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Het 1e huis in Roemenië kan worden gebouwd! 
Op 1 november 2013 zij wij via Habitat for Humanity gestart met de actie  

‘U een huis, zij een huis’. Bij iedere verkoop-, aankoop- of taxatieopdracht 

droegen wij een bedrag af aan Habitat for Humanity. Dit bedrag kwam ten 

goede aan ons nieuw te bouwen huis in Roemenië.

Nu, precies 1 jaar later is de financiële realisa
tie van het eerste huis voltooid. Diverse klanten 
en relaties van 4x1 Makelaardij hebben positief  
gereageerd op dit initiatief en mede daardoor 
hebben wij besloten om het project in 2015  

voort te zetten. Het zou 
toch fantastisch zijn als wij 
in 2015 weer een gezin blij 
kunnen maken met een vei
lig dak boven hun hoofd. Iets wat voor ons zo 
vanzelfsprekend is, maar voor vele mensen in het 
arme Roemenië een vorm van pure luxe is. 

Helpt u ons mee? 

Klant aan het woord

Dit makelaarskantoor steekt er met kop en 
schouders boven uit!

Wij hebben de afgelopen jaren 
gekeken welke makelaardij crea
tief en snel zijn woningen heeft 
verkocht. De keuze voor 4x1 ma
kelaardij was snel bepaald. Vanaf 
de eerste afspraak zijn Corné van 
Dis en zijn team snel in actie ge
komen. Het resultaat: de woning was binnen een maand verkocht. 
Wij hebben geconstateerd dat vooral communicatie en daadkracht 
hoog in het vaandel staan. Corné heeft zelfs tijdens zijn vakantie 
gebeld om te vertellen dat de woning daadwerkelijk was verkocht 
(dit wordt door ons zeer gewaardeerd). De medewerkers van de 
makelaardij hebben zowel met ons als met de kopers van de wo
ning op een prettige wijze contact onderhouden. Als kers op de 
taart was Corné tevens bereid een avond met ons aan tafel te gaan 
zitten om de eventuele aankoop van een nieuwe woning door te 
spreken. Voor ons is het niet de eerste maal dat wij met een make
laar te maken hebben gehad. Echter deze makelaar steekt er met 
kop en schouders boven uit.  

Groet, Carla Mulder
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Wie is voor u de 
beste makelaar?

Wanneer u uw woning gaat 
verkopen, maar ook wanneer  
u een woning gaat kopen, 
heeft u een goede makelaar 
nodig. Hoe vindt u nu juist 
die makelaar die goed is, u 
begrijpt en doet wat u van 
hem verwacht? 
Op ‘Wie is de Beste Makelaar’ 
hebben anderen ons beoor
deeld. Nieuwsgierig? 

Meer klantreacties 
op pagina 5

✂

✂

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

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

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

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

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

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

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

De Goorn • Rondeel 28
Bieden v.a. € 159.500,- k.k.

Nieuw

Kijkdag za. 22 nov. 14.30 -15.30 uur.

Medemblik • Kaapstander 36
Bieden v.a. € 167.500,- k.k.

Nieuw

Kijkdag za. 22 nov. 11.30 -12.30 uur.

Verkocht

Doe mee en maak 
kans op een lunch 
t.w.v. € 20,- voor 
2 personen 
bij de Rooie kip.

Woningmarkt in duidelijk herstel
De eerste positieve cijfers waren 

voornamelijk afkomstig uit de 

Randstad, maar sinds kort is het 

ook in West-Friesland te merken: 

de woningmarkt herstelt zich! 

Het aantal verkochte woningen 

is aan het stijgen en de periode 

dat een woning te koop staat 

loopt langzaam terug.

Ook het vertrouwen in de woning
markt groeit. Waar eigenaren tot 
voor kort nog twijfelden over de 
verkoop van hun woning, zet een 
steeds grotere groep nu toch de 
stap om de woning in de verkoop 
te zetten. 

Een slimme zet, want de huidige 
balans is gunstig voor zowel de 
verkopende als de kopende par
tij. De koper heeft nog steeds 
voldoende keus op de huidige 
woningmarkt. Daarom is het be
langrijk om de woning te presen
teren voor de juiste prijs: actueel 
en marktconform. Daarbij dient 
de woning goed onderhouden en 
netjes afgewerkt te zijn om de 
meest reële kans te hebben op 
een marktconforme opbrengst en 
een vlotte verkoop.

Wij spelen in op de merkbare 
stijging van de woningverkoop. 

Zo organiseren wij onder andere 
extra kijkdagen, waardoor de wo
ningen zo optimaal mogelijk in 
de spotlights geplaatst worden. 
Nèt dat stapje extra dat ervoor 
zorgt dat de woning niet aan de 
aandacht van de potentiële koper 
ontsnapt. 

Dat we het 3e kwartaal hebben 
afgesloten met de beste verkoop
resultaten tot nu toe (sinds de  
oprichting in 2008) is dan ook  
helemaal niet gek! 

Profiteer van dit succes en 
kies voor 4x1 Makelaardij!

Team 4x1 Makelaardij v.l.n.r.: Helma Kuipers, Edward Roozendaal, Leonie Hoff, Corné van Dis en Annemarie Kat

Lees verder op pagina 12

Lees verder 
op pagina 19

Hoorn • Kinderbalk 37 
Vraagprijs € 249.000,- k.k. 

Nieuw

Kijkdag za. 22 nov. 16.00 -17.00 uur.

Hoorn • Jeudje 19 
Vraagprijs € 249.000,- k.k. 

Nieuw

Kijkdag za. 22 nov. 11.30 -12.30 uur.
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Bezoek ons op Breed 3a te Hoorn

‘Geniet zonder Limiet’ bij Restaurant d’Olifant
Een avond a la carte dineren met een keuze uit ruim 25 ver schillende voor-, 
hoofd- en nagerechten van een spe ciale menukaart, op mooi opgemaakte 
borden, aan tafel geserveerd. Dat is mogelijk bij Restaurant d’Olifant aan 
de Middenweg 55 in Heerhugowaard. 

Voor een bedrag van 25 euro per persoon kunt u bij het restaurant genieten van de 
uiteenlopende gerechten van de ‘Geniet zonder Limiet’ kaart. ‘het zijn gerechtjes die 
groter zijn dan tapas, maar kleiner dan een voorgerecht,’ legt het team van d’Olifant 
uit. Het aantal gangen is onbeperkt. Op de speciale menukaart staan vlees, vis en 
vegetarische gerechten waar men uit kan kiezen. Van een Tomatenpaprikasoep met 
een kaas krokantje tot flinterdunne rosbief met linguine, kappertjes en basilicum.

U kunt van woensdag tot en met zondag vanaf van 17.00 tot 23.00 uur onbeperkt 
gerechten bestellen van het ‘Geniet zonder Limiet’ menu. Naast deze speciale kaart, 
biedt d’Olifant ook nog de ‘gewone’ a la carte kaart. Meer informatie over d’Olifant 
is te lezen op www.restaurantdeolifant.nl. 

Een tafel reserveren kan via 0725711818 of via info@restaurantdeolifant.nl.

Installatiebureau Rutgers 
Postbus 1 
1695 ZG Blokker
Tel. 0229 - 261668 - Fax. 0229 - 261983
info@rutgers-bv.nl - www.rutgers-bv.nl

CV-ketels met hoge korting!
Tijdelijk van 1 oktober tot en met 31 december 2014
CV-ketels met hoge korting!CV-ketels met hoge korting!CV-ketels met hoge korting!CV-ketels met hoge korting!

www.ketelmania.nl

Bel voor een scherpe aanbieding met 0229-261668 of kijk op www.rutgers-bv.nl 

Remeha Tzerra

125,-
KORTING

Remeha Calenta

150,-
KORTING

Onze monumentale stolp boerderij is ideaal voor feesten en bruiloften. 
Er is ruimte voor muziek en dans. Bij mooi weer kunt u ook het terras gebruiken. 
Sfeer en intimiteit worden gewaarborgd. 
Vraag onze zeer scherp geprijsde offerte aan. Deze maken wij voor u op maat, zoals u het wenst.
Wij adviseren u graag hierover.

Restaurant d’Olifant 
Middenweg 55 - 1703 RB  Heerhugowaard - tel. 072-5711818
info@restaurantdeolifant.nl - www.restaurantdeolifant.nl

Restaurant d'Olifant2.indd   1 11-12-2006   08:18:10
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Het aantrekken van de woningmarkt is op 
dit moment één van de meest besproken 
fi nanciële trends. Wij merken dat er veel 
klanten zijn die rondlopen met vragen op 
dit vlak. 

Is dit voor mij het juiste moment om een 
huis te kopen? Of is het juist slimmer om 
mijn huidige woning te verbouwen? 

Huis kopen? 
Als u erover denkt om een huis te kopen 
dan is dit om meerdere redenen gunstiger 

dan een aantal jaren geleden. De huizen-
markt lijkt weer tot rust te zijn gekomen, 
de overdrachtsbelasting is defi nitief 
verlaagd van 6% naar 2% en daarbij 
schommelt de hypotheekrente nu rond 
3,5%. Dit is historisch laag; in 2009 was 
de hypotheekrente ongeveer 5,5%. 

Tijdelijk goedkoop verbouwen
Bent u van plan om uw woning op te frissen
of misschien wel om groots te verbouwen? 
Misschien is het, dankzij de tijdelijke 
btw-verlaging, nu wel het juiste moment 

om dit te doen. Bij renovatie en herstel 
van een woning ouder dan twee jaar, 
geldt tijdelijk het lage btw-tarief van 6%. 
De invoering van deze verlaging naar 6% 
was bedoeld om de bouw- en woningmarkt 
te ondersteunen en om de bouwsector 
een impuls te geven. De overheid heeft 
besloten deze tijdelijke btw-verlaging te 
verlengen tot 1 juli 2015. Daarna betaalt u 
weer het gebruikelijke btw-tarief van 21%. 

