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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: info@rutgers-bv.nl

Toestel
Abon-

nements-
vorm

Onder-
houd 1x 
per 12 

maanden

Onderhoud 
1x per 24 
maanden

Arbeids-
loon bij 

storingen

Onderde-
len (geen 

limiet)

Bedrag 
tot 40 kW

(Centrale) Verwarming/
Gaskachels Budget ✔ € 4,79

(Centrale) Verwarming/
Gaskachels/

Directgestookte 
luchtverwarming

Budget 
extra ✔ € 7,38

(Centrale) Verwarming/
Gaskachels/

Zonneboilers
Basis ✔ ✔ € 8,17

(Centrale) Verwarming/
Gaskachels/

Zonneboilers/
Direktgestookte

luchtverwarming

Basis 
Extra ✔ ✔ € 10,31

(Centrale) Verwarming
(niet ouder dan 12 jaar) Optimaal ✔ ✔ ✔ € 12,88

(Centrale) Verwarming/
Direktgestookte 

luchtverwarming
(niet ouder dan 12 jaar)

Optimaal 
Extra ✔ ✔ ✔ € 15,93

Mechanische 
ventilatie/

Warmeterugwinning/
Indirectgestookte 
luchtverwarming

Basis 
Extra ✔* ✔* ✔ € 4,64

Stadsverwarming Basis ✔ ✔ € 5,18

Gasboiler / Geiser Basis Extra ✔* ✔* ✔ € 5,08

*afhankelijk van keuze abonnement (centrale) verwarming 

Bij alle abonnement soorten betaalt u geen voorrijkosten bij storingen aan het 
toestel. Prijzen vanaf 1 januari 2017 en inclusief BTW. De prijzen zijn per maand.

CV onderhoud; belangrijker dan u denkt!    
Energielabel voor woningen 

       

     Energielabel voor bedrijfspanden 
          

          Maatwerkadvies bij  
nieuwbouw en renovatie 

 
 

Atoomweg 10 
1627 LE  Hoorn Nh 
Tel. 06 – 20 35 50 74 
www.energielabelwestfriesland.nl 
info@energielabelwestfriesland.nl 

LOODGIETERSBEDRIJF

Piet Pranger

Gespecialiseerd in:

Voor al uw klussen in & om het huis staat
loodgieter Piet Pranger voor u klaar! 

•  Centrale verwarming
•  Gas en waterleidingen
•  Sanitair
•  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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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: 14 mei 2017.

Hoorn

Nibbixwoud

Berkhout

De Goorn

Avenhorn

Venhuizen

Grootebroek
Enkhuizen

Wognum

Medemblik

Wijdenes

Voor u ligt de vernieuwde 4x1 Krant! Een nieuw jaar en 

een veranderende woningmarkt bieden nu ook een nieuw 

jasje voor de 4x1 Krant. 8 jaargangen lang hebben wij vol 

trots maar liefst 42 edities uitgebracht. Wij vonden het tijd 

om onze succesvolle 4x1 Krant een nieuwe look te geven. 

Vol trots presenteren wij 
u de nieuwe 4x1 Krant

De markt verandert en dus verandert 4x1 Makelaardij mee! 

Deze nieuwe vormgeving is handzamer en toch heel overzichtelijk. 

Wij hopen dat u ook in de toekomst veel leesplezier blijft houden aan 

onze 4x1 Krant. In deze editie vindt u naast ons gebruikelijke aanbod 

van woningen ook onze vertrouwde partners, de puzzel, klantreacties 

en diverse informatieve teksten over de woningmarkt. 

Maar wat u zeker niet mag overslaan is pagina 14. Hier vindt u 

een raamposter die u een mooie prijs kan bezorgen. Knip deze 

raamposter uit en hang deze snel achter uw raam. U maakt dan 

namelijk nog kans op een E-bike t.w.v. € 1849,-. De notaris zal de 

winnaar op 15 maart bekendmaken. De andere prijzen zijn inmiddels 

aan de gelukkige prijswinnaars overhandigd. 

Edward Roozendaal 

en Corné van Dis

4x1 Makelaardij de 1e stap bij verhuizen
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Grootebroek - Zesstedenweg 208M

Prachtig 2-kamerappartement op de 2e verdieping met ruime 
woonkamer, keuken met inbouwapparatuur, nette badkamer  
en eigen parkeerplaats en fietsenberging. De ruime en lichte 
woonkamer is voorzien van een mooie laminaatvloer een 
hardhouten openslaande deuren. De woning is op korte 
afstand gelegen van diverse uitvalswegen, winkelcentrum 
en het NS-Station. Meubels overzetten en wonen!

Bouwjaar: 2007
Woonopp.: ca. 42m²
Servicek.: ca. € 71,- p.m.
Inhoud: 130 m³
Energielabel: A

Biedingen vanaf 
€ 115.000,- k.k. 

