktijk hun vruchten 

afgeworpen bij de verkoop van het huis.

Met vriendelijke groet,
Namens familie van Diepen,
Sjaak van Diepen

Een dikke pluim!

Wat een super makelaar! Corné van Dis en zijn team zijn geweldig. 

Voor deze makelaar een dikke 

pluim, ons huis in 3 maanden 

verkocht. Prima begeleiding. 

Ze geven je het gevoel dat ze 

er continu mee bezig zijn om je 

huis te verkopen. Ik kan alleen 

maar zeggen “Bedankt voor alles“ 

 jullie zijn geweldig. Ga zo door!

Met vriendelijke groet,

Ronald Faber Zwaag

Hart voor z’n werk

Corné van Dis van 4x1 Makelaardij heeft duidelijk hart 

voor z’n werk, respect voor het huis van de klant en 

doet altijd wat hij beloofd heeft te doen. Ook de mede

werkers op kantoor zijn altijd zeer correct en snel met 

het afhandelen van vragen.

Met vriendelijke groet,
De heer en mevrouw Hartgers

Verkocht

Verkocht

Verkocht

Verkocht

Verkocht

Verkocht

Verkocht

Kijk voor meer klantreacties op www.4x1.nl
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 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  

STUKADOORSBEDRIJF
STERK

IN
STRAK
WERK

WWW.STUKADOORSBEDRIJFDEBOER.NL

 06-53 66 33 41
J. DE BOER

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

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

U heeft uw droomhuis gevonden… 
En dan komen de vragen en onzekerheden. 
Kunnen we het wel betalen? Wat worden 
de maandlasten? Wat voor hypotheek 
hebben we nodig? Stuk voor stuk begrijpe-
lijke vragen want het kopen van een huis 
is één van de belangrijkste fi nanciële 
beslissingen in uw leven. Daarom is het 
van groot belang dat u een deskundig 
en betrouwbaar advies inwint. Bij Univé 
bent u hiervoor aan het juiste adres.

Hoogte hypotheek
Hoeveel u kunt lenen hangt met name van 
twee factoren af. Ten eerste uw inkomen, 
is deze voldoende om de woning te kunnen 
kopen met een verantwoorde maandlast? 
Daarnaast heeft de overheid bepaald dat 
er in 2014 maximaal 104 % van de woning-
waarde gefi nancierd mag worden. 

Heeft u voldoende inkomen, eventueel samen 
met uw partner, en leent u niet meer dan 
104% van de woningwaarde? Dan voldoet u 
al aan de belangrijkste voorwaarde om een 
hypotheek te krijgen. Maar wat als uw inkomen 
bijvoorbeeld niet toereikend is? Is het dan 
direct einde verhaal? Nee, zeker niet.

Een zetje in de rug
Om starters een zetje in de rug te geven 
bieden veel gemeenten een starterslening 
aan. Met deze lening kunt u misschien 
dat droomhuis wel kopen. 

Een starterslening van de gemeente komt 
bovenop het bedrag dat u zelf kunt lenen. 
De hoogte van deze lening is maximaal 20% 
van de koopprijs van de woning. Het voordeel 
is dat u in elk geval de eerste drie jaar 
geen rente en afl ossing hoeft te betalen. 

Naast de starterslening kunnen ook ouders 
helpen door het verstrekken van een (extra) 
lening. De rente over deze lening mag, onder 
voorwaarden, ook in aftrek genomen worden 
van de inkomstenbelasting, net als de 
normale hypotheekrente.
De hypotheekrente en huizenprijzen zijn op 
dit moment laag, wellicht bieden genoemde 
mogelijkheden daardoor juist die extra’s 
waardoor u toch uw droomhuis kunt kopen.

Univé helpt u verder
Op basis van uw persoonlijke situatie 
en uw wensen zoeken wij samen met 
u de hypotheek die écht bij u past. 
Wij nemen de tijd voor u. Bespreken uw 
wensen, uw toekomstplannen en uw 
huidige fi nanciële situatie. Van onze 
erkend hypotheekadviseurs, Paul Kochx 
en Menno Ligthart, krijgt u altijd een 
eerlijk en onafhankelijk advies. 

Voor het eerst een huis kopen?

Een grote stap waar 
veel bij komt kijken

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

Wilt u meer informatie? 
Vraag ons gerust om advies. 
U vindt ons in Hoorn aan het Breed 5, T (0229) 75 34 00

Erkend hypotheekadviseurs: Menno Ligthart en Paul Kochx



april 2014  7 6 29e editie Verkoopplannen? Bel Corné van Dis 06 - 52 04 88 65

Wilt u een woning kopen? Vraag naar onze aankoopservice!

• Moderne eengezinswoning (ca. 360 m³). • 3 slaapkamers en nette badkamer. 
• Carport aan de voorzijde.  • Zonnige tuin met achterom en berging. 
• Luxe keuken met inbouwapparatuur. • Gunstig t.o.v. A7, binnenstad en OV. 
• Ruime, lichte woonkamer met schuifpui. • Bwjr: 1977. Perc: 138 m². Woon: ca. 110 m².

Hoorn • De Wieken 190  Biedingen v.a. € 169.500,- k.k.

• Riante hoekwoning (ca. 370 m³). • 4 slaapkamers en moderne badkamer.
• Luxe keuken en sfeervolle woonkamer. • Zeer riante tuin met overkapping (2013). 
• Stenen berging en achterom. • Met enkele autominuten op de A7.
• Volledig v.v. kunststof kozijnen. • Bwjr: 1974. Perc: 371 m². Woon: ca. 110 m².

