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Op de toonaangevende consumenten-beoordelingssite “www.wieisdebestemakelaar.nl” is 4x1 
Makelaardij door klanten over het jaar 2015 wederom zeer positief beoordeeld! 4x1 Makelaardij 
heeft voor heel 2016 de titel “uitstekende makelaar” verkregen met een score van 9.1.

Ook in 2014 was deze bijzondere 
titel aan 4x1 Makelaardij toebe-
deeld. Wij hechten veel waarde 
aan deze titel, aangezien er bij 
deze consumentensite streng 
toezicht wordt gehouden op de 
echtheid van de klantenbeoor-
delingen. Makelaars worden op 
deze site beoordeeld op enthou-
siasme, snelheid van reageren, 

afspraken nakomen, creativiteit 
en kennis van de woningmarkt. 
Dit zijn belangrijke punten voor 
een makelaar om onderschei-
dend te zijn en wij beschouwen 
deze beoordeling dan ook als een 
bevestiging dat wij doen wat we 
zeggen: streven naar de beste 
communicatie, kwaliteit, service 
en klantgerichtheid.

4x1 Makelaardij bedankt hierbij 
alle klanten die op deze site hun 
positieve beoordeling hebben ge-
geven.

Wilt u teruglezen wat klanten 
van ons vinden? Kijk dan op
“www.wieisdebestemakelaar.nl” 
en op blz 7. 

Klant aan het woord

Niets dan lof!

4x1 Makelaardij: vanaf het begin TOP.
Corné gaf ons het gevoel dat we de 
enige verkoper waren. Zeer attent in alle 
opzichten. Heldere communicatie, dui-
delijke afspraken die ze ook nakomen. 
Afspraak is afspraak. We werden na elke 
bezichtiging op de hoogte gehouden. 
Perfecte terugkoppeling. En het huis is 
binnen drie maanden verkocht. 

Niets dan lof over 4x1 Makelaardij.

Vriendelijke groeten, 
Gery Broers

Meer klantreacties 
op pagina 5

BENOEMD TOT

9,1

Grootebroek • Refter 36 
Biedingen vanaf € 239.500,- k.k.

Kijkdag zat. 20 feb. 16.00 - 17.00 uur

Hoorn • Gedempte Appelhaven 42 
Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Kijkdag zat. 20 feb. 13.00 - 14.00 uur

Midwoud • Ganzehof 23 
Biedingen vanaf € 279.500,- k.k.

Medemblik • Langeweydt 36
Vraagprijs € 299.500,- k.k.

Kijkdag zat. 20 feb. 14.30 - 15.30 uur

✂

✂

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

Extreem lage hypotheekrente 
biedt kansen

Verhuizen en toch geld besparen
Verhuizen kost geld, dus wij horen u al denken: Hoe kun je nu 
geld besparen als je gaat verhuizen? Toch is besparen voor veel 
woningbezitters een realiteit. Bepalend is de hoogte van uw hui-
dige hypotheekrente en de nog resterende looptijd. 

Voorbeeld: U heeft een hypotheek van € 200.000,- met een rente 
van 5,3% en resterende looptijd van 4 jaar. U koopt een nieuwe 
woning van € 200.000,- en sluit een hypotheek voor een looptijd 
van 10 jaar met een rente van 2,10%. U bespaart dus 3,2% over  
€ 200.000,- gedurende 4 jaar. Uw voordeel in die 4 jaar is liefst  
€ 25.600,- ! De kosten koper zijn globaal 3,5 à 4%, dus ca. € 8.000,.
Reken hierbij de verhuiskosten en u weet uw besparing!

Groter wonen en toch niet méér woonlasten
Door de extreem lage hypotheekrente die momenteel wordt bere-
kend, verhuizen woningbezitters momenteel vaker naar een duur-
dere woning zonder dat hun woonlasten stijgen.

In sommige gevallen kan door de tegenwoordige aflossingsplicht 
wel een lichte stijging van de woonlasten ontstaan. Echter als die 
lasten gedragen kunnen worden, dan verdient het zeker een over-
weging om de stap naar een grotere woning te zetten. Het aflos-
singsdeel vormt namelijk een mooie spaarpot voor de toekomst.

Wilt u weten wat voor u de mogelijkheden zijn en 
u wilt niet af wachten tot de hypotheekrente 
weer gaat stijgen? 
Bel dan voor een 
vrijblijvende
afspraak voor een
waardebepaling
en laat u bijpraten 
over uw kansen
in de huidige
markt.

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

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

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

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

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

Email: ...................................................................
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4x1 Makelaardij gekozen 
tot “uitstekende makelaar”

Los de puzzel op, knip deze bon uit en stuur hem vóór 12 maart 2016 in naar: 
4x1 makelaardij, Breed 3a, 1621 KA Hoorn. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

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

Kijkdag zat. 20 feb. 10.00 - 11.00 uur
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WWW.RUVO.NU

Bovenkarspel  0228 - 52 43 65
Hoorn  0229 - 70 02 22
Lelystad  0320 - 32 21 50
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Een huis kopen is een emotionele 
aangelegenheid. Een huis dat maar 
voor 80% aansluit bij je wensenlijstje,
kan toch voelen als jouw droomhuis. 
Wat het is? Vaak kun je het niet eens 
onder woorden brengen. Een geur die 
een mooie herinnering oproept, 
een verkoper die vertelt hoe gelukkig 
hij is geweest in ‘jouw’ aanstaande huis. 
Het kan van alles zijn waardoor jouw 
hart wordt gestolen.

Valkuil 1: Je ziet praktische 
bezwaren over het hoofd
Je droomt ervan om in het hart van de 
stad te wonen, of juist in een nostalgisch 

boerderijtje. Is dit écht wat je graag wilt? 
Of jaag je een droom na, die eigenlijk 
helemaal niet zo goed past bij jouw manier 
van leven? Als je maar hard genoeg 
fantaseert, dan vergeet je de bezwaren die 
er mogelijk kleven aan jouw droomhuis. 

Deze valkuil voorkom je door iemand te 
vragen om ‘advocaat van de duivel’ te 
spelen. Laat een vriend alle mogelijke 
nadelen van het huis dat je op het oog 
hebt benoemen. Of stel jezelf voor hoe 
het is als het vinden van een parkeer -
plaats ‘s avonds laat een ingewikkelde 
kwestie is. Of als je voor iedere boodschap 
kilometers moet rijden. 

Valkuil 2: Je verliest je geduld
Hoe langer je op zoek bent, hoe groter de 
kans dat je met minder dan je droomhuis 
genoegen neemt. Als je al twintig huizen 
hebt bekeken, kan je geneigd zijn het eerst
volgende huis mooier te maken dan het in 
werkelijkheid is. Je bent blij dat er eindelijk 
een huis voorbij komt dat niet vreselijk is. 

Toen je net begon met zoeken had je 
waarschijnlijk vriendelijk bedankt voor dit 
huis, maar omdat deze woning relatief een 
stuk beter is dan de voorgaande huizen, 
overweeg je serieus om dit huis toch maar 
te kopen. Voorkom deze valkuil door jezelf 
te dwingen je checklist nog eens door te 
nemen, voordat je defi nitief ja zegt en een 
bod doet. Genoegen nemen met de minst 
slechte optie is bijna nooit een goed idee. 

Valkuil 3: Huizen ver boven je 
budget bezichtigen
Uit nieuwsgierigheid bezichtig je een 
huis dat ruim boven jouw budget ligt. 

Dikke kans dat je enthousiast raakt. 
Duurdere huizen zijn nu eenmaal vaak groter, 
beter afgewerkt of idealer qua ligging. 

Houd je hoofd koel. Je hoeft je gevoel niet 
uit te schakelen als je een huis koopt. 
Zeker niet! Maar laat je verstand ook zijn 
werk doen. Blijf nadenken. Ook al heb je 
het huis in je hoofd al ingericht. 

Advies bij jou thuis
Op zoek naar een nieuw huis? Dan is het 
goed om te weten waar je aan toe bent en 
wat de mogelijkheden zijn. Onze adviseurs, 
Menno en Paul, gaan graag met jou om 
de tafel om alles stap voor stap door te 
nemen. Dit kan bij ons op kantoor of bij de 
klant thuis. 