Hoorn - Ekster 9

Ruime hoekwoning met zij-aanbouw, 2 slaapkamers, 
badkamer en tuin op het zuidoosten met stenen berging en 
achterom. De zij-aanbouw is direct bij de bouw volgens ont-
werp meegebouwd. Hierdoor is een extra ruime woonkamer 
gecreëerd. De woonkamer is voorzien van een laminaatvloer. 
De tuingerichte keuken heeft een recht keukenblok. Via een 
tussenhal heeft u toegang tot de toiletruimte, tuindeur en de 
trapopgang. Boven zijn 2 slaapkamers en de badkamer. 

Bouwjaar: 1983
Woonopp.: ca. m² 
Perceelopp.:  414 m² 
Inhoud: ca. 340 m³ 
Energielabel: B

Biedingen vanaf 
€ 136.500,- k.k.

Zwaag - Munnikenwoud 32

Ruime eengezinswoning gelegen in een kindvriendelijke wijk 
met hoek opgestelde keuken, 3 slaapkamers en een zonnige 
tuin op het zuiden. De woning is voorzien van een ruime en 
lichte woonkamer. Aan de tuinzijde bevindt zich de keuken met 
inbouwapparatuur. Op de 1e verdieping zijn 3 slaapkamers en 
de badkamer met o.a. een 2e toilet. Via de vaste trap bereikt  
u de 2e verdieping waar u de mogelijkheid heeft om een  
4e slaapkamer of hobby-, werkkamer te creëren. 

Bouwjaar: 1982
Woonopp.: ca. 120 m²
Perceelopp.: 133 m²
Inhoud: ca. 340 m³
Energielabel: C

Biedingen vanaf 
€ 163.000,- k.k.

Grootebroek - Zesstedenweg 205E

Starters, alleenstaande en beleggers opgelet! In lichte kleur-
stelling afgewerkt 2-kamer appartement op de 2e verdieping 
gelegen met eigen fietsenberging. Wie wilt er niet wonen in 
het voormalige gemeentehuis van Grootebroek? Dit 2-kamer 
appartement heeft een lichte woonkamer met 2 grote Velux 
dakramen, 1 slaapkamer en een badkamer met wandcloset, 
douche en wasmachineaansluiting. Het gehele appartement 
heeft een fraaie laminaatvloer in grijstint.

Bouwjaar: 2007
Woonopp.: ca. 38 m²
Inhoud: ca. 105 m³
Energielabel: F
Servicek.: € 43,- p.m.

Vraagprijs 
€ 85.000,- k.k. 

Hoorn - De Huesmolen 94

Starters opgelet! 2-kamer appartement met fietsenberging, 
complete badkamer, balkon met vrij uitzicht op de 1e verdieping 
gelegen. Het appartement ligt op de 1e verdieping en beschikt 
over een lichte woonkamer met toegang tot het balkon. De 
slaapkamer ligt aan de voorzijde van het appartement. Zowel 
de woonkamer als de slaapkamer zijn voorzien van een 
laminaatvloer. De badkamer is betegeld in lichte kleurstelling 
voorzien van een whirlpool met douche, wastafel en radiator. 

Bouwjaar: 1979
Woonopp.: ca. 60 m²
Inhoud: ca. 160 m³
Energielabel: C
Servicek.: € 94,90 p.m.

Biedingen vanaf 
€ 119.500,- k.k.

Enkhuizen - Tureluurshof 15

Royale hoekwoning die u nog geheel op kunt knappen naar 
uw eigen wensen op een zeer centrale plaats in de gezellige 
stad Enkhuizen. De woning is voorzien van een ruime en 
lichte woonkamer, keuken, 3 slaapkamers (4e mogelijk) en de 
badkamer. De zonnige tuin op het zuiden beschikt over een 
achterom en een stenen berging. De woning is op loopafstand 
van winkelcentrum de Koperwiek, de bushalte en scholen. 
Starters en doorstarters opgelet, dit is echt een unieke kans!

Bouwjaar: 1972
Woonopp.: ca. 120 m²
Perceelopp.: 139 m²
Inhoud: ca. 320 m³
Energielabel: D

Vraagprijs 
€ 149.000,- k.k.

NIEUW NIEUW

NIEUW

Kijkdag dinsdag 7 maart van 19.00 tot 20.00 uur

NIEUW

NIEUWNIEUW

Kijkdag zaterdag 11 maart van 16.00 tot 17.00 uur

Kijkdag zaterdag 11 maart van 10.00 tot 11.00 uur
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Oosterblokker - Pennekamplaan 40

Fraaie hoekwoning met 3 slaapkamers, ruime garage/schuur, 
straatgerichte woonkamer, gelegen op fietsafstand van de 
binnenstad van Hoorn! De 3 slaapkamers en de badkamer 
bevinden zich op de 1e verdieping. De achtertuin is volledig 
voorzien van sierbestrating en heeft een houten berging met 
kapverdieping en een houten fietsenberging. De woning 
ligt nabij alle dorpsvoorzieningen, uitvalswegen, scholen, 
kinderdagverblijf en het openbaar vervoer.