Sijbekarspel • Mient 26  Biedingen v.a. € 173.500,- k.k.

• Ruime eengezinswoning (ca. 395 m³). • Stenen frontberging en zonnige tuin. 
• Moderne hoekkeuken met inbouwapp. • Nabij winkelcentrum, NS-Station en scholen.
• Ruime en lichte woonkamer. • Geheel in moderne kleurstelling afgewerkt.
• 4 slaapkamers en complete badkamer. • Bwjr: 1976. Perc:151 m². Woon: ca. 130 m².

Grootebroek • Schouw 55  Biedingen v.a. € 179.500,- k.k.

• Eengezinswoning (ca. 275 m³). • Diepe zonnige tuin (30 meter) aan het water.
• Sfeervolle woonkamer met houtkachel. • Vrij uitzicht over West-Friese landerijen.
• 4 slaapkamers en keuken. • Prachtige kans voor een handige koper!
• Slaap- en badkamer op de beg. grond. • Bwjr: ca. 1910. Perc: 590 m². Woon: ca. 105 m².

Spierdijk • Noord-Spierdijkerweg 189  Biedingen v.a. € 169.500,- k.k.

• Ruime eengezinswoning (ca. 360 m³). • Achtertuin v.v. berging en achterom.
• Lichte woonkamer en hoekkeuken. • Kindvriendelijk hofje nabij o.a. OV.
• 3 slaapkamers (4e-5e mogelijk). • Keurige woning met vrij uitzicht!
• Nette recent gerenoveerde badkamer. • Bwjr: 1997. Perc: 136 m². Woon: ca. 130 m².

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

• Moderne eengezinswoning (ca. 410 m³). • Zonnige tuin (zuidwest) met achterom.
• Royale en lichte woonkamer. • Nabij dorpsvoorzieningen en bushalte.
• Uitbouw met luxe keuken en bijkeuken. • Meubels neerzetten en wonen!
• 4 slaapkamers en moderne badkamer. • Bwjr: 1982. Perc: 125 m². Woon: ca. 130 m².

Blokker • Refter 41  Biedingen v.a. € 179.500,- k.k.  

• Vrijstaande woning (ca. 250 m³). • Zonnige tuin (zuid) en garage/berging.
• Authentieke kamer-en-suite deuren. • Geheel naar eigen wens te moderniseren.
• Op een prachtige locatie. • Mogelijkheid voor bouwkavel.
• Parkeergelegenheid op eigen terrein. • Bwjr: ca. 1900. Perc: 332 m². Woon: ca. 95 m².

Zwaag • Dorpsstraat 124  Vraagprijs € 167.000,- k.k.

• Knusse 2/1 kapwoning (370 m²). • Royale parkeergelegenheid op eigen terrein.
• Sfeervolle woonkamer. • Prachtige tuin (ca. 40 meter diep).
• Keuken met inbouwapparatuur. • Nabij de steden Hoorn en Enkhuizen.
• Mooie tuinkamer/werkkamer. • Bwjr: ca. 1905. Inh: ca. 230 m³. Woon: ca. 85 m².

Hem • Hemmerbuurt 219  Vraagprijs € 169.500,- k.k.

Kijkdag vrijdag 11 april van 19.00 tot 20.00 uur.

Kijkdag zaterdag 12 april van 14.30 tot 15.30 uur.

Kijkdag zaterdag 12 april van 10.00 tot 11.00 uur.

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuwe prijs Nieuw



 8 29e editie

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

Bezoek ons op Breed 3a te Hoorn

4x1 Makelaardij, de 1e stap bij verhuizen!

• Royale 2/1 kapwoning (ca. 375 m³). • Zonnige tuin aan het water.
• Lichte woonkamer met schuifpui. • Inpand. garage, parkeren op eigen terrein.
• Royale keuken met inbouwapparatuur. • Woning met een gunstige ligging!
• 3 slaapkamers (4e mog.) en badkamer. • Bwjr: 2000. Perc: 182 m². Woon: ca. 130 m².

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

• Zeer royale hoekwoning (ca. 400 m³). • Luxe badkamer en 4 slaapkamers.         
• Ruime living met eetgedeelte. • Zonnige tuin op het westen met achterom.
• Garage en bijkeuken. • U zult versteld staan van de ruimte!
• Hoekopgestelde keuken. • Bwjr: 1980. Perc: 220 m². Woon: ca. 135 m².

Grootebroek • Pandhof 15  Vraagprijs € 197.500,- k.k. 

• Ruime 2/1 kapwoning (ca. 500 m³). • Berging en praktische bijkeuken.
• Lichte woonkamer met erker. • Parkeergelegenheid op eigen terrein.
• Hoekkeuken met inbouwapparatuur. • Nabij winkelcentrum, OV en uitvalswegen.
• 5 slaapkamers en badkamer. • Bwjr: 1998. Perc: 198 m². Woon: ca. 140 m².

Bovenkarspel • Klaas Laanstraat 13  Biedingen v.a. € 200.000,- k.k. 

Zwaag  • Paaldijk 102  Biedingen v.a. € 189.500,- k.k. 