U vindt ons in de Univé-winkel in Hoorn 
aan het Breed 5 of via de telefoonnummers 
06 30 470 130 (Menno Ligthart)
06 53 680 164 (Paul Kochx)

Daar plukt ú de vruchten van!www.unive.nl/hypotheek 

Raak niet halsoverkop verliefd

Erkend hypotheekadviseurs: Menno Ligthart en Paul Kochx

U heeft een expert nodig

GLASSERVICE 
VANWIJTE

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

Snelle service.

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

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

tel. 0228 - 568 040  www.vanwijte.nl

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

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
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4x1 Makelaardij, daar kunt u op rekenen!

Gerenoveerde, sfeervolle tussenwoning met 2 ruime slaapkamers, zonnige tuin met 
achterom en voorzien van 2 bergingen! De woning is v.v. een tuingerichte woonkamer en 
een moderne badkamer. Mogelijkheid tot het maken van een 3e slaapkamer. Kom kijken!
Bwjr.: 1985. Perc.opp.: 130 m². Inh.: ca. 270 m³. Woon.: ca. 75 m². Energielabel: B.

Hoorn • Patio 121  Vraagprijs € 150.000,- k.k.

Keurig en ruim appartement op begane grond met 2 slaapkamers, zeer ruime bad-
kamer en overdekt terras. Straatgerichte woonkamer met openslaande deuren en een  
royale open keuken met inbouwapp. De woning is gelegen nabij alle winkelvoorzieningen!
Bwjr.: 2005. Inh.: ca. 275 m³. Woon.: ca. 80 m². Servicek.: €99,75 p.m. Energielabel: B.

Wognum • Pannenspiegel 17  Biedingen vanaf € 157.500,- k.k.

In een rustige buurt op fietsafstand van de sfeervolle binnenstad van Hoorn staat 
deze tussenwoning met 3 slaapkamers, moderne keuken, ruime tuingerichte woonkamer 
en moderne grote badkamer. Nabij scholen, een speeltuin, winkelcentrum en uitvalswegen.
Bwjr.: 1973. Perc.opp.: 128 m². Inh.: ca. 310 m³. Woon.: ca. 85 m². Energielabel: D.

Hoorn • Wever 59  Vraagprijs € 150.000,- k.k.

Keurige fors uitgebouwde en comfortabele eengezinswoning. Deze woning heeft  
4 slaapkamers, sfeervolle gashaard, openslaande deuren, riante keuken met inbouwapp. en een 
zonnige tuin. Leuke buurt, op korte afstand van dorpsvoorzieningen en een winkelcentrum. 
Bwjr.: 1972. Perc.opp.: 158 m². Inh.: ca. 365 m³. Woon.: ca. 125 m². Energielabel: C.

Westwoud • Raadhuisstraat 24  Vraagprijs € 167.500,- k.k. 

Zwaag • Zwanebloem 7  Biedingen vanaf € 164.500,- k.k.

Keurige hoekwoning met carport, royale uitgebouwde woonkamer met lichtkoepels, 
zonnige tuin met achterom gelegen aan water, 3 slaapkamers en parkeergelegenheid 
op eigen terrein! De royale uitgebouwde woonkamer is voorzien van lichtkoepels waardoor 
het een prachtige grote en lichte ruimte is. Via de tuindeuren stapt u zo de zonnige tuin in.  
Op de 1e verdieping bevinden zich 2 slaapkamers en de badkamer met ligbad en douche-
cabine! In de tuin bevindt zich een houten berging met elektravoorziening. Aan de voorzijde 
van de woning treft u een frontberging aan. De woning is gunstig gelegen ten opzichte van de 
supermarkt, de basisschool en het openbaar vervoer. Nabij de woning bevinden zich uitvals-
wegen richting Amsterdam of Leeuwarden en/of Enkhuizen-Lelystad. Laat u verrassen en 
neem contact op voor een bezichtiging!
 
Bwjr.: 1984. Perc.opp.: 136 m². Inh.: ca. 340 m³. Woon.: ca. 100 m². Energielabel: C.

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Ruime eengezinswoning met 4 slaapkamers, diepe tuin, achterom en stenen berging. 
Tuingerichte woonkamer en hoekkeuken. In een rustig en kindvriendelijk hofje gelegen.  
Geen autoverkeer voor de deur. Dichtbij o.a. scholen, winkels, bushalte en uitvalswegen. 
Bwjr.: 1978. Perc.opp.: 132 m². Inh.: ca. 350 m³. Woon.: ca. 115 m². Energielabel: C.

Zwaag • Langetuin 132 Vraagprijs € 149.000,- k.k.

Verrassend veel ruimte treft u achter de gevel van deze eengezinswoning! Een zonnig 
dakterras (20 m²), 3 slaapkamers, lichte woonkamer met keuken, moderne badkamer, stenen 
berging en tuin met achterom. Nabij o.a. de binnenstad, OV, IJsselmeer en dwaalpark.
Bwjr.: 1980. Perc.opp.: 108 m². Inh.: ca. 350 m³. Woon.: ca. 115 m². Energielabel: C.

Hoorn • Oliemolen 65  Biedingen vanaf € 159.500,- k.k. 

Kijkdag zaterdag 20 februari van 11.30 tot 12.30 uur

NIEUWE PRIJS

NIEUWE PRIJS
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4x1 = Dé uitkomst voor een succesvolle verkoop!

Blokker • Bandstraat 6  Vraagprijs € 175.000,- k.k.

In het gezellige Blokker ligt deze perfect onderhouden eengezinswoning. De woning 
is voorzien van een doorzonwoonkamer, een moderne keuken en een ruime, aangebouwde 
bijkeuken. De tuin is onderhoudsvriendelijk, voorzien van een stenen berging en een achterom 
en ligt op het zonnige zuidwesten. Momenteel zijn er 3 slaapkamers in de woning, maar er is 
eenvoudig op de 2e verdieping een 4e slaapkamer te realiseren. De woning is grotendeels voor-
zien van kunststof kozijnen en rolluiken. Op loopafstand van de woning bevinden zich enkele 
winkels en een basisschool en in de nabije omgeving zijn voldoende speelmogelijkheden voor 
uw (klein)kinderen. De woning ligt op ca. 10 autominuten van het centrum van de VOC-stad 
Hoorn en de uitvalswegen richting Enkhuizen, Leeuwarden of Amsterdam bereikt u binnen  
5 autominuten. Deze woning kunt u zo betrekken! Maak vrijblijvend een afspraak.
 
Bwjr.: 1966 Perc.opp.: 130 m². Inh.: ca. 320 m³. Woon.: ca. 110 m². Energielabel: B.

Ruim en luxe 3-kamer appartement met balkon (ca. 25 m²) op de 1e verdieping. Zowel 
met de lift als via de trapopgang bereikbaar. Ruime woonkamer met prachtig uitzicht! Moderne 
badkamer en toiletruimte (‘15). Dichtbij de oude binnenstad van Medemblik en A7.
Bwjr.: 2008. Inh.: ca. 238 m³. Woon.: ca. 78 m². Servicek.: € 110,- p.m. Energielabel: A.

Medemblik • Kaapstander 166  Verkocht

Zo te betrekken! Vrijstaande woning met slaap- en badkamer op de begane grond. 
Sfeervolle woonkamer met vloerverwarming, keuken met inbouwapp., bijkeuken en in totaal 
3 slaapkamers. Geheel in lichte kleurstelling afgewerkt. Dichtbij de N506 richting Hoorn/A7.
Bwjr.: 1925. Perc.opp.: 183 m². Inh.: ca. 300 m³. Woon.: ca. 100 m². Energielabel: B.

Venhuizen • Twijver 37  Biedingen vanaf € 200.000,- k.k. 

In het gezellige dorp Hoogkarspel staat deze hoekwoning met vrijstaande stenen 
garage, 4 slaapkamers en zonnige tuin. De woning is v.v. een doorzon woonkamer en 
parkeergelegenheid op eigen terrein! Dichtbij de woning treft u diverse winkelvoorzieningen.
Bwjr.: 1967. Perc.opp.: 287 m². Inh.: ca. 350 m³. Woon.: ca. 115 m². Energielabel: D.