Bouwjaar: 1959
Woonopp.: ca. 100 m²
Perceelopp.: 212m²
Inhoud: ca. 350 m³
Energielabel: C

Vraagprijs 
€ 185.000,- k.k.

Bovenkarspel - Klaas Laanstraat 16

Sfeervolle vrijstaande woning op 234 m² eigen grond met 
garage en tuin op het zuiden gelegen op een geliefde locatie. 
Deze woning heeft een straatgerichte woonkamer met 
sfeervolle details. De woonkamer is voorzien van een massief 
eikenhouten vloer. Praktische bijkeuken met ketelopstelling, 
toilet en tuindeur naar de achtertuin. Op de 1e verdieping zijn 
2 slaapkamers en de douchegelegenheid met wastafel. Er is 
mogelijkheid om hier een 3e slaapkamer te realiseren.

Bouwjaar: 1955
Woonopp.: ca. 80 m² 
Perceelopp.: 234 m² 
Inhoud: ca. 250 m³ 
Energielabel: F

Vraagprijs 
€ 225.000,- k.k.

Bijzondere hoekwoning met 4 slaapkamers in een rustige 
en kindvriendelijke buurt. Woonkamer met openslaande 
tuindeuren, ruime keuken met diverse inbouwapparatuur, 
heerlijke tuin en maar liefst 4 slaapkamers. De gezellige tuin 
met deels sierbestrating beschikt over een achterom en een 
houten berging. Op korte afstand van openbaar vervoer,  
scholen, winkels en uitvalswegen. Ook zijn de gezellige 
binnenstad van Hoorn en het IJsselmeer op fietsafstand 
gelegen.

Bouwjaar: 1997
Woonopp.: ca. 120 m²
Perceelopp.: 145 m²
Inhoud: ca. 380 m³ 
Energielabel: C

Biedingen vanaf 
€ 196.500,- k.k.

Hoorn - Robert Stolzhof 276

Hoorn - Gording 95

Perfect onderhouden eengezinswoning waar u zo in kunt! 
Deze woning heeft een moderne woonkamer, luxe keuken 
met kookeiland, 3 slaapkamers, design droombadkamer met 
bubbelbad en inloopdouche en een diepe achtertuin met 
overkapping. Op loopafstand van de woning bevindt zich een 
winkelcentrum, het NS-station, scholen en een sportcentrum. 
De binnenstad van Hoorn is op 5 minuten fietsafstand. Uitvals-
wegen richting Zaandam en Amsterdam zijn prima bereikbaar.

Bouwjaar: 1982
Woonopp.: ca. 100 m² 
Perceelopp.: 136 m² 
Inhoud: ca. 295 m³ 
Energielabel: C

Vraagprijs 
€ 199.000,- k.k.

Medemblik - Brakeweg 11

Ruime 2/1 kapwoning met 4 slaapkamers, garage en zonnige 
tuin op een flink perceel van 414 m² eigen grond. De woning 
heeft een ruime en lichte woonkamer met openslaande 
tuin deuren, hoekopgestelde keuken met diverse app. en een 
gezellige bar. Op de 1e verdieping zijn 3 slaapkamers en de bad - 
kamer. 2e verdieping met ruime 4e slaapkamer met dakkapel. 
De woning ligt tegenover open vaarwater en op korte afstand 
van de binnenstad van Medemblik, de bushalte en de A7. 

Bouwjaar: 1972
Woonopp.: ca. 110 m²
Perceelopp.: 414 m²
Inhoud: ca. 340 m³
Energielabel: B

Biedingen vanaf 
€ 259.500,- k.k.

NIEUWNIEUW

NIEUW

NIEUW

Kijkdag zaterdag 11 maart van 13.00 tot 14.00 uur
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®

• 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

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.

U heeft een expert nodig

Let op, wij zijn verhuisd!
Industrieweg 38A    1613 KV Grootebroek    tel. 0228 - 568 040    www.vanwijte.nl

tel. 0228 - 568 040  www.vanwijte.nl
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Klant aan het woord

Prima 
presentatie 
op Funda

Vorig jaar hebben wij de grote stap gemaakt om een huis in Koudum 
(Friesland) te kopen. Nu kwam de volgende stap: ons huis in Avenhorn 
moest verkocht worden en dan, door welke makelaar? 

We hebben een paar makelaars over de vloer gehad en allemaal 
kwamen ze met dezelfde vraagprijs dus dat zat wel goed. Maar de 
makelaar die ons het meeste aansprak was Edward Roozendaal van 
4x1 Makelaardij. Ons huis was snel verkocht na de prima presentatie op 
funda en de goede begeleiding van Edward. Nogmaals bedankt. 

Gerco en Tonny Mars

Na een prettig en duidelijk gesprek met Corné hebben wij ons huis bij 4x1 
Makelaardij te koop gezet. Er werden mooie foto’s gemaakt en een sterke 
advertentie opgesteld. De ‘Te Koop’ borden zijn van goede  
kwaliteit en werden op strategische plekken geplaatst. Na 3 bezichtigen is 
ons huis in tweeënhalve maand verkocht! 