Uitgebouwde eengezinswoning met 4 slaapkamers, moderne badkamer, zonnige 
tuin (zuidwest) en parkeergelegenheid op eigen terrein. Energiezuinige woning (met 
zonnepanelen) met een uitgebouwde, lichte woonkamer (2013). De keuken is aan twee  
zijden en voorzien van inbouwapparatuur. Op de 1e verdieping zijn 3 slaapkamers en de  
complete badkamer. De 2e verdieping beschikt over een royale 4e slaapkamer met een brede 
dakkapel. Tevens is er op de 3e verdieping een ruime bergzolder. De tuin beschikt over een  
zonnescherm en een houten berging. De woning is gelegen in een jonge woonwijk nabij dorps 
voorzieningen, openbaar vervoer en uitvalswegen. Tevens bent u met enkele autominuten op  
de A7 richting Amsterdam en Leeuwarden. Zoekt u een riante eengezinswoning met veel 
ruimte? Dan is dit uw woning!
 
Bwjr.: 2008. Perc.opp.: 136 m². Inh.: ca. 390 m³. Woonopp.: ca. 120 m².

Wognum • Veenrug 11  Biedingen v.a. € 225.000,- k.k. 

Riante hoekwoning met uitgebouwde keuken, moderne woonkamer, garage/berging, 
bijkeuken, 4 slaapkamers en zonnige tuin op het zuiden. De woning is v.v. een ruime 
en moderne woonkamer met een plavuizenvloer met vloerverwarming. Aan de achterzijde 
bevindt zich de uitgebouwde keuken. Vanuit deze ruimte krijgt u toegang tot de praktische 
bijkeuken en vervolgens de garage. Op de 1e verdieping zijn 3 slaapkamers en de complete 
badkamer. Via de vaste trap krijgt u toegang tot de 2e verdieping met een ruime 4e slaapkamer. 
Vanwege de gunstige ligging kunt u zomers heerlijk van de zon genieten. De woning is in een 
kindvriendelijke woonwijk gelegen nabij de dorpsvoorzieningen, openbaar vervoer en uitvals
wegen. Kortom, een riante hoekwoning met garage en parkeergelegenheid op eigen 
terrein die u zo kunt betrekken! 

Bwjr.: 1996. Perc.opp.: 220 m². Inh.: ca. 395 m³. Woonopp.: ca. 125 m².

• Royale eengezinswoning (ca. 350 m³). • Balkon en extra dakterras.
• Lichte woonkamer met schuifpui. • Tuin met achterom en stenen frontberging.
• Complete en uitgebreide keuken. • Op loop-/fietsafstand van de binnenstad!
• 4 slaapkamers en nette badkamer. • Bwjr: 1980. Perc: 158 m².  Woon: ca. 120 m².

Hoorn • Oliemolen 79  Biedingen v.a. € 185.000,- k.k.

Kijkdag maandag 7 april van 19.00 tot 20.00 uur.

Kijkdag zaterdag 12 april van 13.00 tot 14.00 uur.

Kijkdag maandag 7 april van 19.00 tot 20.00 uur.

Kijkdag zaterdag 12 april van 16.00 tot 17.00 uur.

Nieuw

Nieuw Nieuw

Nieuw

Nieuwe prijs
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Het ’4x1 Partner Plan’, een voordeel voor consumenten en ondernemers! 

Het Partnerplan
Het Partnerplan bestaat uit een solide samenwerking tussen 4x1 Makelaardij en tal 
van gerenommeerde bedrijven uit de regio WestFriesland. Van keukenspecialist tot 
tuinonderhoud en van openhaarden specialist tot stukadoor en alles wat daar tussen 
zit. Elke deelnemende branche is vertegenwoordigd op basis van exclusiviteit. Het 
breed gedragen partnerplan biedt klanten van 4x1 Makelaardij de mogelijkheid om 
extra korting bij de aangesloten bedrijven te ontvangen. 

Ondernemersvoordeel
4x1 Makelaardij zorgt voor naamsbekendheid van uw onderneming. Uw logo is 
onder andere te zien in onze woningbrochures, op www.4x1.nl en in onze etalage 
aan het Breed te Hoorn. Een samenwerking houdt tevens in dat u adverteert in onze  
4x1 Krant met een bereik van ruim 70.000 huishoudens in deze regio. Daar
naast ontvangen alle aan en verkoopklanten van ons kantoor informatie over uw  

onderneming. Uiteraard volgen wij u via diverse Social Media kanalen zoals Facebook 
en Twitter. Volgt u ons ook? Dan is het bereik des te groter! 

Voordelig voor de klant
We doen graag wat extra voor onze klanten. Door een intensieve samenwerking met 
onze zakenpartners aan te gaan, krijgen onze klanten de mogelijkheid om met 
echte korting bijvoorbeeld een CVketel aan te schaffen of te kiezen voor die mooie 
droomkeuken die men zo graag in de nieuw aangekochte woning wil laten plaatsen. 

Wilt u meer weten over ons partnerplan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 
Wij komen graag bij u langs voor een kennismakingsgesprek. U kunt ons bereiken via 
0229285170 (ook ’s avonds) of info@4x1.nl.

4x1 Makelaardij de 1e stap bij verhuizen!

4x1 Makelaardij beloont u met € 1000,- 

Staat er een woning van 4x1 Makelaardij 
bij u in de buurt te koop? Is deze woning  
wellicht hét droomhuis van uw vrienden, 
familie of collega? Uw nieuwe buurman 
of buurvrouw is geld waard! Wanneer u 
een nieuwe koper aanbrengt maakt u 
kans op maar liefst € 1000,.