Schenkingsvrijstelling
Ontvangt u vóór 1 januari 2015 een 
schenking en gebruikt u dit geld voor 
de afl ossing van uw hypotheek, of voor 
de aankoop, onderhoud of verbetering 
van uw eigen woning? Dan kunt u
gebruik maken van de verhoogde 
schenkings vrijstelling. 

Dit houdt in dat u over maximaal € 100.000,- 
geen schenkbelasting hoeft te betalen. 
Het maakt daarbij niet uit wie de 
schenking doet; er hoeft geen familie-
relatie te bestaan tussen u en degene die
u een bedrag schenkt. 

Wij helpen u graag 
Zoals 4x1 Makelaars meer doet dan 
verkopen, zo gaat Univé verder dan 
verzekeren. Wij besteden ruimschoots 
aandacht aan uw persoonlijke situatie 
en wensen, zodat u de juiste keuzes 
kunt maken. 

Onze Financieel specialisten, Paul Kochx 
en Menno Ligthart, komen graag bij 
u langs om met u te spreken over de 
mogelijkheden.

Daar plukt ú de vruchten van!

Wilt u meer informatie? 
Vraag ons gerust om advies. 
U vindt ons in Hoorn aan het 
Breed 5   T (0229) 75 34 00Erkend hypotheekadviseurs: Menno Ligthart en Paul Kochx

Verbouwen, kopen of aflossen, 
welke keuze maakt u?

www.unive-hoorn.nl
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4x1 Makelaardij, de 1e stap bij verhuizen!

2-kamer appartement met moderne hoekkeuken, luxe badkamer en zonnig balkon 
op de 1e verdieping. Boven het winkelcentrum De Huesmolen nabij openbaar vervoer en de 
binnenstad van Hoorn. Een prachtige woonkans voor starters of alleenstaanden! 
Bwjr.: 1979.  Inh.: ca.160 m³. Woonopp.: ca. 60 m². Servicekosten ca. € 93,- p.m.

Hoorn • De Huesmolen 105  Biedingen vanaf € 100.000,- k.k.

Riante hoekwoning met 4 slaapkamers en een zonnige tuin op het zuiden aan water. 
Tuingerichte woonkamer en keuken, 4 slaapkamers, badkamer. Stenen berging. Rustig gele
gen, nabij dorpsvoorzieningen. Een woning om naar eigen wens op te knappen.  
Bwjr.: ca. 1973  Perc.opp.: 220 m². Inh.: ca. 315 m³. Woonopp.: ca. 105 m².

Oostwoud • Pletering 63  Biedingen vanaf € 125.000,- 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, OV en Het Streekbos. Prachtige woonkans!
Bwjr.: 1986. Perc.opp.: 117 m². Inh.: ca. 300 m³. Woonopp.: ca. 90 m².

Enkhuizen • Jan Gooskaai 12  Biedingen vanaf € 135.000,- k.k. 

Prachtige woonkans, mis dit niet! Ruime hoekwoning met moderne keuken. Tuin
gerichte woonkamer, 3 slaapkamers, dakkapel en nette badkamer. Zonnige tuin (west) met 
achterom. Zowel een stenen berging als een houten berging. Nabij o.a. OV en winkels.
Bwjr.: 1980. Perc.opp.: 143 m². Inh.: ca. 250 m³. Woonopp.: ca. 85 m².

Zwaag • Kosterstuin 186  Vraagprijs € 145.000,- k.k.

Keurig en modern afgewerkt 3-kamer appartement op de 2e en 3e verdieping. Woon
kamer met loggia, ruime keuken met inbouwapparatuur, moderne badkamer (2011) en  
2 slaapkamers. Eigen fietsenberging. Centraal gelegen t.o.v. winkels, OV en uitvalswegen.
Bwjr.: 1986. Inh.: ca. 240 m³. Woonopp.: ca. 90 m². Servicekosten: € 134,- per maand.

Hoorn • Reiger 74  Biedingen vanaf € 119.500,- k.k.

Ruime eengezinswoning met stenen frontberging, 4 slaapkamers en tuin op het 
westen. Tuingerichte woonkamer, keuken met inbouwapparatuur en badkamer. Zonnige tuin 
aan het water. In een rustig hofje gelegen. Nabij dorpsvoorzieningen en uitvalswegen.
Bwjr.: 1978. Perc.opp.: 141 m². Inh.: ca. 315 m³. Woonopp.: ca. 110 m².

Midwoud • Breed 4  Biedingen vanaf € 134.500,- k.k. 

Modern en ruim appartement met luxe keuken, zonnig balkon en eigen parkeer-
plaats. Ruime, lichte woonkamer, moderne badkamer en slaapkamer (2e mog.). Zowel via 
de lift als de trapopgang te bereiken. Nabij winkelcentrum de Vijverhof, OV en uitvalswegen.
Bwjr.: 2004. Inh.: ca. 210 m³. Woonopp.: ca. 70 m². Servicekosten: ca. € 90,- p.m.

Avenhorn • Grondel 19  Biedingen vanaf € 139.500,- k.k. 

Ruime eengezinswoning met 4 slaapkamers, zonnige tuin (ZO) met achterom en ber-
ging. Doorzon woonkamer met kunststof schuifpui, keuken, bijkeuken en nette badkamer. 
Nabij dorpsvoorz., bushalte en uitvalswegen. Op sommige punten te moderniseren.
Bwjr.: 1973. Perc.opp.: 169 m². Inh.: ca. 350 m³. Woonopp.: ca. 120 m².

Nibbixwoud • Cunerastraat 40  Vraagprijs € 147.500,- k.k.

Nieuw

Nieuw

Nieuw Nieuw

Nieuwe prijs
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Bezoek ons op Breed 3a te Hoorn

Uw woning succesvol verkopen? Bel ons!

Scherp geprijsde hoekwoning met 4 slaapkamers en tuin met achterom. Ruime en 
lichte woonkamer, nette keuken, dakkapel en badkamer. De tuin is v.v. een stenen berging en 
een grote houten berging. In een kindvriendelijke wijk en dichtbij o.a. OV en winkels.
Bwjr.: 1982. Perc.opp.: 119 m². Inh.: ca. 320 m³. Woonopp.: ca. 110 m².

Zwaag • Waterkers 19  Biedingen vanaf € 149.000,- k.k. 

Aan de lintbebouwing op de Kerkebuurt in Berkhout ligt deze royale kavel van ca. 700 
m² met een tuinligging op het zonnige zuiden. De kavel is over het te bebouwen gedeelte 
12,5 meter breed. Bovendien is het bespreekbaar om de kavel uit te breiden naar max. ca. 3500 m²!  
Uitbreiding met zo’n 500 m² incl. bestaande schuur is ook bespreekbaar.

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

Ruime eengezinswoning met slaap- en badkamer op de begane grond, 4 slaap-
kamers en zonnige tuin op het zuiden. Aangebouwde keuken, totaal 5 slaapkamers en 
2 badkamers. Op korte afstand van winkels, scholen, OV en uitvalswegen. Pak nu deze kans!
Bwjr.: 1963 Perc.opp.: 148 m². Inh.: ca. 300 m³. Woonopp.: ca. 110 m².

Enkhuizen • Piet Rodenburgstraat 11  Biedingen vanaf € 150.000,- k.k.

Ruim en modern afgewerkt appartement dat u zo kunt betrekken. Zowel met de lift 
als de trapopgang bereikbaar. Ruime woonkamer, luxe hoekkeuken met inbouwapp., 2 slaap
kamers, badkamer en bergzolder. Zonnig balkon. Nabij supermarkt, OV en uitvalswegen.
Bwjr.: 2007. Inh.: ca. 205 m³. Woonopp.: ca. 75 m². Servicekosten: ca. € 113,- p.m.

Wognum • Vossestaart 18  Biedingen vanaf € 156.500,- k.k.

Ruim appartement op een unieke locatie en op de begane grond. Lichte woonkamer, 
keuken, 1 slaapkamer mog. voor 2e en badkamer. Zonnig terras (ca. 12 m²). Gezamenlijke 
fietsenberging, entree met intercom en eigen berging. Appartementencomplex voor 55+ers.
Bwjr.: 1986. Inh.: ca. 210 m³. Woonopp.: ca. 80 m². Servicekosten: € 150,- per maand.

Hoorn • Lambert Meliszweg 7  Vraagprijs € 149.500,- k.k.

Ruim en modern afgewerkt appartement met garage en 2 slaapkamers op de 1e 
verdieping. Zowel via de lift als de trapopgang te bereiken. Ruime woonkamer, hoekkeuken, 
balkon en badkamer. In hartje centrum op loopafstand van alle stadsvoorzieningen.
Bwjr.: 1998. Inh.: ca. 180 m³. Woonopp.: ca. 70 m². Servicekosten: ca. € 71,- p.m.

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

Keurige eengezinswoning met 4 slaapkamers, moderne badkamer en zonnige tuin. 
Ruime woonkamer met erker en een schuifpui. Hoekkeuken en moderne badkamer. Zonnige 
tuin met achterom, een berging en een kweekkas. Nabij diverse voorzieningen.
Bwjr.: 1986. Perc.opp.: 139 m². Inh.: ca. 375 m³. Woonopp.: ca. 115 m².

Hoorn • Rietzanger 86  Biedingen vanaf € 154.500,- k.k.

Ruime maisonnette met 2 balkons en een fantastisch uitzicht over het IJsselmeer. 
Ruime woonkamer, hoekkeuken met inbouwapparatuur, 2 slaapkamers en badkamer.  Berging 
op de begane grond. Zeer centraal gelegen t.o.v. winkels, OV en uitvalswegen.
Bwjr.: 1979. Inh.: ca. 290 m³. Woonopp.: ca. 100 m². Servicekosten: € 75,- per maand.

