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Een nieuwe mijlpaal: De 41ste  
4x1 krant. Gezien onze bedrijfs-
naam, een voor ons bijzonder 
moment. Het succes van ons be-
drijf, danken we mede aan het 
grote bereik van onze 4x1 krant. 
De krant wordt 5x per jaar in 
West-Friesland verspreid bij ruim 
71.000 huishoudens. 

Het welslagen van de 4x1 Krant 
is voor een belangrijk deel te 
danken aan de gevarieerde in-
houd. De krant heeft voor ieder 
wat wils. Van woningaanbod tot 
tips voor bezichtigingen. Van in-
formatie over de huizenmarkt tot 
puzzels. Ook onze partners vindt 

u in onze kranten terug. Bedrijven 
waar we stuk voor stuk al ruime 
tijd mee samenwerken. 

Trots op ons team
Net zo gevarieerd als de krant 
is het team waarmee we deze  
krant maken. Een team dat in 
deze veranderende markt ook is 
mee veranderd. We presenteren 
u in deze 4x1 Krant onze nieuwe 
teamfoto. 
Annemarie en Leonie zijn al jaren 
een vertrouwd gezicht bij 4x1 
Makelaardij. Isabelle regelt samen  
met Leonie alle werkzaamheden  
rondom de presentatie en ver-
koop. Isabelle, stelt zich als nieuw  

teamlid in deze krant aan u voor. 
Annemarie zorgt tot slot voor 
alle PR-activiteiten. We zijn trots 
op ons team, dat door een opti-
male onderlinge samenwerking 
dagelijks klaar staat voor u als 
woningverkoper en woningko-
per. Wilt u graag kennis maken? 
U bent van harte welkom op het 
Breed in Hoorn. 

Uw woning ook in onze krant? 
Bel dan voor een vrijblijvende 
waardebepaling naar Edward 
Roozendaal of Corné van Dis 
op 0229-285170 of mail naar: 
info@4x1.nl. 

Klant aan het woord

Heel tevreden! 

Wij hebben gekozen voor Edward Roozendaal 
van 4x1 Makelaardij, omdat die 
goed op de hoogte is van de 
woningmarkt in de omgeving.
Wij zijn heel tevreden over de 
dienstverlening van 4x1 Make-
laardij. Het hele verkoopproces 
van onze woning is kalm en pro-
fessioneel verlopen. Wij konden 
er altijd terecht met onze vragen 
en werden steeds vriendelijk en 
adequaat te woord gestaan.

Wij zouden 4x1 makelaardij aanbevelen, omdat er transparant  
gewerkt wordt. De begrippen communicatie, kwaliteit, service en 
klantgerichtheid, zoals in het logo verbeeld, worden zijn volko-
men waargemaakt.

Met vriendelijke groet,
Tineke Okx
Maria Schenk

Meer klantreacties 
op pagina 7

Avenhorn • Kolblei 402 
Biedingen vanaf € 200.000,- k.k.

Kijkdag di. 20 sept. 19.00-20.00 uur

Nibbixwoud • Dorpsstraat 79 
Vraagprijs € 389.500,- k.k.

Kijkdag za. 17 sept. 16.00-17.00 uur

Bovenkarspel • H. Albrechtstr. 30
Vraagprijs € 167.500,- k.k.

 Kijkdag za. 17 sept. 10.00-11.00 uur

Hoorn • Volder 7
Vraagprijs € 182.500,- k.k.

Kijkdag za. 17 sept. 11.30 -12.30 uur
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Uw huis verkopen? Maar nog niet actief? 
Kies voor stille verkoop.
 
Wilt u de verkoop van uw woning (nog) niet aan iedereen  
bekend maken, of heeft u simpelweg geen haast met uw ver-
huizing? Stille verkoop is dé oplossing voor mensen die, om 
welke reden dan ook, (nog) niet willen dat iedereen weet dat de  
woning te koop staat. 
Wij informeren u graag over de 
voordelen van stille verkoop.

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

4x1 Makelaardij verandert!
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 R N E D E R V E T D IJ 4 X 1

Los de puzzel op, knip deze bon uit en stuur hem vóór 23 oktober 2016 in naar: 
4x1 makelaardij, Breed 3a, 1621 KA Hoorn. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Doe mee en maak kans op een 
taart van

Klantgerichtheid is onze drijfveer

Klantgerichtheid begint bij 4x1 Makelaardij met het inventa-
riseren van uw wensen. Uw tevredenheid is ons doel. Wij heb-
ben inzicht in het actuele aanbod van woningen in de regio en 
hebben door onze professionele werkwijze een realistische kijk 
op het verkoopproces. Door deze aanpak wordt het verkooppro-
ces bespoedigd. Wij hebben een uitgebreid netwerk van diver-
se partners, waardoor wij u een optimale dienstverlening kun-
nen bieden in de diverse aspecten waarmee u te maken krijgt  
bij het aankopen/ verkopen of verbouwen van uw woning. Wij 
streven naar een open communicatie met u, want “kwaliteit is ons 
visitekaartje” en “service is onze houding”. Dit allemaal om u zo 
goed mogelijk van dienst te zijn!

Uw wensen voorop; zo werkt dat bij 4x1 Makelaardij! 

Onze naam staat voor 4 speerpunten:
1. Klantgerichtheid 3. Kwaliteit
2. Communicatie 4. Service 

De 4 speerpunten leggen wij u in de komende 4 edities van de 
4x1 krant uit. In deze editie: Klantgerichtheid

Lees verder op pagina 5

Nieuwstraat 6 • Hoorn • 0229-214 136
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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, fi guurglas en spiegels.

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

tel. 0228 - 568 040  www.vanwijte.nl

Heb jij twee rechterhanden, handige 
familie leden en/of vrienden en 
voldoende tijd, dan kies je misschien 
wel voor een ‘klushuis’. 

Dergelijke huizen zijn vaak aantrekkelijk 
geprijsd, omdat niet iedereen zin heeft in
een uitgebreid klustraject. Een ander voor-
deel is dat je de woning helemaal naar jouw 
eigen smaak kunt maken. Een huis waar 
je het een en ander aan moet opknappen, 
kan dus best interessant zijn, maar zorg 
dat je goed voorbereid bent. Ons erkend 
hypotheekadviseur Menno Ligthart geeft 
je vijf handige tips. 

1.  Regel een bouwkundige keuring
Als je het huis hebt bezichtigd en het 
spreekt je aan, regel dan een bouw-
kundige keuring voordat je een bod doet. 
De bouwkundig expert geeft aan welke 
zaken aangepakt moeten worden, 
direct en in de toekomst en welke kosten 
je hiervoor moet maken. Zo voldoe jij 

als aanstaande koper volledig aan jouw 
onderzoeksplicht en zo’n keuring zorgt 
ervoor dat je later niet voor verrassingen
komt te staan, doordat eventuele onzicht-
bare gebreken aan het licht komen. 
En je kunt de noodzakelijke kosten mee-
nemen in jouw bod.

2.   Start met een planning
Een goede voorbereiding is het halve 
werk. Bepaal wat je wilt aanpakken, 
hoeveel tijd het kost, wat je hiervoor 
nodig hebt (materialen, gereedschap, 
hulp) en stel een budget vast. Neem ook 
altijd een post ‘onvoorzien’ op, van zo’n 
10%. Het is bijna onmogelijk om vooraf 
overal rekening mee te houden.

3.  Vraag meerdere offertes aan
Wees eerlijk tegen jezelf en bepaal waar 
je goed in bent en welke klussen je beter 
kunt uitbesteden. Voor de klussen die 
je uitbesteedt doe je er verstandig aan 
om meerdere offertes aan te vragen. 

Schroom niet om daarna nog eens 
stevig te onderhandelen over de prijs. 
En vergeet niet om gemaakte afspraken 
altijd schriftelijk te bevestigen.

4.  Verbouwing meefi nancieren?
Verbouwingen die zorgen voor meer ruimte, 
zijn vaak waardevaste verbouwingen. 
Je kunt de kosten meefi nancieren in een 
hypotheek. Smaakgevoelige verbouwingen 
zoals een keuken of badkamer kunnen 
deels worden meegefi nancierd. Om te 
bepalen hoeveel je kunt meefi nancieren, 
wordt de waarde na de verbouwing als 
uitgangspunt gebruikt. Voorwaarde is 
dat de waarde van de hypotheek (koop-
som plus bijkomende kosten) niet hoger 
is dan 102% van de marktwaarde van 
het huis. 