Hoogkarspel • Dahliastraat 78  Biedingen vanaf € 175.000,- k.k.

Ruime hoekwoning met 4 slaapkamers. Tuingerichte woonkamer met schuifpui, hoek-
keuken met inbouwapparatuur, complete badkamer en zonnige tuin met stenen berging en 
achterom. Gelegen nabij scholen, winkels, openbaar vervoer en uitvalswegen. Kom kijken!
Bwjr.:1993. Perc.opp.: 186 m². Inh.:ca. 315 m³. Woon.:ca. 100 m². Energielabel: C.

Hoorn • Cole Porterhof 16  Biedingen vanaf € 175.000,- k.k.

Goed onderhouden eengezinswoning met dakopbouw, doorzon woonkamer, nette 
badkamer en 4 slaapkamers. Zonnige tuin met stenen berging. Op fietsafstand is de binnen-
stad van Hoorn met alle stadsvoorzieningen, NS-station en de haven! Laat u verrassen!
Bwjr.: 1964. Perc.opp.: 181 m². Inh.: ca. 370 m³. Woon.: ca. 125 m². Energielabel: B.

Hoorn • Metselaarsstraat 13  Vraagprijs € 175.000,- k.k. 

Royale eengezinswoning met ruime woonkamer en inpandige garage. Keurige keuken,  
luxe badkamer en 4 slaapkamers. De fraai aangelegde tuin is voorzien van een tuinhuis, over-
kapping en achterom. Dichtbij o.a. winkels, OV en sportfaciliteiten. Echt een bezichtiging waard!
Bwjr.: 1996. Perc.opp.: 198 m². Inh.: ca. 395 m³. Woon.: ca. 130 m². Energielabel: B.

Hoorn • Gerard den Brabanderhof 107  Vraagprijs € 225.000,- k.k. 

NIEUW NIEUW

Kijkdag zaterdag 20 februari van 14.30 tot 15.30 uur

VERKOCHT
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Afspraak is afspraak 

Toen wij ons huis in de verkoop wilde doen, was het een kwestie van zoeken 

naar een goede en betrouwbare makelaar. Wij hebben contact gezocht met  

4x1 Makelaardij en een afspraak gemaakt met Edward Roozendaal, die 

ons hierin heeft begeleid. Groot pluspunt vonden wij, dat hij zich op 

tijd aan zijn afspraken hield en bij 

vertraging zelfs even telefonisch 

contact op nam. Dit gaf zekerheid 

en vertrouwen. Het heeft ons een 

hoop zorg uit handen genomen. 

Een aanbeveling dus! Wij willen het 

4x1 team en met name Edward be-

danken voor hun inzet.

Fam. Diel-Rogaar

Zeer prettige 
ervaring !

Al eerder hadden wij een zeer 

prettige ervaring met Corné van 

Dis als verkoop makelaar. Dus 

toen onze moeder overleed, en 

het ouderlijk huis verkocht moest gaan 

worden, zochten wij zijn nummer weer op. En wederom 

kunnen wij terugkijken op een prima verlopen samenwerking! Alles 

werd heel vlot en duidelijk geregeld. 

Corné gaf ons ook veel goede tips hoe we het huis het beste verkoop-

baar konden maken en hulp bij het papierwerk. Alles waar 4x1 voor 

staat is zeker waargemaakt! We zijn met de eerste kijkers tot een goede 

overeenkomst gekomen en hebben inmiddels de overdracht bij de no-

taris ook gehad. Na een emotionele en drukke periode kunnen wij nu 

zorgeloos verder.

Esther en Lana Botman 

Grootebroek.

4x1, dé perfecte makelaar voor u!
Weer had ik het geluk om met Corné van Dis van 4x1 Makelaardij te kunnen samenwerken. In 2009 verkocht hij mijn appartement omdat ik groter ging  wonen. Nu in 2015 hebben zij in 3 maanden tijd mijn maisonnette woning verkocht omdat ik definitief in Spanje blijf wonen. 

Corné van Dis is niet alleen de perfecte makelaar voor u, daarnaast heeft hij 

ook het heft in handen genomen voor de verkoop van de inboedel, het ontrui-

men van de woning en het in orde brengen van alle papieren. 
Het enige wat ik heb gedaan is: a. de opdracht geven voor de verkoop van de woning
b.  voor 1 dag naar Holland te vliegen om bij de notaris de overdracht  

te tekenen.

Een pluim voor Corné van Dis, een makelaar die te vertrouwen is, u goed  

adviseert en alle problemen voor u oplost. Met 4 x 1 staat u niet alleen.Met vriendelijke groet,De heer P. Weterings

Wederom 4x1 Makelaardij gekozenWederom hebben wij voor Edward Roozendaal van 4x1 Makelaardij gekozen, 

want we hadden in het verleden al eerder een goede ervaring met dit make-

laarskantoor. En dat hebben jullie ook deze keer weer bewezen. Edward is een 

man van openheid en eerlijkheid! Wij vinden het van groot belang dat de werk-

wijze open van aard is en de dames op kantoor vriendelijk zijn en gemakkelijk 

benaderbaar. De verkoop van onze woning is goed verlopen en alles is tot aan 

de overdracht voor de volle 100% begeleid door 4x1 Makelaardij. Altijd even 

dat persoonlijke contact als er vragen of opmerkingen zijn met betrekking tot 

de verkoop, dus een makelaar onder de klanten. 
Als ik iemand zou moeten adviseren zou ik zeker 4x1 Makelaardij aanbeve-len, want jullie gaan er voor om succes te behalen voor beide partijen. Dus wat ons betreft wij zijn zeer tevreden met  alles wat jullie voor ons hebben gedaan!

Met vriendelijke groet,René en Sandra

Bedankt voor de prettige samenwerking!
We zijn erg tevreden over de be-geleiding door de mensen van 4x1 Makelaardij bij de verkoop van ons huis in Hoorn. De persoonlijke be-nadering, ook telefonisch was steeds vriendelijk, met interesse en zakelijk inzicht ten aanzien van de cliënt.Corné van Dis hebben we leren ken-nen als een sympathieke man met ge-voel voor onze ideeën en wensen, met  geduld, goede adviezen en resultaat  gericht. 

Daarom nogmaals onze dank voor de succesvolle afsluiting van 

de verkoop en vooral voor de leuke verrassing daarbij. 
Nogmaals bedankt voor de prettige samenwerking.Een hartelijke groet,Ria en Adri Potter, Hoorn

Weer 4x1 Makelaardij!

Wij hebben de verkoop van ons huis met behulp van Edward Roozendaal van  

4x1 Makelaardij als zeer prettig ervaren. Binnen twee weken was ons huis 

verkocht. Dit dankzij de fijne samenwerking met Edward, het goede advies 

en de professionele foto’s van ons huis. Vanaf het kennismakingsgesprek tot 

aan de overdracht zijn wij goed begeleid. 

Wanneer je vragen hebt, staat er altijd 

een medewerker van 4x1 Makelaardij 

voor je klaar. Mochten wij nog een keer 

verhuizen, dan kiezen wij zeker weer 

4×1 Makelaardij!

Hartelijke groet,

Jasper Pietersma en 

Melanie Klein-Gotink

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

KLANT AAN HET WOORD

Kijk voor meer klantreacties op www.4x1.nl
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SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF
TEL: 06 - 43 1971 00
DE FACTORIJ 28K  1689 AL ZWAAG

Reinigen ventilatiekanaal van uw woning

WWW.HOEKSTRASCHOORSTEEN.NL
Tel: 06 - 43 1971 00

• minder stof in de woning
• minder gezondheidsklachten
• betere luchtkwaliteit
• minder energiekosten

WWW.VERMEERBEVEILIGING.NL

• Inbraakdetectie
• Camerabewakingssystemen
• Toegangscontrole
• Branddetectie

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

Installatiebureau Rutgers B.V.
Zuiderdracht 1a, 1696 AK Oosterblokker
T (0229) 261 668 
E algemeen@rutgers-bv.nl
I www.rutgers-bv.nl

€ 75,-
retour

€ 150,-
retour

CV-ketels met hoge korting!
Actie geldig t/m 31 maart 2016

Bel voor een scherpe aanbieding met (0229) 261 668 of kijk op www.rutgers-bv.nl

Remeha Tzerra Plus Remeha Calenta
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4x1=
Dé uitkomst voor een

succesvolle verkoop

VERKOCHT

www.4x1.nl
Breed 3a, 1621 KA Hoorn    •    0229 28 51 70    •    info@4x1.nl
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Wij werken op basis van no cure, no pay

Karakteristieke vrijstaande woning met luxe keuken en parkeergelegenheid op eigen 
terrein. Sfeervolle woonkamer en suite, 3 slaapkamers, kantoor/berging en een nette badkamer. 
Diepe tuin op het zuiden met achterom en 2 bergingen. Handige koper gezocht! 
Bwjr.: 1935. Perc.opp.: 295 m². Inh.: ca. 350 m³. Woon.: ca. 95 m². Energielabel: G.