Hoorn • Houtzaagmolen 70  Biedingen vanaf € 157.500,- k.k. 

Nieuw

Nieuw Nieuw

Nieuw

Kijkdag zaterdag 22 november van 16.00 tot 17.00 uur
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En toen kon 
de vlag uit!

Corné van Dis was erin geslaagd ons huis te 

verkopen. Onvermoeid en altijd goed gemutst 

was hij er om belangstellende bezoekers rond 

te leiden. Na afloop direct gebeld om te ver

tellen over zijn ervaringen, steeds bleven we 

goed op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Door de snelle verkoop van ons pand komt hem dan ook alle lof toe. 

Corné van Dis hebben wij ook als aankoopmakelaar ingeschakeld. Na afloop bespraken 

we direct de woningen door. Hij behoedde ons om verkeerde beslissingen te nemen en 

rondde de aankoop vakkundig en snel af. Hem komt dan ook alle lof toe. 

We zouden hem in alle opzichten aan een ieder willen aanbevelen. Corné van Dis is een 

topper! Bijzonder blij zijn we dat we 4x1 Makelaardij gekozen hebben, van ons alle lof.

Met vriendelijke groet, 

Joke en Siem Vijn – Blokker

Verkocht

Klant aan 
 het woord

4x1 Makelaardij: vriendelijk 
en accuraat
Nadat ik had besloten mijn huis te verkopen omdat ik ging samenwonen was mijn keuze voor een makelaar niet moeilijk. 
Edward Roozedaal van 4x1 Makelaardij was daar de juiste persoon voor  
omdat ik het verleden ook al eens met goed gevolg een beroep op hem had 
gedaan voor de verkoop en aankoop van een huis. Na een zeer prettig eer
ste gesprek werden er prachtige foto’s gemaakt, plaatsing in kranten en op  
websites en er volgde een kijkdag met als gevolg dat het huis binnen korte 
tijd verkocht werd. Edward gaf onmiddellijk na elke bezichtiging een uitge
breide terugkoppeling hoe het verlopen was. Hij was altijd bereikbaar, ook 
in het weekend. Ook de dames van het kantoor waren altijd even vriendelijk 
en accuraat als ze belden voor een bezichtiging. En zo vonden zij de juiste 
koper. Verkocht binnen een half jaar tegen een uitstekende prijs mede dankzij 
het “bieden vanaf systeem”. Edward ontzettend bedankt! 
Met vriendelijke groet, 
Marjan Vink

Binnen 1,5 week is ons huis verkocht!

Na een gesprek met Edward Roozendaal begin 

vorig jaar, een erg goed gevoel gekregen over 

jullie techniek. Zo goed zelfs dat ik bang werd 

dat het huis te snel verkocht zou worden, en 

we dus zouden moeten gaan huren. Dit werd 

door Edward als geen enkel probleem ervaren 

en op mijn vraag of we al kosten verschuldigd 

waren, antwoordde hij met nee. Dit vond ik 

erg positief teken, aangezien hij toch wel de

gelijk tijd in ons had gestoken. Aangezien we 

nog geen ander huis hadden, hebben we de 

verkoop plannen opgeschoven tot we een 

ander huis hadden gevonden. Dit werd een jaar later. 

Nadat we verbouwd hadden en rustig waren overgegaan, Edward weer opgebeld, 

dat de verkoop nu toch maar echt moest gaan gebeuren. Na weer een samen

komen met Edward werd het verkoopplan in werking gezet. En mijn vermoeden 

werd met 1,5 week! al werkelijkheid. Verkocht voor de prijs die we in gedachten 

hadden. Ook de andere medewerkers van 4x1 Makelaardij hebben ons prima te 

woord gestaan. Wij hopen dan ook zeker dat meer mensen die willen verkopen, 

in ieder geval in gesprek gaan met Edward. Dat is namelijk gratis. En als veel 

mensen dit gaan doen weet ik zeker dat het straks blauw ziet van de 4x1 borden 

in Medemblik en omgeving! Die overigens keurig van kwaliteit zijn en ook goed 

worden bijgehouden. 

Met vriendelijke groet,

Sidney Simonis en Dragana Zivanovic

Een actieve makelaar!
1.  Contractvorming correct en duidelijk 2.  Overleg en informatie over voortgang bijzonder goed 
3.  Oplossen van knelpunten op eigen 

initiatief zeer correct
4.  Duidelijke informatie naar opdracht

gever en geregelde terugkoppeling
5.  Corné van Dis van 4x1 is de eerste 

makelaar in mijn ervaring van  
50 jaar die niet “ achterover “ leunt  
maar actief bij de zaak is betrokken.

                                                 De heer Kuijper Hoorn

Zeer tevreden!
Zeer tevreden over het Team 4x1 Makelaardij,  duidelijke informatie betreft de verkoopvoorwaarden. Snelle terugkoppeling zowel van Corné van Dis als van de dames op kantoor, ook de complimenten voor fotograaf die op de juiste manier de woning in beeld heeft gebracht. Binnen 1 maand verkocht en ook al overgedragen bij de notaris. Als laatste stel ik een presentatie met een duidelijke 

weergave van de plattegronden zeer op prijs.
De heer Schaap Hoorn

4x1 makelaardij 

komt afspraken na

In januari van dit jaar besloten wij over 

te stappen naar een andere makelaar. In 

het verleden had ik eerder met Corné van 

Dis te maken gehad en dat was erg goed 

bevallen. 4x1 Makelaardij was inmid

dels bekend bij ons en we hebben een 

afspraak gemaakt. De manier waarop Corné met je als klant om

gaat is zeer professioneel te noemen. Hij kent de markt en heeft een verkoopplan 

waarover goed nagedacht is. De advertenties en de kijkdagen zijn succesvol en 

Corné blijft enthousiast na iedere bezichtiging. We hebben veel bezichtigingen 

gehad en na één van de bezichtigingen kwam er een bod. Daarna is de verkoop 

definitief geworden. Wat ook nog een compliment waard is, zijn de dames van de 

binnendienst. Altijd correct, duidelijk en komen altijd hun afspraken na. Dames, 

petje af. Ik wil 4x1 bedanken voor de hulp, klantvriendelijkheid, kennis en kunde. 

We zullen jullie zeker aanraden bij anderen.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw Kolkman

Verkocht

Verkocht

Verkocht

Verkocht

Verkocht

Binnen 2 dagen verkocht! 
Toen we eenmaal de keuze hadden gemaakt om ons huis te verko

pen, waren we er vrij snel uit, 4x1 makelaardij had onze absolute 

voorkeur. Dat bleek een juiste beslissing want wij hebben de samen

werking met 4x1 Makelaardij als meer dan prettig ervaren. Omdat 

het voor ons de eerste keer was dat we ons huis gingen verkopen, 

kregen we de nodige aandacht en uitleg. Geen enkele keer zijn we 

met vragen blijven zitten en altijd hebben wij het gevoel gehad dat 

wij zelf de controle hadden over het verkoopproces. 

Het eindresultaat was niet mis; na 1 dag hadden we al de eerste 

kijkers en al binnen 2 dagen was ons huis verkocht! Een gegeven 

dat voor onszelf ook af en toe 

nog surrealistisch aan voelt. 

Zelfs vanuit ons vakantieadres 

verliep de communicatie soepel 

en hebben we bijna alles kunnen 

regelen.

Bij deze willen wij het team van 

4x1 Makelaardij nogmaals bedan

ken voor hun hulp bij het reali

seren van onze verkoopplannen. 

Bedankt!

Met vriendelijke groet,
Dennis en Bo

Verkocht

Kijk voor meer klantreacties op www.4x1.nl
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G-J ROOD HOVENIER
Voor al uw tuinwensen
Bent u op zoek naar een hovenier die elke tuinklus op vakkundige wijze 
voor uw klaart? Aanleg, renovatie of onderhoud.

GertJan Rood uit Bovenkarspel draait samen met zijn werknemers nergens zijn hand 
voor om. Samen met de klant wordt in een eerste gesprek het wensen pakket en de 
mogelijkheden uiteen gezet. Een passend ontwerp wordt aangeleverd en nader be
sproken. Het is belangrijk dat de klant weet wat hij krijgt. Alle aspecten die in de tuin  
van nu voorkomen kunnen door ons worden gemaakt. Van vlonder tot veranda 
op maat gemaakt, tuinbestrating, waterpartij of een kustgrasveld alles behoort tot  
de mogelijkheden. 

Kortom bent u nieuwsgierig  geworden en wilt u nog komend voorjaar genieten van 
een mooie nieuwe tuin, aarzel dan niet en neem dan contact met ons op zodat uw 
wensen nog deze winter tot een fantastisch plan kunnen worden uitgewerkt. 

STUKADOORSBEDRIJF
STERK

IN
STRAK
WERK

WWW.STUKADOORSBEDRIJFDEBOER.NL

 06-53 66 33 41
J. DE BOER

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
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4x1 Makelaardij, de 1e stap bij verhuizen!

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

Ruime eengezinswoning met een prachtig vrij uitzicht en een zonnige tuin op het 
westen. Woonkamer, hoekkeuken met inbouwapp., 3 slaapkamers (4e mogelijk) en badkamer. 
Nabij dorpsvoorzieningen en uitvalswegen. Garage bij te kopen voor € 15.000, k.k.
Bwjr.: 1973. Perc.opp.: 252 m². Inh.: ca. 350 m³. Woonopp.: ca. 125 m².

Sijbekarspel • Burg. Elmersstraat 76  Biedingen vanaf € 157.500,- k.k.  

Ruime 2/1 kapwoning met moderne keuken, bijkeuken en parkeergelegenheid op  
eigen terrein. Doorzon woonkamer, 2 slaapkamers (4 mogelijk) en badkamer. Nabij door
gaand vaarwater. Gunstig gelegen t.o.v. o.a. NSStation, winkelcentrum en scholen.
Bwjr.: 1972. Perc.opp.: 160 m². Inh.: ca. 300 m³. Woonopp.: ca. 105 m².

