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Los de puzzel op, knip deze 
bon uit en stuur hem vóór 
16 juli 2015 naar: 
4x1 Makelaardij, Breed 3a, 
1621 KA Hoorn. 
Over de uitslag kan niet worden 
gecorrespondeerd.

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

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

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

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

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

Email: ...................................................................
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Doe mee 
en maak 
kans op een 
taart van 
v.d. Berg’s Banketbakkerij

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

Per 1 juli 2015 wederom wijzigingen 
hypotheekverstrekking 
In 2007 begon zich op de woningmarkt al een kleine terugval af te tekenen en toen vervolgens 
in het najaar van 2008 de kredietcrisis uitbrak en de woningmarkt ernstige problemen kreeg, 
heeft de overheid flink invloed uitgeoefend op de woningmarkt door o.a. het wijzigen van  
regels rondom de hypotheek verstrekking.  

Nadat hypotheekverstrekkers in 
eerste instantie werden gecon-
fronteerd met belangrijke stren-
gere voorwaarden voor de hoog-
te van de hypotheek, werd als 
steun in 2009 een verhoging van 
het aankoopbedrag voor de Na-
tional Hypotheek Garantie door-
gevoerd. De hypotheekvoorwaar-
den lijken sinds die tijd alleen 
maar strenger te zijn geworden, 
waaronder de verplichte aflos-
sing van de hypotheken om de 
fiscale aftrekbaarheid te kunnen 
blijven behouden. 

Sinds 1 juli 2011 kwam via een 
daling van de overdrachtsbelas-
ting van 6% naar 2% tijdelijk wat 

leven in de brouwerij. Vervolgens 
werd echter gesteld dat voor de 
hypotheek het bijlenen van de 
kosten voor de koper stapsgewijs 
tot 2018 naar 0% zal worden te-
ruggeschroefd. 

Door nieuwe strengere voor
waarden voor de hoogte van de 
hypotheekverstrekking bleef  
de woningmarkt kwetsbaar, 
maar sinds 2014 is er geluk
kig weer een duidelijke ople
ving zichtbaar. Er worden voor  
het eerst sinds 2008 zicht
baar meer woningen verkocht.  
Vanaf 1 juli van dit jaar worden 
opnieuw strengere normen aan
gehouden, zoals minder geld  

kunnen lenen met hetzelfde 
inkomen. 
Wij zien dat door de extreem 
lage stand van de hypotheek
rente kopers juist nu gaan 
kopen. Heeft u ook plannen 
om op korte termijn een wo
ning te kopen? Dan raden wij 
u aan om zo spoedig mogelijk 
met een hypotheek adviseur 
te bekijken of u vóór 1 juli 
nog gebruik kunt maken van 
de huidige normen. Wij willen 
u hierover natuurlijk vrijblij
vend advies geven. 

Voor meer info kunt u bellen 
met ons kantoor: 0229285170 
of mailen naar info@4x1.nl. 

Klant aan het woord

Een echte aanrader! 

Wij hebben Edward leren kennen 
bij een open huis in de Bangert 
Oosterpolder. Dat eerste huis is 
het niet geworden, maar de pro
actieve houding van Edward 
heeft er wel voor gezorgd dat wij 
een waardebepaling van onze toen-
malige woning hebben laten uitvoeren door Edward.

Ongeveer een half jaar later kwamen we dan toch een woning  
tegen waar we serieus interesse in hadden. Na een paar makelaars 
uitgenodigd te hebben om onze woning te bekijken kwamen we 
toch weer bij Edward uit. Zijn hele verhaal en verkoopplan sloten 
perfect aan bij ons gevoel. Na alles in gang gezet te hebben was 
het eindelijk zover, op donderdag kwam onze woning te koop. 
Binnen 2 dagen hadden we 4 bezichtigingen en na 4 dagen had 
Edward onze woning verkocht. Ook nog ruim boven de Bieden 
vanaf prijs!!

Wij waren zo tevreden dat we Edward hebben gevraagd om te 
helpen bij het aankopen van onze nieuwe woning. En, geen veras-
sing, ook dit is naar volle tevredenheid gebeurd. Ruim onder de 
vraagprijs.

Wat wij nog het prettigst vonden van het hele proces, is dat  
4x1 Makelaardij je echt compleet ontzorgt. Alle stappen wor-
den goed gecommuniceerd en ze zijn altijd (maar dan ook echt 
altijd) bereikbaar als je vragen hebt. Een zeer prettig bedrijf met 
een goede “ondernemersgeest” en hart voor de klanten. 
Kortom…….. een echte aanrader.

Met vriendelijke groet,
Dhr. en mevr. Otten Meer klantreacties 

op pagina 5

Verkocht

Hoorn • Han Hoekstrahof 180 
Vraagprijs € 275.000, k.k.

Nieuw

Kijkdag zat. 20 juni 11.30 12.30 uur

Midwoud • Hereven 5
Biedingen vanaf € 279.500, k.k.

Nieuw

Hoorn • Zuiderplantsoen 40 
Vraagprijs € 429.000, k.k.

Nieuw

Hoorn • John Raedeckerhof 14 
Biedingen vanaf € 375.000, k.k.

Nieuw

BENOEMD TOT

WIDBM

2014uit
stek

ende makelaar

keurmerk 9,1
Kijkdag woe. 17 juni 19.00 20.00 uur Kijkdag zat. 20 juni 13.00 14.00 uur Kijkdag zat. 20 juni 10.00 11.00 uur

No Cure, No Pay
4x1 Makelaardij werkt al vanaf de 1e dag met het principe  
“No Cure, No Pay”. Ons motto is dan ook: eerst presteren 
en dan pas de beloning ontvangen. 

Als onze klant een reden heeft om de woning uit de verkoop 
te halen, dan respecteren wij dat. Wij werken dan niet met een  
“boete”. Wij gaan er vanuit dat onze klant een serieuze reden 
heeft om de woning uit de verkoop te halen. 

Bijvoorbeeld door onverwachte ziekte of werkeloosheid. 
In plaats van intrekkingskosten, kosten per bezichtiging of 
administratiekosten te factureren zetten wij in op respect voor 
het besluit van de klant en hopen dat in betere tijden deze 
klant als eerste weer aan ons denkt als de woning alsnog in 
de verkoop wordt gezet. 

Heeft u verkoopplannen? 
Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend gesprek en/of een 
waardebepaling en maak kennis met de actieve en klantgerichte 
aanpak van 4x1 Makelaardij.

Zelfstandige makelaars die 6 dagen en avonden per week voor 
u en de kijker klaarstaan. Wij willen graag voor u aan het werk.

Nieuwstraat 6 • Hoorn • 0229-214 136
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Bezoek ons op Breed 3a te Hoorn

ERHUIZINGEN

Verhuizen?
Bij Groeneveld Verhuizingen is uw verhuisopdracht ons specialisme waarbij kwa-
liteit voorop staat. 

Elke verhuizing vraagt zijn eigen specifi eke aanpak en persoonlijke benadering.
Of het nu gaat om een verhuizing naar een mooie nieuwe woning, een praktisch 
appartement of grachtenpand, naar een noodzakelijke zorgomgeving of een 
tijdelijk adres waarbij u opslag nodig heeft of waarheen dan ook. 

Wij helpen u graag verder in dit voor u niet dagelijkse traject met al onze kennis, 

Zaandam ● Purmerend 
Haarlem ● Amsterdam

Groeneveld Verhuizingen
Postbus 1123
1500 AC  Zaandam

Telefoon: 075- 7851977
info@groeneveldverhuizingen.nl 
www.groeneveldverhuizingen.nl

•  Full Service: Verhuizen 
inclusief inpakken en de- en 
montage van meubilair.

•  Compleet: Verhuizen van de 
gehele inboedel.

•  Budget: Verhuizen van 
bijvoorbeeld zware stukken, 
eventueel op urenbasis.

 
Voor elk budget een 
oplossing! Neem contact op 
voor gratis advies!Uw eigendommen zijn uniek!

Daarom is het van belang dat deze in vertrouwde handen zijn!

WWW.VERMEERBEVEILIGING.NL

• Inbraakdetectie
• Camerabewakingssystemen
• Toegangscontrole
• Branddetectie

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

Ramen, deuRen, kozijnen en kasten

de lange
De Lange - Winnubst  •  Ramen, deuren, kozijnen en kasten
P.J. Jongstraat 23, 1614 LA Lutjebroek  •  T. 0228 51 12 69
info@delange-winnubst.nl  •  www.delange-winnubst.nl

Nu 10% koRting op deuRbeslag
biJ AANschAf vAN 
binnen- of buitendeuRen

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

4x1 Makelaardij is een actief en creatief 

makelaarskantoor met een vernieuwende en 

onderscheidende werkwijze, dat begeleidt bij 

aankoop en verkoop van onroerend goed. 

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

PARTNERS in de branches:
aannemers, badkamers, keukens, bedden, 
tuincentra en houtenvloeren

Interesse?