Bovenkarspel • Hoofdstraat 110  Verkocht

Royaal uitgebouwde hoekwoning aan het water en langs de rand van het park met 
een flinke uitbouw aan de achterzijde van de woning. De woning is voorzien van een 
uitgebreide moderne keuken, vergrootte woonkamer, 4 slaapkamers en een luxe badkamer.
Bwjr.: 1977. Perc.opp.: 239 m². Inh.: ca. 425 m³. Woon.: ca. 185 m². Energielabel: C.

Hoorn • Het Kruiwerk 80  Vraagprijs € 239.500,- k.k.

Ruime half vrijstaande, 2/1 kapwoning met garage, brede carport en 4 slaapkamers. 
Lichte woonkamer, keuken met inbouwapparatuur en inschuifbare overkapping. Zonnige tuin 
aan doorgaand vaarwater. Op korte afstand van diverse dorpsvoorzieningen en uitvalswegen.
Bwjr.: 1988. Perc.opp.: 205 m². Inh.: ca. 330 m³. Woon.: ca. 100 m². Energielabel: C.

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

Via garage geschakelde 2/1 kapwoning met uitbouw aan de achterzijde, 3 slaapkamers 
en garage. Ruime lichte woonkamer met erker, woon-/eetkeuken en nette badkamer. Zonnige 
tuin v.v. berging. Parkeergelegenheid op eigen terrein. Nabij o.a. winkels, OV en uitvalswegen.
Bwjr.: 1989. Perc.opp.: 251 m². Inh.: ca. 370 m³. Woon.: ca. 125 m². Energielabel: C.

Hoorn • Cypres 65  Vraagprijs € 245.000,- k.k. 

Zwaag • Paaldijk 63  Biedingen vanaf € 209.500,- k.k.

Ruime middenwoning in kindvriendelijke wijk met uitgebouwde woonkamer, mo-
derne badkamer en keuken met eetbar. De woning beschikt over een uitgebouwde, tuin-
gerichte woonkamer met openslaande tuindeuren en straatgerichte moderne keuken. Op de 
1e verdieping zijn de 1e en 2e slaapkamer samengevoegd, waardoor het een riante ruimte is 
geworden. Verder vindt u op deze verdieping nog de derde grote slaapkamer en de moderne 
badkamer met douchecabine, wandcloset en wastafelmeubel. Op de 2e verdieping bevindt 
zich een grote open ruimte. Deze ruimte is bij uitstek geschikt om een extra slaapkamer te re-
aliseren. Met één minuut zit u op de Westfrisiaweg richting Enkhuizen – Lelystad en met enkele 
autominuten zit u op de A7 richting Amsterdam of Leeuwarden. Laat u verrassen en neem 
contact met ons op voor een bezichtiging!

Bwjr.: 2007. Perc.opp.: 135 m². Inh.: ca. 425 m³. Woon.: ca. 130 m². Energielabel: A.

Grootebroek • Refter 36  Biedingen vanaf € 239.500,- k.k.

Ruime 2/1 kapwoning met royale fraai aangelegde tuin met uitzicht over het water, 
3 slaapkamers, luxe badkamer, heerlijk lichte woonkamer en een luxe uitgebouwde 
woonkeuken! Vanuit de woonkamer heeft u een vrij uitzicht over de straat. De tuingerichte 
uitgebouwde woonkeuken is van alle gemakken voorzien en biedt u fraai uitzicht over de tuin 
aan het water. De dubbele tuindeuren bieden u direct vanuit de keuken toegang tot de zonnige 
tuin (zw). De tuin is voorzien van maar liefst 2 ruime houten bergingen. Op de 1e verdieping 
treft u 2 ruime slaapkamers en de badkamer met luxe inloopdouche. Op de 2e verdieping treft 
u nog een 3e slaapkamer en een bergruimte. Nabij de woning treft u diverse winkelgelegenhe-
den, scholen en uitvalswegen. Kortom, zoekt u een ruime 2/1 kap woning met uitzicht 
over water. Dit is uw kans!

Bwjr.: 1986. Perc.opp.: 371 m². Inh.: ca. 400 m³. Woon.: ca. 130 m². Energielabel: C.

VERKOCHT

Kijkdag zaterdag 20 februari van 16.00 tot 17.00 uur

Kijkdag zaterdag 20 februari van 11.30 tot 12.30 uur

NIEUW

NIEUW
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Weten wat klanten van ons vinden? 
4x1 Makelaardij heeft een 9,1 gekregen uit 117 beoordelingen.

Rolf van Biemen

Ik ben heel goed geholpen door het 
hele team ze staan je met raad en daad 
bij. Mede door hun inzet en deskun-
digheid is mijn huis veel sneller ver-
kocht dan ik zelf verwacht had en het 
is verkocht voor de vraagprijs. 

Een zeer tevreden verkoper, 
Rolf van Biemen

• Enthousiasme: 8
• Snelheid van reageren: 10
• Afspraken nakomen: 9
• Creativiteit: 8
• Marktkennis: 8

Irene Deen

Zeer tevreden. Goed contact, fijne 
communicatie. Ons huis was binnen 
2 maanden verkocht, dus dan ben 
je super blij. Afhandeling ook goed 
gegaan. Geen negatieve woorden. 
Bedankt Corné.

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

Bob Goede

Ik heb 4 makelaars bij mij thuis uitge-
nodigd, om de verkoopprijs van mijn 
huis in te laten schatten en te kijken 
welke makelaar mij een goed gevoel 
gaf. Edward was in zijn bezichtiging 
gedetailleerd en in het gesprek erna 
geïnteresseerd. Hij nam de tijd en zijn 
verhaal was compleet. Korting op de 
courtage deed hij niet aan, maar dat 
wat hij beloofd had heeft hij waarge-
maakt. Ook hebben wij hem als aan-
koopmakelaar ingeschakeld. Edward 
heeft ook hier zijn expertise en on-
derhandelingstactiek naar tevreden-
heid gebruikt. Ook is het kantoor heel  
attent, dit komt tot uiting middels feli-
citatiekaarten bij aan/verkoop woning 
en een verjaardagskaart voor mijn 
vrouw.

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

D.M. Smit

Ik heb zowel mijn appartement Eiken-
hof 27 aangekocht en mijn woonhuis 
Ossenweide 55 verkocht via Corné van 
Dis van 4x1 Makelaardij in Hoorn. Cor-
né kwam al in het 1ste gesprek heel 
goed bij mij over. Kennis van de markt 
is ruimschoots aanwezig, snelheid in 
het direct oppakken van het geheel. 
Binnen 13 dagen tekende ik de koop-
akte voor Eikenhof 27 en binnen 3 we-
ken werd mijn huis aan de Ossenweide 
verkocht. Al snel na mijn 1ste gesprek 
met hem stond mijn huis met prach-
tige foto’s op Funda en in de krant. 
Daarna ging het snel, hij reageerde ac-
curaat naar mij toe over de voortgang 
en heeft uitstekend onderhandeld met 
de koper van mijn huis. Hij is enthousi-
ast, communiceert goed, klantgericht, 
6 dagen in de week van vroeg tot 
laat beschikbaar, uitstekende binnen-
dienst, goed onderhouden Facebook 
en Website. Zo zou ik nog wel even 
door kunnen gaan. Voor mij is hij de 
beste makelaar, ik zal deze uitsteken-
de makelaar bij iedereen aanbevelen!