5.  Wees fl exibel
Denk bijvoorbeeld bij een keukenverbou-
wing vooraf na hoe je de tijd overbrugt
waarin je niet kunt koken. Een camping-
stelletje of een logeeradres kunnen uit-
komst bieden. Door hier vooraf rekening 
mee te houden, voorkom je teleur-
stellingen of stress op het moment zelf.

 
Accepteer tot slot dat je maar weinig dingen
in het leven volledig onder controle kunt 
hebben, dus wees fl exibel als dingen anders 
lopen dan verwacht. Is dit niet helemaal 
jouw karakter, of dat van je partner? In dat 
geval is het misschien goed om vóórdat je 
een klushuis koopt, even goed in de spiegel 
te kijken.

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

5 handige tips bij het 
kopen van een klushuis

Erkend hypotheekadviseur Menno Ligthart

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

Jan Reek
natuursteen

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

Binnenvloeren
Buitenvloeren

Traptreden
Tuintafels

Gevelbekleding
Gedenktekens

AANRECHTBLADEN
IN NATUURSTEEN EN COMPOSIET
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4x1 Makelaardij, daar kunt u op rekenen!

• 2-kamer appartement (ca. 190 m³). • Starters opgelet, mis deze woonkans niet! 
• Gelegen op de begane grond. • Heerlijk genieten op uw eigen zonneterras.
• Op fietsafstand van de binnenstad. • Eigen berging. Energielabel: C.
• Ruime en lichte woonkamer. • Bouwjaar: 1982. Woonoppervlak: ca. 60 m².

Enkhuizen • Douwe Brouwerweg 47  Vraagprijs € 119.000,- k.k.

• Gerenoveerde woning (ca. 350 m³). • Geheel voorzien van kunststof kozijnen. 
• Luxe keuken en sfeervolle woonkamer. • Tuin met stenen berging en achterom. 
• 3 slaapkamers (mogelijkheid voor 4). • Nabij dorpsvoorzieningen. Energielabel: C. 
• Moderne douchegelegenheid. • Bwjr: 1970. Perc: 156 m². Woon: ca. 110 m².

Venhuizen • Visser Roosendaalstraat 33  Biedingen vanaf € 150.000,- k.k.

• Ruime eengezinswoning (ca. 340 m³). • 4 slaapkamers en moderne badkamer.
• Royale woonkamer met vrij uitzicht. • Dit is uw kans!
• Gelegen in een kindvriendelijke wijk. • Zonnige tuin op het westen. Energielabel: C.
• Ruime hoek opgestelde keuken. • Bwjr: 1972. Perc: 156 m². Woon: ca. 120 m².

Bovenkarspel • Graaf Willemstraat 3  Biedingen vanaf € 169.500,- k.k.

• Moderne hoekwoning (ca. 310 m³). • Dichtbij o.a. scholen, winkels en OV.
• Doorzon woonkamer, nette keuken. • Voldoende parkeergelegenheid.
• 4 slaapkamers en keurige badkamer. • Kindvriendelijk gelegen. Energielabel: D.
• Tuin met achterom en stenen berging. • Bwjr: 1972. Perc: 133 m². Woon: ca. 115 m².

Bovenkarspel • La Reinelaan 88  Vraagprijs € 175.000,- k.k.

Wognum • Rietveen 84 Biedingen vanaf € 129.500,- k.k.

Modern afgewerkt 2-kamer appartement met balkon en fantastisch uitzicht over 
weilanden, gelegen op de 2e verdieping van het appartementencomplex. Middels de 
centrale entree krijgt u toegang tot het appartement. Vanuit de woonkamer heeft u een prach-
tig uitzicht over weilanden. Ook heeft u vanuit de woonkamer direct toegang tot het zonnige 
balkon. De recht opgestelde keuken is voorzien van diverse apparatuur. De slaapkamer heeft 
ruime afmetingen en biedt u ook hier een prachtig landelijk uitzicht. De badkamer is modern 
afgewerkt en heeft o.a. een inloopdouche. Op de begane grond bevindt zich de algemene 
fietsenberging. Dichtbij treft u het winkelcentrum met supermarkten, het openbaar vervoer en 
uitvalswegen richting Hoorn en de A7. 
Kortom, modern appartement met ruim uitzicht, ideaal voor starters! 

Bwjr.: 2008. Servicek.: € 63,27 p.m. Inh.: ca. 160 m³. Woon.: ca. 58 m². Energielabel: A.

Bovenkarspel • Hertog Albrechtstraat 30  Vraagprijs € 167.500,- k.k.

Royale eengezinswoning met veel lichtinval, een luxe badkamer, een complete keu-
ken, 3 slaapkamers en gelegen nabij alle voorzieningen! De woonkamer is heerlijk licht 
dankzij de raampartij aan de voorzijde, hierdoor heeft u ook een fijn uitzicht op de groenpartij 
vóór de woning. De hoek opgestelde keuken is aan de achterzijde gelegen. Vanuit de keuken 
heeft u toegang tot de achtertuin die een achterom heeft en een brede/vergrote berging. Op 
de 1e verdieping zijn 2 slaapkamers, 1 daarvan is gelegen over de volledige diepte van de 
woning. De luxe badkamer heeft een heerlijk bubbelbad en een douche mét regendouche. 
Op de 2e verdieping bevindt zich de 3e slaapkamer. De woning is nabij alle voorzieningen 
gelegen, zoals: winkelcentrum ‘Het Streekhof’, het NS-station, het Streekbos en sportaccom-
modaties. Ook rijdt u binnen 5 minuten op de N506 of de N302 richting Hoorn en Amsterdam.  
Kortom, meubels verhuizen en wonen!   
Bwjr.: 1973. Perc.opp.:162 m². Inh.: ca. 340 m³. Woon.: ca. 120 m². Energielabel: C.
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Kijkdag dinsdag 13 september van 19.00 tot 20.00 uur

Kijkdag donderdag 15 september van 19.00 tot 20.00 uur

Kijkdag maandag 19 september van 19.00 tot 20.00 uur

Kijkdag zaterdag 17 september van 10.00 tot 11.00 uur
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4x1 = Dé uitkomst voor een succesvolle verkoop!

Hoorn • John Raedeckerhof 146  Vraagprijs € 189.000,- k.k.

Uitgebouwde eengezinswoning met stenen frontberging, 3 slaapkamers en zon-
nige tuin aan het water. Uitgebouwde, tuingerichte woonkamer met toegang tot de 
tuin. Hoekopgestelde keuken met inbouwapparatuur aan de voorzijde. Tevens heeft u aan de 
voorzijde een mooi vrij uitzicht in de straat omdat er geen directe overburen zijn. Op de 1e 
verdieping treft u 2 ruime slaapkamers, de badkamer en een aparte toiletruimte. Via de vaste 
trap komt u op de 2e verdieping met een ruime 3e slaapkamer. De zonnige tuin is gelegen op 
het zuidwesten en aan het water. De tuin is keurig aangelegd met onderhoudsvriendelijke 
kunststof schuttingen en sierbestrating. Zowel aan de achterzijde van de woning als aan de 
waterkant is een terras aangelegd. De woning is gelegen in een kindvriendelijke wijk. Dichtbij 
de woning treft u o.a. scholen, winkels en uitvalswegen. Kortom, zoekt u een keurige een-
gezinswoning met een zonnige tuin? Dan is dit uw kans! 
Bwjr.: 2002. Perc.opp.: 131 m². Inh.: ca. 345 m³. Woon.: ca. 100 m². Energielabel: A.

Avenhorn • Kolblei 402  Biedingen vanaf € 200.000,- k.k. 

Keurig 55+ appartement op de 3e verdieping met 2 slaapkamers, nette badkamer en 
praktische keuken. Via de gezamenlijke entree krijgt u zowel via de trap als de lift toegang 
tot het appartement op de 3e verdieping. Entree, hal met toegang tot de ruime woonkamer. Via 
de woonkamer bereikt u het ruime balkon met een mooi uitzicht over Avenhorn en De Goorn. 
De complete keuken heeft diverse inbouwapparatuur. Er zijn 2 ruime slaapkamers en een keu-
rige badkamer. Op de begane grond is een eigen berging voor bijvoorbeeld het plaatsen van 
uw fietsen. Rondom het appartementencomplex is voldoende parkeergelegenheid. Op loop-
afstand van het appartement treft u het winkelcentrum De Vijverhof. Bent u 55+ en zoekt u 
een keurig en royaal appartement met ruim uitzicht? Dan is dit uw kans! 