De communicatie met Corné tijdens de verkoop ging prettig, ook de 
dames van het kantoor reageerde vlot op e-mails. Tijdens de vakantie van 
Corné is ons huis verkocht, Edward heeft dit op een professionele manier 
overgenomen. 
Wij zullen jullie zeker aanbevelen in onze omgeving.

Met groeten, 
Ton & Marion

Wat brengt een mens er toe zijn huis te verkopen? Het is een vraag 
die door alle potentiele kopers eveneens wordt gesteld. Wij hebben er 
ook lang over nagedacht, de doorslag gaf toch het ouder worden en 
dichter bij de kinderen willen gaan wonen. Maar ja, als die beslissing is 
genomen sta je voor de volgende keuze, zelf verkopen of een makelaar 
inschakelen en als de keuze dan wordt een makelaar inschakelen, 
welke makelaar?

Onze keuze is geworden 4x1 Makelaardij. Waarom?? Uit de recensies 
van klanten kwamen zij naar voren als een betrouwbare partij en dat 
is wat wij zochten. Geen flitsende snelle jongen, maar een degelijke 
makelaar met een advies waar je verder mee kunt. Uiteindelijk sta je 
zelf aan het roer, maar met een gedegen advies ga je wel de goede 
richting op.

Gedurende het verkoopproces kregen we als verkopende partij te 
maken met allerhande cowboys die zaken met je willen doen. Dan geeft 
het rust als een ervaren makelaar je weer met beide benen op de grond 
zet en je behoedt voor de valkuilen. Werken met Edward Roozendaal 
van 4x1 Makelaardij hebben wij als een goede ervaring ondervonden 
gedurende het proces, maar ook achteraf kunnen wij tevreden 
terugblikken.

Fam. van der Velde, Medemblik

Nadat wij ons droomhuis gevonden hadden in het noorden van Nederland, 
was de keuze om Edward Roozendaal van 4x1 Makelaardij, als 
verkoopmakelaar in te schakelen. 
Binnen twee dagen was ons huis in de Cees Buddingh’hof te Hoorn 
verkocht. Bedankt Edward en het hele team van 4x1 Makelaardij voor  
de zeer prettige en professionele samenwerking.

Jaap van der Stoep en Rosa van Klinken

Toen het besluit was genomen om ons huis te verkopen wilden we snel 
schakelen. Corné kenden we al en daarom is onze keuze gemakkelijker 
geweest. 
Toch is het fijn om meteen slagvaardig van start te kunnen gaan en 
met maximale exposure binnen een week het huis op internet gezet te 
krijgen. Daarna ging het hard, het huis was populair en met 6 weken 
was het verkocht onder begeleiding van Corné. Ook het team op 
kantoor bedankt voor alle communicatie en het regelen van papierwerk, 
bedankt!

Groeten! Bas en Esther Bovenkarspel

Een degelijke
makelaar met
goed advies

Professionele 
samenwerking

Met 
6 weken 
verkocht!

Tevreden!
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Lutjebroek - P.J. Jongstraat 150

Vrijstaande woning aan doorvaarbaar water op 858 m² eigen 
grond. Straatgerichte woonkamer, woon- eetkeuken en een 
slaapkamer op de begane grond. 2 slaapkamers en de bad-
kamer op de 1e verdieping. In de riante tuin staat een schuur van  
maar liefst 6 bij 9 meter met op de begane grond 2 kamers en  
op de 1e verdieping een hobbykamer/kantoor, een kamer met 
gashaard, een badkamer en een keuken. Nabij diverse voor-
zieningen gelegen, zoals de supermarkt en het winkelcentrum.

Bouwjaar: 1928
Woonopp.: ca. 105 m²
Perceelopp.: 858 m²
Inhoud: ca. 325 m³
Energielabel: F

Vraagprijs 
€ 275.000,- k.k.

Enkhuizen - Fregat 17

Prachtige en uitgebouwde 2/1 kapwoning met garage, 
fantastische en royale woon-eetkeuken en 3 ruime slaap-
kamers met de mogelijkheid voor 4 slaapkamers en gelegen 
in de geliefde wijk Kadijken! Deze woning heeft een ruime 
woonkamer met veel lichtinval en een heerlijke tuingerichte 
woon-eetkeuken. De moderne keuken is voorzien van diverse 
inbouwapparatuur en geeft toegang tot de tuin. De ruime 
achtertuin met achterom is deels voorzien van sierbestrating.

Bouwjaar: 2007
Woonopp.: ca. 137 m²
Perceelopp.: 240 m²
Inhoud: ca. 475 m³
Energielabel: A

Vraagprijs 
€ 298.000,- k.k.

Spierdijk - Spierdijkerweg 109

Vrijstaande, uitgebouwde woning in de dorpskern van Spierdijk 
met een royale zonnige achtertuin! Momenteel zijn er 3 woon - 
gedeeltes in gebruik waarvan  2 op de begane grond. Het 
3e woongedeelte bevindt zich op de 1e verdieping en heeft  
een zeer ruime en lichte woonkamer, een badkamer, 
2 slaapkamers en een keuken. De woning  is gunstig gelegen 
ten opzichte van de uitvalswegen in de richting van Hoorn, 
Amsterdam en Heerhugowaard. 