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

Verkoopt!
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4x1 Makelaardij, de 1e stap bij verhuizen!

• Modern 2kamer appartement. • Ruime slaapkamer en badkamer.
• Eigen berging op de begane grond. • Balkon op het zonnige westen. 
• Op loop en/of fietsafstand van de stad. • Servicek. € 84,50 per maand. Energielabel: B.
• Ruime en lichte woonkamer en keuken. • Bwjr: 1981. Inh: ca. 130 m³. Woon: ca. 45 m².

Hoorn • Keern 121 D  Biedingen vanaf  € 119.500, k.k.   

• Mooi appartement op de begane grond. • Eigen berging en eigen parkeerplaats. 
• Voor en achtertuin met achterom.  • In de geliefde wijk Bangert & Oosterpolder.
• Zonnige en lichte woonkamer.  • Servicekosten € 66, p.m. Energielabel: A. 
• Keuken met inbouwapparatuur.  • Bwjr: 2008. Inh: ca. 140 m³. Woon: ca. 50 m².

Zwaag • Paaldijk 10  Biedingen vanaf € 125.000, k.k.

• Uitgeb. eengezinswoning (ca. 300 m³). • Geen directe buren aan de voorzijde. 
• Ruime woonkamer.  • Tuin met stenen berging en achterom.
• Nette keuken met inbouwapparatuur. • Centraal gelegen. Energielabel: E. 
• 34 slaapkamers en badkamer.  • Bwjr: 1963. Perc: 116 m². Woon: ca. 100 m². 

Enkhuizen • Dirk Wierengastraat 22 Vraagprijs € 119.500, k.k. 

• Ruime eengezinswoning (ca. 355 m³). • Zonnige tuin met achterom.
• Woonkamer met gashaard en keuken. • Nabij o.a. Boerhaaveplein, OV en Streekbos.
• 4 slaapkamers (5 mog.) en badkamer. • Rustige locatie gelegen. Energielabel: C.
• Stenen berging met overkapping. • Bwjr: 1972. Perc: 174 m². Woon: ca. 110 m².

Bovenkarspel • Brilliant Starstraat 16  Biedingen vanaf  € 150.000, k.k.

• Maisonnette op de 2e en 3e verdieping. • 2 slaapkamers en moderne badkamer.
• Ruime woonkamer en keuken. • Zeer centraal gelegen t.o.v. OV en winkels.
• Zonnige loggia en eigen berging. • Servicek. € 175, per maand. Energielabel: C.
• Starters opgelet! Unieke woonkans! • Bwjr: 1986. Inh: ca. 240 m³. Woon: ca. 90 m².

Hoorn • Reiger 26 Biedingen vanaf  € 125.000, k.k.  

• Starters opgelet! Keurige hoekwoning. • Zonnige tuin met achterom.
• Lichte woonkamer en complete keuken. • Nabij o.a. openbaar vervoer, winkels en A7.
• 3 slaapkamers en nette badkamer. • Mooie en centrale ligging. Energielabel: C.
• Aanpandige stenen berging. • Bwjr: 1981. Perc: 112 m². Woon: ca. 90 m².

Zwaag • Hondsdraf 74  Biedingen vanaf € 148.500, k.k.

• Bouwkavel op een toplocatie. • Kavel uit te bereiden naar max. 3500 m².
• Royale kavel van ca. 700 m². • Incl. bestaande schuur is bespreekbaar.
• Aan de lintbebouwing gelegen. • Kavelbreedte bij bouwgedeelte 12,5 meter.
• Zonnige tuinligging op het zuiden. • Pak deze kans om uw droomhuis te bouwen!

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

• Eengezinswoning (ca. 350 m³). • Tuin met stenen berging en achterom.
• Ruime en lichte woonkamer. • Dichtbij o.a. scholen, winkels en OV.
• Hoekkeuken met apparatuur. • Gelegen in een rustig hofje. Energielabel: C.
• 4 slaapkamers en keurige badkamer. • Bwjr: 1973. Perc: 158 m². Woon: ca. 120 m².

Bovenkarspel • Hertog Albrechtstraat 194  Biedingen vanaf € 150.000, k.k. 

Nieuw

Nieuw

Nieuw Nieuw
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Uw woning succesvol verkopen? Bel ons!

• Ruime eengezinswoning (ca. 340 m³).  • 3 slaapkamers, 4e mog. (is al voorbereid).
• Lichte woonkamer, ruime keuken.  • Loopafst. van o.a. winkelcentrum en scholen. 
• Geen directe voor en achterburen.  • Mis deze mooie kans niet! Energielabel: C. 
• Tuin (ZO) met achterom en berging.  • Bwjr: 1983. Perc: 126 m². Woon: ca. 110 m².

Enkhuizen • Douwe Brouwerweg 65  Biedingen vanaf  € 150.000, k.k.

• Ruime eengezinswoning (ca. 290 m³). • Zonnige tuin, stenen berging en achterom.
• Tuingerichte woonkamer. • Nabij o.a. winkels, OV en uitvalswegen.
• Moderne hoekkeuken met inbouwapp. • Unieke kans voor starters! Energielabel: B.
• 3 slaapkamers en keurige badkamer. • Bwjr: 1985. Perc: 124 m². Woon: ca. 100 m².

Hoorn • Pergola 33 Biedingen vanaf € 150.000, k.k.           

• Royaal 3kamer appartement. • Op de 1e verdieping met balkon.
• Ruime en lichte woonkamer en keuken. • Gelegen in hartje centrum van Hoorn!
• 2 slaapkamers en badkamer. • Servicekosten € 148, per maand. Energielabel: C.
• Fantastisch uitzicht op het IJsselmeer. • Bwjr: 1869/1985. Inh: ca. 230 m³. Woon: ca. 85 m².

Hoorn • Dubbele Buurt 32 A  Vraagprijs € 156.500, k.k.   

• Modern appartement op 2e verdieping. • 2 slaapkamers en nette badkamer.
• Ruime en lichte woonkamer. • Prachtig weids uitzicht over de polder.
• Met de lift bereikbaar. • Servicek. € 92, per maand. Energielabel: A.
• Nabij de stad, de bushalte en de A7. • Bwjr: 2008. Inh: ca. 238 m³. Woon: ca. 78 m².

Medemblik • Kaapstander 46  Biedingen vanaf € 158.500, k.k.  

• Ideale starterswoning (ca. 280 m³). • Dichtbij div. voorz. en uitvalswegen.
• Lichte woonkamer en complete keuken. • Zonnige tuin met achterom en tuinhuis.
• Op een rustige, leuke locatie gelegen. • Starters opgelet! Energielabel: C.
• 4 slaapkamers en nette badkamer. • Bwjr: 1991. Perc: 143 m². Woon: ca. 90 m².

Hoorn • Florijn 49  Biedingen vanaf € 150.000, k.k.

• Modern afgewerkte maisonnette. • Centraal gelegen t.o.v. winkels en OV.
• Een prachtig vrij uitzicht. • Zowel aan de voor als achterzijde een balkon. 
• Ruime woonkamer, luxe keuken (‘14).  • Servicekosten € 99, per maand. Energielabel: B.
• 3 slaapkamers en nette badkamer.  • Bwjr: 1979. Inh: ca. 245 m³. Woon: ca. 95 m².

Hoorn • ‘t Grachtje Over 105  Vraagprijs € 150.000, k.k.

• Ruime eengezinswoning (ca. 350 m³). • Rustig gelegen. Geen auto’s voor de deur.
• Tuingerichte woonkamer en keuken. • Dichtbij o.a. scholen, winkels en uitvalswegen.
• 4 slaapkamers (mogelijkheid voor 5). • Mooie woonkans! Energielabel: C.
• Tuin met achterom en stenen berging. • Bwjr: 1978. Perc: 132 m². Woon: ca. 115 m².

Zwaag • Langetuin 132  Vraagprijs € 157.500, k.k. 

• Moderne tussenwoning (ca. 330 m³).  • Zonnige tuin met achterom en berging. 
• Lichte woonkamer met vloerverw.  • Dichtbij o.a. scholen, winkels en OV. 
• Hoekkeuken met apparatuur. • Centraal gelegen in de wijk. Energielabel: B. 
• 4 slaapkamers en nette badkamer.  • Bwjr: 1996. Perc: 137 m². Woon: ca. 110 m².

Hoorn • Jacques Bloemhof 104  Biedingen vanaf € 159.500, k.k.

Nieuw Nieuw

Kijkdag zaterdag 20 juni van 14.30 tot 15.30 uur.

Kijkdag zaterdag 20 juni van 10.00 tot 11.00 uur.

Kijkdag zaterdag 20 juni van 10.00 tot 11.00 uur.