Bwjr.: 2004. Servicek.: € 230,- p.m. Inh.: ca. 250 m³. Woon.: ca. 82 m². Energielabel: A.

• Ruime hoekwoning (ca. 375 m³). • Ruime woonkamer met laminaatvloer.
• Luxe hoekkeuken met inbouwapp. • Nabij winkels, scholen en OV.
• Vrijstaande stenen garage. • Zonnige tuin met achterom. Energielabel B.
• 4 slaapkamers, nette badkamer. • Bwjr: 1997. Perc: 153 m². Woon: ca. 125 m².

Hoorn • Groene Steen 20  Vraagprijs € 215.000,- k.k.

• Uitgeb. 2/1 kapwoning (ca. 415 m³). • Prachtige tuin op het zonnige westen.
• Ruime woonkamer en hoekkeuken. • Dichtbij o.a. winkelcentrum, OV en scholen.
• 2 kantoren/ praktijkruimtes. • Voor een groot oprijpad. Energielabel: C.
• 4 slaapkamers en nette badkamer. • Bwjr: 1988. Perc: 237 m². Woon: ca. 140 m².

Grootebroek • Prior 35  Biedingen vanaf € 250.000,- k.k.

Hoorn • Volder 7  Vraagprijs € 182.500,- k.k.

Zoekt u een ruime eengezinswoning type: drive-in met de mogelijkheid voor praktijk -
ruimte of kantoorruimte aan huis met achterom en een eigen oprit? Zoek dan niet 
verder! Deze ruime eengezinswoning is voorzien van een uitgebouwde tuinkamer/woon-
kamer op de begane grond met dubbele tuindeuren naar de tuin. De voormalige garage kan 
gebruikt worden als slaapkamer en is voorzien van verwarming. Op de 1e verdieping treft u  
de woonkamer met grote raampartijen, waardoor het een lichte ruimte is. De woon-/eetkeuken 
is voorzien van allerlei inbouwapparatuur en beschikt over een gezellig eetgedeelte. Op de 2e 
verdieping treft u 2 slaapkamers aan en de badkamer met ruime inloopdouche. Nagenoeg de 
gehele woning is voorzien van kunststof kozijnen met draai-kiepramen. Nabij de woning treft 
u scholen, een speeltuin en winkelcentrum De Huesmolen aan. 
Op enkele fietsminuten bent u in de binnenstad van Hoorn!
Bwjr.: 1972. Perc.opp.: 121 m². Inh.: ca. 400 m³. Woon.: ca. 140 m². Energielabel: C.

NIEUW
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Kijkdag dinsdag 20 september van 19.00 tot 20.00 uur

Kijkdag zaterdag 17 september van 11.30 tot 12.30 uur

NIEUWE PRIJS
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Uw huis verkopen? Maar nog niet actief? 
Kies voor stille verkoop. 
Wilt u de verkoop van uw woning (nog) niet aan iedereen bekend maken, 
of heeft u simpelweg geen haast met uw verhuizing? Stille verkoop is dé 
oplossing voor mensen die, om welke reden dan ook, (nog) niet willen dat 
iedereen weet dat de woning te koop staat. Wij informeren u graag over de 
voordelen van stille verkoop. 

Ook uw woning is welkom! 
Bij 4x1 Makelaardij zijn alle woningen 
welkom, ook woningen in de stille ver-
koop. Bij ons betekent stille verkoop: een 
woning die te koop staat, maar die nog 
niet bekend is bij derden. U vindt deze 
woning dus niet op internet of in onze 
etalage. Ook staat er geen ‘Te Koop’ bord 
in de tuin van het huis. Alleen de make-
laar weet van de verhuiswensen van de 
klant en hij kan deze kennis inzetten bij 
vragen vanuit zijn netwerk. Een makelaar 
met een groot bestand van woningzoe-
kers is dan ook een must bij een woning 
in de stille verkoop. Het zoekersbestand 
van 4x1 Makelaardij wordt dagelijks aan-
gevuld, in deze tijd zijn kijkers regelma-
tig net te laat. Juist vanuit dat netwerk 
kan de koper van uw woning komen.

Hoe werkt het?
Eén van onze makelaars komt vrijblij-
vend bij u langs en legt u in een gesprek 
de werkwijze uit. U geeft uw wensen aan 

en wij gaan op zoek naar de koper. 
Kortom: u heeft alles al geregeld om uw 
woning te verkopen en u bepaalt zelf 
wanneer. Ontzorgen: dat doen we graag 
bij 4x1 Makelaardij! 

Waarom stille verkoop? 
Kiest u voor stille verkoop, dan heeft dit 
meerdere voordelen:
• U heeft geen bord in de tuin;
• U maakt geen advertentiekosten;
• Meer rust door minder bezichtigingen; 
•  Geen mensen die buiten de makelaar 

om ‘een kijkje komen nemen’ door 
langs uw huis te rijden.

Uw makelaar zoekt naar de koper en 
zorgt voor bezichtigingen waarbij de 
kans groot is dat het gaat om een mo-
gelijke match. Er gaat dus over het alge-
meen wat meer tijd overheen, maar de 
kans op direct succes is groter! En u heeft 
alle tijd om u voor te bereiden op het mo-
ment van verkoop. Verandert u toch van 

standpunt? Dan is de overstap naar ac-
tieve verkoop alsnog zo gemaakt. 

Een potentiële koper en dan?
Gefeliciteerd! Uw makelaar heeft een ge-
interesseerde gevonden voor uw woning. 
Dat is goed nieuws. Ook nu bent u aan 
zet. De makelaar laat de potentiële koper 
uw woning zien en in samenspraak met 
elkaar wordt zo mogelijk de verkoopprijs 

bepaald en de daadwerkelijke datum van 
de verhuizing. Deze manier van uw wo-
ning verkopen biedt u veel rust, tijd met 
toch de voordelen van een gedegen af-
handeling door een makelaar.

Overtuigd van de voordelen van stille 
verkoop in uw situatie? Bel vandaag nog 
voor een vrijblijvende waardebepaling of 
stuur de bon in! 

Makelaar Corné van Dis verkocht de 1 miljoenste woning van Noord-Holland. ‘Bij alle woningen  

die verkocht worden zijn we blij’ zo zegt de makelaar, maar deze transactie was extra speciaal.  

De 1 miljoenste woning van Noord-Holland, dat is toch een huis dat extra aandacht verdient.’ 

1 miljoenste woning van Noord-Holland verkocht!

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

4x1 Makelaardij |  Breed 3a |  1621 KA Hoorn | 
0229 - 285170 |  info@4x1.nl |  www.4x1.nl

Ja, 

4x1 Makelaardij: de 1e stap bij verhuizen! 

neem contact met mij op voor meer informatie 
over stille verkoop 

✂

VERKOCHT

0229285170
WWW.4x1.NL

De 1 miljoenste woning van Noord-Hol-
land staat in de Reaal in Hoorn en is op 
18 januari 1991 opgeleverd. ‘In 2013 
hebben wij de woning gekocht’, vertelt 
de verkoopster, ‘we hebben hier met 
veel plezier gewoond. Het is een fijn 
huis en een prettige buurt, maar voor 

ons is het tijd voor een nieuwe stap. 
We zochten een makelaar om ons bij 
deze stap te helpen. 4x1 Makelaardij 
heeft de verkoop prima begeleid en we 
zijn tevreden met het eindresultaat. Al-
hoewel we de buurt en huis vast zullen 
gaan missen, zijn we blij met het vlotte 

verkoopresultaat. We wensen de koper 
van ons huis veel woonplezier.’ 

Overweegt u ook te gaan verhuizen 
en heeft u nog vragen? 
Bel ons dan voor een vrijblijvende 
waardebepaling. We komen graag bij u 

langs. U kunt ons overdag, ’s avonds en 
op zaterdag bereiken op het nummer: 
0229-285170. 

Mailen kan ook! Geef uw gegevens 
door aan info@4x1.nl en wij nemen zo 
spoedig mogelijk contact met u op.