Bouwjaar: 1900
Woonopp.: ca. 154 m²
Perceelopp.: 330 m²
Inhoud: ca. 430 m³
Energielabel: D

Biedingen vanaf 
€ 300.000,- k.k.

Blokker - IJsvogel 31

Prachtig en luxe appartement met 2 slaapkamers, mooie en 
brede woonkamer met fantastisch vrij uitzicht, mooie keuken, 
balkon, eigen parkeerplaats en berging. Het appartement is 
op de 2e verdieping gelegen en bereikbaar middels het 
trappenhuis en de lift. Het appartement heeft een keurige en 
brede woonkamer met veel lichtinval en een weids uitzicht. 
In het appartement bevindt zich de open keuken met alle 
apparatuur die u zich wenst.

Bouwjaar: 2009
Woonopp.: ca.87 m² 
Inhoud: ca. 270 m³
Energielabel: A
Servicek.: € 135,- p.m.

Vraagprijs 
€ 275.000,- k.k.

Spierdijk - Spierdijkerweg 133

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 praktijk-ruimte aan huis. Op de begane grond bevinden 
zich 4 (werk)ruimtes die ook prima te benutten zijn als slaap-
kamers. De straatgerichte woonkamer met extra eetgedeelte 
is voorzien van vloerverwarming. De tuingerichte woonkeuken 
is voorzien van allerlei inbouwapparatuur.

Bouwjaar: 1900
Woonopp.: ca. 230 m²
Perceelopp.: 510 m²
Inhoud: ca. 625 m³
Energielabel: D

Biedingen vanaf 
€ 300.000,- k.k.

Wognum - Oosteinderweg 29

Ruime vrijstaande woning met uitgebouwde woonkamer en 
slaapkamer en badkamer op de begane grond. De complete 
keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur. Verder 
treft u op de begane grond de aangebouwde slaapkamer, 
badkamer en praktische bijkeuken aan. Op de 1e verdieping 
zijn 2 ruime slaapkamers en nog een badkamer. De riante tuin 
is speels aangelegd met een flink terras en riante berging.

Bouwjaar: 1938
Woonopp.: ca. 125 m²
Perceelopp.: 412 m²
Inhoud: ca. 385 m³
Energielabel: G.

Vraagprijs 
€ 325.000,- k.k.

Kijkdag zaterdag 11 maart van 13.00 tot 14.00 uur

NIEUW NIEUW
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Ruim uw huis op, gooi overbodige spullen weg en zorg voor 
veel leeg vloeroppervlak. Geen spullen op of onder de bank, 
het bed, de kapstok of onder de tafel.

De eerste indruk is het allerbelangrijkste! 
Zorg ervoor dat de tuin en de entree netjes zijn.

De hal is vaak een kleine ruimte in een woning. Zorg dat deze zo 
leeg mogelijk is. Hang maximaal twee jassen aan de kapstok. 

Zorg dat het toilet schoon is en zorg ook 
hier weer voor een lege vloer.

De woonkamer is erg belangrijk voor kijkers. Het is de ruimte 
waar het meest in geleefd wordt. Zorg voor ruimtelijkheid, 
plaats geen bank of stoel midden in de ruimte of het looppad. 

Tip 1 Tip 6

Tip 2 Tip 7

Tip 3
Tip 8

Tip 4 Tip 9

Tip 5 Tip 10

Uw huis verkopen is een grote stap, maar de aanloop tot de eerste be-
zichtiging, dat moet niet vergeten worden! U gaat uw huis verkopen, niet 
mooi maken! Dat is de kerngedachte van de volgende 10 punten.

10 Tips om uw woning 
verkoopklaar te maken

Zet mooi bloeiende bloemen/planten op tafel en in de tuin.

Sfeer is belangrijk, maar te veel prullaria geeft onrust. 
Plaats maximaal 2 dingen in de vensterbank. 

Maak de keuken zo leeg mogelijk, schoon en licht. Houd het vloer-
oppervlak vrij en geef sfeer aan de ruimte door een nette handdoek 
op te hangen en eventueel een kookboek neer te leggen. 

Van hal tot zolder, van tuin tot badkamer, 
zorg ervoor dat het hele huis fris en schoon is. 

Mensen zoeken een onderhoudsvriendelijke tuin waar men kan 
relaxen na een drukke werkdag. Met dat feit in uw achterhoofd, kunt 
u uw tuin verkoopklaar maken. Werk de tuin even bij zoals, schoffelen, 
harken en natuurlijk gras maaien. 