Grootebroek • Beukenlaan 134b  Vraagprijs € 159.500,- k.k.

Medemblik • Graaf Florislaan 20b  Biedingen vanaf € 157.500,- k.k.

Ruime eengezinswoning met lichte woonkamer, complete keuken, 3 slaapkamers, 
kantoor, zonnige tuin op het zuidwesten en een zee aan ruimte! De woning is v.v. een 
ruime en lichte woonkamer met openslaande tuindeuren en een extra tuindeur. Aan de voor
zijde treft u de keuken. Op de 1e verdieping vindt u de badkamer en 2 royale slaapkamers. Via 
een vaste trap bereikt u de 2e verdieping met een 3e slaapkamer en een hobbykamer/kantoor. 
De zonnige tuin is gelegen op het zuidwesten en beschikt over een vergrootte berging en een 
achterom. Indien u van varen houdt, dan kunt u vlakbij de woning een bootje aanleggen aan het 
doorgaande vaarwater. De woning is gelegen in een kindvriendelijke wijk en op korte afstand 
van OV, winkels, de binnenstad, scholen en de A7. Bent u een starter op de woningmarkt 
en zoekt u een heerlijke ruime woning die u zo kunt betrekken? Pak uw kans!
 
Bwjr.: 1995. Perc.opp.: 119 m². Inh.: ca. 340 m³. Woonopp.: ca. 105 m².

De Goorn • Rondeel 28  Biedingen vanaf € 159.500,- k.k.

Uitstekend verzorgde starterswoning met 3 slaapkamers, zonnige tuin en overdekt 
terras op een mooie locatie gelegen in De Goorn. De woning is v.v. een doorzon woon
kamer met veel lichtinval. Aan de achterzijde treft u de hoekkeuken aan. Op de 1e verdieping 
zijn de keurige badkamer en 2 ruime slaapkamers, waarvan één met een breed, kunststof dak
kapel. Via de vaste trap bereikt u de 2e verdieping met een 3e slaapkamer. De tuin beschikt over 
een achterom en een stenen berging. Aan de achterzijde van de woning is een overkapping ge
plaatst waardoor u al vanaf het vroege voorjaar tot in het late najaar heerlijk van de tuin kunt 
genieten. De woning ligt op korte afstand van dorpsvoorzieningen en de A7 richting van o.a. 
Hoorn en Amsterdam. Bent u een starter op de woningmarkt en zoekt u een uitstekend 
onderhouden en keurige eengezinswoning? Deze woning is dan echt iets voor u. 

Bwjr.: 1987. Perc.opp.: 127 m². Inh.: ca. 280 m³. Woonopp.: ca. 100 m².

Medemblik • Kaapstander 36  Biedingen vanaf € 167.500,- k.k.

Keurig en bijzonder praktisch ingedeeld 3-kamer appartement op de 2e verdieping met 
riant balkon (zuid) en eigen parkeerplaats in de parkeergarage. Dit appartement heeft 
door een slimme indeling een grote woonkamer en keuken plus 2 volwaardige slaapkamers aan 
het balkon. De ruime en lichte woonkamer heeft vloerverwarming en is v.v. een grote raampartij en 
openslaande deuren naar het balkon. Verder is er een hoekkeuken, een keurige badkamer, een se
parate toiletruimte, 2 slaapkamers en een technische ruimte. Op het zonnige en riante balkon kunt 
u zomers heerlijk van de zon genieten. Het appartement is zowel via de lift als de trapopgang be
reikbaar. Het appartement ligt op korte afstand van de oude binnenstad van Medemblik, het OV en 
de A7 in de richting Hoorn, Amsterdam en Leeuwarden. Zoekt u een ruim appartement met 2 
slaapkamers dat u zo kunt betrekken? Dit is uw kans, meubels verhuizen en wonen!

Bwjr.: 2008. Inh.: ca. 238 m³. Woonopp.: ca. 78 m². Servicekosten: ca. € 92,- p.m.

Kijkdag zaterdag 22 november van 10.00 tot 11.00 uur. 

Kijkdag zaterdag 22 november van 10.00 tot 11.00 uur. 

Kijkdag zaterdag 22 november van 11.30 tot 12.30 uur.Kijkdag zaterdag 22 november van 14.30 tot 15.30 uur 

Nieuw

Nieuw Nieuw

Nieuwe prijs
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Na een aantal jaar met veel plezier 
in Amsterdam gewoond te hebben, 
waren we op zoek naar meer ruimte 
en rust om ons heen. Met 2 volwassen en een klein kindje 
was ons appartement te klein. Zowel mijn man als ik zijn afkomstig uit 
Hoorn. De kans dat we Amsterdam ooit zouden verlaten en terug zou
den gaan naar Hoorn is altijd aanwezig geweest. Via internet vonden 
we diverse woningen. 

Eén van de woningen was de woning aan de Draafsingel in Hoorn. 
Mijn man had deze woning al eerder op Funda gezien maar wist mij 
nu over te halen om echt een keer te gaan kij
ken. De woning moesten we even op ons in la
ten werken, maar de omgeving had direct ons 
hart gestolen. Midden in het centrum, dichtbij het 
station en toch voldoende ruimte rondom de wo
ning. Dit huis was voor ons een blank canvas. 

Door het achterstallige onderhoud moest er 
veel gebeuren en dit gaf ons de kans om het huis 
aan onze eigen eisen aan te passen. Op 14 mei 
kregen we de sleutel en ongeveer 2 weken later is 
de aannemer gestart. Eind augustus was het huis 
af genoeg dat we er in konden trekken. Het hele 
huis is onder handen genomen. 

We hebben onder andere op de begane grond een nieuwe betonvloer 
laten storten, de muren en plafonds zijn geïsoleerd, alle leidingen en 
elektra is vervangen, er is een kleine uitbouw gerealiseerd zodat we 
een functionele keuken konden laten plaatsen en de buitenkant 
van het huis is gereinigd, gerepareerd 
en geïmpregneerd. 

Bij de verbouwing hebben we geprobeerd om originele details  
zoals deuren, glasinlood en prachtige haltegels zoveel moge
lijk te behouden en te restaureren. Onder dikke lagen tapijt in de  
hal en de vestibule kwam een prachtige 
granito vloer tevoorschijn. Deze hebben 
we professioneel laten opknappen. 

We zijn trots dat we van deze wo
ning, zo’n plaatje hebben kunnen 
maken. Bij de eerste bezichtiging 
moesten we er echt door heen kij
ken. Maar mede door de makelaar 
Corné van Dis die ons wees op de 
prachtige bestaande details zo
als de voor en achterkamer en de 
aanwezige tuin, juist in het centrum, 
heeft ons doen besluiten dit project 
met beide handen en veel enthousi
asme aan te pakken.

Verbouwen naar ons dromen

Lambert Meliszweg 7 • Hoorn 
Vraagprijs 149.500,- k.k.

Willemsweg 17 • Hoorn 
Biedingen vanaf € 280.000,- k.k.

Westerstraat 167-169 • Enkhuizen 
Vraagprijs € 225.000,- k.k.

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

VOOR

NA

Wilt u ook verbouwen naar uw dromen? Deze woningen bieden u de mogelijkheid!

We wonen hier nu 2 maanden 
en het begint meer en meer als 
thuis te voelen. Ieder weekend  
is er nog wel een project wat  
we oppakken maar er is weer 
een balans. Sinds kort hebben 
we de serre ook in gebruik 
genomen (deze fungeerde hier
voor met name als opslag) en 
direct is het onze favoriete plek in het 
huis geworden. Onze zoon speelt hier lekker 
op de verwarmde vloer en wij zitten op de 
bank een magazine te lezen en naar buiten 
te kijken. 

Een huis voor de lange termijn moest 
dit worden en zo voelt het ook echt.

VOOR

VOOR

VOOR

VOOR

NA

NANA

NA
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Uw woning succesvol verkopen? Bel ons!

Ruime eengezinswoning met 4 slaapkamers, bijkeuken en zonnige tuin met achterom 
en tuinhuis. Lichte woonkamer, moderne keuken en nette badkamer. Aan de rand van een 
groenrijke omgeving. Nabij dorpsvoorzieningen. Optioneel garage; Vraagprijs € 15.000, k.k.
Bwjr.: 1986. Perc.opp.: 191 m². Inh.: ca. 400 m³. Woonopp.: ca. 135 m².

Twisk • Beukenlaan 15d  Biedingen vanaf € 167.500,- k.k. 

Ruim 3-kamer appartement op de 1e verdieping met balkon in hartje centrum van 
Hoorn! Ruime en lichte woonkamer, keuken, 2 slaapkamers en badkamer. Fantastisch uitzicht 
op het IJsselmeer. Op loopafstand van alle stadsvoorzieningen en NSStation.
Bwjr.: 1869/1985. Inh.: ca. 230 m³. Woonopp.: ca. 85 m². Servicekosten: €148,76 p.m.

Hoorn • Dubbele Buurt 32a  Vraagprijs € 169.000,- k.k. 

Uitgebouwde hoekwoning met een serre, 4 slaapkamers, dakkapel en zonnige tuin 
op het zuiden. Ruime woonkamer, riante keuken met inbouwapparatuur en nette badkamer. 
Garage aan de achterzijde. Zeer centraal gelegen nabij o.a. winkelcentrum, OV en scholen.
Bwjr.: 1974. Perc.opp.: 212 m². Inh.: ca. 400 m³. Woonopp.: ca. 130 m².

Grootebroek • Inlaat 15  Vraagprijs € 175.000,- k.k.