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

Anton Klerkx

Corné van Dis heeft mijn oude huis 
binnen 3 maanden verkocht en uitste-
kend geholpen bij de aankoop van mijn 
nieuwe huis. De naam zegt al: C van 
communicatie: Corné communiceert 
helder en duidelijk. O van onderhande-
len: Corné is een kei in onderhandelen 
zowel bij de verkoop als aankoop van 
een huis. R van respect: Hij respecteert 
een ieders mening. N van Nazorg: Als 
Corné eenmaal het huis heeft verkocht 
of aangekocht dan houdt hij contact 
met zijn klanten, en dat kun je van 
veel makelaars niet zeggen. E van eer-
lijk: Corné verkoopt geen knollen voor 
citroenen, recht door zee en eerlijk. 
Ik kan Corné ten zeerste aanbevelen 
voor de aan- of verkoop van een huis.

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

10

10
10

8,6

9,6

Tiny Bartholomee

Goede taxatie. Corné heeft altijd tijd 
om vragen te beantwoorden. Goede 
onderhandeling. Persoonlijk contact. 
Stuurt zelfs een berichtje vanaf vakan-
tieadres als hij zelf niet aanwezig kan 
zijn bij overdracht. 

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

9,6
Ingrid ter Horst

Ik ben zeeeer tevreden over Corné van
4x1 makelaardij omdat: 
-  Zij doen wat zij zeggen en zeggen 

wat zij doen. 
-  Geen gladde praatjes maar  

klantvriendelijkheid. 
-  Zelfs in het weekend nog bereik-

baar voor dringend advies.

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

10
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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 
info@4x1.nl 
www.4x1.nl | KvK nr. 37136814 

Hoorn

Hauwert

Berkhout

Venhuizen

Grootebroek
Enkhuizen

Wognum

Medemblik

Wijdenes

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: 17 april 2016.

Bent u echt, écht niets vergeten?

Ook uw aangifte 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 aftrekbaar. Lever daarom uw aangifte 2015 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

®

• Schilderwerk
• Spuitwerk

• Behangen
• Glaszetten

• Kleuradvies
• Totaalonderhoud

Klanten van 4x1 Makelaardij krijgen 10% korting
Thea Beckmanweg 31
1613 MR Grootebroek
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

Normaal gesproken ziet u onze borden bij 

woningen staan en vindt u onze flyers en 

krant in de brievenbus. Naast dat wij op die 

manier altijd bij u in de buurt zijn, bewijzen 

wij graag dat u voor een écht vernieuwende 

en creatieve aanpak bij ons op het juiste 

adres bent! De kans is namelijk groot dat u 

één van onze milieubewuste graffiti uitingen 

op het trottoir tegenkomt op diverse 

locaties in en rondom Hoorn, Enkhuizen en 

Medemblik!

FACEBOOKACTIE: 
GRATIS LUNCHEN

BIJ BRASSERIE
DE ROOIE KIP!

Gezellig samen lunchen
bij Brasserie De Rooie Kip

in Hoorn? Wij geven
4 keer een gratis lunch weg

voor 2 personen.

Zo maakt u kans:
1.  Maak een foto van één van 

onze uitingen 

2.  Like onze Facebookpagina, 
zo blijft u op de hoogte van 
de uitslag

3.  Plaats de foto op uw 
Facebookpagina met 
vermelding van de locatie en 
tag ons in het bericht. U maakt 
nu automatisch kans op een 
gratis lunch voor 2 personen!

Meedoen kan t/m 28 februari. 
De 4 winnaars worden op

29 februari op onze 
Facebookpagina bekend gemaakt.

4x1 Makelaardij is
altijd bij u in de buurt!
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4x1 Makelaardij, daar kunt u op rekenen!

Ruime 2/1 kapwoning met aanbouw, garage en zonnige tuin met diverse terras-
sen. Lichte woonkamer met openslaande tuindeuren, keuken met diverse inbouwapparatuur, 
4 slaapkamers en vergrootte badkamer. Dichtbij oude binnenstad en tegenover open water.
Bwjr.: 1972. Perc.opp.: 414 m². Inh.: ca. 340 m³. Woon.: ca. 110 m². Energielabel: B.

Medemblik • Brakeweg 11  Biedingen vanaf € 259.500,- k.k.  

Op een prachtige locatie in de wijk Kersenboogerd is deze half vrijstaande woning 
met garage gelegen. Uitgebouwde tuingerichte woonkamer, luxe keuken, 3 slaapkamers 
en een luxe badkamer. Zonnige en brede achtertuin met vijver! Nabij winkels, scholen en OV.
Bwjr.: 1998. Perc.opp.: 204 m². Inh.: ca. 400 m³. Woon.: ca. 125 m². Energielabel: B.

Hoorn • Renoirhof 79  Biedingen vanaf € 275.000,- k.k.            

Ruime hoekwoning met 4 slaapkamers, kantoorruimte, nette badkamer en stenen 
garage. Ruime, lichte woonkamer, hoekkeuken en bijkeuken. Zonnige tuin (ZW) met terras, 
extra houten berging en achterom. Gelegen in de geliefde wijk Bangert & Oosterpolder.
Bwjr.: 2009. Perc.opp.: 224 m². Inh.: ca. 470 m³. Woon.: ca. 155 m². Energielabel: A.

Zwaag • Paaldijk 145  Biedingen vanaf € 275.000,- k.k.      

Riante 2/1 kapwoning met garage die u nog geheel naar eigen wens kunt afwerken. 
Zeer riante woonkamer, luxe en complete keuken, 2 slaapkamers (mogelijkheid voor 4) en 
nette badkamer. In een kindvriendelijke wijk gelegen en dichtbij dorpsvoorzieningen.
Bwjr.: 2014. Perc.opp.: 260 m². Inh.: ca. 465 m³. Woon.: ca. 145 m². Energielabel: A.

De Goorn • Koevinkje 15  Verkocht

Hoorn • Gedempte Appelhaven 42  Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Prachtige binnenstadswoning met 3 slaapkamers, lichte doorzon woonkamer met bar 
en toegang achterom via de steeg. De woning is voorzien van een doorzon woon kamer 
en is dankzij de ramenpartij heerlijk licht. De tuingerichte keuken is voorzien van een bar en 
een eetgedeelte. Op de 1e verdieping bevinden zich 3 slaapkamers en de nette badkamer.  
Op de 2e verdieping bevindt zich de zolder met grote raampartijen, waar u met gemak 
een 4e slaapkamer kunt realiseren. Al vroeg in het voorjaar kunt u heerlijk van het zonne-
tje genieten in de tuin. In een kindvriendelijke buurt gelegen nabij het prachtige Julianapark  
en de haven van Hoorn. Alle winkelvoorzieningen en eetgelegenheden zijn op loopafstand. 
Wonen op één van de leukste plekken in de binnenstad van Hoorn? Zoek dan niet 
verder!

Bwjr.: 1978. Perc.opp.: 83 m². Inh.: ca. 300 m³. Woon.: ca. 110 m². Energielabel: C.

TE KOOP
GEVRAAGD!

Appartement minimaal
85 m2 in Blokker, 
Hoorn of Zwaag. 

Voorkeur vanaf 1995, 
maximaal

€ 300.000,- k.k.

TE KOOP
GEVRAAGD!

2/1 kapwoning 
in Lutjebroek aan 

doorvaarbaarwater met 
minimaal 3 slaapkamers. 

Maximaal
€ 265.000,- k.k.

TE KOOP
GEVRAAGD!

Bouwkavel van minimaal 
15 meter brede kavel in 
Hoorn, Zwaag of Blokker.

Minimaal 500 m2 eigen 
grond voorkeur zuid of 

zuidwest ligging.

TE KOOP
GEVRAAGD!

Perfect onderhouden 
eengezinswoning met 

minimaal 3 slaapkamers 
in Bovenkarspel, 
Grootebroek of 
Hoogkarspel. 

Voorkeur bouwjaar 
vanaf 1990, maximaal

€ 200.000,- k.k.