WWW.VERMEERBEVEILIGING.NL

• Inbraakdetectie
• Camerabewakingssystemen
• Toegangscontrole
• Branddetectie

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

BY JANSSEN INTERIEUR B.V. 
VALE HEN 4-6
1621 JX HOORN
0229-299261
INFO@BYJANSSEN.NL

Jan Reek
natuursteen

Neutronweg 9
1627 LG Hoorn

T 0229-210341
www.janreek.nl

Voor al uw maatwerk in
natuursteen, keramiek en composiet
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Zwaag - Heemraad 19

Op een mooie hoeklocatie is deze geschakelde woning met 
4 grote slaapkamers, 2 badkamers en riante woonkamer 
gelegen. De woning is modern afgewerkt en u kunt deze 
woning dan ook zo betrekken! De woonkamer is zowel aan de 
achterzijde als de zijde uitgebouwd. Hierdoor is er een zeer ri-
ante living ontstaan. De luxe en complete keuken is in U-vorm 
geplaatst en beschikt over diverse inbouwapparatuur. Nabij 
div. voorz. als scholen, winkels en sportaccommodaties.

Bouwjaar: 2006
Woonopp.: ca. 170 m²
Perceelopp.: 290 m²
Inhoud: ca. 550 m³
Energielabel: A

Biedingen vanaf 
€ 375.000,- k.k. 

Nibbixwoud - Dorpsstraat 79

Prachtige vrijstaande woning met 4 slaapkamers op de 
begane grond op een riant stuk eigen grond! Woonkamer met 
openslaande deuren naar de prachtig aangelegde achtertuin. 
Een slaapkamer heeft een eigen entree, keukenblokje en 
trapopgang naar boven ruimte, die nu als extra slaapgelegen-
heid wordt gebruikt. Voldoende parkeergelegenheid op eigen 
terrein en een grote garage met kapverdieping.

Bouwjaar: 1900
Woonopp.: ca. 160 m²
Perceelopp.: 1983m²
Inhoud: ca. 530 m³
Energielabel: D

Vraagprijs 
€ 389.500,- k.k.

Medemblik - Vlietsingel 3

Royale vrijstaande woning met ruime woonkamer, aange-
bouwde serre, kantoor en bijkeuken, garage en riante tuin. 
Vanuit het kantoor kunt u met een trapopgang naar een extra 
(slaap)kamer op de 1e verdieping. Vanuit de garage kunt u 
via een vlizotrap naar een bergzolder. Op de 1e verdieping zijn 
2 slaapkamers en de badkamer. De riante tuin is rondom de 
woning gelegen en ligt aan het water. 

Bouwjaar: 1989
Woonopp.: ca. 135 m²
Perceelopp.: 708 m²
Inhoud: ca. 440 m³
Energielabel: B

Vraagprijs 
€ 395.000,- k.k.

Mooie woonkans! In een rustige omgeving en toch centraal 
gelegen staat deze uitgebouwde vrijstaande woning die zeker 
anders dan anders te noemen is, zo ziet u ze niet vaak! Deze 
woning heeft een uitgebouwde en lichte woonkamer met 
heerlijke vloerverwarming, een houtkachel en een schuifpui 
naar de zonnige achtertuin. De woon- eetkeuken die zich 
aan de voorzijde van de woning bevindt is van alle gemakken 
voorzien en is zeker royaal te noemen. U heeft de mogelijkheid 
om maar liefst 1 of zelfs 2 slaapkamers en een badkamer te 
realiseren op de begane grond.

Bouwjaar: 1976
Woonopp.: ca. 170 m²
Perceelopp.: 644 m²
Inhoud: ca. 575 m³
Energielabel: C

Vraagprijs 
€ 398.000,- k.k.

Hoogkarspel - De Keulen 1

Oosterblokker - Oosterblokker 144

Riante en fraai afgewerkte vrijstaande woning met een 
sfeervolle woonkamer, prachtige moderne woonkeuken, luxe 
badkamer en royale tuin! Boven de keuken bevindt zich nog 
een biljartkamer die u ook als slaapkamer/ kantoorruimte kunt 
gebruiken. Op de 1e verdieping bevinden zich 3 slaapkamers 
en de grote en prachtige badkamer. Vanaf de veranda kijkt u 
zo de prachtige tuin in, die rondom de woning is gelegen.

Bouwjaar: 1999
Woonopp.: ca. 200 m²
Perceelopp.: 560 m²
Inhoud: ca. 750 m³
Energielabel: B

Biedingen vanaf 
€ 500.000,- k.k.

NIEUW

NIEUW

Kijkdag zaterdag 11 maart van 11.30 tot 12.30 uur
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Op een kavel van bijna 750 m² staat deze riante vrijstaande 
woning met inpandige garage, 6 slaapkamers, luxe woon-/
eetkeuken en fantastische tuin met o.a. een verwarmd buiten-
zwembad. Ruime living met een prachtig balken plafond en 
een sfeervolle houtkachel. Op de 1e verdieping zijn 4 slaap-
kamers en de badkamer. Via een 2e spiltrap komt u op de 
2e verdieping met een 5e en 6e slaapkamer. De riante en 
prachtig aangelegde tuin is echt een plaatje! Hier kunt u 
genieten van de rust en het zonnetje. Kortom, deze woning 
heeft de perfecte harmonie van rust, ruimte en luxe!