Partners van 4x1

 6 41e editie

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

Bezoek ons op Breed 3a te Hoorn

®

• Schilderwerk
• Spuitwerk

• Behangen
• Glaszetten

• Kleuradvies
• Dakpancoatings

Klanten van 4x1 Makelaardij krijgen 10% korting
Thea Beckmanweg 31
1613 MR Grootebroek
T  0228 755138
M  06 41225452
E  info@baasschilders.nl

www.stephanbaas.nl       www.baasschilders.nl

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

WWW.VERMEERBEVEILIGING.NL

• Inbraakdetectie
• Camerabewakingssystemen
• Toegangscontrole
• Branddetectie

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



september 2016  7Verkoopplannen? Bel Corné van Dis 06 - 52 04 88 65

Zowel voor verkoop als 
aankoop een aanrader! 
Al geruime tijd hadden we het idee om ons ap-
partement in Hoorn te verkopen en terug te gaan 
naar onze roots. Het juiste moment liet nog even 
op zich wachten, de huizenmarkt was eerder 
door de recessie niet echt geschikt om iets te 
ondernemen. Nu leek ons het juiste moment ge-
komen. We hebben ons eerst maar even georiën-
teerd en zijn via tips gewezen op 4 x1 makelaar 
Corné van Dis. 

Een duidelijke uitleg over het te volgen traject en zeer belangrijk het vertrouwen we-derzijds hebben ons doen besluiten om Corné te vragen de verkoop in gang te zet-ten, na een gunstige waardebepaling, prachtige fotosessie en een goed geformuleerde tekst heeft hij ons appartement tijdens onze vakantie binnen twee weken verkocht. Ook de communicatie tussen Corné z’n team en ons was duidelijk en zeer informatief. Het heeft ons doen besluiten om Corné ook te vragen om voor ons als aankoop make-laar op te treden. Tijdens onze zoektocht zagen we een woning die aan onze verwach-tingen en wensen voldeed een bezichtiging was snel geregeld. Ons enthousiasme was groot. Bij de tweede bezichtiging werden we vergezeld door Corné. Na deze rondlei-ding volgde direct een evaluatie en liet hij ons het huis vanuit een heel ander perspec-tief zien en kwamen wij tot een ander inzicht en hebben van de aankoop afgezien.

Onze zoektocht ging verder en na enkele weken met alle bruikbare tips van onze ma-kelaar opnieuw een bezichtiging van een huis, uiteraard wederom Corné ingeschakeld die onze belangen tot volle tevredenheid heeft geregeld.
Het verdere verloop van verkoop en aankoop is door Corné en z’n medewerkers via een prettige communicatie afgewikkeld.

Klaas & Henny Wijtman, Hoorn

Vlot verkocht! 

Via Corné van Dis van 4x1 Makelaardij hebben we onze woning verkocht. In 2013 

hebben wij de woning gekocht en we hebben hier met veel plezier gewoond. Het 

is een fijn huis en een prettige buurt, maar 

voor ons is het tijd voor een nieuwe stap. We 

zochten een makelaar om ons bij deze stap 

te helpen. 4x1 Makelaardij heeft de verkoop 

prima begeleid en we zijn tevreden met het 

eindresultaat. Alhoewel we de buurt en het 

huis vast zullen gaan missen, zijn we blij 

met het vlotte verkoopresultaat. We wensen 

de koper van ons huis veel woonplezier.

Hartelijke groet,

De heer Kunst en Mevrouw Beumer 

We konden het amper geloven!!!

Toen wij eenmaal ons droomhuis dachten te hebben gevonden na er met Corné van 

Dis als aankoopmakelaar te zijn geweest, is het hele aankoop- en verkoopproces 

eigenlijk heel vlot gegaan. Aangezien we ons eigen huis nog niet hadden verkocht, 

kwamen we in 1e instantie niet verder met de aankoop, omdat we de verkopende 

partij geen enkele zekerheid konden bieden. We hebben toen besloten ons eigen 

huis zo snel mogelijk te koop te zetten. Na een bezoek van Edward Roozendaal 

is alles in een stroomversnelling gegaan en stond ons huis heel spoedig te koop.

Alles zag er op de websites van 4x1 Makelaardij en Funda geweldig uit. De fotogra-

fe had prachtige foto’s gemaakt, die goed recht deden aan de sfeer van ons huis. 

Vrijwel direct liep het storm en stonden de eerste gegadigden op de stoep!! Precies 

een week later werden wij gefeliciteerd door Edward Roozendaal ........... ons huis 

was verkocht onder voorbehoud!! We konden het amper geloven!!! Nog diezelfde 

dag hebben we Corné weer ingeschakeld om 

de onderhandelingen met betrekking tot ons 

droomhuis weer op te pakken, mits het nog 

niet verkocht was. Weer een week later wer-

den we verblijd met een telefoontje, dat ons 

bod was geaccepteerd. Binnen twee weken 

hebben we ons huis verkocht en een ander 

huis gekocht ........ een droomscenario!!!

Alle lof voor de heren makelaar, de fotografe 

en de dames op kantoor! Alles liep gesmeerd 

en de communicatie verliep snel en goed. In-

dien we in de toekomst weer een huis willen 

verkopen en/of kopen, schakelen we zon-

der twijfel opnieuw het team van 4x1 Makelaardij in. Bij wijze 

van spreken dan, want onze woonwensen zijn met de nieuwe woning geheel ver-

vuld en we zijn geenszins van plan de komende 30 jaar te gaan verhuizen .............

Fred Winkel en Ellen Slort

Een echte aanrader!
Toen wij een makelaar zochten om ons te adviseren e.d. bij het verkopen van ons 
huis, ontdekten we dat 4x1 Makelaardij heel goed uit de bus kwam, zelfs als beste makelaardij van N-H werd gekozen. Het was inderdaad een goede keus, want Edward Roozendaal, die voor ons de honneurs waar-nam, was er altijd voor ons, altijd vriende-lijk, altijd bereikbaar. Na een bezichtiging kregen we meteen een terugkoppeling en hij kon situaties goed inschatten. Uiteindelijk hebben we dan ook ons huis via 4x1 Makelaardij verkocht!!

Nico en Aafke Godfriedt

Zeer tevreden! 

Wij wilden ons huis verkopen en gingen direct 

voor 4x1 Makelaardij. We dachten dat word 

een hele klus, belde het kantoor en het werd 

Corné van Dis. Hij kwam praten bij ons thuis. 

Er werden foto’s gemaakt, het bord werd in de 

tuin geplaatst en de verkoop kon beginnen. 

Er was direct veel belangstelling voor onze 

woning. Na veel kijkers kwam er een serieus 

bod. Tijdens het hele verkooptraject werden 

we goed op de hoogte gehouden. Ons huis 

is in vier maanden verkocht. We waren heel blij, maar vonden 

het toch wel snel. Van het begin tot het einde zijn we goed begeleid en zowel de koper 

als wij waren erg blij. 

Corné en zijn team bedankt voor alles. 

De heer en mevrouw Mantel’

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

Een stukje persoonlijk contact
Wij hebben ons huis verkocht via 4x1 Makelaardij. Het contact met Edward Roo-zendaal verliep duidelijk en prettig. De adviezen die hij gaf waren oprecht en onderbouwd, alles vanuit zijn jarenlange ervaring. Bij 4x1 Makelaardij hebben zij een heldere werkwijze. Niet alleen ten aanzien van de fotografie en advertenties, maar ook met betrekking tot de open huis dagen of een bezichtiging. Dit heeft er uiteindelijk mede toe geleid dat ons huis binnen een half jaar is verkocht. Dit was tijdens de vakantie van Edward en het werd probleemloos door zijn collega 

Corné opgepakt. Zo kon de onderhande-
ling gewoon doorgaan. Ook hebben we de 
begeleiding van de dames op kantoor als 
prettig ervaren. Er was herkenning als ik 
belde en er werd altijd snel gehandeld of 
gereageerd. Dit zorgt voor een stukje per-
soonlijk contact. De oplevering werd ook 
door Edward begeleid en bij hem konden 
we eveneens met al onze vragen terecht. 
Een eigen huis verkopen was voor ons 
voor het eerst, maar via 4x1 Makelaardij 
is het ons goed bevallen!!