TE KOOP
GEVRAAGD!

Vrijstaande of vrijstaand 
geschakelde woning 
in Stede Broec met 

slaapkamer en badkamer 
op de begane grond.

Maximaal € 270.000,- k.k.

Kijkdag zaterdag 20 februari van 13.00 tot 14.00 uur

NIEUW

VERKOCHT
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4x1 = Dé uitkomst voor een succesvolle verkoop!

Midwoud • Ganzehof 23  Biedingen vanaf € 279.500,- k.k.

Ruime 2/1 kap hoekwoning in jaren ’30 stijl met uitgebouwde tuingerichte woon-
kamer, garage, 3 slaapkamers, moderne badkamer met ligbad en gelegen aan door-
gaand vaarwater met eigen aanlegsteiger! De woning is voorzien van een royaal uit-
gebouwde woonkamer met een prachtige eikenhouten vloer en openslaande tuindeuren. De 
moderne U-vormige keuken aan de voorzijde heeft een natuurstenen blad. Op de 1e verdieping 
bevinden zich de 3 slaapkamers, een toiletruimte, de badkamer en een washok. De 2e verdie-
ping is een grote open ruimte met veel opbergruimte. De fraai aangelegde tuin, met toegang 
achterom, beschikt over een terras en een eigen aanlegsteiger. Dichtbij de woning treft u een 
basisschool, zwembad, supermarkt en uitvalswegen. Laat u verrassen en kom deze prach-
tige woning bezichtigen!
 
Bwjr.: 2001. Perc.opp.: 270 m². Inh.: ca. 515 m³. Woon.: ca. 150 m². Energielabel: A.

Medemblik • Westerhaven 15  Vraagprijs € 285.000,- k.k.

Prachtig monumentaal pand met een fantastisch uitzicht op de jachthaven. Het 
betreft hier een goed onderhouden voormalig koopmanshuis. De woning heeft een 
souterrain met aan de voorzijde kantoorruimte met bar en toegang tot de straat. Aan de ach-
terzijde een grote bergruimte met toegang tot de tuin. De woonkamer, keuken, toiletruimte 
en de badkamer zijn op de begane grond gesitueerd. De woonkamer heeft een hoog plafond 
en biedt uitzicht op de mooie binnenhaven van Medemblik. Op de 1e verdieping zijn 2 ruime 
slaapkamers en een apart toilet. Via een vaste steektrap heeft u toegang tot de 2e verdieping 
met nog 2 slaapkamers. Nabij alle stadsvoorzieningen en op enkele autominuten vanaf de A7. 
Altijd al willen wonen in een Rijksmonument aan de haven van Medemblik? Dan is 
dit uw kans!
 
Bouwjaar.: ca. 1650. Perceelopp. : 93 m². Inhoud.: ca. 460 m³. Woonopp.: ca. 130 m².

Medemblik • Langeweydt 36  Vraagprijs € 299.500,- k.k. 

Vrijstaande woning aan het water met slaapkamer en luxe badkamer op de begane 
grond, garage en verwarmd buitenzwembad! De woning is voorzien van een straatgerichte 
L-vormige woonkamer met erker, een open haard en openslaande tuindeuren. De tuingerichte 
keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur en biedt u gelijk toegang tot de slaapkamer 
op de begane grond met luxe badkamer. De tuin is rondom de woning gelegen, waardoor u op 
ieder tijdstip van de zon kunt genieten. De tuin beschikt over een houten tuinhuis met sauna, 
een verwarmd buitenzwembad, een terras aan het water en een buitenverblijf. De woning  
is gelegen op loopafstand van de bushalte, de binnenstad van Medemblik, scholen, de super-
markt en uitvalswegen. Zoekt u een vrijstaande woning met garage aan het water? Dit 
is uw kans!
 
Bwjr.: 1989. Perc.opp.: 396 m². Inh.: ca. 305 m³. Woon.: ca. 95 m². Energielabel: B.

Dit riante appartement met 2 slaapkamers, ruim balkon en royale, lichte woonka-
mer ligt op de begane grond. Luxe hoekkeuken met inbouwapp., grote moderne badkamer 
en aparte wasruimte. Eigen parkeerplaats en berging in de garage. Met een prachtig uitzicht!
Bwjr: 2010. Inh.: ca. 350 m³. Woon.: ca. 115 m². Servicek.: €178,- p.m. Energiel.: A.

Blokker • IJsvogel 53 Verkocht 

Unieke vrijstaande woning met glas-in-lood ramen, forse schuur op een riante kavel. 
Sfeervolle woonkamer en suite, keuken, badkamer en 3 slaapkamers. Riante tuin met diverse 
terrassen en aan doorgaand vaarwater. Nabij dorpsvoorzieningen. Heerlijk landelijk wonen!
Bwjr.: ca. 1930. Perc.opp.: 1822 m². Inh.: ca. 325 m³. Woon.: ca. 105 m². Energielabel: C.

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

Kijkdag zaterdag 20 februari van 16.00 tot 17.00 uur Kijkdag zaterdag 20 februari van 14.30 tot 15.30 uur

NIEUW

NIEUW

NIEUW

VERKOCHT

Kijkdag zaterdag 20 februari van 10.00 tot 11.00 uur
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Wij werken op basis van no cure, no pay

Riante vrijstaande woning met grote erker, garage en parkeergelegenheid op eigen 
terrein. Ruime, lichte woonkamer met tuindeuren, hoekkeuken met inbouwapparatuur, 3 
slaapkamers en complete badkamer. Zonnige tuin met prachtige overkapping en achterom.
Bwjr.: 1993. Perc.opp.: 355 m². Inh.: ca. 430 m³. Woon.: ca. 135 m². Energielabel: B.

Hoorn • Diepenbrockhof 58  Verkocht  

Robuuste, royale vrijstaande woning met garage en uitgebouwde woonkamer. Luxe 
keuken, 4 slaapkamers en 2 badkamers. Zonnige, privacyvolle tuin aan water. Geen directe 
achterburen. Parkeergelegenheid op eigen terrein. Kindvriendelijk en centraal gelegen.
Bwjr.: 2003. Perc.opp.: 478 m². Inh.: ca. 650 m³. Woon.: ca. 155 m². Energielabel: A.

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

Spierdijk • Spierdijkerweg 133  Biedingen vanaf € 300.000,- k.k.

Royale woning met maar liefst 9 woonruimtes/slaapkamers, een woonkeuken en 
badkamer op begane grond! Deze woning beschikt over 3 entrees waardoor deze woning 
ideaal geschikt is voor praktijkruimte aan huis. Op de begane grond bevinden zich 4 (werk)
ruimtes die ook prima te benutten zijn als slaapkamers. De straatgerichte woonkamer met ex-
tra eetgedeelte is voorzien van vloerverwarming. De tuingerichte woonkeuken is voorzien van 
inbouwapparatuur. De badkamer op de begane grond is voorzien van een ruime inloopdouche 
en een ligbad! Op de 1e verdieping treft u een ruime overloop die u toegang biedt tot nog eens 
4 slaapkamers en de sanitaire ruimte. Achter de woning treft u een loods aan die voorzien is 
van een entresol. Dichtbij de woning treft u diverse voorzieningen. Kom deze woning met 
eigen ogen bekijken en laat u verrassen!

Bwjr.: 1900. Perc.opp.: 510 m². Inh.: ca. 625 m³. Woon.: ca. 230 m². Energielabel: D.

Kijkdag zaterdag 20 februari van 13.00 tot 14.00 uur

NIEUW

VERKOCHT

Kijkdag zaterdag 20 februari van 10.00 tot 11.00 uur

We woonden sinds 2001 in ons vorige huis, waar we waren gaan samenwonen. 

Een prima huis, waar wij met plezier woonden, ook na de komst van onze 2 kinde-

ren. Maar kinderen worden groter en wij kregen steeds meer de behoefte aan een 

grotere woning. We vroegen ons af wat de beste manier was om dit aan te pakken. 

Is het bijvoorbeeld verstandig eerst je eigen huis te verkopen en dan pas verder 

te gaan kijken naar een nieuwe woning? En is het financieel wel verstandig om 

deze stap te zetten, of kunnen we beter nog even wachten? Na enkele afwegingen 

te hebben gemaakt zijn we op zoek gegaan.