Bouwjaar: 1979
Woonopp.: ca. 250m²
Perceelopp.: 747m²
Inhoud: ca.800 m³
Energielabel: C

Vraagprijs 
€ 550.000,- k.k. 

Wognum - Grietje Slagterlaan 28

Prachtige vrijstaande woning met 4 slaapkamers, garage en 
zeer grote zonnige tuin rondom! De woonkamer met erker 
en raampartijen is heerlijk licht en sfeervol, mede dankzij de 
elektrische open haard. De keuken heeft een fraai granieten 
werkblad en diverse inbouwapp. Middels de bordestrap komt 
u op de 1e verdieping met 3 slaapkamers, waarvan 1 slaap-
kamer met balkon. Het is heerlijk relaxen in de uitgebouwde 
ruime badkamer met 2-persoons stoomcabine en douche. De 
4e slaapkamer treft u op de 2e verdieping aan. Het gezellige 
centrum van Hoorn en NS-station op loopafstand!

Bouwjaar: 1950
Woonopp.: ca. 125 m²
Perceelopp.: 700 m²
Inhoud: ca. 390 m³
Energielabel: F

Vraagprijs 
€ 569.500,- k.k.

Hoorn - Johannes Poststraat 1

NIEUW

Kijkdag zaterdag 11 maart van 11.30 tot 12.30 uur

    
  EnergieLabel West-Friesland is al meer dan  

5 jaar actief op het gebied van energielabels.    
          

Wij begeleiden woningcorporaties met grote 
renovatieprojecten d.m.v. maatwerkadviezen. 

 
Voor particulieren verzorgen wij de energielabels bij de verkoop 
van hun woning, dit kan via internet of d.m.v. een fysieke 
woningopname plaatsvinden. 
 
Bij ons staat kwaliteit, snelheid en kennis van zaken voorop! 
 
www.energielabelwestfriesland.nl 

De makelaars van 4x1 Makelaardij helpen u graag bij de verkoop van uw woning.

Berenkoog 83
1822 BN  Alkmaar
072 - 564 16 25

De Graaf Verhuizingen bv

Tweeboomlaan 123a
1624 EC  Hoorn
0229 - 21 63 25

info@degraaf.com
www.degraaf.com 
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Wilt u snel én goed uw huis verkopen?

Wilt u ook uw woning succesvol verkopen? Bel Edward of Corné 0229-285170

Dat begint 
met ons bord 

in uw tuin!
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Bovenkarspel - Outger Jacobszstraat 12

Bouwjaar: 1956
Woonopp.: ca. 282 m²
Perceelopp.: 1217 m²
Inhoud: ca. 800 m³
Energielabel: F

Vraagprijs 
€ 595.000,- k.k.

Unieke vrijstaande villa met bijzondere elementen in het centrum van Bovenkarspel op ruim 1200 m² eigen grond!

Bij aankomst ziet u het al: dit is een 
bijzonder object! In het centrum van 
Bovenkarspel staat deze unieke, 
vrijstaande villa. Deze woning is 
uitermate geschikte voor mensen die 
houden van bijzondere elementen, 
ruimte en luxe. In willekeurige 

volgorde beschikt deze woning onder 
andere over: twee bankkluizen, een 
biljartkamer, een garage, 6 slaap-
kamers, houtkachel, kelder, een patio 
met een jacuzzi en een zonnige tuin op 
het zuidwesten. De centrale ligging van 
de woning, de aanwezigheid van een 

ruime top keuken met o.a. een Belling 
gasfornuis en de royale woonkamer 
maken dit plaatje compleet. De woning 
ligt aan doorgaand vaarwater en heeft 
een fantastische tuin op het zonnige 
zuidwesten! 

Enkhuizen - Wilhelminaplantsoen 6

Bouwjaar: 1966
Woonopp.: ca. 280 m²
Perceelopp.: 1246 m²
Inhoud: ca. 940 m³
Energielabel: D

Vraagprijs 
€ 750.000,- k.k.

Dit is een uitzonderlijke woonkans! Op een fantastische centrale locatie staat op maar liefst 1246 m² eigen grond deze 
vrijstaande villa met voormalige praktijkruimte waar u werken en woning kunt combineren.

De woning heeft een royale en lichte 
woonkamer met massief houten 
Esdoornvloer en een sfeervolle 
openhaard. De luxe en moderne keuken 
is fraai afgewerkt met RVS elementen en 
heeft o.a. een inductiekookplaat en een 

oven. Verder bevinden zich op de begane 
grond het kantoor, de ruime slaapkamer, 
de luxe badkamer en de bijkeuken. 
Op de 1e verdieping bevinden zich 3 
slaapkamers en een 2e badkamer met 
o.a. een ligbad en een inloopdouche. De 

woning heeft een prachtig aangelegde, 
privacyvolle tuin met sierhekwerk 
rondom de gehele tuin heen. De woning 
ligt op loopafstand van de sfeervolle 
binnenstad van Enkhuizen, het stadspark 
en de haven.