VERKOCHT

KLANT AAN HET WOORD

Kijk voor meer klantreacties op www.4x1.nl



4x1 Makelaardij verandert! 
Zoals u op de voorpagina heeft gezien, is ons team uitgebreid. In 
deze krant stelt Isabelle Schipper zich aan u voor. 

Hallo, mijn naam is Isabelle en ik werk sinds oktober 2015 bij 
4x1 Makelaardij als commercieel medewerkster binnendienst. 
Mijn werkzaamheden bestaan onder andere uit het beheren van 
de agenda en deze klaarleggen voor de makelaars, brochureteksten maken, het aan-
melden van panden op het internet, nieuwe dossiers aanmaken, koopaktes maken 
en deze tekenen met de klant en het aannemen van de telefoon. 

Ook ga ik weleens de deur uit om aanwezig te zijn bij taxaties of bouwkundige 
keuringen, leuk om onderweg te zijn en de woningen eens in real life te zien. Het 
leuke aan deze baan vind ik vooral het contact met de mensen die ik telefonisch, 
per e-mail of bij ons op kantoor spreek. Samen met ons gedreven en enthousiaste 
team zorgen wij ervoor dat woningen succesvol worden verkocht en onze klanten 
met tevredenheid worden geholpen.
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4x1 Makelaardij, daar kunt u op rekenen!
Zwaag • Beatrixstraat 52  Vraagprijs € 250.000,- k.k.

Op een prachtige locatie gelegen 2/1 kapwoning met garage, 4 slaapkamers, aange-
bouwde keuken, eigen oprit en een prachtig onderhouden tuin. De woning is voorzien 
van een ruime, lichte woonkamer met een schuifpui en een aangebouwde keuken met diverse 
apparatuur. Op de 1e verdieping zijn 3 slaapkamers en de luxe badkamer. Via de vaste trap komt 
u op de 2e verdieping met een royale 4e slaapkamer met een dakkapel. De zonnige tuin is prach-
tig aangelegd en er is tevens een veranda geplaatst waardoor u bijna altijd heerlijk van de tuin 
kunt genieten. Zo kunt u ook bijvoorbeeld van de lange zomeravonden genieten! Ook is er in de 
tuin nog een aangebouwde stenen berging met extra bergruimte. De woning is dichtbij o.a. de 
bushalte, de supermarkt en uitvalswegen. Op fietsafstand van Hoorn en op enkele autominuten 
vanaf de A7. Zoekt u een ruime 2/1 kapwoning met garage? Dit is uw kans!
 
Bwjr.: 1968. Perc.opp.: 257 m². Inh.: ca. 300 m³. Woon.: ca. 112 m². Energielabel: C

Blokker • Westerblokker 58G  Vraagprijs € 269.000,- k.k. 

Prachtig 3-kamer 55+ appartement op de begane grond met zonneterras en berging. 
Middels de gemeenschappelijke entree heeft u toegang tot de entree van het appartement. De 
woonkamer is voorzien van dubbele openslaande deuren naar het zonneterras met een prach-
tig uitzicht over de gemeenschappelijke tuin. De hoekkeuken is voorzien van diverse appara-
tuur. Er zijn 2 slaapkamers waarvan 1 royale slaapkamer met een schuifdeur naar het 2e terras. 
De badkamer heeft een ruime inloopdouche met zitgedeelte. Verder heeft het appartement een 
ruim gastentoilet, een inpandige bergruimte en een fietsenberging die via buitenom bereik-
baar is. U heeft uw eigen parkeerplaats die zich achter het appartementencomplex bevindt. 
Het appartement is nabij de dorpsvoorzieningen gelegen en op fietsafstand van het centrum 
van Hoorn. Gelegen in het prachtige appartementencomplex Wester-Staete!

Bwjr.: 2007. Servicek.: €102,64 p.m. Inh.:ca. 275 m³. Woon.: ca. 85 m². Energielabel: A.

Opperdoes • Almersdorperweg 25  Vraagprijs € 239.000,- k.k. 

Heerlijk vrijstaand en landelijk wonen! Deze vrijstaande woning met ruime stenen 
garage, extra berging en zonnige tuin staat op 790 m² eigen grond. De woning is 
voorzien van een lichte woonkamer en een ruime woonkeuken met diverse apparatuur. Verder 
is er op de begane grond een badkamer en een praktische bijkeuken. Op de 1e verdieping zijn 
3 slaapkamers. De ruime tuin is gelegen op het zonnige westen. Via een flink oprijpad naar de 
ruime garage is er tevens toegang achterom. Zomers kunt u op het terras heerlijk van de zon 
genieten. Vanuit de tuin heeft u een prachtig weids uitzicht over de landerijen. De woning is 
op korte afstand gelegen van dorpsvoorzieningen zoals supermarkt. Tevens bent u met enkele 
autominuten op de A7 richting Hoorn en Amsterdam. Wilt u landelijk wonen? Dan is dit 
zeker een woning die aan uw wensen voldoet! 

Bwjr.: 1938. Perc.opp.: 788 m². Inh.: ca. 305 m³. Woon.: ca. 105 m². Energielabel: G.

NIEUW NIEUW

NIEUW

Kijkdag dinsdag 13 september van 19.00 tot 20.00 uur

Wat komt er kijken bij de verkoop van mijn huis? 

Op het moment dat u besluit uw woning te gaan verkopen gaat u op zoek naar een 
goede makelaar. Informeer eens bij familie, collega’s of vrienden of zij ervaring hebben 
met een makelaar. Kiest u voor 4x1 Makelaardij, dan is een waardebepaling kosteloos. 
In dit gesprek leggen wij onze werkwijze uit en mogelijk krijgt u ook direct de geschatte 
waarde van uw woning te horen.

Zorg ervoor dat uw woning er verzorgd uitziet als de makelaar bij u op bezoek 
komt. Zorg dat er geen achterstallig onderhoud en kleine reparaties te zien zijn. 
Misschien kunt u al wat dingen weggooien. Heeft u iets 2 jaar niet gebruikt?  
Breng het dan eens naar een kringloopwinkel. Ruim uw woning op en laat 
het fris ruiken. Als de makelaar een goed beeld heeft van uw woning, kan 

dat de prijs gunstig beïnvloeden.

Na het gesprek besluit u wel of niet met de makelaar in zee te gaan. Eigenlijk is dan voor 
nu het meeste werk voor u gedaan. Het ontzorgen door de makelaar is begonnen! Als u 
zorgt dat uw woning bij iedere bezichtiging verzorgd is, dan doet de makelaar de rest. 
Hij zorgt voor de bezichtigingen, is aanwezig bij kijkdagen, is telefonisch bereikbaar 
voor kijkers en zorgt voor de onderhandelingen als één van de kijkers een bod doet.

Tip
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Vrijstaande woning of 
vrijstaand geschakelde 

woning in Stede-Broec met 
slaapkamer en badkamer 

op de begane grond. 

Tot € 365.000,- k.k.

Gelijkvloers 
appartement in 

Enkhuizen 
of Bovenkarspel 

met zonnig balkon.

Appartement in Zwaag, 
Hoorn, of Blokker, 
minimaal 75 m², 

voorkeur vanaf 1995. 

Tot € 300.000,- k.k.

Rustig gelegen in 
oostelijk West-Friesland: 

Vrijstaande woning 
met 100 m², een schuur 
en minimaal 3 Ha eigen 

grond, of de 
mogelijkheid hiervoor. 

Prijs tot € 700.000,- k.k.

Appartement 
met balkon in Hoorn 

of Zwaag. 

Tot € 110.000,- k.k.

2/1 kap woning in 
Bovenkarspel, 

Grootebroek, Lutjebroek 
of Hoogkarspel, 

minimaal 3 slaapkamers 
en berging of garage. 

Voorkeur 
aan vaarwater. 

Maximale prijs 
€ 320.000,- k.k.

Binnenstad woning 
of net er buiten. 

Venenlaankwartier, 
Tweeboomlaan, 
Drieboomlaan.

Mag opknapper zijn 
tot € 250.000,- k.k.

In Hoorn binnenstad 
goed onderhouden 

woning met 
4 slaapkamers en 

ruime berging, voorkeur 
woon-/eetkeuken. 

Tot € 400.000,- k.k.

Vrijstaande woning 
in Bovenkarspel of 

Grootebroek 
met garage of 

de mogelijkheid hiervoor, 
op minimaal 

500 m². 

Tot € 400.000,- k.k.