Deze actie van 4x1 Makelaardij is uniek. 
Geen boeket of een flesje wijn, maar  
€ 1000, als u de ‘tipgever’ van een 
nieuwe koper bent. Meer dan de moeite 
waard om contact met ons op te nemen. 

We hebben een ruim woningaanbod.  
De kans is groot dat bij u in de straat 
of in uw wijk een huis te vinden 
is met een bord ‘te koop’ 
bij 4x1 Makelaardij. Is dat 
misschien net dat huis 
met de slaapkamers, 
ruime woonkamer en  
goed onderhouden tuin 
waar uw vrienden naar 
op zoek zijn? Aarzel 
dan niet, stel hen op 
de hoogte en meld dit aan 
het team van 4x1 Makelaar
dij. Wanneer zij het huis kopen, 
maakt u kans dat 4x1 Makelaardij u 
met € 1000, beloont voor de moeite die 

u hebt genomen om het huis onder de 
aandacht te brengen.

Weet u een koper voor een woning van 
4x1 Makelaardij bij u in de buurt, neem 
dan contact op met ons kantoor; tele
foon 0229285170.

Onder alle inzendingen wordt 1 winnaar 
getrokken. De winnaar wordt donder
dag 12 juni 2014 bekend gemaakt. 

Deze actie loopt van 5 april t/m 
5 juni 2014.

* vraag naar de voorwaarden

Het is zover. U heeft hèt huis van uw dromen gevonden. Maar een huis  
kopen, hoe pakt u dat eigenlijk aan? 4x1 Makelaardij legt graag uit hoe ook U 
in slechts 5 stappen een woningbezitter kunt zijn!

Stap 1: de bezichtiging
De kans is groot dat u de woning heeft 
gevonden op internet. Aan de hand van 
mooie foto’s en wervende teksten is uw 
interesse gewekt. U wilt de woning graag 
zien! Een afspraak om de woning te bekij
ken, maakt u bij de makelaar waarbij de 
woning  te koop staat. Tijdens de bezichti
ging krijgt u  een verkoopbrochure van de 
woning, met daarin de belangrijkste infor
matie over de woning. U probeert u voor 
te stellen of u hier zou willen wonen. Het 
kopen van een huis is een serieuze aan
gelegenheid en kent ook een aantal ‘spel
regels’. Een aankoopmakelaar kent deze 
regels.  Hij/zij kan u een eerlijk antwoord 
geven op de prijs/kwaliteitverhouding, en 
is bedreven in het voeren van de onder
handelingen. De hulp inschakelen van een 
aankoopmakelaar is dus het overwegen 
waard bij het nemen van een grote beslis
sing als het kopen van een woning.

Stap 2: de keus
De keuze is aan u. Bent u na de bezich
tiging nog net zo enthousiast als toen u 
het huis voor het eerst op internet zag? Er 
zijn veel redenen die mee kunnen spelen 
in de keuze om  wel of niet voor woning te 
kiezen. Deze kunnen persoonlijk van aard 
zijn, maar kunnen ook betrekking hebben 
op de staat van onderhoud van de woning. 
Schakel in deze fase een aantal experts in. 
Middels een bouwkundige keuring kan de 
bouwkundige staat van de woning goed 
worden bepaald.  

Misschien wilt u weten of er verbouwings
mogelijkheden aan de woning zijn en of  
u daar vergunningen voor nodig heeft, 
hiervoor kan een aannemer u van dienst 
zijn. In deze fase schakelt u tevens een 
hypotheekadviseur of de bank in voor een 
gesprek over uw financiële mogelijkheden.

Stap 3: de onderhandeling
Diverse aspecten zijn onderzocht en u bent 
nog steeds enthousiast? Nu is het tijd te 
gaan onderhandelen. Breng een bod uit 
met vermelding van door uw gestelde 
voorwaarde(n). Nu is het afwachten of er 
een tegenvoorstel wordt verwacht of dat 
de verkoper akkoord gaat met uw bod en 
eventuele voorwaarde(n). Juist hier kan een 
aankoopmakelaar goed van pas komen.
 
Stap 4: het (voorlopig) koopcontract
Na de onderhandelingen, waarbij u en de 
verkoper vast beiden wat water bij de wijn 
hebben moeten doen, is een mondelinge 
overeenkomst bereikt. De volgende stap 
betreft de mondeling gemaakte afspraken 
op papier te gaan zetten. De verkopend 
makelaar stelt een voorlopig koopcontract 
op. Hiermee bindt u zich aan de zaken die 
mondeling zijn besproken. Na onderteke
ning heeft u wettelijk gezien nog drie da
gen bedenktijd. Het is raadzaam om een 
makelaar in te schakelen om het koopcon
tract door te nemen op aspecten die in uw 
belang zijn.  

Stap 5: de sleutel
Nu komt de leukste fase: de sleutelover
dracht. Er vindt op de datum van de over
dracht een eindbezichtiging (inspectie van 
de woning) plaats en worden de meter
standen genoteerd. De definitieve afwik
keling van de aankoop van uw droomhuis 
vindt bij de notaris plaats. Na onderteke
ning krijgt u de sleutel van uw woning  
overhandigd en u kunt aan de slag om de 
woning helemaal naar uw smaak in te rich
ten. Veel woonplezier gewenst! 

Hoe koop ik een woning in 5 stappen?