Nieuw

Nieuw

Nieuwe prijs
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Klant aan 
 het woord

Realistisch 
en authentiek
De verkoop van onze woning is vlot gegaan. Corné van Dis is goed mee-denkend, ook buiten de eigen dienst-verlening. De realistische prijstelling heeft er zeker voor gezorgd dat onze woning snel verkocht was. Het team van 4x1 Makelaardij is authentiek, accuraat en punctueel. De vriendelijke en beleefde instelling van 

Corné van Dis zorgde ervoor dat we er vertrouwen in hadden. Bedankt voor 
de prettige samenwerking! 

Met vriendelijke groet, 
De heer Kieft, Hoorn

Correcte communicatie en service
Nog bedankt Corné en het team, en dan bedoel ik voor jullie inzet en de samenwerking bij de ver-koop van onze woning. In een lastige tijd, kwam de woning in de verkoop, maar toch is deze naar ieders tevredenheid verkocht. Wij hebben geen  moment spijt gehad dat we gekozen hebben voor 

Corné van Dis van 4x1 Makelaardij. Zowel de communicatie, presentatie, 
service en after sales waren uiterst correct en plezierig en vormen een basis voor een 
volgende koop/verkoop situatie.

Dus nogmaals onze dank.H. Brandenburg uit Hoorn

Zeer tevreden!

Van diverse personen had ik het advies 

gekregen als je je huis wilt verkopen: 

bel Corné van Dis van 4x1 Makelaardij. 

Corné had al eerder een woning van 

een buurman in de straat verkocht, van 

een familielid en een woning verderop 

in de wijk. Eerder had ik Corné over de 

vloer gehad vanwege een taxatie om 

de hypotheek te wijzigen. 

Met Corné heb ik een afspraak gemaakt, omdat we wilden verhuizen van-

wege ons werk naar Amsterdam. Corné kwam langs en gaf duidelijke advie-

zen m.b.t. het opruimen van de woning en het zo neutraal mogelijk kunnen 

presenteren tijdens de bezichtigingen. De foto’s werden gemaakt, de tekst 

voor internet en de  advertentie in hun eigen krant met een Kijkdag werd 

samengesteld. Daarna ging het bord ging in de tuin. 

En dan een paar maanden later is je huis verkocht, ik ben blij dat het snel is 

gegaan, kunnen wij ook de volgende stap zetten. Kortom zeer tevreden. 

Mocht ik iemand weten die z’n huis wil verkopen laat ik het zeker weten.

Groeten, 
Mevr. Kilik

Binnen 2 weken verkocht, door Corné!
Hierbij wil ik het gehele team bedanken voor de goede zorg en begeleiding van de verkoop van mijn woning in nog geen twee weken tijd. Vakmanschap komt hier naar voren, bij zowel de makelaar als het kantoorteam. Ik ben blij en tevreden en bedank allen voor de inzet.

Groeten,
L. van Beusekom, Hoogkarspel.

Een eerlijke makelaar met 
goede adviezen

Het idee ons huis te verkopen was makkelijk, we hadden andere 

dromen. Welke makelaar we moesten kiezen was anders! Al snel 

bleek de naam “4x1 Makelaardij” wel erg vaak aangeraden te 

worden. Met Corné van Dis van 4x1Makelaardij was er gelijk 

een klik. Hij was niet opdringerig en vond niet alles geweldig, 

hij was eerlijk en gaf een goede adviezen. We hebben gelijk 

besloten met zijn makelaardij in zee te gaan.

Ik weet zeker dat we niet de meest geduldige verkopers wa-

ren maar Corné en zijn team wisten er het beste uit te halen.  

We hebben tips van hen opgevolgd en naar 
hun adviezen geluisterd. Het  
gevolg was een verkoop na 

iets meer dan 6 maanden, 
niet slecht toch?! Bedankt 
voor de samenwerking en als 
ik iemand weet die z’n huis 
wil verkopen, laat ik ze Corné 

bellen. 

Edwin, Gilia & Nitro
Voorheen Venhuizen 
en thans Aalsmeer

Een goede en professionele makelaar

“Het kopen en het verkopen van een huis is vaak een emotionele aangelegenheid.

Maar het blijft ook een zakelijke overeenkomst. Daarom vonden wij het belangrijk 

om contact op te nemen met een makelaar met een goede, reële en professio-

nele kijk op de markt. Onze reden van de ver-

koop van het huis was een trieste, het overlij-

den van onze moeder vorig jaar. Dan komt er 

een beslissing, de verkoop van het huis. De 

onderhandeling met de 4x1 Makelaardij, 

de heer Van Dis ging prima. Hij voelde de 

sfeer en de omstandigheden heel goed aan. 

Bedankt voor de snelle verkoop, service en de 

goede samenwerking”. 

Vriendelijke groet,

Mevrouw Prins -Volten

Een goed gevoel bij 4x1 Makelaardij!

Ik heb mijn woning Te Koop aangeboden bij 4x1 Makelaardij. Na een ge-

sprek met de Corné van Dis zag ik het wel zitten. Ze waren uitgeroepen tot 

Beste Makelaar van het jaar in Noord-Holland. In goed overleg zijn we het 

traject ingegaan. Na enkele bezichtigingen kwamen de biedingen en was 

de woning na 8 maanden verkocht. Toen kon ik naar een andere kleinere 

woning zoeken. Die vond ik al snel en woon nu in een appartement met 

veel plezier. 

Corné bedankt en natuurlijk ook 

het team van 4x1 Makelaardij. 

Groeten, 

Mevrouw Deen, Bovenkarspel

Verkocht

Verkocht

Verkocht

Verkocht

Verkocht

Verkocht

Verkocht

Kijk voor meer klantreacties op www.4x1.nl
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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 Installatiebureau Rutgers B.V. te Oosterblokker is het vertrouwde 
adres voor:
• Centrale verwarmingsinstallatie • Warmwatervoorziening
• Luchttechniek/airconditioning • Meet- en regeltechniek
•  Zwembadinstallaties/ • Onderhoud en revisie 

waterbehandeling

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

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

®

• 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

Wat doet een hypotheekadviseur de
hele dag? Wij vroegen het ons af en 
nodigden onszelf uit om een ochtendje 
mee te draaien met Paul Kochx. 
 
‘Eerst koffi e’, zegt Paul als hij me ziet. 
‘De eerste klant die we straks zien is een 
dame van rond de 40. Zij en haar vriend 
zijn uit elkaar en het huis waarin ze 
woonden, kan zij alleen niet meer betalen. 
Gelukkig is het gelukt om dit huis te ver-
kopen. Zonde, want het was een prachtig 
huis, smaakvol en met liefde ingericht. 

Verliefd
Paul’s achtergrondschets is nog niet 
klaar of de klant staat al voor ons. Ze oogt 
jong en ze straalt. Ze stelt zichzelf voor 
als Marieke. ‘Ik ben verliefd’, zegt ze. 
‘Gelukkig gaat het om een huis, want 
mannen heb ik voorlopig afgezworen.’ 
Ze heeft een appartement in de binnen-
stad op het oog en kost een kleine drie ton. 
Ze vraagt zich af of ze dit kan betalen. 

ZZP’ers en hypotheken
Marieke is ZZP’er in de communicatie-
branche. Paul vertelt dat mensen vaak 
denken dat je als ZZP’er niet, of moeilijk 
een hypotheek kunt krijgen, maar dit is 
sterk overdreven. Het is wel iets lastiger, 
maar als je zaak een aantal jaar positief 
draait, dan is er vaak meer mogelijk dan 
men op voorhand denkt. Nadat we foto’s 
van het huis hebben bekeken en hebben 
geluisterd naar de enthousiaste plannen 
van Marieke om er een regelrecht paleis 
van te maken, begint het adviesgesprek. 
Paul vraagt Marieke de oren van het lijf en 
voert tegelijkertijd essentiële gegevens in 
in zijn laptop. Ik verwonder me over het 
gemak waarmee hij durft te vragen naar 
zaken die normaal toch een beetje privé 
zijn, zoals het inkomen, maar begrijp ook 
dat het onderdeel van het vak is. 

Rekensommen
Marieke heeft haar vorige huis met winst 
verkocht, waardoor ze € 42.000,- eigen 

geld kan inbrengen. Al vrij snel komt Paul 
met het resultaat van de eerste reken-
sommen. ‘Zoals je weet, is de rente nu 
laag. Ik kom op ruim € 1.000,- bruto per 
maand, en dan staat de rente vijf jaar vast. 
De hypotheekrente is nu nog grotendeels 
aftrekbaar, dus netto kom je rond de 
€ 750,- uit. Is dit te dragen, met jouw leef-
stijl?’ Marieke glimlacht. ‘Dat is een heel 
stuk minder dan ik voorheen betaalde. 
Dat huis was duurder, en de rente was een 
stuk hoger.’ Paul en Marieke wisselen nog 
wat zaken uit en ondertussen worden alle 
papieren en formulieren die Marieke heeft 
meegebracht, gekopieerd of ingescand. 
De tijd is omgevlogen en we nemen afscheid 
van Marieke. 