NIEUW

NIEUW
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*Wij rijden regelmatig langs en noteren dan de woningen waar deze raamposter is opgehangen. 
Deze gegevens worden ingeleverd bij het notariskantoor in Hoorn. De notaris zal gedurende de actieperiode 4x1 winnaar bekend maken. 

Iedere week maakt u dus kans op een prijs. Hang deze poster dus snel, goed zichtbaar op en u maakt meteen kans op deze fantastische prijzen! 
Kijk voor meer informatie en de voorwaarden van deze actie op www.4x1.nl. Deze actie loopt van 12-02-2017 - 14-03-2017. 

1e prijs een E-bike t.w.v. € 1.849,-
WINNAAR 4e prijs 

1 minuut gratis winkelen

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

3e prijs Luxe overnachting 
voor 2 pers. met ontbijt en diner 

t.w.v. € 300,-

Maak kans op 4x1 prijs!
 Hang deze poster achter een raam op een goed zichtbare plek.*

2e prijs Sony 49 inch 
LED TV t.w.v. € 749,-

fiets & reparatie
kersenb gerd

Fam. M. Korver 
uit Hauwert

Fam. Germans
uit Schellinkhout
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Unieke landelijk gelegen villa met riante living, 3 slaapkamers, 
2 badkamers, wijnkelder, sauna, stoomcabine, dubbele garage 
en prachtig aangelegde tuin met diverse terrassen, vijverpartij 
en fontein op een perceel van liefst 2880 m² eigen grond! Een 
prachtige entree biedt toegang tot de voorhal met ruime vide. 
Zeer riante living met een eetgedeelte en 2 zitgedeelten. Luxe 
keuken voorzien van alle gemakken! Vanuit de hal toegang tot 
de keuken, bijkeuken, de ondergrondse wijnkelder en de dub-
bele garage. Kortom, een luxueuze en riante woning op een 
rustige en landelijke locatie.

Bouwjaar: 1973
Woonopp.: ca. 285 m²
Perceelopp.: 2880 m²
Inhoud: ca. 800 m³
Energielabel: C

Vraagprijs 
€ 965.000,- k.k. 

Spierdijk - Spierdijkerweg 85A

✂

✂

Los de puzzel op, knip deze bon uit en stuur 
hem vóór 16 april 2017 in naar: 
4x1 Makelaardij, Breed 3a, 1621 KA Hoorn. 

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

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

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

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

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

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

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

           Doe mee en maak kans op een lunch t.w.v. € 20,- voor 2 personen bij De Rooie Kip in Hoorn.
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Heb je het ook al meegemaakt? Zie je de woning van je dromen, 
bel je voor een bezichtiging, krijg je te horen dat de woning nèt 
verkocht is. Dat is super vervelend! Dat is balen. Dat is frustrerend. 
Maar: 4x1 Makelaardij heeft hiervoor een oplossing. Je kunt je 
woonwensen bij ons aangeven zodat wij je (nog eerder dan Funda) 
op de hoogte kunnen houden van ons nieuwste aanbod.

Schrijf je in
Stuur een e-mail naar info@4x1.nl met je gegevens en waar en in welke 
prijsklasse waarin je een woning zoekt. Heb je een minimaal aantal 
slaapkamers in gedachten? Geeft dit dan door. Is een bijvoorbeeld 
garage een must? Vergeet dat ook niet te melden. 
Wij verwerken je wensen in ons systeem en als er een passende woning 
in ons aanbod komt, ontvang je daarvan vrijblijvend een e-mail.

4x1 Makelaardij, de 1e stap bij verhuizen!

STEEDS NÈT TE LAAT 
VOOR EEN WONING?
4x1 Makelaardij heeft de oplossing!

Van der Horst Bouwbegeleiding • De Laars 53 • 1602 MZ Enkhuizen • 0228 315 470
info@vanderhorstbouwbegeleiding.nl • www.vanderhorstbouwbegeleiding.nl

Door jaren lange ervaring, kennis en inzicht de specialist voor:

•   Advies 
•   Bouwbegeleiding
•   Bouwkundige keuring
•   Verzekerings- en schaderapportages 
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Recent 
verkocht

No cure?

No pay!

Hoorn - Dvorakhof 21

Hoorn - Gerard den Brabanderhof 1

Oosterblokker - Oosterblokker 119

Blokker - Boekerij 51

Midwoud - De Zuid 40

Enkhuizen - Douwe Brouwerweg 47

Blokker - Westerblokker 58G

Medemblik - Kaapstander 100

Midwoud- Minnewei 72

Blokker - Benonilaan 24

Bovenkarspel - Graaf Willemstraat 3

Bovenkarspel - La Reinelaan 88

Zwaag - Hoge Weere 26

Hoorn - Frederik Hendrikstraat 43

Hoorn - Houtzaagmolen 99

Hoorn - Groene Steen 20

Berkhout - Slagterslaan 30

Venhuizen - Visser Roosendaalstr. 33

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

0229-285170