De zoektocht viel nog niet mee. We besloten 

allereerst een goed beeld te scheppen van 

onze wensen. Wilden we bijvoorbeeld gaan 

voor nieuwbouw, of toch voor een bestaan-

de woning? We hadden duidelijke wensen: 

minimaal 3 slaapkamers, een onderhouds-

vriendelijke tuin, een ruime woonkamer en 

een aparte eetkeuken. Daarnaast ging onze 

voorkeur uit naar een garage en een ruime 

badkamer op de 1e verdieping. 

Na het zoeken op Funda en het bekijken van 

het aanbod van diverse makelaars, hebben 

we ons ingeschreven bij 4x1 Makelaardij. 

Deze makelaar heeft goed naar ons geluis-

terd en naar aanleiding van ons zoekprofiel 

kregen wij regelmatig bericht over nieuwe 

woningen die bij onze wensen aansloten. 

Dat was handig, want zo wisten wij het eer-

der dan dat het op Funda stond.

Na een aantal woningen te hebben bezich-

tigd hebben we het huis gevonden dat bij 

ons past! Echt precies wat we zochten. We 

waren ontzettend blij, maar kregen ook twij-

fels. We hadden bijvoorbeeld ons huis al een 

tijdje te koop staan en dat schoot nog niet 

echt op. Edward begreep ons volkomen en 

stelde een ‘no risk’ clausule voor. Dit hield in 

dat wij alleen eigenaar zouden worden van 

de nieuwe woning, op het moment dat onze 

eigen woning definitief verkocht zou zijn op 

een vastgestelde datum. Dit betekende voor 

ons geen risico, maar wel de kans op een 

mooie woning! 

Wij hadden nog nooit van deze mogelijkheid 

gehoord en voor ons was dit echt de uit-

komst! Ons huis was binnen 3 maanden na 

het tekenen van het koopcontract verkocht. 

We konden direct over in het nieuwe huis 

en wonen hier met heel veel plezier. Echt 

geweldig dat er zo met ons is meege-

dacht, anders hadden wij de stap niet  

durven zetten!

Al enige tijd was ik op zoek naar een nieuwe woning en begon vorig voorjaar 

met mijn zoektocht naar een levensloopbestendig appartement in Noord-Holland. 

Waar ik precies naar toe wilde wist ik nog niet. Mijn voorkeur ging echter wel uit 

naar een appartement dichtbij het centrum van Hoorn. 

Na een aantal bezichtigingen van woningen 

die toch niet geschikt bleken, werd dit ap-

partement grappig genoeg door mijn zoon 

en dochter uitgezocht op Funda. Een goede 

keuze tot nu toe is gebleken! 

Het appartement was bij de bezichtiging al 

niet meer bewoond. De zonnige lichtinval en 

de praktische indeling van het appartement 

vielen daardoor meteen op. Verliefd was ik 

niet meteen, maar ik zag wel de mogelijk-

heden om hier een droomappartement van 

te maken.

Samen met een aantal ZZP-ers hebben we in 

ongeveer 1 maand tijd het gehele apparte-

ment gerenoveerd. We hebben een nieuwe 

vloer inclusief een warme ondervloer gelegd 

en de kozijnen geschilderd. Het toilet en de 

keuken waren gedateerd. De keuken en dan 

vooral het keukenblok vind ik een belang-

rijk onderdeel van het appartement. Alles is 

open, dus een keukenblok is als een meu-

belstuk. De keuken heb ik zeker voor wat 

betreft de kleurstelling betrokken bij het ge-

heel. Ook de badkamer was niet meer van 

deze tijd. Het bad hebben we vervangen door 

een inloopdouche. Verder hebben we een  

inloopkast gebouwd en in de hal een extra 

muurtje gemaakt voor een mooie garderobe. 

Als ik in de woonkamer 

op de bank zit, kijk ik 

uit op de weg. Dat is 

één van mijn favoriete 

plekken in huis. Ik ge-

niet van het uitzicht. 

Op een zonnige dag 

zet ik graag mijn stoel 

buiten en geniet ik van 

het knusse terras dat bij mijn appartement 

hoort. 

Iedere dag prijs ik mij gelukkig dat ik de 

keuze heb gemaakt voor dit appartement. 

De ligging dicht bij het centrum met het 

station en het ziekenhuis om de hoek, in 

combinatie met de heerlijke rustige woon-

omgeving, maken dat ik blij ben met deze 

aankoop. Ik hoop er nog vele jaren met ple-

zier en in goede gezondheid te wonen.

Zo ziet u maar, ook al bent u niet meteen 

helemaal verliefd, van iedere woning of ap-

partement is met wilskracht, fantasie en de 

goede mensen een droomwoning te maken! 

Wilt u ook een droomwoning kopen, dan 

raad ik 4x1 Makelaardij zeker aan als 

aankoopmakelaar. Zij hebben verstand 

van zaken, denken creatief en objectief 

mee en helpen u bij al uw vragen.

ONZE KLANTEN ONZE KLANTEN

“De ‘no risk’ clausule van 
4x1 Makelaardij betekende voor 

ons geen risico, maar wél 
de kans op een mooie woning!”

“Iedere dag prijs ik 
mij gelukkig dat ik de 

keuze heb gemaakt voor 
dit appartement!”
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Bezoek ons op Breed 3a te Hoorn

4x1 Makelaardij, daar kunt u op rekenen!
Zwaag • Langetuin 176  Biedingen vanaf € 375.000,- k.k. 

Riante, prachtig gelegen vrijstaande woning op 450 m2 eigen grond met garage en 
parkeergelegenheid op eigen terrein. De woning is voorzien van een royale tuingerichte 
woonkamer met een eetgedeelte en een open keuken met diverse inbouwapparatuur. De bij-
keuken met ideale bergruimte biedt u toegang tot de garage en de tuin. De prachtig aangeleg-
de tuin ligt op het zuiden. Op de 1e verdieping bevinden zich 4 slaapkamers en de badkamer 
met ligbad. Op het dak van de woning bevinden zich zonnepanelen waardoor u aanzienlijk 
lagere energiekosten heeft. Nabij de woning zijn voorzieningen als winkels, openbaar vervoer, 
scholen en uitvalswegen richting Amsterdam en Leeuwarden. Op enkele fietsminuten bevindt 
zich de binnenstad van Hoorn. Kom deze riante, prachtig gelegen vrijstaande woning 
bezichtigen!
 
Bwjr.: 1978. Perc.opp.: 450 m². Inh.: ca. 400 m³. Woon.: ca. 160 m². Energielabel: C.

NIEUW NIEUW

Grootebroek • Nijenburg 65  Biedingen vanaf € 398.000,- k.k.

Vrijstaande bungalow met moderne uitstraling en een prachtige tuin aan het water.  
Deze gelijkvloerse woning is voorzien van een zeer ruime en lichte woonkamer met een 
schuifpui, woon-/eetkeuken, bijkeuken en een inpandige garage. Verder is er een riante slaap-
kamer, een werkkamer/slaapkamer en een badkamer met 2e toilet. De zonnige en mooie tuin 
is gelegen rondom de woning en aan doorgaand vaarwater. Vóór de woning is voldoende 
parkeergelegenheid op eigen terrein. Dichtbij de woning treft u scholen, sportverenigingen, 
winkelcentrum Het Streekhof en het NS-Station. Ook is de woning gunstig gelegen ten op-
zichte 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! 

Bwjr.: 1996. Perc.opp.: 876 m². Inh.: ca. 440 m³. Woon.: ca. 125 m². Energielabel: A.

NIEUWE PRIJS

Een Pluim voor 4x1 Makelaardij
Toen ik besloot ons huis Te Koop te zetten, adviseerde onze zoon, na goede ervaringen, om contact op te nemen met 4x1Makelaar-dij.Ik zag er erg tegenop, omdat het besluit tot verkoop mij toch een dubbel gevoel gaf.  Gelukkig voelde ik me met Corné van Dis meteen op m’n gemak, ook door de rust die hij uitstraalde. Hij nam alle tijd en had een positieve, en goede, zakelijke instelling. Al snel hadden we een paar bezichtigingen, waarna hij meteen opbelde, hoe de reactie was geweest. 