V A C A T U R E

Wilt u uw woning laten verkopen door een makelaar die actief is en die uw woning 
daadwerkelijk verkoopt? Dit is uw kans! Met ruim 10 jaar ervaring in huis inzake 
de woningmarkt van WestFriesland kunt u er op vertrouwen dat u bij ons in goede 
handen bent.

Gezocht:

Woningen in West-Friesland
tussen ca. € 100.000,- en € 600.000,- 

Wat vragen wij? 
• Eengezinswoningen in WestFriesland; 
• De woning dient voorzien te zijn van een achtertuin;
• Minimaal 2 slaapkamers;
• Complete keuken;
• Lichte badkamer;
• Kant en klare woning geen must, wel een pré;

Wat bieden wij? 
• Gecertificeerde en ervaren makelaar;
• 6 dagen per week bereikbaar, ook ’s avonds;
• Goede service; 
• Ruime kennis van de woningmarkt in WestFriesland;
• Optimale communicatie;
• Enthousiaste binnendienst;
• Actief op social media;
• Klantgerichte benadering;
• Goede resultaten;
• Professionele woningfoto’s;
• No cure, no pay.

Wilt u uw woning verkopen en voldoet uw woning aan de kenmerken? Laat u 
dan vrijblijvend informeren door onze makelaars over een reële opbrengst van 
uw woning. Neem vóór 31 mei a.s. contact met ons op via info@4x1.nl of 
0229-285170.
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 Like ons op Facebook

• Ruime eengezinswoning (ca. 350 m³). • Voor- en achterkamer met en suite deur.
• 4 slaapkamers en badkamer. • Tuin zuidoost met berging en achterom.
• Prachtige authentieke details. • Nabij alle stadsvoorzieningen en OV.
• Op een geliefde locatie gelegen. • Bwjr: 1954. Perc: 146 m². Woon: ca. 120 m².

Hoorn • Eikstraat 16  Biedingen v.a. € 225.000,- k.k. 

• Ruime 2/1 kapwoning (ca. 450 m³). • Zonnige tuin met een overkapping.
• Lichte woonkamer en hoekkeuken. • Parkeergelegenheid op eigen terrein.
• 3 slaapkamers en moderne badkamer. • Nabij o.a. diverse dorpsvoorzieningen.
• Praktische bijkeuken en garage. • Bwjr: ‘70/’03. Perc: 230 m². Woon: ca. 135 m².

Hem • Hemmerbuurt 84  Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Nieuwe prijsNieuw

Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen 
Hoe meer woningen wij in de verkoop krijgen hoe meer wij  
kunnen doneren aan Habitat For Humanity. Helpt u ons mee? Bij 
iedere taxatie, aan en verkoopopdracht doneren  wij een bedrag 
voor dit prachtige doel.
Wij zijn hier in november 2013 mee gestart en tot nu toe hebben 
zijn de financiële middelen beschikbaar tot 50% van de woning.

Waarom voor 
Habitat for Humanity?
Edward Roozendaal van 4x1 Makelaardij: 
“Wij wilden een project ondersteunen dat 
zorgt voor gedegen woningen; dat past 
goed bij een makelaarskantoor. Habitat 
for Humanity heeft een werkwijze die 
ons erg aanspreekt: Kleinschalig, directe 
communicatie en er blijft geen geld aan 
de strijkstok hangen. Deze punten zijn 
voor ons belangrijk en die vonden we in 
deze samenwerking.” 

4x1 bouwt in Roemenië voor het gezin van Constantin en Ana
Constantin en Ana hebben 2 kinderen, Denisa en Darius. Toen ze trouwden, in 1999, 
wilden ze graag een eigen huis, maar ze hadden geen onderpand waarmee ze een 
huis konden kopen en ook bij een bank konden ze niet aankloppen, omdat hun in
komens niet hoog genoeg waren. Diverse jaren hebben zij bij familie gewoond. Op 
dit moment wonen zij in een zeer kleine ruimte (17 m²) op de 11e verdieping van een 
flat. De woonomstandigheden zijn slecht. En daarom vroegen zij hulp van Habitat 
for Humanity in Cluj. 

In de zomer van 2010 hebben ze 100 uur vrijwillig meegebouwd aan huizen van 
andere families, ze hadden toen nog geen garantie dat ze in aanmerking kwamen 
voor een eigen Habitat Huis. Inmiddels weten ze dat wel zeker en worden hun in
spanningen beloond: ze komen in aanmerking voor een huis. Constantin en Anna  
zijn blij dat ze na al die jaren nu een degelijk, betaalbaar huis krijgen en zijn klaar 
om hun nieuwe leven te starten in hun Habitat huis!  

Zoals hen zijn er vele gezinnen in Cluj die Habitat graag 
een nieuwe toekomst zou geven door het bouwen van 
een nieuw huis. 4x1 Makelaardij wil deze mensen graag 
helpen en bouwt huizen via Bouw Mee. Dankzij de op
brengst van deze virtuele huizen krijgen Constantin en 
Ana een nieuw huis, een nieuwe toekomst! De bouw kunt 
u volgen op de website:

http://www.buildwithme.org

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: 15 juni 2014.

Doneer op dit huis

41%
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®

• 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

Jan Reek
natuursteen

www.janreek.nl
Neutronweg 9 • 1627 LG Hoorn • T 0229-210341
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur·Zaterdag 9.00-16.00 uur

Binnenvloeren
Buitenvloeren

Traptreden
Tuintafels

Gevelbekleding
Gedenktekens

natuursteen

AANRECHTBLADEN
IN NATUURSTEEN EN COMPOSIET

Laat nu uw zonnepanelen reinigen!