Vrijstaande woning aan de 
lintbebouwing van 
Bovenkarspel tot 

Westwoud tuinligging 
op het zuiden of 

zuidwesten, minimaal 
600 meter grond.

Opknapper 
geen bezwaar.

Venhuizen hoekwoning  
of 2/1 kap woning met 

min. 3 slaapkamers. 

Tot € 220.000,- k.k.

Appartement min. 90 m² 
met 2 slaapkamers in 
Hoorn, voorkeur: de 

Streektuinen, Westerdijk, 
Visserseiland. 

Maximale prijs 
€ 350.000,- k.k.

Enkhuizen, 
eengezins woning met 

3 slaapkamers, 
zonnige tuin.

Bouwjaar vanaf 1990.

In Stede-Broec gelegen 
eengezinswoning 

bouwjaar vanaf 1990, 
geen kluswoning, 

liefst zo 
te betrekken. 

Tot € 210.000,- k.k.

Voor woningzoekers in onze database zijn wij op zoek naar 

onderstaande woningen / appartementen.

Wilt u ook uw woning / appartement verkopen? 

Bel: 0229 - 285170
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Partners van 4x1

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

Oplage: 71.000 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

Nibbixwoud

Berkhout

De Goorn

Avenhorn

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. Wij sturen u graag een exemplaar toe.

Druk- en/of zetfouten voorbehouden. 

Volgende editie: 13 november 2016.

• Ruime vrijstaande woning (ca. 325 m³). • 2 slaapkamers en keurige badkamer.
• Woonkamer met vloerverwarming. • Fantastisch gelegen nabij het IJsselmeer!
• Gelegen in hartje Medemblik! • Zonnige tuin met veranda. Energielabel: D.
• Royale keuken met inbouwapparatuur. • Bwjr: 1973. Perc: 379 m². Woon: ca. 105 m².

Medemblik • Oostersteeg 23  Vraagprijs € 284.000,- k.k. 

• Royale 2/1 kapwoning (ca. 475 m³). • 4 slaapkamers en nette badkamer. 
• Hoekkeuken met inbouwapparatuur. • Dichtbij o.a. scholen, OV en uitvalswegen.
• Vrijstaande stenen garage. • Kindvriendelijk gelegen. Energielabel: A. 
• 2 parkeerplaatsen op eigen terrein. • Bwjr: 2007. Perc: 232 m². Woon: ca. 140 m². 

Zwaag • Dijkgraaf 33 Biedingen vanaf € 275.000,- k.k.Midwoud • De Zuid 40  Vraagprijs € 269.000,- k.k. 

Prachtige uitgebouwde half vrijstaande woning op een fraaie hoeklocatie gelegen 
met de mogelijkheid voor praktijkruimte aan huis. De woning heeft een royale woon-
kamer die beschikt over veel lichtinval. De prachtige uitgebouwde woon- en eetkeuken is 
voorzien van moderne inbouwapparatuur en heeft dubbele hardhouten tuindeuren naar de 
achtertuin. De voormalige garage is thans in gebruik als kantoor maar kunt u ook benutten 
als slaapkamer, praktijkruimte of om weer terug te brengen als garage. Op de 1e verdieping 
bevinden zich de 3 slaapkamers en de badkamer. Op de 2e verdieping bevindt zich de ruime 
bergzolder. De zonnige tuin is fraai aangelegd met diverse beplanting en een stukje gazon. De 
woning is in een rustige wijk gelegen en binnen enkele minuten wandelt u heerlijk langs Het  
Egboetswater. Nabij de woning bevindt zich een basisschool, een zwembad, sportgelegenheden 
en een supermarkt. Binnen enkele autominuten zit u op de A7. Kijk en ervaar de ruimte!
Bwjr.: 2005. Perc.opp.: 255 m². Inh.: ca. 450 m³. Woon.: ca. 135 m². Energielabel: B.

Kijkdag zaterdag 17 september van 11.30 tot 12.30 uur

NIEUWNIEUW

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, hoveniers, bedden, 
tuincentra, stucadoors en houtenvloeren.

Interesse?

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

Verkoopt!

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 
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                    Volg ons op Facebook

Wijdenes • De Vang 2  Vraagprijs € 275.000,- k.k. 

Op een mooi en ruim perceel van 400 m² eigen grond staat deze geschakelde woning 
met inpandige garage, parkeergelegenheid op eigen terrein en prachtige tuin. De 
woning is voorzien van een sfeervolle woonkamer met openslaande tuindeuren en een gas-
haard. Aan de voorzijde bevindt zich een ruime keukenopstelling met diverse inbouwappara-
tuur. Via een tussenhal kunt u de garage van binnenuit bereiken. De geïsoleerde garage is 
voorzien van een elektrische segmentdeur. Op de 1e verdieping zijn 3 ruime slaapkamers en 
de complete badkamer. De prachtig aangelegde tuin is zonnig gelegen. Aan de achterzijde van 
de woning is een elektrisch bedienbaar zonnescherm aanwezig, zodat u zowel in de zon als 
schaduw kunt zitten. De woning is gelegen in het gezellige dorpje Wijdenes. Dichtbij diverse 
dorpsvoorzieningen en het IJsselmeer. Op enkele autominuten bent op de N506 in de richting 
van Hoorn/A7 en Enkhuizen. Kortom, een heerlijke woonkans!
Bwjr.: 2005. Perc.opp.: 400 m². Inh.: ca. 450 m³. Woon.: ca. 100 m². Energielabel: A.

Wognum • Oosteinderweg 29  Vraagprijs € 325.000,- k.k.

Deze ruime vrijstaande woning met uitgebouwde woonkamer en aangebouwde 
slaapkamer en badkamer op de begane grond, staat op 412 m² eigen grond. Aan de 
achterzijde is de woonkamer met ruim 3 meter uitgebouwd waardoor er voldoende ruimte is 
ontstaan voor een woon-/eetgedeelte. De complete in hoek opgestelde keuken is voorzien van 
diverse inbouwapparatuur. Verder treft u op de begane grond de aangebouwde slaap kamer, 
badkamer en praktische bijkeuken. Op de 1e verdieping zijn 2 ruime slaapkamers, waarvan  
1 met een dakkapel en een 2e badkamer. De riante tuin is speels aangelegd met een flink 
terras, diverse beplanting, sierbestrating en een gazon. Achter in de tuin staat een riante 
berging. De woning is op korte afstand van dorpsvoorzieningen. Tevens bent op met enkele 
autominuten op de A7 en in Hoorn. Zoekt u een woning met veel ruimte om de deur in 
het gezellige dorp Wognum? Dan is dit wat u zoekt! 
Bwjr.: 1938. Perc.opp.: 412 m². Inh.: ca. 385 m³. Woon.: ca. 125 m². Energielabel: G.

• Voormalig koopmanshuis (ca. 460 m³). • 4 slaapkamers en nette badkamer.
• Woonkamer met hoge ramen. • Badkamer gelegen op de begane grond.
• Nabij alle stadsvoorzieningen. • Fantastisch uitzicht over de jachthaven!
• De woning is v.v. een souterrain. • Bwjr: 1650. Perc: 93 m². Woon: ca. 130 m².

Medemblik • Westerhaven 15  Vraagprijs € 275.000,- k.k.  

• Royale, authentieke woning (ca.625m³). • Maar liefst 9 woonruimtes/slaapkamers!
• Ruime straatgerichte woonkamer. • Kom de sfeer van deze woning proeven! 
• Nabij diverse uitvalswegen gelegen. • Zonnige tuin met achterom. Energielabel: D.
• Woonkeuken met ruim eetgedeelte. • Bwjr: 1900. Perc: 510 m². Woon: ca. 230 m².

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

• Hoekappartement (ca. 375 m³). • Prachtig vrij uitzicht over IJsselmeer. 
• Ruime woonkamer met balkon. • Keurige ruime badkamer met 2e toilet.
• Loopafstand binnenstad, haven en OV. • Dit is uw kans! Servicek.: € 135,- p.m. 
• Open nette keuken in hoekopstelling. • Bwjr: 2003. Woon:ca. 90 m². Energielabel: B. 

Hoorn • Westerdijk 205  Vraagprijs € 350.000,- k.k.