Ruime hoekwoning met 4 slaapkamers, stenen berging en zonnige tuin met  
achterom. Ruime, tuingerichte woonkamer en hoekkeuken (2014) met inbouwapparatuur. 
Complete badkamer. Gelegen in geliefde woonwijk nabij OV, uitvalswegen en winkels.
Bwjr.: 1982. Perc.opp.: 169 m². Inh.: ca. 300 m³. Woonopp.: ca. 110 m².

Zwaag • Butterwoud 28  Vraagprijs € 175.000,- k.k. 

Keurig 3-kamer appartement met balkon in appartementencomplex Suyder Zee Staete 
op de 2e verdieping. Zowel via de lift als de trapopgang bereikbaar. Ruime woonkamer, 
keuken, 2 slaapkamers en badkamer. Op loopafstand treft u alle stadsvoorz. en NSStation.
Bwjr.: 1995. Inh.: ca. 300 m³. Woonopp.: ca. 92 m². Servicekosten: ca. € 110,- p.m.

Enkhuizen • Paludanushof 48  Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Keurige eengezinswoning met 4 slaapkamers en parkeergelegenheid op eigen  
terrein. Woonkamer met openslaande tuindeuren, hoekkeuken met inbouwapp. en ruime bad
kamer. Zonnige tuin (ZW) met een achterom en elektr. zonnescherm. Centraal gelegen.
Bwjr.: 1978. Perc.opp.: 145 m². Inh.: ca. 385 m³. Woonopp.: ca. 120 m².

Hoorn • Poolster 186  Biedingen vanaf € 169.500,- k.k. 

Deze eengezinswoning met 3 slaapkamers, luxe badkamer, zonnige tuin, dakterras 
en stenen berging beschikt over een zee aan ruimte! Ruime woonkamer, hoekkeuken, 
zonnige tuin met achterom. Op korte afstand van winkels, OV, de binnenstad en uitvalswegen.
Bwjr.: 1980. Perc.opp.: 108 m². Inh.: ca. 350 m³. Woonopp.: ca. 115 m².

Hoorn • Oliemolen 65  Biedingen vanaf € 175.000,- k.k.

Deze moderne en luxe afgewerkte eengezinswoning is echt een plaatje! Tuingerichte 
woonkamer, luxe keuken, 3 slaapkamers en moderne badkamer. Zonnige tuin (ZO) met onder
houdsarme berging en achterom. Nabij o.a. de binnenstad, winkels en uitvalswegen.
Bwjr.: 2010. Perc.opp.: 135 m². Inh.: ca. 385 m³. Woonopp.: ca. 120 m².

Medemblik • Schepenlaan 87  Biedingen vanaf € 178.000,- k.k.  

Nieuwe prijs

Nieuwe prijs

Nieuw Nieuw

Nieuw
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Bent u echt, écht niets vergeten?

Ook uw aangift e verandert als u verhuist.
Bij de aankoop van een huis komen veel kleine en grote kosten kijken. Gelukkig zijn 
deze vaak voor een groot deel aft rekbaar. Lever daarom uw aangift e 2014 bij ons in. 
Dan kijken we ook meteen even naar uw voorlopige teruggaaf en mogelijke toeslagen. 
Wij zorgen dat u niets misloopt.

Al voor € 95 maken we het voor u in orde. Bel of mail voor een afspraak of loop gewoon 
even binnen.

Semeinszstraat 8, 1601NR  Enkhuizen   |   0228 - 318197 
info@woestenburgaa.nl    |   www.woestenburgaa.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

uw keuken, onze zaak

| | | | |

uw keuken, onze zaak

De Star 3 | Enkhuizen | T 0228-312013 | Volume 4 PuVolume 4 PuV rmerend | T 0299-460008 | www.keukendesignenkhuizen.nl

Duitse kwaliteit, Duitse prijzen!

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

 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  
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Moderne, goed onderhouden eengezinswoning met zonnige tuin en voorzien van 
kunststof kozijnen. Lichte woonkamer en royale hoekkeuken. 3 slaapkamers en complete 
badkamer. Tuin v.v. achterom en berging. Nabij o.a. winkelcentrum, OV en uitvalswegen.
Bwjr.: 2002. Perc.opp.: 132 m². Inh.: ca. 260 m³. Woonopp.: ca. 80 m².

Avenhorn • Alver 44  Vraagprijs € 178.500,- k.k. 

Ruime hoekwoning op een mooie locatie met garage, 4 slaapkamers en parkeer-
gelegenheid op eigen terrein. Woonkamer met erker, hoekkeuken en bijkeuken. Deels kunst
stof kozijnen en een kunststof dakkapel. Centraal gelegen in ‘t gezellige dorp Hoogkarspel!
Bwjr.: 1968. Perc.opp.: 216 m². Inh.: ca. 300 m³. Woonopp.: ca. 100 m².

Hoogkarspel • Dahliastraat 24  Vraagprijs € 189.000,- k.k. 

Schitterend gelegen hoekwoning met zeer grote garage en zonnige tuin op een flink 
perceel. Ruime woonkamer, hoekkeuken, 2 slaapkamers (3e mog.) en badkamer. Nabij dorps
voorz. en uitvalswegen. Keurig afgewerkt en zo te betrekken! Bij te huren 142 m² grond.
Bwjr.: 1981. Perc.opp.: 248 m². Inh.: ca. 425 m³. Woonopp.: ca. 125 m².

Benningbroek • Kreek 19  Biedingen vanaf € 200.000,- k.k.  

2/1 kapwoning met garage, zonnige tuin en parkeergelegenheid op eigen terrein. 
Ruime, lichte woonkamer, 4 slaapkamers en geen directe overburen. Op korte afstand van de 
oude binnenstad van Medemblik. Kom, kijk en ervaar deze ruime 2/1 kapwoning! 
Bwjr.: 1987. Perc.opp.: 271 m². Inh.: ca. 335 m³. Woonopp.: ca. 100 m².

Medemblik • Kuipershof 2  Biedingen vanaf € 200.000,- k.k.

Zeer royale eengezinswoning met 4 slaapkamers, nette badkamer en zonnige tuin 
met achterom. Lichte woonkamer met schuifpui en complete keuken. Balkon en extra dakterras. 
Tuin met elektrisch zonnescherm en stenen frontberging. Nabij het centrum, OV en A7.
Bwjr.: 1980. Perc.opp.: 158 m². Inh.: ca. 350 m³. Woonopp.: ca. 120 m².

Hoorn • Oliemolen 79  Biedingen vanaf € 185.000,- k.k.

Knusse 2/1 kapwoning met een garage en verrassend veel ruimte. Straatgerichte 
woonkamer, hoekkeuken en bijkeuken. 5 slaapkamers en luxe badkamer. Sfeervol ingerichte 
tuin. Oog voor detail, rust en authentiek. Nabij o.a. supermarkt, bushalte en uitvalswegen.
Bwjr.: 1990. Perc.opp.: 215 m². Inh.: ca. 450 m³. Woonopp.: ca. 135 m².

Midwoud • Rietakker 31  Vraagprijs € 199.500,- k.k. 

Ruim 3-kamer appartement op een prachtige locatie met een fantastisch uitzicht! 
Woonkamer, keuken met inbouwapp., 2 slaapkamers en complete badkamer. Zonnig balkon. 
In hartje centrum nabij alle stadsvoorzieningen, het NSStation en uitvalswegen.
Bwjr.: 2001. Inh.: ca. 260 m³. Woonopp.: ca. 90 m². Servicekosten € 76,- per maand.

Hoorn • ‘t Oude Sluisje 2  Biedingen vanaf € 200.000,- k.k. 

Riante splitlevel woning met inpandige garage, 4 slaapkamers, zonnige tuin en  
royaal dakterras. Ruime woonkamer met tuindeuren, hoekkeuken en badkamer. Geen directe 
achterburen. In het centrum nabij alle stadsvoorzieningen en uitvalswegen. Prachtige kans!
Bwjr.: 1978. Perc.opp.: 139 m². Inh.: ca. 500 m³. Woonopp.: ca. 140 m².

Medemblik • Westereiland 77  Vraagprijs € 199.000,- k.k. 

Nieuwe prijs

Nieuw Nieuwe prijs
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Weten wat klanten van ons vinden? 
4x1 Makelaardij heeft een 9,1 gekregen uit 83 beoordelingen.

Jan Schaap

Zeer tevreden over het Team 4 x 1 Ma
kelaardij, duidelijke informatie betreft 
de verkoopvoorwaarden. Snelle terug
koppeling zowel van Corné als van 
de dames op kantoor, ook de compli
menten voor fotograaf die op de juiste 
manier de woning in beeld heeft ge
bracht. Als laatste stel ik een presenta
tie met een duidelijke weergave van de 
plattegronden zeer op prijs.

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

Fam. Hink

Open, eerlijk en zakelijk
• Enthousiasme: 9
• Snelheid van reageren: 9
• Afspraken nakomen: 10
• Creativiteit: 9
• Marktkennis: 9

Siem Vijn

Corné van Dis, is onvermoeid en altijd 
goed gemutst om bezoekers rond te 
leiden. Wij werden snel op de hoogte 
gehouden. De snelle verkoop van ons 
pand komt hem alle lof toe. Ook als 
aankoop makelaar behoedde hij ons 
voor verkeerde beslissingen. Met de 
aankoop van ons nieuwe huis rondde 
hij dit snel en vakkundig af. We zou
den hem in alle opzichten willen aan
bevelen aan een ieder. Van Dis is een 
topper. Joke en Siem Vijn.

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

Nico en 
Margriet 
Pierlo

Door de geweldige samenwerking 
met Edward Roozendaal en de mede
werkers op kantoor ons huis toch nog 
vlot is verkocht’ Als je met vragen zat 
kreeg je snel antwoord van Edward en 
door de vakkennis kregen we een goe
de prijs voor ons huis. Daarvoor onze 
hartelijke dank voor het hele team van 
4x1 makelaardij.