Schone zonnepanelen hebben
meer rendement!

Bel voor meer informatie:

06-43 1971 00

Oosterblokker 10,
Oosterblokker.

Tel.: 0229 262 275
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Bezoek ons op Breed 3a te Hoorn

Uw woning succesvol verkopen? Bel ons!

Zwaag • Paaldijk 43 Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Riante hoekwoning met uitgebouwde woonkamer, luxe keuken, 4-5 slaapkamers, 
complete badkamer en parkeergelegenheid op eigen terrein. De woning is voorzien van 
een ruime en lichte woonkamer met hardhouten tuindeuren. Aan de voorzijde treft u de luxe 
keuken met inbouwapparatuur. Op de 1e verdieping zijn 3 slaapkamers en de complete bad
kamer. 2e verdieping met 4e5e (slaap)kamer. 3e verdieping met bergzolder. Zonnige tuin met een 
tuinberging en een achterom. Er is parkeergelegenheid op eigen terrein. Aan de voorzijde zijn 
er geen directe overburen. De gehele woning is in moderne kleurstelling afgewerkt. De woning 
is gelegen op korte afstand van de supermarkt, scholen, openbaar vervoer en uitvalswegen. De 
binnenstad van Hoorn en de A7 zijn op korte afstand van deze woning gelegen. Bent u op zoek 
naar een kant en klare woning in de wijk Bangert & Oosterpolder? Mis dit dan niet! 

Bwjr.: ca. 1907. Perc.opp.: 91 m². Inh.: ca. 350 m³. Woonopp.: ca. 100 m².

Hoorn • Pissarrohof 45  Biedingen v.a. € 229.000,- k.k.

Ruime jaren ’30 2/1 kapwoning met garage, uitgebouwde woon-/eetkeuken, 3-4 slaap-
kamers en zonnige tuin op het zuidwesten. De woning is v.v. een ruime en lichte  
woonkamer. Aan de achterzijde is de uitgebouwde woon/eetkeuken met een moderne 
keuken opstelling. De aangebouwde garage is o.a. voorzien van een keukenblok en een stalen 
kanteldeur. Voor de garage is er parkeergelegenheid voor 2 auto’s. Op de 1e verdieping zijn  
3 slaapkamers en de nette badkamer. Via de vaste trap bereikt u de 2e verdieping met een Velux 
dakraam. U heeft de mogelijkheid om op deze verdieping een 4e slaapkamer te realiseren.  
De zonnige tuin is voorzien van een houten berging en een elektrisch zonnescherm. De wo
ning is nabij winkels, scholen, openbaar vervoer, de voetbalvelden en uitvalswegen gelegen. 
Zoekt u een riante 2/1 kapwoning met garage en zonnige tuin? Dit is uw woning!

Bwjr.: 1999. Perc.opp.: 213 m². Inh.: ca. 450 m³. Woonopp.: ca. 135 m².

• Prachtige 2/1 kapwoning (ca. 445 m³). • Zonnige tuin v.v. een achterom en tuinhuis.
• Ruime woonkamer en luxe keuken. • Parkeergel. op eigen terrein voor 2 auto’s.
• Extra tuin- en/of eetkamer. • Meubels overzetten en wonen!
• 4 slaapkamers en luxe badkamer. • Bwjr: 2002. Perc: 316 m². Woon: ca. 130 m².

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

• Prachtig herenhuis (ca. 465 m³). • In hartje centrum van Enkhuizen.
• Splitlevel woongedeelte. • Loopafstand van alle stadsvoorzieningen.
• Fraaie woonkeuken met inbouwapp. • Dit moderne herenhuis is zo te betrekken!
• 3 slaapkamers en nette badkamer. • Bwjr: 2002. Perc: 113 m². Woon: ca. 140 m².

Enkhuizen • Kuipersdijk 10  Biedingen v.a. € 299.500,- k.k.

• Vrijstaande woning (ca. 360 m³). • Riante tuin met berging en achterom.
• Lichte, L-vormige woonkamer. • Nabij o.a. alle stadsvoorzieningen en de A7.
• Hoekkeuken met toegang tot tuin. • Wonen op een toplocatie in Hoorn? Het kan!
• 4 slaapkamers en badkamer. • Bwjr: 1959. Perc: 383 m². Woon: ca. 100 m².

Hoorn • Willemsweg 17   Biedingen v.a. € 280.000,- k.k.      

• Vrijstaande woning (ca. 425 m³). • Luxe hoekopgestelde keuken.
• Inpandige garage met oprijpad. • Aan doorgaand vaarwater gelegen.         
• Uitgebouwde woon-/eetkeuken. • Prachtig aangelegde tuin (2008).
• Royale badkamer en 3 slaapkamers. • Bwjr: 1996. Perc: 328 m². Woon: ca. 130 m².

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

Kijkdag zaterdag 12 april van 11.00 tot 15.00 uur

Kijkdag zaterdag 12 april van 11.30 tot 12.30 uur

Nieuw Nieuw

Nieuwe prijs
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Waarschap 50
Zwaag

Deze bijzondere woning 

werd in 2008 gebouwd. 

Bij de afwerking konden in 

overleg met de aannemer 

de wensen van de bewoners 

worden waargemaakt.  

Het werd een woning die 

net even iets anders aanvoelt 

dan de gemiddelde woning 

in de wijk. Ruimte, licht 

en speelsheid zijn de kern

waarden die van dit huis een 

droomhuis maken. 