• Karakteristieke woning (ca. 430 m³). • 4 slaapkamers en nette badkamer op de bg.
• Royale woonkamer met sfeerv. haard. • Landelijk uitzicht vanuit de woonkamer!
• Royaal bijgebouw (ca. 615 m³). • Zonnige tuin rondom. Energielabel: G.
• Keuken met inbouwapparatuur. • Bwjr: 1928. Perc: 797 m². Woon: ca. 140 m².

Midwoud • Buurt 9  Vraagprijs € 399.000,- k.k.

Kijkdag zaterdag 17 september van 13.00 tot 14.00 uur.Kijkdag zaterdag 17 september van 13.00 tot 14.00 uur

Kijkdag zaterdag 17 september van 14.30 tot 15.30 uur

NIEUWE PRIJS

NIEUW NIEUW
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Wij werken op basis van no cure, no pay
Blokker • Benonilaan 24  Vraagprijs € 375.000,- k.k.

Op werkelijk een fantastische locatie in Blokker staat deze riante half vrijstaande 
woning met inpandige garage, eigen oprit, serre en een fantastische privacyvolle 
tuin. De woning is voorzien van een royale woonkamer met een aangebouwde serre. Verder is 
er op de begane grond een hoekkeuken, een praktische bijkeuken en de inpandige garage. Op 
de 1e verdieping zijn 3 slaapkamers en de nette badkamer. De fantastische, privacyvolle tuin is 
prachtig aangelegd. De tuin heeft een prachtige harmonie van bestrating en beplanting. Tevens 
is het een heerlijke plaats voor tuinliefhebbers! Heeft u altijd al uw eigen groente en/of fruit 
willen kweken? In deze riante tuin is het mogelijk! De woning is gelegen op korte afstand van 
dorpsvoorzieningen en tevens op korte afstand van openbaar vervoer en uitvalswegen.Wonen 
in een half vrijstaande woning in het gezellige dorp Blokker? Grijp nu uw kans! 

Bwjr.: 1978. Perc.opp.: 472 m². Inh.: ca. 500 m³. Woon.: ca. 140 m². Energielabel: C.

Blokker • Boekerij 51  Vraagprijs € 375.000,- k.k.

Vrijstaande woning met inpandig bereikbare garage, 4 slaapkamers, complete bad-
kamer en ruime en volwassen tuin op ruim 500 m² eigen grond. De woning is voorzien 
van een ruime, doorzon woonkamer met sfeervolle openhaard. Aan de achterzijde treft u de in 
hoek opgestelde keuken met diverse apparatuur. Vanuit de keuken komt u in de praktische bij-
keuken met toegang tot de inpandige garage. De garage is o.a. voorzien van een uitstortgoot-
steen en verwarming. Voor de garage is voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Op de 
1e verdieping zijn 4 slaapkamers en de complete badkamer. De zonnige en volwassen tuin is  
leuk aangelegd met diverse terrassen. Er is o.a. ook een kweekkas en een zitkuil aanwezig. De  
woning is gelegen op een geliefde locatie dichtbij diverse dorpsvoorzieningen en op ca. 10 fiets-
min. van het OV en de binnenstad van Hoorn. Zoekt u een vrijstaande woning met garage 
en op een flink perceel? Dan is dit zeker een woning die aan uw wensen voldoet! 
Bwjr.: 1985. Perc.opp.: 518 m². Inh.: ca. 500 m³. Woon.: ca. 130 m². Energielabel: C.

NIEUWNIEUW

Kijkdag woensdag 14 september van 19.00 tot 20.00 uur

Kennis maken met…

Als u uw woning wilt verkopen is het goed te weten met wie 
u zaken doet. In dit interview maken we kennis met Edward 
Roozendaal, één van de 2 makelaars van ons kantoor. 
 
Lievelingsland? 
Frankrijk is een land waar ik graag naar toe ga. Niet te ver weg  
en met veel verschillende gezichten. Heuvellandschappen 
in het noorden, prachtige gebieden in het midden, oosten 
en zuiden, maar ook natuurlijk Parijs. En zomers vaak zon! 

Wanneer voor het laatst gesport? 
Een vaste actieve sport beoefen ik niet, tenminste zo kun je mijn favoriete sport bil-
jarten niet noemen. Dat doe ik wekelijks het hele jaar door op de vaste clubavond. 
Ook wandel en fiets ik graag met mijn vrouw. 

Favoriete zaterdagavondbestemming? 
Zaterdagavond is een avond om na een drukke week, thuis heerlijk tot rust te komen, 
of op een zomerse avond gaan we naar de kust, lekker uitwaaien. We bezoeken ook 
graag vrienden en kennissen en leuke dorpsevenementen. 

Ga je dit najaar of deze winter op vakantie?
In het najaar zijn er nog plannen voor een stedentrip. Samen of met vrienden. Dat
biedt altijd prachtige en verrassende indrukken in mooie steden.
 
Hoe ben je in de makelaardij terecht gekomen?
Ik ben door toeval in het vak terechtgekomen. Nadat mijn ouders zo’n 15 jaar gele-
den vlak na elkaar zijn overleden, moest hun woning worden verkocht. Ik nam de
taak op me om dit te doen. Ik kwam in contact met een sympathieke medewerker
van het makelaarskantoor en ineens kwam het in me op dat dit een ontzettend leuk
beroep moest zijn. Zelf stond ik door omstandigheden op een keerpunt in mijn  
carrière, dus ik kon een nieuwe keuze maken. Het leuke van dit werk is dat ik met 
veel mensen in contact kom, zowel met verkoopgesprekken als bij bezichtigingen. 
Ook is het fantastisch om mensen te begeleiden bij de stap van het (ver-)kopen van 
een woning. Het is een mooi vak met veel verschillende facetten!

Edward Roozendaal, Makelaar
06-10501615

Edward Roozendaal 

Stel: uw woning staat in de verkoop en u wordt gebeld door de makelaar: Er is een 
bezichtiging: Spannend! Maar.. naast het huis opruimen, schoonmaken en zorgen dat 
de huisdieren elders onder gebracht zijn er nog andere belangrijke punten om niet te 
vergeten. Hieronder een kleine checklist. 

Heeft u verder nog vragen, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. We 
helpen u graag! Veel succes met de voorbereidingen. 

 Alle slaapkamers luchten

 Voegen in badkamer schoon

 Tuin op orde

 Schone theedoek en gastendoekje

 Aanrecht leeg

 De deurbel werkt

 Alle lampen doen het

 Vaatwasser leeg en schoon

 Toiletten schoon 

 De ramen gelapt

 De bedden netjes

 Alle gordijnen open

Tips bij een 1e bezichtiging
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Weten wat klanten van ons vinden? 
4x1 Makelaardij heeft een 9,2 gekregen uit 146 beoordelingen.

Margo

Ik ben gedurende het gehele aankoop-
proces van mijn huis ontzettend goed 
en geduldig begeleid bij bezichtigin-
gen, inspecties, extra onderzoek en 
onderhandelingen.

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

Mevrouw F S Leyting

Heeft goede kennis van huizenprijzen 
in hoorn staat ons vriendelijk te woord 
wordt op tijd gebeld als er een be-
zichtiging is na de bezichtiging wordt  
altijd gemeld hoe het gegaan is vragen 
aan het personeel op kantoor worden 
vakkundig en op tijd beantwoord geeft 
advies over het huis en hoe dit te ver-
kopen.

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

Marleen Geerts

Super tevreden omdat: 
- afspraken worden nagekomen 
- geen 9 tot 5 mentaliteit (ook ‘s avonds) 
- prettig in de omgang 
- je weet wat je aan ze hebt 
- vertrouwen 
-  goed op elkaar ingespeeld team 

zowel buiten- als binnendienst

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

E. Slort

Zeer tevreden!! In tijd van een week 
was onze woning verkocht!!! Goede 
contacten met beide makelaars, die 
fungeerden als verkoopmakelaar en  
aankoopmakelaar. Beide heren zijn zeer  
stipt, vriendelijk en correct! De com-
municatie via de dames op kantoor is 
ook zeer goed en vlot verlopen. Prima 
ervaringen dus met 4x1 Makelaardij!!!!