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

9,4

9,2

9,6
9,4

Marcel 
Blaauwbroek

Wij zijn heel erg tevreden over 4x1 
Make laardij, communicatie is helder en 
duidelijk. Medewerkers van 4x1 zijn 
heel behulpzaam en vakbekwaam. De 
woning is zeer snel verkocht mede door 
het goed opgestelde plan in samenwer
king met de makelaar, de foto’s die ge
leverd zijn waren van zeer goede kwa
liteit. Kortom het was zeer aangenaam 
zaken te doen met 4x1 Makelaardij.

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

10

Alle marketing en media onder één dak
Media, mediaplanning en inkoop vormen de DNA-strengen van ons bureau. Onze kennis, kunde 

en connecties zorgen voor uitgekiende strategieën. We weten precies hoe we de doelgroepen 

van onze klanten kunnen bereiken en boeien met de juiste mediamix en message. Want we 

ontwikkelen deze campagnes niet alleen, maar activeren deze ook gelijk, online en o�  ine. Zo 

heeft u reclame, online en natuurlijk media altijd onder één dak. Wel zo makkelijk. 

Weten wat we voor u kunnen doen? 

Bel 0229 - 274 006 of ontmoet ons op abovo.nl

MEDIA  |  RECLAME  |  ONLINE

HÉT BUREAU
DAT ALLES IN ÉÉN IS

THE MEDIA 

ARE THE MESSAGE
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Uw woning succesvol verkopen? Bel ons!

Modern 4-kamer appartement op de 3e en bovenste verdieping met een luxe keuken 
en dakterras. Royale woonkamer met veel lichtinval, balkon en 3 (slaap)kamers. Zowel met 
lift als trap bereikbaar. Aan doorgaand vaarwater gelegen. Nabij winkelcentrum en OV.
Bwjr.: 2002. Inh.: ca. 315 m³. Woonopp.: ca. 110 m². Servicekosten: ca. € 141,- p.m.

Enkhuizen • Koperwiekplein 54  Biedingen vanaf € 209.000,- k.k. 

Keurige splitlevelwoning met een zee aan ruimte! Ruime woonkamer met schuifpui,  
relaxruimte met o.a. een sauna, hoekkeuken met inbouwapp. en riante badkamer. Zonnige 
tuin (west) en ruim balkon. Voorzijde aan vaarwater. Echt anders, dan anders!
Bwjr.: 1979. Perc.opp.: 129 m². Inh.: ca. 565 m³. Woonopp.: ca. 170 m².

Enkhuizen • Herenkamer 23  Vraagprijs € 219.500,- k.k. 

Ruime 2/1 kapwoning met garage, ruime en lichte woonkamer en zonnige tuin met 
elek. zonnescherm. Moderne straatgerichte keuken met inbouwapp. Badkamer en 2 slaap
kamers, mogelijkheid voor 3e. Laat deze unieke woonkans niet aan u voorbij gaan!
Bwjr.: 1990. Perc.opp.: 231 m². Inh.: ca. 420 m³. Woonopp.: ca. 120 m².

Hoorn • Dukaat 62  Biedingen vanaf € 224.500,- k.k.

Prachtige binnenstadswoning met 4 slaapkamers, patio en royaal dakterras (ca. 
30 m²). Woon/eetkeuken, badkamer en 2 dakkapellen. In centrum nabij stadsvoorz., en OV. 
Schilderwerk voorzijde (2014). Kunststof en stucwerk achterzijde (2014). Pak deze unieke kans!
Bwjr.: ca. 1900. Perc.opp.: 82 m². Inh.: ca. 400 m³. Woonopp.: ca. 100 m².

Hoorn • West 48  Biedingen vanaf € 225.000,- k.k.

Ruime 2/1 kapwoning met erker, garage, 4 slaapkamers en dakkapel. Ruime woon
kamer, hoekkeuken en complete badkamer. Parkeergelegenheid op eigen terrein. Tuin met div. 
terrassen. Op een rustige locatie gelegen. Nabij o.a. winkels en openbaar vervoer.
Bwjr.: 1995. Perc.opp.: 239 m². Inh.: ca. 375 m³. Woonopp.: ca. 115 m².

Hoorn • Gerrit Achterberghof 78  Biedingen vanaf € 215.000,- k.k.

Enkhuizen • Westerstraat 167-169  Vraagprijs € 225.000,- k.k. 

Verbouwen of nieuwbouwen!
Prachtig gelegen verbouw of nieuwbouw object aan de Westerstraat in Enkhuizen. Het object 
is op een perceel van 260 m² eigen grond gelegen. Dit voormalige winkelpand kan worden 
verbouwd of er kan nieuwbouw worden gerealiseerd. Het object beschikt over een achterom! 
U heeft de mogelijkheid om dit object de verbouwen naar één villa met een riante tuin, berging 
en een achterom. Maar u kunt hier ook 2 binnenstadswoningen, met 2 tuinen en beide een ber
ging en een achterom realiseren. Deze opties zijn bij de gemeente Enkhuizen bespreekbaar. Na
bij de grachten van Enkhuizen, zo met uw boot naar het Streekbos of de WestFriese landerijen. 
Op loopafstand van de vernieuwde Albert Heijn en de bruisende binnenstad van Enkhuizen.  
Een prachtig en goed te bereiken woon-/werk kans of 2 binnenstadswoningen.

Bwjr.: ca. 1950. Perc.opp.: 260 m². Inh.: ca. 880 m³. Totale oppervlakte: ca. 300 m².

2/1 kapwoning met garage, 4 slaapkamers, complete keuken en zonnige tuin op het 
zuidwesten. Tuingerichte woonkamer, badkamer met ligbad en extra kantoorruimte. Garage 
v.v. elek. toegangsdeur. Tuin met achterom. Nabij o.a. winkelcentrum en NSStation.
Bwjr.: 1988. Perc.opp.: 200 m². Inh.: ca. 330 m³. Woonopp.: ca. 115 m².

Hoorn • Acacia 27  Biedingen vanaf € 205.000,- k.k.

Nieuwe prijs
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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: 8 februari 2015.

Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

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

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

info@hoekstraschoorsteen.nl

De Veken 121  •  1716 KG  Opmeer  •  T 0226 - 357 900
E info@krulalltech.nl  •  www.krulalltech.nl

Houtkachels, pelletkachels, inbouw-, gas- & tuinhaarden

Bekijk ruim 700  
KacHels, HaarDen  
en tOeBeHOren  
op ± 1000 m2!

ty
pe

 s
ca

n 
83

Ma. t/m vr. 08.30 - 17.30 u.
Zaterdag  10.00 - 17.00 u. 
Zondag  Gesloten

Krul alltech
kachels & haarden 

Volg en ‘like’ ons op:
www.facebook.com/Krulalltech

®

• 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

WWW.VERMEERBEVEILIGING.NL

• Inbraakdetectie
• Camerabewakingssystemen
• Toegangscontrole
• Branddetectie

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

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

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

Meer dan alleen belastingadvies
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4x1 Makelaardij, de 1e stap bij verhuizen!

Hoorn • Jeudje 19  Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Dit ruime grachtenpand met moderne keuken, ruime woonkamer, 3 slaapkamers, 
dakkapel en complete badkamer is op een prachtige locatie in het centrum van 
Hoorn gelegen. De woning is voorzien van een ruime woonkamer met een plavuizenvloer 
met vloerverwarming. Moderne hoek opgestelde keuken met inbouwapparatuur. Vanuit  
de woonkamer heeft u toegang tot het terras. Op de 1e verdieping zijn 2 royale slaapkamers 
en de complete badkamer. De vaste trap geeft u toegang tot de 2e verdieping met een 3e slaap 
werkkamer met een dakkapel. In de kelder is een eigen parkeerplaats en een ruime fietsen
berging. De woning is in een rustige autovrije straat gelegen en aan doorgaand vaarwater. Op 
loopafstand van de woning vindt u alle stadsvoorzieningen en het NSStation. Deze woning 
valt in de categorie: Meubels overzetten en wonen!

Bwjr.: 2002. Inh.: ca. 310 m³. Woonopp.: ca. 110 m². Servicekosten: € 50,- per maand.

Hoorn • Kinderbalk 37   Vraagprijs € 249.000,- k.k. 

Deze ruime en moderne 2/1 kapwoning met 4 slaapkamers en prachtig aangelegde 
tuin ligt in een rustige straat en dichtbij veel voorzieningen. Vanuit de riante woon
kamer met mooie parketvloer heeft u aan de voorzijde ruim zicht in de straat. Aan de achter
zijde bevindt zich een moderne keuken met inbouwapparatuur. Op de 1e verdieping zijn drie 
slaapkamers. Een paar jaar geleden is de woning verbouwd door de achtergevel op te trekken. 
Dit geeft veel licht en extra ruimte in de slaapkamer aan de achterzijde. Ook kon hierdoor 
een mooie ruime en moderne badkamer worden gerealiseerd. Via de vaste trap bereikt u de  
2e verdieping met een 4e slaapkamer. De prachtige tuin (2011) is samen met een tuinarchitect 
opnieuw ingericht zodat u er ieder seizoen van kunt genieten. Spreken deze woorden u 
aan? Tijdens een bezichtiging bent u direct verliefd op deze woning!
 
Bwjr.: 1987. Perc.opp.: 214 m². Inh.: ca. 400 m³. Woonopp.: ca. 110 m².

Ruime vrijstaande woning met garage en parkeergelegenheid op eigen terrein op 
een kavel van 860 m² eigen grond. Lichte woonkamer, keuken en bijkeuken. 4 slaapkamers 
en douchegelegenheid. Naar eigen smaak te moderniseren. Nabij o.a. de dorpsvoorzieningen.
Bwjr.: 1967. Perc.opp.: 860 m². Inh.: ca. 450 m³. Woonopp.: ca. 135 m².