Bij de klant thuis
Na het gesprek in de winkel stappen we 
in de auto en bezoeken nog twee klanten 
thuis. Paul: ‘Ik kom graag bij mensen 
thuis. Ik merk ook dat dit langzamerhand 
bijzonder begint te worden in hypotheken-

land en dat klanten dit waarderen.’ Dan zit 
mijn halve dag met Paul er alweer op en 
zet hij me af bij het station in Hoorn. 
Het was een leuke ochtend. Zal ik me om 
laten scholen?

Verliefd op uw droomhuis

Erkend hypotheekadviseur Paul Kochx

Daar plukt ú de vruchten van!www.unive.nl/hypotheek 
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6 dagen per week bereikbaar!

• Eengezinswoning (ca. 275 m³). • Diepe, zonnige tuin (30 meter) aan het water.
• Sfeervolle woonkamer met houtkachel. • Vrij uitzicht over WestFriese landerijen.
• 4 slaapkamers en keuken. • Prachtige woonkans! Energielabel: F.
• Slaap en badkamer op de beg. grond. • Bwjr: ca. 1910. Perc: 590 m². Woon: ca. 105 m².

Spierdijk • NoordSpierdijkerweg 189  Biedingen vanaf € 167.500, k.k. 

• Royale hoekwoning (ca. 360 m³). • Tuin met berging en achterom.
• Woonkamer met open haard. • Op een mooie, vrije locatie gelegen.
• 4 slaapkamers en riante badkamer. • Nabij o.a. openbaar vervoer. Energielabel: D.
• Praktische bijkeuken. • Bwjr: 1970. Perc: 170 m². Woon: ca. 120 m².

Bovenkarspel • Molensingel 52  Vraagprijs € 169.000, k.k.

• Ruime eengezinswoning (ca. 340 m³). • Zonnige tuin (W) met stenen berging.
• Geheel v.v. kunststof kozijnen. • Dichtbij o.a. winkels en NSStation.
• Lichte woonkamer en hoekkeuken. • Stenen garage. Energielabel: C.                 
• 3 slaapkamers en complete badkamer. • Bwjr: 1980. Perc: 169 m². Woon: ca. 115 m².

Grootebroek • Kapittel 23  Vraagprijs € 175.000, k.k.

Wognum • Koppenhoeve 100  Biedingen vanaf € 169.500, k.k.

Ruime eengezinswoning met uitgebouwde woonkamer en keuken, 4 slaapkamers 
en moderne badkamer. Gelegen in een rustige wijk. Uitgebouwde en moderne woonkamer 
met openslaande tuindeuren. Ruime keuken, die eveneens is uitgebouwd. Op de 1e verdieping 
zijn 3 slaapkamers en de recentelijk gemoderniseerde badkamer. Via de vaste trap komt u op 
de 2e verdieping met toegang tot de zeer royale 4e slaapkamer, die is voorzien van een brede 
dakkapel. De achtertuin is met een achterom en heeft een stenen berging en nog een extra 
overkapping. In de riante voortuin is ook voldoende ruimte voor een flinke tuinset. De voor-
tuin biedt voldoende privacy door een speelse combinatie van beplanting en hekwerk. Tevens 
is de woning op een rustige locatie gelegen. Op korte afstand treft u de bushalte, dorpsvoor-
zieningen en de A7. Deze keurig afgewerkte ruime woning is een prachtige woonkans! 

Bwjr.: 1974. Perc.opp.: 197 m². Inh.: ca. 420 m³. Woon.: ca. 140 m². Energielabel: C.

Hoorn • Florijn 94  Vraagprijs € 175.000, k.k.

Aantrekkelijk geprijsde 2/1 kapwoning met parkeergelegenheid op eigen terrein. De 
woning is voorzien van een lichte, straatgerichte woonkamer. Aan de achterzijde is de keukenop-
stelling en de praktische bijkeuken. Op de 1e verdieping zijn 2 riante slaapkamers en de badkamer. 
Via een spiltrap komt u op de 2e verdieping. U heeft de mogelijkheid om hier een 3e slaapkamer  
te realiseren. De zonnige en diepe tuin is voorzien van een achterom en een houten tuinhuis. Van-
wege de gunstige ligging kunt u zomers heerlijk van de zon genieten in deze tuin. De woning is 
gelegen in een kindvriendelijke locatie. Dichtbij de woning treft u o.a. scholen, winkels, openbaar 
vervoer en uitvalswegen. De binnenstad van Hoorn is op fietsafstand gelegen. Kortom, zoekt u 
een 2/1 kapwoning op een centrale locatie? Mis deze unieke kans dan niet! 

Bwjr.: 1991. Perc.opp.: 187 m². Inh.: ca. 300 m³. Woon.: ca. 90 m². Energielabel: B.

• Keurige hoekwoning (ca. 300 m³). • 4 slaapkamers en nette badkamer.
• Lichte woonkamer en hoekkeuken. • Zonnige tuin (Z) met achterom en tuinhuis.
• Aangebouwde bijkeuken. • Nabij o.a. OV en scholen. Energielabel: C.
• Geen directe buren aan de voorzijde. • Bwjr: 1986. Perc: 118 m². Woon: ca. 95 m².

Oosterblokker • De Eenhoorn 114  Vraagprijs € 169.500, k.k.

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Kijkdag woensdag 17 juni van 19.00 tot 20.00 uur.

Kijkdag dinsdag 16 juni van 19.00 tot 20.00 uur.

Kijkdag dinsdag 16 juni van 19.00 tot 20.00 uur.

Nieuw
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Uw woning succesvol verkopen? Bel ons!
Zwaag • Ossenweide 55  Vraagprijs € 189.000, k.k. 

Prachtig gelegen hoekwoning in lichte kleurstelling met slaapkamer en badkamer 
op de begane grond. De woning is voorzien van een ruime en lichte woonkamer met een 
plavuizenvloer met vloerverwarming. Aan de achterzijde treft u de keuken en de bijkeuken. 
Verder is er op de begane grond een slaapkamer en badkamer. Via de vaste trap komt u op de 
1e verdieping met nog 2 slaapkamers. De zonnige tuin op het zuidwesten is voorzien van een 
achterom met afsluitbare tuinpoort. Ramen zijn voorzien van een elektrisch zonnescherm en 
elektrische screens. Zomers kunt u in deze tuin heerlijk van de zon genieten. Naast de woning 
is er parkeergelegenheid op eigen terrein. De woning is in een leuk en gezellig buurtje gele-
gen. Dichtbij de woning treft u de bushalte, scholen, winkels en uitvalswegen. Ook bent u 
met enkele minuten fietsen in de binnenstad van Hoorn. 

Bwjr.: 1986. Perc.opp.: 155 m². Inh.: ca. 250 m³. Woon.: ca. 100 m². Energielabel: C.

• Keurige eengezinswoning (ca. 340 m³). • Op een geliefde locatie gelegen. 
• Ruime woonkamer, nette keuken. • Nabij winkels, scholen en uitvalswegen. 
• 4 slaapkamers en moderne badkamer. • Tuin met houten berging. Energielabel: C.
• Aangebouwde, stenen frontberging.  • Bwjr: 1987. Perc: 130 m². Woon: ca. 110  m².

Hoorn • Saffier 12  Biedingen vanaf € 175.000, k.k.

• 2/1 kapwoning (gerenoveerd 2009). • 3 slaapkamers en luxe badkamer.
• Luxe keuken en lichte woonkamer. • Oprit voor meerdere auto’s.
• Op een perceel van 305 m² eigen grond. • Dichtbij diverse dorpsvoorz. en uitvalsw. 
• Voor, zij en achtertuin met achterom. • Bwjr: 1963. Inh: ca. 300 m³. Woon: ca. 90 m².

Hem • Hemmerbuurt 46  Biedingen vanaf € 185.000, k.k.  

• Vrijstaande woning (ca. 300 m³). • Parkeergelegenheid op eigen terrein.
• Slaap en badkamer op begane grond. • Dichtbij dorpsvoorzieningen en uitvalsw.
• Sfeervolle woonkamer met erker. • Complete keuken. Energielabel: G.
• Riante en zonnige tuin (zuid). • Bwjr: 1930. Perc: 282 m². Woon: ca. 100 m².

Benningbroek • Oosterstraat 22  Vraagprijs € 192.500, k.k.  

• Ruime 2/1 kapwoning (ca. 400 m³). • 4 slaapkamers en nette badkamer.
• Aangebouwde garage en bijkeuken. • Zonnige tuin op het zuiden.
• Riante woonkamer met 2 schuifpuien. • Centraal gelegen. Energielabel: C.
• Keuken in Uvorm met inbouwapp. • Bwjr: 1977. Perc: 190 m². Woon: ca. 115 m².

Enkhuizen • Gerard Brandtweg 23  Vraagprijs € 195.000, k.k.