Deze woning ligt op een 

fantastische locatie in de 

wijk Bangert & Oosterpolder. 

Vanuit de woning heeft u een 

prachtig vrij uitzicht.

Ons Droomhuis

Onze ruime woonkamer, waarin we heerlijk relaxen

De keuken is door een 

professionele kok bedacht

In deze badkamer voelt u zich in een 5-sterren hotel

’s Middags of s’ Avonds 

er is altijd wel een plekje 

in de zon 

Deze mooie slaapkamer 
heeft een Frans balkon 

Vanuit de ruime hal en gang kom je in de woonkamer met open keuken. De woonkamer heeft de maximale grootte 
voor dit type huizen. De keuken is door een professionele kok bedacht, met de hand gemaakt en heel huiselijk  
ingericht. Het werkblad is van prachtig notenhout en heeft een gedeelte waar aan gegeten kan worden met vier mensen.  
In het midden van de keuken bevindt zich het kook en het spoeleiland. Het kookeiland bestaat uit 4 gaspitten.  
De keuken is werkelijk van alle gemakken voorzien: koelkast, vriezer, (stoom)oven, magnetron en vaatwasmachine. 
In het spoeleiland is een Quooker geplaatst. Kokend water uit de kraan, ideaal om snel een kopje thee of een soepje 
te fabriceren.

De heerlijk ruime woonkamer (ca. 47 m²) biedt genoeg plaats om te eten, te relaxen en te werken. Door de bijzondere 
dakramen is de kamer extra licht en kun je op onbewolkte nachten heerlijk naar de sterren kijken. Het massieve noten
houten parket is professioneel gelegd en geeft de woonkamer een warme huiselijke uitstraling.

Vanuit de woonkamer is via de openslaande deuren de ruime tuin te bereiken. In de zomer kun je na een drukke werkweek 
heerlijk met een wijntje op de veranda zitten. In de flinke schuur kun je (brom)fietsen, tuinmeubelen en (tuin)

gereedschap opbergen. Ook aan de voorzijde van het huis is nog een kleine tuin. De vele fruitbomen rondom 
het huis geven een landelijke uitstraling. Omdat het een hoekwoning betreft is de tuin rondom zonnig en kun je 
altijd wel een plekje in de zon vinden en genieten van het prachtige uitzicht.

Gelijkvloers, direct aan de woonkamer is er nog een andere grote multifunctionele ruimte, te gebruiken als  
hobbykamer, maar door de aanwezigheid van een douche en wc ook te gebruiken als slaapkamer of gastenverblijf. 
De ruimte heeft een eigen buitendeur en is daarmee ook uitermate geschikt als praktijkruimte voor bijvoorbeeld 
fysiotherapie. Ook vanuit deze ruimte kunt u de tuin bereiken.

Op de 1e verdieping zijn 2 slaapkamers. De ouderslaapkamer is de parel op de kroon. Door de prachtige open 
badkamer en suite heeft dit gedeelte van het huis veel weg van een 5sterrenhotel. De kamer is groot, licht en voor

zien van een vaste ruime kastenwand in de inloopkast. De badkamer is voorzien van een dubbele wasbak, een inloop
douche en een vrijstaand bad. De wanden zijn met waterafstotend materiaal afgewerkt, dus zeer onderhoudsvriendelijk. 

De 2e slaapkamer is over de hele breedte van de woning gelegen. Dit waren oorspronkelijk twee slaapkamers maar door 
het samentrekken is een grote lichte ruimte ontstaan. Aan de ene kant van de kamer is er ruimte voor een groot bed terwijl 
je aan de andere kant kunt werken en/of relaxen. Via een vaste trap komt u op de 2e verdieping. Hier bevindt zich een 

zeer ruime 3e slaapkamer, een badkamer en een wasruimte. Op een mooie zomerdag kun je de deur naar het Frans 
balkon open zetten en genieten van het mooie vrije uitzicht. Ook is er een ruime zolderberging voor opslag. 

De woning staat in de jonge wijk Bangert & Oosterpolder in Zwaag. Je bent binnen enkele minuten op de A7 
naar Amsterdam of Leeuwarden. Op een zomerse dag kun je met de fiets naar één van de vele terrasjes in het 
centrum van Hoorn. Liever boodschappen doen te voet? Dat kan ook. De wijk beschikt over een supermarkt, maar 
ook voorzieningen als een school en een kinderdagopvang zijn voorhanden. 

De woning staat te koop voor een vraagprijs van € 315.000,- k.k. 
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Bezoek ons op Breed 3a te Hoorn

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, fi guurglas en spiegels.

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

tel. 0228 - 568 040  www.vanwijte.nl
• 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

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

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
WWW.PRANGERLOODGIETERSBEDRIJF.NL

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

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

Meer dan alleen belastingadvies

WWW.VERMEERBEVEILIGING.NL

• Inbraakdetectie
• Camerabewakingssystemen
• Toegangscontrole
• Branddetectie

De Oude Veiling 46 
1689 AB  Zwaag 
Tel. 0229-271378 
Fax.  0229-274183             
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 Like ons op Facebook

• Ruime, vrijstaande woning (450 m³). • Doorzonwoonkamer met serre.               
• Slaap- en badkamer op begane grond. • 4 slaapkamers en dakterras op het zuiden.
• Op 825 m² eigen grond gelegen. • De woning dient te worden gemoderniseerd.  
• Diepe tuin (30 m) en houten garage. • Bwjr: 1917. Perc: 825 m². Woon: ca. 125 m².