Opperdoes • Nieuweweg 14  Vraagprijs € 250.000,- k.k.

Gemoderniseerde eengezinswoning met inpandige garage, prachtige tuin aan water 
en dakterras. Woonkamer, luxe keuken, 4 slaapkamers en badkamer. Geheel in moderne 
kleurstelling 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 € 265.000,- k.k. 

Hoorn • C. van Pallandthof 34   Biedingen vanaf € 250.000,- k.k.

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 Uvorm met inbouwapparatuur. Op de 1e verdieping zijn 23 slaapkamers 
en de luxe en complete badkamer. Deze badkamer is echt van alle gemakken voorzien! 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 tuinhuis en een achterom. Aan de voorzijde van 
de woning is er parkeergelegenheid op eigen terrein. De woning is nabij openbaar vervoer, 
scholen en uitvalswegen gelegen. 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.

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Kijkdag zaterdag 22 november van 11.30 tot 12.30 uur.

Kijkdag zaterdag 22 november van 13.00 tot 14.00 uur. 

Kijkdag zaterdag 22 november van 16.00 tot 17.00 uur.

Nieuwe prijs
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Uw woning succesvol verkopen? Bel ons!

Riante vrijstaande woning met serre, garage en slaapkamer op de begane grond en 
zonnige tuin aan het water. Ruime, lichte woonkamer en hoekkeuken. Op de 1e verdieping 
3 slaapkamers en badkamer met dakkapel. Parkeergelegenh. op eigen terrein voor 2 auto’s.
Bwjr.: 1989. Perc.opp.: 389 m². Inh.: ca. 450 m³. Woonopp.: ca. 140 m².

Medemblik • Langeweydt 38  Biedingen vanaf € 275.000,- k.k.  

Fantastische, robuuste half vrijstaande woning met luxe keuken en een riante  
living. Een garage, de luxe badkamer, 5 slaapkamers en een zonnige tuin aan het water  
maken deze woning compleet. De moderne woning is in een rustige straat gelegen. 
Bwjr.: 1997. Perc.opp.: 325 m². Inh.: ca. 600 m³. Woonopp.: ca. 200 m².

Westwoud • Vijzelberg 7  Vraagprijs € 275.000,- k.k.

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. Op een prachtige locatie gelegen!
Bwjr.: 1959. Perc.opp.: 383 m². Inh.: ca. 360 m³. Woonopp.: ca. 100 m².

Hoorn • Willemsweg 17  Biedingen vanaf € 280.000,- k.k. 

Dit riante appartement met ruim balkon en royale, lichte woonkamer is op de begane  
grond gelegen. Luxe hoekkeuken met inbouwapparatuur. Grote moderne badkamer en apar
te wasruimte. Eigen parkeerplaats en berging in de garage. Met een prachtig uitzicht!
Bwjr.: 2010. Inh.: ca. 350 m³. Woonopp.: ca. 115 m². Servicekosten ca. € 178,- p.m.

Blokker • IJsvogel 53  Vraagprijs € 297.000,- k.k. 

Uitgebouwde 2/1 kapwoning met luxe keuken, moderne badkamer en parkeergele-
genheid op eigen terrein. Uitgebouwde woonkamer en 4 slaapkamers. Ruime, zonnige tuin 
met achterom. Nabij o.a. openbaar vervoer en uitvalswegen. Meubels neerzetten en wonen!
Bwjr.: 2010. Perc.opp.: 262 m². Inh.: ca. 500 m³. Woonopp.: ca. 130 m².

Zwaag • Inlaagdijk 137  Vraagprijs € 287.000,- k.k. 

Knusse, sfeervolle en pittoreske vrijstaande woning met authentieke details. Woon
kamer met schouw en woon/eetkeuken. Slaap en badkamer op de begane grond. Riante tuin 
met finke schuur, separate fietsenberging en overkapping. Heerlijk landelijk wonen!
Bwjr.: ca. 1739. Perc.opp.: 600 m². Inh.: ca. 335 m³. Woonopp.: ca. 105 m².

Lambertschaag • Noordeinde 15  Vraagprijs € 299.000,- k.k.

Zwaagdijk • Zwaagdijk 253  Biedingen vanaf € 275.000,- k.k.

Geniet van de rust en het uitzicht! Heerlijk landelijk wonen, dat kan in deze vrijstaande 
woning met garage op ca. 350 m² eigen grond. De woning is v.v. een ruime en lichte woon
kamer. Aan de achterzijde bevindt zich de gedateerde keuken en de praktische bijkeuken. Op de 
1e verdieping zijn 4 ruime slaapkamers en de badkamer. Op de 2e verdieping is een ruime berg
zolder. De zonnige tuin is gelegen op het zuiden. De aanpandige garage is v.v. een kanteldeur en 
extra loopdeur. Er is voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. De woning is gelegen aan 
de lintbebouwing van Zwaagdijk en heeft een prachtig weids uitzicht over de landerijen. Op korte 
afstand treft u winkelhart Klaverweide in Zwaagdijk en de N302 in de richting van Hoorn/A7 en 
Enkhuizen/Lelystad. Vindt u het mooie een uitdaging om een goed onderhouden woning 
naar eigen smaak te moderniseren en in te richten? Pak dan nu deze unieke kans!

Bwjr.: 1984. Perc.opp.: ca. 350 m². Inh.: ca. 440 m³. Woonopp.: ca. 120 m².

Nieuwe prijs

Nieuwe prijs

Kijkdag zaterdag 22 november van 13.00 tot 14.00 uur.

Nieuw
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Alle kinderen mogen meedoen
want nu meedoen is straks meetellen!Leergeld

Help ons
financieel!
Uw bijdrage is zeer welkom.
Bankrekening NL02 RABO 0126 122 911 van Leergeld West-Friesland of betaal met iDEAL op onze website.

Acties van serviceclubs of bedrijven ondersteunen we graag!

Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting 
van kinderen uit gezinnen met minimale financiële 
middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan 
binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het kan hierbij 
gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van 
onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan 
schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of 
scoutingvereniging. Leergeld biedt deze kinderen daarmee 
een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en 
vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Help ook en laat kinderen weer meedoen!

www.leergeldwestfriesland.nl 

Hulp aanvragen
voor úw kind?

Help mee als
vrijwilliger!

Bondgenoten:

www.leergeldwestfriesland.nl Alle kinderen mogen meedoen!
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Het móet u opgevallen zijn: 
er duiken steeds vaker 

“verkocht”-borden op in 
de voortuinen. Er worden 
huizen verkocht! En dat 
blijft niet onopgemerkt. 

Tegenover elk 
“verkocht”-bord lijkt er 

verderop in de straat een 
nieuw “te koop”-bord 
geplaatst te worden. 

De woningmarkt herstelt zich. 
En dat is interessant voor zowel 

verkopers als kopers! 
Ook bij 4x1 Makelaardij is deze 
trend te merken. De afgelopen 
maanden blijken steeds meer 

kopers hun droomhuis te vinden 
bij ons. Het geheim? Heel simpel! 

We zijn 6 dagen per week 
bereikbaar, zowel overdag als 

ʼs avonds. Daarbij houden we van 
korte lijnen: we reageren snel en 

adequaat. En daar houden mensen 
van! Zoekt u ook een makelaar die 
uw woning naar waarde inschat en 
de aandacht geeft die het verdient? 

Kies dan voor 4x1 Makelaardij. 

Waarom juist nu 
uw woning 
verkopen?

Deze woningen 
hebben wij onlangs 

verkocht:

Wij verkopen 
ook graag uw 

woning in:

Enkhuizen

Nibbixwoud

Bovenkarspel

Oostwoud

Wognum

Zwaagdijk

Venhuizen

Hoorn

Hauwert

Zwaag

Hoogkarspel

Grootebroek

Midwoud

Avenhorn

Schellinkhout

Medemblik

Wijdenes

Blokker

Verkocht

Verkocht

Verkocht

Verkocht

Verkocht

Verkocht

Verkocht

Verkocht

Verkocht

Verkocht

Verkocht

Verkocht

Hoorn
 Grote Oost 16

Hoorn
B. Aafjeshof 72

Hoorn
V. Beijerenstraat 16

Enkhuizen
Voor Anker 14

Medemblik
Verversgilde 3

Hoorn
 J. Raedeckerhof 103

Enkhuizen
Paludanushof 53

Blokker
Bramleylaan 62

Hoorn
 C. v. Pallandthof 99

Zwaag
Paardenweide 29

Hoorn
 De Wieken 136

Bovenkarspel 
Hark 12
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Bezoek ons op Breed 3a te Hoorn

4x1 Makelaardij, de 1e stap bij verhuizen!

Midwoud • Tripkouw 19  Biedingen vanaf € 299.000,- k.k.

Unieke vrijstaande woning met glas-in-lood ramen op een riante kavel van ruim 
1800 m² eigen grond aan doorgaand vaarwater. De woning is voorzien van een sfeervol
le woonkamer en suite met aan de achterzijde het eetgedeelte. Via de openslaande tuindeuren 
heeft u toegang tot de tuin. De badkamer treft u aan op de begane grond. Op de 1e verdieping 
zijn 3 slaapkamers, waarvan 1 met openslaande deuren naar het dakterras. De riante tuin is 
voorzien van div. terrassen en is gelegen aan doorgaand vaarwater. U kunt hier uw eigen bootje 
aanleggen. In de tuin staat een grote, volledige geïsoleerde schuur met kunststof kozijnen  
en een kapverdieping. Tevens is er in de tuin een flinke carport die ideaal is voor het plaatsen 
van uw caravan of camper. Deze vrijstaande woning is echt een unieke woonkans. 
Heerlijk landelijk wonen! 

Bwjr.: ca. 1930. Perc.opp.: 1822 m². Inh.: ca. 325 m³. Woonopp.: ca. 105 m².