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

Jan Veerman

- Zeer ervaren en vakkundige makelaar
-  Weet hoe je een woning moet  

verkopen - Weet hoe je scherp moet 
onderhandelen

• Enthousiasme: 8
• Snelheid van reageren: 7
• Afspraken nakomen: 8
• Creativiteit: 9
• Marktkennis: 7

T.M. Wolthaus

Heel belangrijk is het dat je een ver-
trouwen hebt in een Makelaar. Een 
aparte en informative krant inzake de 
aan te kopen woningen is heel prettig 
omdat je op je gemak de aangeboden 
huizen kunt bekijken. Het enige min-
puntje vind ik dat ik zelf de koopcon-
tracten moest uitprinten. Dat heb ik 
nog nooit eerder mee gemaakt. .Voor 
de rest geen op of aanmerkingen. Tot 
nu toe verloopt alles naar wens.

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

Mevrouw Reus

Geven heldere uitleg, komen afspraken 
goed na en zijn erg goed bereikbaar.

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

9,8

9,8

7,8

9,6

9,4

9,6

8

Monique Reus

Uitstekende communicatie met een 
gezonde dosis enthousiasme voor hun  
vak. Bij het aangaan van onze opdracht  
werd alles snel in gang gezet en was 
er ten alle tijden ruimte voor onze vra-
gen en wensen. Het huis was zeer snel 
verkocht en de begeleiding tot en met 
het passeren van de woning verliep 
erg professioneel met hun hele team.

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

Gerda Hansma-Kersten

Duidelijk, enthousiast, verrassend, 
prach tige foto’s, goede rapportage, 
duidelijke afspraken.

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

Marije

Omdat ze alles heel snel, netjes en in 
duidelijk overleg regelen. Ze zijn alle-
maal erg vriendelijk en je merkt echt 
dat ze voor je klaar staan en ze ook 
om ieder dingetje mag bellen. Erg  
prettig. Niks anders dan lof over deze 
makelaar.

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

Herman Cardon

Een goede service met veel persoon-
lijke aandacht voor de klant. Ter zake 
kundig.

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

10

10 10

9,4
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4x1 Makelaardij, dé uitkomst voor een succesvolle verkoop

Nibbixwoud • Dorpsstraat 79  Vraagprijs € 389.500,- k.k.

Op een riant stuk eigen grond van bijna 2000 m² staat deze mooi gelegen vrijstaan-
de woning! Woonkamer met openslaande deuren naar de prachtig aangelegde achtertuin. 
De woning heeft 4 slaapkamers op de begane grond. Eén slaapkamer heeft een eigen (voor-)
entree, keukenblokje en trapopgang naar boven ruimte, die nu als extra slaap gelegenheid 
wordt gebruikt. Achter de keuken bevindt zich de bijkeuken en de badkamer. De badkamer 
is voorzien van een inloopdouche en toilet. De woning heeft voldoende parkeergelegenheid 
op eigen terrein en een grote garage met kapverdieping. Hieraan vast zit aan de zonzijde een 
prachtige grote veranda. Verder is er nog een blokhut, een vijver, een prieeltje en achter in de 
diepe tuin een schuur voor bijvoorbeeld kleinvee. De woning ligt centraal nabij diverse dorps-
voorzieningen. Kortom, prachtige vrijstaande woning op een riant stuk eigen grond!

Bwjr.: 1900. Perc.opp.: 1983 m². Inh.: ca. 530 m³. Woon.: ca. 160 m². Energielabel: D.

Oosterblokker • Oosterblokker 144  Biedingen vanaf € 500.000,- k.k.

Riante en fraai afgewerkte vrijstaande woning met een sfeervolle woonkamer, 
prachtige woonkeuken, moderne badkamer en riante tuin! Middels de ruime, lichte 
hal heeft u toegang tot deze prachtige woning. De sfeervolle woonkamer heeft een prachtige 
openhaard en een kamer en suite waar u stijlvol uw gasten kunt ontvangen. De moderne en 
ruime woonkeuken heeft zeeën aan opbergruimte. Vanaf het eetgedeelte heeft u een fraai 
uitzicht over de tuin. Boven de keuken bevindt zich nog een biljartkamer die u ook ideaal 
als slaapkamer, kantoorruimte of fitnesruimte kunt gebruiken. Op de 1e verdieping bevinden 
zich 3 slaapkamers en de grote en prachtige badkamer. Vanuit de grote veranda kijkt u zo 
de prachtige tuin in, die rondom de woning is gelegen. De woning is gelegen nabij diverse 
dorpsvoorzieningen en u bent binnen enkele autominuten in de binnenstad van Hoorn. Wilt u 
iedere dag genieten van deze riante tuin? Dat kan!
Bwjr.: 1999. Perc.opp.: 560 m². Inh.: ca. 750 m³. Woon.: ca. 200 m². Energielabel: B.

Blokker • Koewijzend 12 B  Vraagprijs € 495.000,- k.k.

Prachtige vrijstaande woning met maar liefst 5 slaapkamers, luxe keuken, royale 
tuin op het zuiden en een inpandig te bereiken garage. Deze moderne woning heeft 
een royale doorzon woonkamer met veel lichtinval en een schuifpui. De luxe hoek opgestelde 
keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur. De praktische bijkeuken heeft ook een 
deur naar de tuin. De garage is vanuit de woning te bereiken en voor de garage is parkeer-
gelegenheid op eigen terrein. Op de 1e verdieping zijn maar liefst 5 slaapkamers en de  
moderne en complete badkamer. De royale zonnige tuin is op het zonnige zuiden gelegen en 
heeft diverse terrassen. In de tuin zijn speeltoestellen en er is een kweekkas waar u zelf uw 
groenten kunt verbouwen. De woning ligt op een unieke locatie nabij de lintbebouwing van 
Blokker en Zwaag en dichtbij diverse voorzieningen als winkels, scholen en sportaccommoda-
ties op loopafstand. Kijken, kopen en wonen! 
Bwjr.: 1993. Perc.opp.: 770 m². Inh.: ca. 600 m³. Woon.: ca. 185 m². Energielabel: B.

• Royale vrijstaande woning (ca. 440 m³). • 3 slaapkamers en badkamer met ligbad.
• Ruime en lichte woonkamer. • Kantoor op de begane grond gelegen.
• Op korte afstand van het centrum. • Fraai aangelegde tuin. Energielabel: B.
• Serre met prachtig uitzicht op de tuin. • Bwjr: 1989. Perc: 708 m². Woon: ca. 135 m².

Medemblik • Vlietsingel 3  Vraagprijs € 395.000,- k.k. 

• Vrijstaande villa (ca. 550 m³). • 4 slaapkamers en keurige badkamer.
• Inpandige garage en flinke oprit. • Woonkamer met erker en complete keuken.
• Op ruim 770 m² eigen grond gelegen. • Rustig gelegen. Energielabel: B.
• Riante tuin aan doorgaand vaarwater. • Bwjr: 2005. Perc: 767 m². Woon: ca. 160 m².

Bovenkarspel • Juk 6  Biedingen vanaf € 498.000,- k.k.  

Kijkdag zaterdag 17 september van 16.00 tot 17.00 uur Kijkdag zaterdag 17 september van 10.00 tot 11.00 uur

Kijkdag donderdag 15 september van 19.00 tot 20.00 uur

Kijkdag woensdag 14 september van 19.00 tot 20.00 uur

NIEUW

NIEUWNIEUW

NIEUWE PRIJS
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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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RECENT VERKOCHT 
Venhuizen - Zanglijster 10

VERKOCHT

Hoorn - De Wieken 129

VERKOCHT

Hoorn - Nachtegaal 111

VERKOCHT

Hoorn - Reaal 84

VERKOCHT

Zwaag - Paaldijk 63

VERKOCHT

Hoorn - Vijzelstraat 11

VERKOCHT

Wognum - Postgalei 42

VERKOCHT

Medemblik - Oude Haven 9

VERKOCHT

Hoorn - Ceder 43

VERKOCHT

Grootebroek - Schutsluis 33

VERKOCHT

Hoorn - Kometenstraat 7

VERKOCHT

Spierdijk - Wezenweid 4

VERKOCHT

Bovenkarspel - Dotterbloem 7

VERKOCHT

Zwaag - Kieftentuin 98

VERKOCHT

Hoogkarspel - Lelielaan 2

VERKOCHT

Wognum - Koppenhoeve 2

VERKOCHT

Venhuizen - Zuiderdijk 19

VERKOCHT

Zwaag - Zwanebloem 7

VERKOCHT

Midwoud - Ganzehof 23

VERKOCHT

Hoorn - Cezannehof 93

VERKOCHT

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

0229-285170