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

• Prachtig, luxe appartement (ca. 425 m³). • Riant dakterras (ZW), 2-3 slaapk. en 2 badk.
• Riante woonkamer en woon-/eetkeuken. • Afgewerkt met sfeervolle authentieke details.
• Zowel via lift als trap te bereiken. • Servicekosten ca. € 246,- per maand.
• Wonen in hartje centrum, het kan! • Bwjr: 1650/2002. Woon: ca. 170 m².

Hoorn • Nieuwstraat 13a  Biedingen v.a. € 325.000,- k.k.

• Riante vrijstaande woning (ca. 560 m³). • Bg v.v. Belgisch hardsteen met vloerverw.
• Luxe keuken met inbouwapparatuur. • Zonnige achtertuin met overkapping.
• Moderne, complete badkamer. • U zult versteld staan van de luxe!
• Aanpandige, geïsoleerde garage. • Bwjr: 2003. Perc: 306 m². Woon: ca. 160 m².

Hoorn • John Raedeckerhof 103 Vraagprijs € 345.000,- k.k.

• Vrijstaande stolpboerderij (ca. 1950 m³). • Op ruim 4100 m² eigen grond.
• 6 slaapkamers en 2 badkamers. • Nabij dorpsvoorz., OV en de N506.
• Tuinkamer, woon-/eetkeuken en kelder. • U zult versteld staan van de ruimte!
• Garage met hardhouten (Dars)deuren. • Bwjr: 1848. Perc: 4110 m². Woon: ca. 400 m².

Venhuizen • De Buurt 48  Vraagprijs € 698.000,- k.k.

• Royale vrijstaande woning (ca. 600 m³). • Inpandige garage en parkeergelegenheid.
• Ruime woonkamer, luxe keuken (’11). • Prachtige en zonnige tuin.
• Woon-/eetkeuken met erker. • U kunt deze woning zo betrekken!
• 4 ruime slaapkamers en badkamer. • Bwjr: 1992. Perc: 327 m². Woon: ca. 185 m².

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

• Vrijstaande woning (ca. 595 m³).  • Slaap- en badkamer op de begane grond.
• Inpandige garage en bijkeuken. • Prachtige volwassen tuin op het zuiden. 
• Totaal 5 slaapkamers en 2 badkamers. • Nabij o.a. winkels, scholen en NS-Station. 
• Beschutte voortuin met oprijpad. • Bwjr: 1978. Perc: 616 m². Woon: ca. 170 m².

Hoogkarspel • ‘t Olver 9  Vraagprijs € 329.000,- k.k. 

Hoorn • Binnenluiendijk 7 Vraagprijs € 375.000,- k.k.

Wonen in hartje centrum met een fantastisch uitzicht, wie wil dat nou niet? Royaal 
appartement op de begane grond, 1e en 2e verdieping met eigen parkeerplaats, 2 slaapkamers, 
balkon en dakterras. Het appartement is zowel via de eigen entree als via de gezamenlijke 
entree te bereiken. Op de begane grond bevindt zich een ruime kantoor/bergruimte. Op de 
1e verdieping treft u de royale woonkamer met twee dubbele openslaande deuren en een 
balkon. Aan de achterzijde is de woon/eetkeuken met een hoekkeuken en toegang tot het 
dakterras. Op de 2e verdieping zijn 2 ruime slaapkamers en de nette en ruime badkamer. Op de 
begane grond bevindt zich een parkeergarage met een eigen parkeerplaats. Het appartement 
is gelegen in hartje centrum van Hoorn op loopafstand van alle stadsvoorzieningen, openbaar 
vervoer en de haven. Verder zoeken is niet nodig, benut nu deze unieke woonkans!
 
Bwjr.: 1999. Inh.: ca. 400 m³. Woonopp.: ca. 150 m². Servicekosten ca. € 253,- p.m.

Nieuw

Nieuw Nieuw

Nieuw
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Bel Edward of Corné
voor de verkoop van 

uw woning!

Verkocht

Hoorn • Brik 42

Verkocht

Zwaag • Ridderspoor 65

Verkocht

Avenhorn • Kolblei 101

Verkocht

Grootebroek • Molenbuurt 4

Verkocht

Zwaag • Stolphoeve 18

Verkocht

Zwaag • Paaldijk 76

Verkocht

Enkhuizen • Ridderstraat 53

Verkocht

Grootebroek • Schouw 65

Verkocht

Enkhuizen • Gruttolaan 14

Verkocht

Zwaag • Paaldijk 202

Verkocht

Hoorn • Appelhaven 6f

Verkocht

Hoorn • Koperslager 19

Verkocht

Medemblik • Gildelaan 63

Verkocht

Hoorn • Bertus Aafjeshof 189

Verkocht

Bovenkarspel • Murillostraat 20

Verkocht

Grootebroek • Meidoornlaan 42

Verkocht

Hoorn • De Wieken 76

Verkocht

Blokker • Brouwhuis 27

Verkocht

Bovenkarspel • De Bouw 63

Verkocht

Medemblik • Goudsmidsgilde 12

Verkocht

Medemblik • Bootsman 1

Verkocht

Zwaag • Kamille 64

Verkocht

Hoorn • Lijndraaier 54

Verkocht

Bovenkarspel • Houtzaagmolensingel 77