• Ruime 2/1 kapwoning (ca. 375 m³). • 4 slaapkamers en keurige badkamer.
• Garage en parkeergelegenheid. • Zonnige tuin (ZW) met achterom en tuinhuis.
• Tuingerichte woonkamer. • Dichtbij voorzieningen. Energielabel: C.
• Lvormige keuken met apparatuur. • Bwjr: 1987. Perc: 203 m². Woon: ca. 110 m².

Hoorn • Moerbalk 29  Vraagprijs € 200.000, k.k. 

• Zeer riante hoekwoning (ca. 415 m³). • Frontberging en houten garage.
• Lichte woonkamer en keuken. • Brede, zonnige tuin v.v. overkapping. 
• 4 slaapkamers en ruime badkamer. • Rustig gelegen. Energielabel: C.
• Op fietsafstand van winkels en OV. • Bwjr: 1981. Perc: 231 m². Woon: ca. 120 m².

Hoorn • Verfmolen 1  Biedingen vanaf € 175.000, k.k.

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Kijkdag donderdag 18 juni van 19.00 tot 20.00 uur.Kijkdag woensdag 17 juni van 19.00 tot 20.00 uur.

Kijkdag zaterdag 20 juni van 11.30 tot 12.30 uur.
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4x1 Makelaardij, de 1e stap bij verhuizen!

• Ruime 2/1 kapwoning (ca. 385 m³). • Dichtbij dorpsvoorz., uitvalswegen en OV.
• Lichte woonkamer met schuifpui. • Prachtig weids uitzicht over landerijen.
• Woon/eetkeuken met moderne keuken. • Zonnige tuin (ZO) aan water. Energielabel: C.
• 3 slaapkamers en luxe badkamer. • Bwjr: 1989. Perc: 290 m². Woon: ca. 100 m².

Westwoud • Boogert 5  Biedingen vanaf € 230.000, k.k.

Zwaag • Vredemaker 116  Biedingen vanaf € 200.000, k.k.

Ruime uitgebouwde eengezinswoning met 4 slaapkamers, brede dakkapel, complete 
keuken en parkeren op eigen terrein. De woning is voorzien van een uitgebouwde, tuin-
gerichte woonkamer met openslaande tuindeuren. Aan de voorzijde bevindt zich de complete 
keuken met inbouwapparatuur. Op de 1e verdieping zijn 3 slaapkamers en de luxe badkamer. 
Via de vaste trap komt u op de 2e verdieping met toegang tot de 4e slaapkamer en een aparte 
technische ruimte/wasruimte. De zonnige achtertuin is fraai aangelegd en beschikt over een 
onderhoudsarme berging en een achterom. De woning is gelegen in de jonge en kindvrien-
delijke woonwijk Bangert & Oosterpolder. Nabij de woning treft u scholen, winkels, openbaar 
vervoer en uitvalswegen. Zoekt u een ruime en keurige eengezinswoning in een kind
vriendelijke wijk? Mis deze woning dan niet! 

Bwjr.: 2005. Perc.opp.: 149 m². Inh.: ca. 400 m³. Woon.: ca. 127 m². Energielabel: A.

Venhuizen • Merel 108  Biedingen vanaf € 200.000, k.k.

In een kindvriendelijke wijk gelegen: uitgebouwde 2/1 kapwoning met verlengde 
garage, 4 slaapkamers en parkeergelegenheid op eigen terrein. Ruime en lichte woon-
kamer. Aan de achterzijde bevindt zich de uitgebouwde woon-/eetkeuken met een hoekkeu-
ken. Via de keuken komt u in de bijkeuken en deze ruimte geeft u vervolgens toegang tot 
de garage. Op de 1e verdieping zijn 2 ruime slaapkamers (mog. voor 3) en de luxe, moderne 
badkamer. Via de vaste trap komt u op de 2e verdieping met een 3e en 4e slaapkamer. De keu-
rig onderhouden tuin is geheel v.v. sierbestrating en beschikt over een veranda. De woning is  
op fietsafstand van diverse dorpsvoorzieningen. Tevens bent u met enkele autominuten bij  
het NS-Station en de N506 in de richting van Hoorn/A7 en Enkhuizen. Zoekt u een ruime  
2/1 kapwoning die u zo kunt betrekken? Mis deze unieke woonkans dan niet! 
 
Bwjr.: 1994. Perc.opp.: 230 m². Inh.: ca. 425 m³. Woon.: ca. 130 m². Energielabel: B.

Hoorn • Cole Porterhof 132  Vraagprijs € 225.000, k.k.

Keurige en modern afgewerkte twee onder één kapwoning met stenen berging en 
parkeergelegenheid op eigen terrein. De woning met tuingerichte woonkamer heeft een 
lichte uitstraling dankzij een grote raampartij met tuindeur. Aan de voorzijde bevindt zich de 
luxe en complete keuken met inbouwapparatuur. Op de 1e verdieping zijn 3 slaapkamers en 
de nette badkamer. Via de vaste trap komt u op de 2e verdieping. U heeft de mogelijkheid om 
hier een 4e slaapkamer te creëren. De fraai aangelegde tuin is voorzien van diverse terrassen. 
Aan de voorzijde is er parkeergelegenheid voor twee auto’s op eigen terrein. De woning is ge-
legen in een kindvriendelijke wijk nabij uitvalswegen. Op loopafstand treft u scholen, winkels 
en openbaar vervoer (NS-Station). Ook is de binnenstad van Hoorn op fietsafstand gelegen. De 
woning is geheel modern en luxe afgewerkt, u kunt uw meubels verhuizen en wonen! 

Bwjr.: 1994. Perc.opp.: 198 m². Inh.: ca. 350 m³. Woon.: ca. 120 m². Energielabel: B.

• Half vrijstaande woning (ca. 480 m³) • Zonnige en prachtig aangelegde tuin.
• Garage en aangebouwde bijkeuken. • In een kindvriendelijke wijk gelegen.
• Sfeervolle woonkamer en hoekkeuken. • Nabij o.a. winkelcentrum. Energielabel: B.
• 3 slaapkamers en nette badkamer. • Bwjr: 1995. Perc: 230 m². Woon.: ca. 130 m².

Bovenkarspel • Priem 4  Vraagprijs € 250.000, k.k.

Nieuw

NieuwNieuw

Nieuw

Nieuw
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De Goorn • Buitenhof 25  Vraagprijs € 245.000, k.k.

Ruime half vrijstaande, 2/1 kapwoning met een garage, brede carport, 4 slaapkamers 
en een zonnige tuin aan doorgaand vaarwater. Ruime, lichte woonkamer en aan de ach-
terzijde bevindt zich de L-vormige keuken met inbouwapparatuur. Op de 1e verdieping zijn 3 
slaapkamers en de badkamer. Via de vaste trap komt u op de 2e verdieping met een extra (4e) 
slaapkamer. De zonnige tuin is gelegen aan doorgaand vaarwater. De tuin is geheel voorzien 
van sierbestrating en beschikt over een achterom. Ook is er aan de achtergevel een inschuifbare 
overkapping geplaatst. Voor de garage is als extra een brede carport aangebracht. Er is voldoen-
de parkeergelegenheid op eigen terrein. De woning ligt op korte afstand van het ruim opgezette 
winkelcentrum en diverse dorpsvoorzieningen zoals basisscholen, de bushalte en uitvalswegen 
naar zowel het centrum van Hoorn als Heerhugowaard. Pak nu deze prachtige woonkans!
 
Bwjr.: 1988. Perc.opp.: 205 m². Inh.: ca. 330 m³. Woon.: ca. 100 m². Energielabel: C.

Hoorn • Robert Stolzhof 243  Vraagprijs € 250.000, k.k.

Soms kom je ze tegen, woningen waar je Wauw! tegen zegt. Deze woning in Hoorn valt 
binnen deze categorie. Op 271 m² eigen grond staat deze twee onder een kapwoning met een 
uitgebouwde woonkamer, een luxe keuken, 4 slaapkamers, een nette badkamer een verlengde 
garage en een prachtige, zeer sfeervolle tuin. De tuin, ja echt deze moet u gezien hebben. Dit 
is met recht één van de parels van deze woning. Ook de ruime garage, berging en het parke-
ren op eigen terrein maken deze woning compleet voor de titel: droomwoning! Binnen ca. 15 
minuten fietsen bent u in de binnenstad van Hoorn en de uitvalswegen naar Amsterdam en 
Enkhuizen bevinden zich op 10 autominuten van de woning. Nieuwsgierig? Maak dan een 
afspraak om deze woning te bezichtigen. U zult versteld staan van de sfeer en de 
ruimte. 

Bwjr.: 1997. Perc.opp.: 271 m². Inh.: ca. 380 m³. Woon.: ca. 115 m². Energielabel: B.

• Jaren ’30 2/1 kapwoning (ca. 500 m³). • 34 slaapkamers en nette badkamer.
• Aangebouwde stenen garage. • Kindvriendelijk en dichtbij o.a. scholen en OV.
• Ruime woonkamer, complete keuken. • Geen directe overburen. Energielabel: B.
• Parkeergelegenheid op eigen terrein. • Bwjr: 2001. Perc: 233 m². Woon: ca. 125 m².