Ondertussen overleed mijn man, dus ik had wel wat te verwerken, maar gelukkig kwam het verlossende telefoontje. Verkocht!! Ook heeft Corné mij ondersteund bij de aankoop van m’n appartement. Ik kon steeds een beroep op hem doen, als ik wat wilde weten. Ik ben blij met het advies van onze zoon, om Corné op mijn pad te brengen. Corné bij dezen mijn grote dank voor jouw begeleiding, kennis en advies, wat uiteindelijk tot goed resultaat heeft geleid.

Lida Schoenmaker-Groot 
Grootebroek

VERKOCHT

Dankbaar voor de goede samenwerking.

Wat waren wij blij, dat ons huis aan de Zuiderhout verkocht was.

Mede door jou Corné met al je kennis, is het gelukt, 

we zijn ook mede door jou, eigenaar geworden van 

een heel mooi appartement. Je hebt ons gesteund in 

alle facetten die nodig waren om tot een mooi geheel 

te komen.

Corné wij zijn je zeer dankbaar, na een spannende 

tijd is alles goed gekomen. Het is raadzaam om met 

deze makelaar Corné van Dis zaken te doen.

Hartelijke groeten, 

Fam. Peerdeman, Blokker

VERKOCHT

Ook wanneer u op zoek bent naar een koopwoning, kunnen 
wij u van dienst zijn. Want naast het verkopen van woningen, 
zijn wij ook actief in het aankopen hiervan. 
Hoe gaat dat in zijn werk?

Tijdens een uitgebreid gesprek met één van onze makelaars, geeft u aan wat uw wensen zijn.  

U en wij gaan vervolgens op zoek naar woningen die hieraan voldoen. Is er een 

geschikte woning of appartement gevonden dan regelen we voor u een bezichtiging. 

Uiteraard gaat uw makelaar met u mee. Hij onderhoudt het contact met de verkopende 

makelaar en zal de specificaties behorende bij het object voor u uitzoeken. U kunt hierbij 

denken aan bodeminformatie, informatie van de Vereniging van Eigenaren en de  

bouw kundige staat van de woning. Zo komen we tot een goed advies en hebben  

we voldoende inzicht om eventueel tot aankoop van de woning over te gaan. 

Als u denkt: ‘Dit is het huis dat we zoeken’, dan gaan wij het volgende voor u doen:

•  Onderhandelen over de aankoopprijs met de verkopende makelaar;

• Controleren van de relevante stukken betreffende de woning;

• De koopakte met u doornemen en ondertekenen;

• De afhandeling naar de notaris verzorgen:

• Samen met u de eindinspectie van de woning doen;

• Voorafgaand aan de overdacht u begeleiden bij de overdracht;

• Er voor u zijn bij eventuele vragen na de transactie.

Een huis aankopen? Dat kan dus ook met 4x1 Makelaardij. 

Wij begeleiden u graag tijdens het gehele aankoopproces. 

Heeft u een woning op het oog? 

Schakel 4x1 dan als aankoopmakelaar in.

Een droomwoning 
aankopen doet u via 
4x1 Makelaardij
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4x1 Makelaardij, dé uitkomst voor een succesvolle verkoop

Medemblik • Kaapstander 116  Vraagprijs € 450.000,- k.k. 

Op een unieke locatie ligt op de 8e en 9e verdieping dit riante penthouse met 2 
badkamers, vide en zonnige balkon (ca. 100 m²!) met een fantastisch uitzicht. De 
riante woonkamer heeft rondom een glazen pui met div. deuren naar het balkon. De keuken 
met inbouwapp. biedt toegang tot de bijkeuken/berging. Vanuit de woonkamer bereikt u de 
ouderslaapkamer met de 1e badkamer. Op de 9e verd. met vide zijn 2 zeer riante slaapkamers, 
de 2e badkamer en een ruime berging. Het balkon heeft een beveiligde en speciaal geconstru-
eerde zonwering en een berging. Dit penthouse heeft een gunstige ligging en is comfortabel 
en luxe afgewerkt. Uiteraard heeft u in de parkeergarage een eigen parkeerplaats. Een 2e par-
keerplaats is optioneel bij te kopen. Meubels neerzetten en u kunt hier zeker vele jaren 
met plezier wonen! 

Bwjr.: 2007. Inh.: ca. 550 m³. Woon.: ca. 175 m². Servicek.: € 178,- p.m. Energielabel: A. 

Prachtige vrijstaande villa met garage (ca. 30 m²), 4 slaapkamers en atelier/werk-
ruimte. Op ruim 680 m² eigen grond gelegen. Riante woonkamer met erker, woonkeuken en 
bijkeuken. Onder architectuur aangelegde tuin met veranda aan doorgaand vaarwater.
Bwjr.: 1996. Perc.opp.: 687 m². Inh.: ca. 750 m³. Woon.: ca. 180 m². Energielabel: B.

Grootebroek • Nuwendoorn 8  Verkocht  

Luxe vrijstaande woning met inpandige garage op ruim 770 m² eigen grond aan 
doorgaand vaarwater. Woonkamer met erker, royale keuken met inbouwapparatuur, 4 slaap-
kamers en nette badkamer. In een rustige wijk gelegen. Dichtbij alle voorzieningen. 
Bwjr.: 2005. Perc.opp.: 772 m². Inh.: ca. 550 m³. Woon.: ca. 160 m². Energielabel: B.

Bovenkarspel • Juk 6  Vraagprijs € 529.000,- k.k.  

In één woord een droomwoning! Riante, vrijstaande woning met sfeervolle woonkamer, 
woon-/eetkeuken en serre. Souterrain met pantry. 4 slaapkamers en luxe, complete badkamer. 
Met hoogwaardige materialen afgewerkt. Tuin (Z) met achterom. In hartje centrum!
Bwjr.: 2006. Perc.opp.: 154 m². Inh.: ca. 730 m³. Woon.: ca. 182 m². Energielabel: A.

Enkhuizen • Paktuinen 39  Vraagprijs € 550.000,- k.k. 

Riante en prachtige vrijstaande riet gedekte stolpboerderij met 6 slaapkamers en 2 
badkamers. Tuinkamer, woon-/eetkeuken en kelder op een royaal perceel van ruim 4100 m² 
eigen grond. Ervaar de tal van mogelijkheden tijdens de bezichtiging!
Bwjr.: 1848. Perc.opp.: 4110 m². Inh.: ca. 1950 m³. Woon.: ca. 400 m². Energielabel: C.

Venhuizen • De Buurt 48  Vraagprijs € 595.000,- k.k.  

Medemblik • Hoogesteeg 4A  Vraagprijs € 565.000,- 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 kangoeroewoning 
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.

VERKOCHT

NIEUWE PRIJS

NIEUWE PRIJS

NIEUWE PRIJS
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RECENT VERKOCHT 

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

0229-285170

Hoorn • Keern 163

VERKOCHT

Medemblik • Westereiland 124

VERKOCHT

Oosterblokker • De Eenhoorn 114

VERKOCHT

Enkhuizen • Prinsengracht 7  

VERKOCHT

Grootebroek • Kapittel 16

VERKOCHT

Hoorn • ’t Oude Sluisje 2

VERKOCHT

Hoorn • Verfmolen 1

VERKOCHT

Hoorn • Pergola 33

VERKOCHT

Midwoud • C. Haringhuizenlaan 77

VERKOCHT

Zwaag • Dibbitsstraat 21

VERKOCHT

Hoorn • Houtzaagmolen 138

VERKOCHT

Midwoud • Hereven 5

VERKOCHT

Zwaag • Boterbloem 13

VERKOCHT

Grootebroek • Kapittel 23

VERKOCHT

Hoorn • Melkweg 44

VERKOCHT

Zwaag • Vredemaker 67

VERKOCHT

Hoorn • Eikstraat 25

VERKOCHT

Enkhuizen • Dirk Wierengastraat 22

VERKOCHT

Zwaag • Pinksterbloem 46

VERKOCHT

Hoorn • Saffier 12

VERKOCHT