Hoorn • Smetanahof 34  Biedingen vanaf € 300.000,- k.k.

Royale vrijstaande woning met 4 slaapkamers, van binnenuit te bereiken garage, 
luxe keuken (2011) en fraai aangelegde tuin. De woning is v.v. een royale woonkamer met 
een dubbele schuifpui. Een woon/eetkeuken met een speelse erker en een luxe hoekkeuken. 
Op de 1e verdieping treft u 3 ruime slaapkamers en de badkamer. Via de vaste trap bereikt u 
de 2e verdieping met een ruime 4e slaapkamer. De zonnige, Japans aangelegde tuin is v.v. 2 ter
rassen. Voor de garage is er parkeergelegenheid op eigen terrein voor 2 auto’s. De woning is in 
een kindvriendelijke woonwijk gelegen en op korte afstand van o.a. de supermarkt en OV. Op 
fietsafstand van de woning treft u de binnenstad van Hoorn en de A7 is op enkele autominuten 
gelegen. Deze keurig afgewerkte, vrijstaande woning kunt u zo betrekken! Wilt u wonen op 
een prachtige, rustige hoeklocatie nabij het Willem Wiesepark? Pak deze kans!
 
Bwjr.: 1992. Perc.opp.: 327 m². Inh.: ca. 600 m³. Woonopp.: ca. 185 m².

Imposante half vrijstaande woning met royale living, openslaande tuindeuren en luxe 
keuken. Slaapkamer en badkamer op de begane grond. 34 slaapkamers, walkincloset en 2 
badkamers. Zonnige tuin v.v. berging en overkapping. Parkeergelegenheid op eigen terrein.
Bwjr.: 2008. Perc.opp.: 327 m². Inh.: ca. 600 m³. Woonopp.: ca. 180 m².

Zwaag • Waarschap 50  Biedingen vanaf € 300.000,- k.k.  

Royale, gerenoveerde vrijstaande woning met slaap- en badkamer op de begane 
grond. Zeer royale woonkamer en luxe keuken (2013). Totaal: 5 slaapkamers en 2 badkamers. 
Tuin met een zonneterras. Nabij o.a. dorpsvoorzieningen, de bushalte en uitvalswegen.
Bwjr.: 1980. Perc.opp.: ca. 400 m². Inh.: ca. 700 m³. Woonopp.: ca. 195 m².

Berkhout • Kerkebuurt 202  Vraagprijs € 369.500,- v.o.n. 

Op 825 m² eigen grond staat deze ruime vrijstaande woning met slaap- en badkamer 
op de begane grond. Woonkamer, serre, keuken, 4 slaapkamers en 2 badkamers. Diepe tuin 
(ca. 30 m) en dakterras (zuid). De woning dient volledig te worden gemoderniseerd.
Bwjr.: ca. 1917. Perc.opp.: 825 m². Inh.: ca. 450 m³. Woonopp.: ca. 125 m².

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

Vrijstaande villa met ruime inpandige garage, 4 slaapkamers en prachtig aange-
legde tuin (zuidwest). Ruime, lichte living, hoekkeuken met inbouwapparatuur, complete 
badkamer en praktische bijkeuken. Energielabel A. In 2014 buitenom geschilderd. 
Bwjr.: 1989. Perc.opp.: 503 m². Inh.: ca. 550 m³. Woonopp.: ca. 165 m².

Blokker • Zuiderhout 100  Biedingen vanaf € 375.000,- k.k.

Nieuw

Kijkdag zaterdag 22 november van 14.30 tot 15.30 uur.
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Uw woning succesvol verkopen? Bel ons!

Riante vrijstaande woning met luxe keuken en separaat appartement op ruim 600 m² 
eigen grond. Royale woonkamer en luxe badkamer. Mooie tuin aan het water met prachtig 
vrij uitzicht. Appartement met woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer.
Bwjr.: 1975. Perc.opp.: 635 m². Inh.: ca. 470 m³. Woonopp.: ca. 150 m².

De Goorn • De Goorn 76  Biedingen vanaf € 450.000,- k.k.

Vrijstaande woning met een fantastische ligging, 4 slaapkamers en 2 moderne 
badkamers op de begane grond. De gehele woning is volledig gerenoveerd in 2000. Uit
gebouwde woonkamer en zeer riante tuin op het zuiden. Nabij de N506 richting Hoorn/A7.
Bwjr.: 1940/2000. Perc.opp.: 1730 m². Inh.: ca. 800 m³. Woonopp.: ca. 165 m².

Wijdenes • Lekerweg 21  Vraagprijs € 519.000,- k.k.

Zwaag • Dorpsstraat 260  Vraagprijs € 825.000,- k.k.

Riante vrijstaande villa op ruim 920 m² eigen grond met 4 slaapkamers, 3 badkamers,  
royale garage, tuinkamer, prachtige stenen berging en zeer royale tuin. De woning is 
geheel afgewerkt met hoogwaardige materialen. U komt binnen in een ruime hal met toegang 
tot de woonkamer die beschikt over 2 erkers en diverse raampartijen. De luxe keuken is aan  
3 zijden geplaatst en is echt een eldorado voor de echte kookliefhebber! Via een tussenhal be
reikt u de wasruimte en de royale garage. Aansluitend aan de garage komt u in de tuinkamer met 
eigen badkamer. Ook heeft u vanuit de garage een vaste trap met toegang naar de boven ver
dieping. Op de 1e verdieping boven de woning zijn 4 slaapkamers en 2 badkamers. De fraai aan
gelegde achtertuin (zuidwest) beschikt over een royaal terras, een fontein, een overkapping en 
een prachtige stenen, geïsoleerde berging. Een prachtige combinatie van ruimte en luxe! 
 
Bwjr.: 2002. Perc.opp.: 920 m². Inh.: ca. 880 m³. Woonopp.: ca. 245 m².

Wognum • Kleine Zomerdijk 2  Vraagprijs € 569.000,- k.k. 

Wilt u wonen op een riante kavel van ruim 1800 m² met een prachtig weids uitzicht? 
Deze riante vrijstaande woning met luxe keuken, tuinkamer, kantoor en hobbykamer en zeer 
ruime dubbele garage is dan écht een woning voor u! De woning biedt u een perfecte harmonie 
van rust, ruimte en luxe! De riante woonkamer is v.v. een sfeervolle houtkachel met een schouw 
en een authentiek balken plafond. De luxe keuken is van alle gemakken voorzien. Op de  
1e ver dieping zijn nog 2 riante slaapkamers gelegen. De dubbele garage is voorzien van twee 
elektrische toegangsdeuren. De garage is prachtig afgewerkt met geglazuurde dakpannen. De 
royale tuin is fraai aangelegd. De woning is op korte afstand van de A7, de bushalte en de 
dorpsvoorzieningen. Op fietsafstand van de woning is de binnenstad van Hoorn gelegen met 
alle stadsvoorzieningen en het NSStation. Heerlijk ruim wonen op een prachtig perceel!
 
Bwjr.: 1920. Perc.opp.: 1820 m². Inh.: ca. 650 m³. Woonopp.: ca. 205 m².

Nieuwe prijs

Hoe meer woningen via 4x1 Makelaardij 
verkocht of aangekocht worden, hoe gro
ter de kans dat ook in 2015 het bedrag 
voor een huis in Roemenië bij elkaar ge
spaard kan worden. 

Rosalie van Zeijts van 
Habitat for Humanity; 
‘Door de bijdrage van 4x1 Makelaardij 
kan Habitat in Roemenië het gezin in 
Cluj helpen aan een nieuw huis en an
deren aan betere huisvesting. Een groot 
huisvestingsprobleem in Roemenië is 
achterstallig onderhoud aan woningen. 
Veel woningen staan op instorten, heb
ben geen goed dak en geen verwarming. 
Met de strenge Roemeense winters in 
aantocht betekent dit grote problemen 
voor veel gezinnen’.

‘Habitat zorgt in Roemenië voor nieuwe woningen en betere huisvesting door be
staande flatgebouwen te renoveren. Met eenvoudige, maar doeltreffende milieu
besparende aanpassingen (betere daken, werkende energievoorziening en isolatie) 
helpen we mensen nog voor de winter aan een warm huis. Wij zijn heel blij dat 4x1 
Makelaardij heeft toegezegd Habitat ook in 2015 weer te gaan steunen! Veel dank 
daarvoor’! 

Het 1e huis in Roemenië kan worden gebouwd!                         vervolg van pagina 1 
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Verkocht

Kaarder 96 • Hoorn 

Verkocht

Lijndraaier 49 • Hoorn

Verkocht

Vooreiland 20 • Medemblik

Verkocht

Waterlelie 22 • Bovenkarspel

Verkocht

Paaldijk 43 • Zwaag

Verkocht

Gedempte Turfhaven 27 • Hoorn

Verkocht

Vredemaker 95 • Zwaag

Verkocht

Watersnip 108 • Hoorn

Verkocht

Dorpsstraat 124 • Zwaag

Verkocht

Heemraad 59 • Zwaag

Verkocht

De Huesmolen 91 • Hoorn

Verkocht

Acacia 19 • Hoorn

Verkocht

Distel 16 • Zwaag

Verkocht

Koperslager 63 • Hoorn

Verkocht

Abdij 27 • Grootebroek

Verkocht

Pergola 34 • Hoorn

Verkocht

Florijn 99 • Hoorn

Verkocht

Pandhof 15 • Grootebroek

Verkocht

 Bourgondiëweg 123 • Bovenkarspel 

Verkocht

Cunerastraat 29 • Nibbixwoud

Verkocht

Distel 42 • Zwaag

Verkocht

‘t Olver 9 • Hoogkarspel

Sinds de vorige editie 

VERKOCHT!

Wilt u ook uw woning 
succesvol verkopen? 
Bel Edward of Corné 

0229-285170