Enkhuizen • Zuider Kadijk 46  Vraagprijs € 250.000, k.k.  

• Vrijstaande woning (ca. 440 m³). • Zonnige tuin (zuid), genieten van de rust.
• Ruime en lichte woonkamer. • Garage en parkeergel. op eigen terrein.
• Keuken en praktische bijkeuken. • Prachtig weids uitzicht! Energielabel: C.
• 4 slaapkamers en badkamer. • Bwjr: 1984. Perc: 385 m². Woon: ca. 120 m².

Zwaagdijk • Zwaagdijk 253  Vraagprijs € 250.000, k.k. 

• Uitgebouwde stolpwoning (ca. 500 m³). • Op een mooie, rustige locatie gelegen.
• Slaap en badkamer op begane grond. • Zonnige tuin (W) met een veranda.
• Luxe keuken en riante woonkamer. • Parkeren op eigen terrein. Energielabel: C.
• Totaal 5 slaapkamers en 2 badkamers. • Bwjr: 1973. Perc: 194 m². Woon: ca. 145 m².

Enkhuizen • Klaverweid 35  Vraagprijs € 275.000, k.k. 

• Vrijstaande woning (ca. 355 m³). • Riante tuin op het zonnige zuidwesten.
• Ruime woonkamer en hoekkeuken. • Garage en parkeergel. op eigen terrein.
• Praktische bijkeuken. • Nabij div. dorpsvoorz. Energielabel: C.
• 3 slaapkamers en keurige badkamer. • Bwjr: 1988. Perc: 391 m². Woon: ca. 100 m².

Nibbixwoud • Klaverweide 3  Biedingen vanaf € 250.000, k.k.

Nieuw

Nieuw

Kijkdag maandag 15 juni van 19.00 tot 20.00 uur.

Kijkdag vrijdag 19 juni van 19.00 tot 20.00 uur.

Nieuw
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• Ruim 3kamer appartement (ca. 95 m²). • 2 slaapkamers en nette badkamer.
• Zowel via de lift als trap bereikbaar. • Zonnig balkon en mooi uitzicht.
• Ruime woonkamer en complete keuken. • Voor 55+ers. Servicekosten: € 119, p.m.
• Prachtige locatie. Dichtbij alle stadsv. • Bwjr: 2001. Inh: ca. 270 m³. Energielabel: B.

Hoorn • Frederik Hendrikstraat 43  Vraagprijs € 275.000, k.k. 

• Uitgebouwde hoekwoning (ca. 425 m³). • Garage en parkeren op eigen terrein.
• 4 slaapkamers en moderne badkamer. • Zonnige tuin op het zuiden.
• Royale, moderne woonkamer. • Dichtbij o.a. OV en scholen. Energielabel: A.
• Luxe keuken met inbouwapparatuur. • Bwjr: 2007. Perc: 210 m². Woon: ca. 120 m².

Hoogkarspel • Koolmees 11  Vraagprijs € 289.000, k.k.

• Riante 2/1 kapwoning (ca. 465 m³). • Tuin (ZO) aan water en verlengde garage.
• Zeer riante woonkamer en luxe keuken. • In een kindvriendelijke wijk gelegen.
• 2 slaapkamers (4 mog.) en badkamer. • Nabij dorpsvoorzieningen. Energielabel: A.
• Geheel naar eigen wens af te werken. • Bwjr: 2014. Perc: 260 m². Woon: ca. 145 m².

De Goorn • Koevinkje 15  Biedingen vanaf € 298.000, k.k. 

Midwoud • Hereven 5  Biedingen vanaf € 279.500, k.k. 

Deze prachtige vrijstaande woning met slaap en badkamer op de begane grond, 
grote garage en carport heeft een unieke ligging aan de rand van de bebouwing. De 
woning is gelegen op een perceel van bijna 500 m². Grote en lichte woonkamer met een royale 
en sfeervolle openhaardpartij. Vanuit de hal bereikt u de 1e slaapkamer met een eigen badkamer. 
Via de hardhouten trap krijgt u toegang tot de overloop met vide op de 1e verdieping. Op 
deze verdieping zijn 2 ruime slaapkamers en een 2e badkamer. Vóór de garage is een carport 
aanwezig en er is voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Rondom de woning ligt een 
prachtige tuin. De woning is op een rustige locatie gelegen. Vanuit de tuin heeft u een prachtig 
weids uitzicht over de landerijen. Nabij de woning treft u diverse dorpsvoorzieningen en uit-
valswegen. U zult versteld staan van de ruimte die achter deze voorgevel schuil gaat! 

Bwjr.: 1978. Perc.opp.: 492 m². Inh.: ca. 530 m³. Woon.: ca. 150 m². Energielabel: C.

Hoorn • Han Hoekstrahof 180  Vraagprijs € 275.000, k.k.

In Hoorn staat deze prachtige half vrijstaande woning met garage. Ruime, lichte woon-
kamer met erker en complete hoekkeuken met inbouwapparatuur. De woning is voorzien van 
4 slaapkamers, een nette badkamer met een 2e toilet, een ligbad en een douche. De garage is 
van binnenuit de bereiken. Voor de garage is er parkeergelegenheid op eigen terrein. De keu-
rig aangelegde tuin straalt rust uit. De tuin is voorzien van terrassen, een deel siertuin en een 
achterom. De woning is in een kindvriendelijke wijk gelegen en op loopafstand van scholen, 
openbaar vervoer. Nabij de woning treft u winkels en sportverenigingen. Binnen 10 minuten 
bent u bij de A7 naar Amsterdam of Leeuwarden. En op de fiets kunt u binnen 15 minuten de 
binnenstad van Hoorn bereiken. Alles aan deze woning is op en top in orde! De kleuren, de 
kwaliteit van het onderhoud. Kortom; dit is een fantastische woning waar u zo in kunt!

Bwjr.: 1997. Perc.opp.: 234 m². Inh.: ca. 450 m³. Woon.: ca. 140 m². Energielabel: C.

• Riante 2/1 kapwoning (ca. 490 m³). • Verlengde garage met parkeergelegenheid.
• Tuingerichte woonkamer en keuken. • Zonnige tuin aan doorgaand vaarwater.
• 3 slaapkamers (4e mog.) en badkamer. • Heerlijk wonen! Energielabel: B. 
• Zonnig dakterras en prachtig uitzicht. • Bwjr: 2001. Perc: 264 m². Woon: ca. 140 m².

Bovenkarspel • Burg. van Bredastraat 17  Vraagprijs € 275.000, k.k.

Nieuw

Kijkdag woensdag 17 juni van 19.00 tot 20.00 uur. Kijkdag zaterdag 20 juni van 14.30 tot 15.30 uur.

Nieuw Nieuw

Nieuwe prijs

Kijkdag zaterdag 20 juni van 11.30 tot 12.30 uur.
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Uw woning succesvol verkopen? Bel ons!

Zwaag • Waarschap 32  Vraagprijs € 325.000, k.k. 

Deze woning is in één woord: geweldig! Zoekt u een woning waar u zo in kan? Dan is 
deze hoekwoning met een riante, uitgebouwde woonkamer, een luxe keuken en een moderne 
en complete badkamer precies wat voor u! Op de 1e verdieping zijn 2 riante slaapkamers en 
de complete badkamer. U heeft de mogelijkheid om een 3e slaapkamer te creëren. Via de vaste 
trap komt u op de 2e verdieping. Hier treft u een ruime 3e slaapkamer, een wasruimte en een 
kantoor-/logeerkamer. U heeft de mogelijkheid om ook hier een extra slaapkamer te realiseren. 
Deze woning heeft dus de mogelijkheid voor 5 slaapkamers! Parkeergelegenheid op eigen terrein. 
De zonnige tuin is voorzien van een houten berging en een achterom. De woning is gelegen 
in de kindvriendelijke woonwijk Bangert & Oosterpolder. De woning is gunstig gelegen ten 
opzichte van de A7 en de binnenstad van Hoorn. Kijken, kopen en wonen!
 
Bwjr.: 2005. Perc.opp.: 240 m². Inh.: ca. 620 m³. Woon.: ca. 175 m². Energielabel: A.

Bovenkarspel • Achter ‘t Rad 19 Vraagprijs € 339.000, k.k.

Mis deze prachtige woonkans niet! Vrijstaande woning met garage, 4 slaapkamers, luxe 
badkamer en zonnige tuin aan doorgaand vaarwater. De woning is voorzien van een ruime 
woonkamer met diverse raampartijen en dubbele openslaande tuindeuren. Aan de voorzijde 
is de in hoek opgestelde keuken met inbouwapparatuur. Op de 1e verdieping zijn 4 ruime 
slaapkamers en de complete badkamer. De luxe en vergrootte badkamer is echt een plaatje! 
De zonnige tuin op het westen is gelegen aan doorgaand vaarwater en heeft een waterterras. 
De riante tuin heeft een flink terras en een veranda. Ook is de tuin een heerlijke speelplaats 
voor uw (klein)kinderen en/of huisdieren. De woning is gelegen in een rustige straat. Dichtbij 
de woning treft u scholen, winkels, het NS-Station en uitvalswegen. De gehele woning is in 
moderne kleurstelling afgewerkt. U kunt uw meubels verhuizen en wonen!
 
Bwjr.: 1995. Perc.opp.: 440 m². Inh.: ca. 410 m³. Woon.: ca. 120 m². Energielabel: A.

Hoogkarspel • Lelielaan 2  Vraagprijs € 335.000, k.k.

Riante vrijstaande woning met 4 slaapkamers, serre, garage, praktijkruimte, bijkeu
ken en zonnige tuin op het zuiden. De woning ligt op een flink perceel van 749 m² eigen 
grond. Ruime en lichte woonkamer met een aangebouwde zonnige serre op het zuiden. Op de 
begane grond bevindt zich de 1e slaapkamer/praktijkruimte. Op de 1e verdieping treft u 3 riante 
slaapkamers en een nette badkamer. U kunt op deze verdieping een 4e slaapkamer realiseren. De 
diepe zonnige tuin op het zuiden ligt aan doorgaand vaarwater. Aan de waterkant is een hard-
houten beschoeiing geplaatst en er is een botenhuis aanwezig. 2e garage met een kanteldeur en 
een houten overkapping voor uw fietsen. Op een mooie en rustige locatie, in een kindvriendelij-
ke woonwijk. Dichtbij o.a. het winkelcentrum en het NS-station. Kortom, zoekt u een woning 
met een zee aan ruimte en op een prachtige locatie? Dan heeft u deze nu gevonden!
 
Bwjr.: 1972. Perc.opp.: 749 m². Inh.: ca. 550 m³. Woon.: ca. 185 m². Energielabel: C.

• Riante vrijstaande villa (ca. 590 m³). • Zonnige privacyvolle tuin met terrassen.
• Royale woonkamer met erker. • Garage en parkeren op eigen terrein.
• Keuken met div. inbouwapparatuur. • Nabij o.a. OV en winkels. Energielabel: A. 
• 5 slaapkmrs. en vernieuwde badkamer. • Bwjr: 1998. Perc: 590 m². Woon: ca. 210 m².

Hoorn • Cees Buddingh’hof 168  Vraagprijs € 350.000, k.k.  

• Riante vrijstaande woning (ca. 700 m³). • Zonnige tuin met een zonneterras.
• Royale living en luxe keuken (2013).  • Nabij o.a. dorpsvoorzieningen en bushalte.
• Slaap en badkamer op begane grond. • Meubels overzetten en wonen! Energielabel: C.
• 5 slaapkamers en 2 badkamers.  • Bwjr: 1980. Perc: ca. 400 m². Woon: ca. 195 m².

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

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuwe badkamer 2015
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6 dagen per week bereikbaar!

Hoorn • John Raedeckerhof 14  Biedingen vanaf € 375.000, k.k.

Deze robuuste, royale vrijstaande woning met garage, uitgebouwde woonkamer, 4 
slaapkamers en 2 badkamers is op 478 m² eigen grond gelegen. Riante, uitgebouwde 
woonkamer met veel lichtinval en luxe en complete keuken met diverse inbouwapparatuur. Op de 
1e verdieping zijn 2 royale slaapkamers, de badkamer en een aparte toiletruimte. Via de vaste trap 
komt u op de 2e verdieping met nog 2 slaapkamers en een 2e badkamer. De zonnige tuin is gele-
gen aan het water en heeft geen directe achterburen. De tuin beschikt over een achterom en een 
houten berging. Voor de woning is parkeergelegenheid op eigen terrein. De woning is gelegen 
in een kindvriendelijke woonwijk. Dichtbij de woning treft u scholen, openbaar vervoer, winkels 
en uitvalswegen. De binnenstad van Hoorn is op fietsafstand gelegen. Kortom, zoekt u een 
fantastische woning met een zee aan ruimte? Grijp dan nu deze prachtige woonkans! 

Bwjr.: 2003. Perc.opp.: 478 m². Inh.: ca. 650 m³. Woon.: ca. 155 m². Energielabel: A.

Hoorn • Zuiderplantsoen 40  Vraagprijs € 429.000, k.k.

Op een prachtige locatie in het centrum van Hoorn is deze riante maisonnette (ca. 
650 m³) gelegen. Deze maisonnette heeft een fraai uitzicht richting o.a. Julianapark en 
binnen haven. Via de lift of trapopgang bereikt u de maisonnette. Op de 3e verdieping van 
het prima onderhouden complex “De Hoornse Veste” bevindt zich de riante living, de zonnige 
loggia en de complete woonkeuken. Op de 4e verdieping zijn 3 zeer riante slaapkamers en 
de complete, luxe badkamer. De 5e verdieping is eveneens via een vaste trap te bereiken. Op 
deze verdieping is een 4e slaapkamer, een kantoor en een bergruimte aanwezig. Er is een eigen 
parkeerplaats en een eigen berging. Op enkele autominuten vanaf de A7 gelegen. De binnen-
haven is eigendom van de VvE. Voor een kleine vergoeding heeft u een ligplaats voor uw boot.  
Kom, kijk en ervaar de ruimte en luxe van deze maisonnette! 

Bwjr.: 1999. Inh.: ca. 650 m³. Woon.: ca. 215 m². Servicek.: € 212, p.m. Energielabel: A.

Grootebroek • Nijenburg 65 Vraagprijs € 429.000, k.k.

Nieuw Nieuw

Kijkdag zaterdag 20 juni van 13.00 tot 14.00 uur.Kijkdag zaterdag 20 juni van 13.00 tot 14.00 uur.

Nieuw

Heeft u altijd al gedroomd van een 
vrijstaande bungalow met een schitterende tuin aan 

het water? Dan is deze woning een unieke kans! 

Deze gelijkvloerse, vrijstaande woning is op een prachtige locatie gelegen in de geliefde 
villawijk Zesstedenpark. De woning (gebouwd in 1996) heeft een moderne uitstraling. 
De woning is voorzien van een zeer ruime en lichte woonkamer met een schuifpui. De 
woon-/eetkeuken beschikt over een zeer grote hoekkeuken en geeft u toegang tot de 
ruime bijkeuken. Via de bijkeuken komt u in de inpandige garage. Verder is er een riante 
slaapkamer, een werkkamer/slaapkamer en een badkamer met 2e toilet. 

De zonnige en mooie tuin is gelegen rondom de woning en aan doorgaand vaarwater. 
De tuin is gelegen op het zuiden waardoor u zomers heerlijk van de zon kunt genieten. 
U heeft de mogelijkheid om uw eigen bootje aan te leggen. Zo kunt u zomers heerlijk 
varen in de richting van Het Streekbos, Enkhuizen of Medemblik. Voor de woning is 
voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein voor meerdere auto’s. De woning is in 
een rustige straat met alleen bestemmingsverkeer gelegen.  

Dichtbij de woning treft u scholen, sportverenigingen, winkelcentrum Het Streekhof en het NS-
Station. Ook is de woning gunstig gelegen ten opzichte van de N506 en N302 in de richting van 
Enkhuizen en Hoorn/A7. 
Kortom, zoekt u een schitterende vrijstaande bungalow met prachtige tuin? Dit is een 
unieke kans! 

Bouwjaar: 1996. Perceeloppervlakte: 876 m². Inhoud: ca. 440 m³. 
Woonoppervlakte: ca. 125 m². Energielabel: B.
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Bovenkarspel  0228 - 52 43 65
Hoorn  0229 - 70 02 22
Lelystad  0320 - 32 21 50
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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
•  Warmwatertoestellen

•  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

Woningaanbod
Bovenkarspel • Broekerhavenweg 200d  appartement Bieden vanaf € 89.500,- k.k.

Spierdijk • Spierdijkerweg 105m  appartement Bieden vanaf € 95.000,- k.k.

Grootebroek • Zesstedenweg 205b  appartement     € 100.000,- k.k.

Hoorn • Poolster 146  appartement Bieden vanaf  € 100.000,- k.k.

Hoogkarspel • De Landbouw 7  appartement     € 125.000,-  k.k.

Zwaag • Pinksterbloem 46  hoekwoning  Bieden vanaf € 125.000,-  k.k.

Hoorn • Gerritsland 2  eengezinswoning  Bieden vanaf € 149.500,-  k.k.

Hoorn • Boogschutter 15  appartement  € 150.000,-  k.k.

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

Wognum • Vossestaart 18  appartement Bieden vanaf € 150.000,-  k.k.

Hoorn • Hanebalk 57  hoekwoning Bieden vanaf € 158.500,-  k.k.

Hoogkarspel • Nieuweweg 110  vrijstaand  € 159.000,-  k.k.

Grootebroek • Lindelaan 24  eengezinswoning  Bieden vanaf € 159.500,-  k.k.

Midwoud • C. Haringhuizenlaan 77  eengezinswoning  Bieden vanaf € 159.500,-  k.k.

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

Medemblik • Kaapstander 36  appartement Bieden vanaf € 167.500,-  k.k.

Hoorn • Oliemolen 65  eengezinswoning  € 169.500,-  k.k.

Hoogkarspel • Dahliastraat 24  hoekwoning  Bieden vanaf € 175.000,-  k.k.

Bovenkarspel • Flamingohof 14  eengezinswoning  Bieden vanaf € 175.000,-  k.k.

Hoorn • Oliemolen 79  eengezinswoning  Bieden vanaf € 185.000,-  k.k.

Hoorn • Geldersesteeg 26  hoekwoning  € 189.000,-  k.k.

Enkhuizen • Driebanen 29  geschakelde woning  Bieden vanaf  € 195.000,-  k.k.

Enkhuizen • Herenkamer 23 engezinswoning  Bieden vanaf € 198.000,-  k.k.

Midwoud • Rietakker 31  2/1 kapwoning     € 199.500,-  k.k.

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

Medemblik • Kuipershof 2  2/1 kap woning  Bieden vanaf € 200.000,-  k.k.

Hoorn • Acacia 27  2/1 kapwoning  Bieden vanaf € 200.000,-  k.k.

Hoorn • Breitnerhof 57  2/1 kapwoning  Bieden vanaf € 205.000,-  k.k.

Bovenkarspel • Het Erf 62  2/1 kapwoning  Bieden vanaf € 210.000,-  k.k.

Hoorn • Gerrit Achterberghof 78  2/1 kapwoning  Bieden vanaf € 215.000,-  k.k.

Hoorn • Boedijnhof 43  2/1 kapwoning  € 215.000,-  k.k.

Andijk • Middenweg 40  vrijstaand  € 225.000,-  k.k.

Hoorn • Kinderbalk 37  2/1 kapwoning Bieden vanaf € 225.000,-  k.k.

Opperdoes • Nieuweweg 14  vrijstaand  € 225.000,-  k.k.

Hoorn • Florijn 147  2/1 kapwoning  € 234.500,-  k.k.

Venhuizen • Kosterij 18  2/1 kapwoning   € 250.000,-  k.k.

Hoorn • Adriaen Boomstraaf  2f  appartement Bieden vanaf € 257.500,-  k.k.

Hem • Hemmerbuurt 130  vrijstaand  € 259.000,-  k.k.

Sijbekarspel • Dres 16  vrijstaand Bieden vanaf    € 275.000,-  k.k.

Wijdenes • Blokdijk 21  vrijstaand  € 289.000,-  k.k.

Blokker • IIsvogel 53  appartement  € 297.000,-  k.k.

Midwoud • Tripkouw 19  vrijstaand Bieden vanaf € 299.000,-  k.k.

Bovenkarspel • Bakkerstraat 67  vrijstaand Bieden vanaf € 300.000,-  k.k.

Wognum • Parelgras 11  vrijstaand Bieden vanaf € 300.000,-  k.k.

Zwaagdijk • Zwaagdijk 437  vrijstaand  € 319.000,-  k.k.

Hoorn • Nieuwstraat 13a  appartement  € 319.500,-  k.k.

Zwaagdijk • Zwaagdijk 228  vrijstaand  € 329.000,-  k.k.

Hoorn • Pissarrohof 36  vrijstaand  € 375.000,-  k.k.

Medemblik • Parklaan 5  vrijstaand  € 419.000,-  k.k.

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

Grootebroek • Raadhuislaan 2a  vrijstaand  € 425.000,-  k.k.

Medemblik • Parklaan 11a  vrijstaand  € 439.000,-  k.k.

Hoorn • Willem de Zwijgerlaan 4  vrijstaand  € 449.000,-  k.k.

De Goorn • De Goorn 76  vrijstaand Bieden vanaf € 450.000,-  k.k.

Grootebroek • Wijzend 70  vrijstaand Bieden vanaf € 450.000,-  k.k.

Bovenkarspel • Broekerhavenweg 36  vrijstaand  € 550.000,-  k.k.

Enkhuizen • Paktuinen 39  vrijstaand Bieden vanaf € 600.000,-  k.k.

Zwaag • Dorsstraat 260  vrijstaand  € 825.000,-  k.k.

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 | 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: 13 september 2015.
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Medemblik • Hoogesteeg 4 A  Vraagprijs € 585.000, k.k.

Prachtige, statige vrijstaande woning (ca. 920 m³!) met praktijkruimte, 5 slaapkamers  
en prachtige zonnige tuin. Zeer riante woonkamer met prachtige authentieke details. Ruime 
woon-/eetkeuken met een forse hoekkeuken met inbouwapp. Verder een bijkeuken, berging, 
een praktijkruimte met separate keukenruimte en een wacht-/spreekkamer. Deze woning biedt 
u de ideale kans om wonen en werken te combineren. Ook zeer geschikt als kangoeroe woning 
of voor het beginnen van een Bed & Breakfast. 1e verdieping met 5 slaapkamers en badkamer. 
Prachtige, fraai aangelegde tuin met waterornament. Parkeergelegenheid op eigen terrein voor 
zeker 4 auto’s. De woning ligt bij beide havens en in het centrum van Medemblik. Toch is het 
hier een oase van rust. Ook bent u met enkele autominuten op de A7. Bent u op zoek naar 
een woning met een tal van mogelijkheden? Deze woning biedt het u allemaal! 

Bwjr.: 1890. Perc.opp.: 783 m². Inh.: ca. 920 m³. Woon.: ca. 260 m². Energielabel: G.

• Zeer riante, luxe woning (ca. 630 m³). • Inpandige garage met vliering.
• Prachtige, lichte woonkamer. • Parkeren in en voor de garage (2 auto’s).
• Luxe keuken met inbouwapparatuur. • Tuin (Z) aan de gracht. Energielabel: B. 
• 5 slaapkamers en ruime badkamer. • Bwjr: 2002. Perc: 166 m². Woon: ca. 160 m².

Enkhuizen • Prinsengracht 7  Vraagprijs € 419.000, k.k.

• Riant penthouse op 8e en 9e verdieping. • Zonnig en royaal balkon (ca. 100 m²!).
• Woonkamer, keuken en bijkeuken. • Unieke locatie met een fantastisch uitzicht!
• 3 riante slaapkamers en 2 badkamers. • Servicek. € 178, per maand. Energielabel: A.
• Parkeergarage met eigen parkeerplaats. • Bwjr: 2007. Inh: ca. 550 m³. Woon: ca. 175 m².

Medemblik • Kaapstander 116  Vraagprijs € 485.000, k.k.

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 

verdieping 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 NS-Station. Heerlijk ruim wonen op een prachtig perceel! 

Bwjr.: 1920. Perc.opp.: 1820 m². Inh.: ca. 650 m³. Woonopp.: ca. 205 m².

• Vrijstaande woning (ca. 800 m³).  • Volledig gerenoveerd in 2000.
• Uitgebouwde woonkamer.  • 2 moderne badkamers op de begane grond.
• Zeer riante tuin op het zuiden.  • Nabij de N506 gelegen. Energielabel: A.
• 3 (slaap)kamers op de begane grond. • Bwjr: 1940. Perc: 1730 m². Woon: ca. 165 m².

Wijdenes • Lekerweg 21  Vraagprijs € 519.000, 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.  • Een zee aan ruimte! Energielabel: G.
• Garage met hardhouten (Dars)deuren. • Bwjr: 1848. Perc: 4110 m². Woon: ca. 400 m².

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

Nieuw

Kijkdag donderdag 18 juni van 19.00 tot 20.00 uur.

Nieuw

Kijkdag zaterdag 20 juni van 16.00 tot 17.00 uur.
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Verkocht

Grootebroek • Beukenlaan 134 B

Verkocht

Zwaag • Butterwoud 28

Verkocht

Blokker • Zuiderhout 100

Verkocht

Hoorn • Dukaat 62

Verkocht

Oostwoud • Heemraad Witweg 12

Verkocht

Avenhorn • Alver 44

Verkocht

Hoogkarspel • Roodborst 42

Verkocht

Oosterblokker • Hoekstraat 21

Verkocht

Hoorn • Houtzaagmolen 70

Verkocht

Hoorn • Rietzanger 86

Verkocht

Bovenkarspel • De Bouw 123

Verkocht

Medemblik • Langeweydt 38

Verkocht

Avenhorn • Grondel 19

Verkocht

Medemblik • Graaf Florislaan 20 B

Verkocht

Midwoud • Breed 4

Verkocht

Hoorn • Han Hoekstrahof 25

Verkocht

Hoorn • Charlotte van Pallandthof 28

Verkocht

Hoorn • John Raedeckerhof 16

Verkocht

Hoorn • Diepenbrockhof 66

Verkocht

Hoorn • Jeudje 19

Recent verkocht 

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

0229-285170


