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juni 2016 8e jaargang - 40e editie 71.000 exemplaren

4x1 Makelaardij heeft een nieuwe mijlpaal bereikt! Met de 40e editie van deze 4x1 Krant zijn 
er sinds eind 2008 reeds 3 miljoen exemplaren van de 4x1 Krant in West Friesland verspreidt. 
Hiermee kan worden gesteld dat de 4x1 Krant een niet meer weg te denken woningkrant is en 
tevens een betrouwbare woningkrant is. De krant heeft een oplage van ruim 71.000 exemplaren 
per editie en wordt 5x per jaar in het overgrote deel van West Friesland verspreidt.

“Terwijl wordt gedacht dat kran-
ten een achterhaald middel zijn 
om woningen te verkopen, be-
wijst de 4x1 Krant het tegenover-
gestelde”, zegt makelaar Edward 
Roozendaal. “De krant wordt in 
West- Friesland goed gelezen en 
er wordt positief en goed op ge-
reageerd, mede door de interes-
sante artikelen, overzichtelijke 
advertenties van het woningaan-
bod, diverse puzzels en meer. De 
kracht van de 4x1 Krant is verder 
de regelmaat waarmee deze krant 
verschijnt, maar ook de periodes 
waarin de krant verschijnt. Al in 
het najaar wordt er een zorgvul-

dige planning gemaakt voor het 
komende jaar en er wordt nauw-
lettend rekening gehouden met 
vakanties etc.”.

“Onze 4x1 Krant wordt al sinds 
december 2008 gemaakt” meld 
Corné van Dis. “Het is een bijzon-
der moment dat de 3 miljoenste 
4x1 Krant van de pers rolt! We 
zijn nu ruim 7 jaar geleden met 
dit ambitieuze project begonnen 
en hadden nooit durven dromen 
dat de 4x1 Krant zo succesvol 
zou worden. Iedere editie maken 
we als gehele team met veel ple-
zier. Het is altijd weer een mooi 

moment als we een nieuwe 4x1 
Krant in onze handen hebben. 
Wij ontvangen na elke uitgave 
een flinke hoeveelheid opgeloste 
puzzels. Maar bovenal zien we 
een toename van het aantal be-
zichtigingen, waardoor de krant 
uiteindelijk voor onze klanten de 
meeste meerwaarde heeft. De po-
sitieve reacties van zowel klanten 
als oud klanten zorgen er voor 
dat wij nog vele edities van de 
4x1 Krant hopen te maken.”

Heeft u tips of suggesties voor de 
4x1 Krant? Dat horen wij graag! 
Mail uw reactie naar info@4x1.nl.

Klant aan het woord

Na 4x1 dag verkocht! 

Eind maart kwam Corné van 
Dis bij ons langs om over de 
woning te praten en alles op 
te nemen voor de verkoop er-
van. De week erna werden er 
prachtige foto’s van de woning 
genomen. En nog geen 3 dagen 
later stond onze woning op 
internet. Half april meldde de  
zich de eerste kijker voor de woning en het was meteen 
bingo. Twee dagen later waren de koper en wij het eens met de 
prijs dankzij de inzet van Corné, waarvoor onze hartelijke dank.  
4x1 Makelaardij is voor mij 4x1 dag makelaar. 

Corné nogmaals heel erg bedankt voor de goede service en dat u  
me continue op de hoogte heb gehouden. ‘Toppie man ga zo door’!

Met vriendelijke groet
Clara van Urk Meer klantreacties 

op pagina 7

Medemblik • Oude Haven 9 
Biedingen vanaf € 275.000,- k.k.

Kijkdag zat. 18 juni 11.30-12.30 uur 

Hoorn • De Streektuinen 137
Vraagprijs € 298.000,- k.k.

Kijkdag zat. 18 juni 10.00-11.00 uur

Schellinkhout • Havenweg 26
Vraagprijs  € 449.000,- k.k.

Kijkdag zat. 18 juni 13.00-14.00 uur

Wognum • Koppenhoeve 2
Vraagprijs € 239.500,- k.k.

Kijkdag woe. 15 juni 19.00-20.00
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VERKOCHT
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Los de puzzel op, 
knip deze bon uit en 
stuur hem vóór 
4 juli 2016 naar: 
4x1 Makelaardij, 
Breed 3a, 
1621 KA Hoorn. 
Over de uitslag kan niet 
worden gecorrespondeerd.

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

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

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

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

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

Email: ...................................................................
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Service voor woningzoekende

Net te laat!
Nu de woningmarkt snel verandert, wordt het voor woningzoe-
kenden weer moeilijker een geschikte woning te vinden. Wij horen 
steeds vaker dat woningzoekenden al meerdere keren net te laat 
waren voor een bepaalde uitgekozen woning. Bijzonder frustre-
rend als je de financiën op orde hebt en vervolgens denkt even 
een leuke woning te kunnen kopen.

Gratis service bij 4x1 Makelaardij voor de woningzoekende
Mocht u een geschikte woning zoeken, dan biedt 4x1 Makelaardij 
u een gratis service aan. U kunt zich bij 4x1 makelaardij laten 
inschrijven als woningzoekende. U geeft aan in welke prijsklas-
se u een woning zoekt, naar welke wijk uw voorkeur uitgaat, en 
eventuele andere bijzonderheden. Zodra wij een opdracht krijgen 
die aan uw wensen voldoet, krijgt u van ons een mail, zodat u al 
eerder op de hoogte bent van het in de verkoop komen van de 
woning.

Profiteer en bel!
Maak gebruik van deze service en bel 0229-285170.

4x1 Makelaardij op zoek naar 
nieuw aanbod woningen!
Door het grote aantal recent verkochte woningen, zijn wij voor de 
woningzoekenden die zich bij ons hebben ingeschreven op zoek 
naar uitbreiding van het aanbod starterswoningen, maar ook in 
het duurdere segment.

Heeft u een eigen woning en denkt u wel eens aan het aankopen 
van een nieuwe meer bij u passende woning en/of u wilt pro-
fiteren van de extreem lage hypotheekrente? Vraag ons naar de 
mogelijkheden en laat u adviseren over de verkoopkansen van uw 
woning. Bel dan naar 0229-285170.

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

40e editie 4x1 Krant: 
inmiddels 3 miljoen exemplaren verspreidt!

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

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 WWW.VERMEERBEVEILIGING.NL

• Inbraakdetectie
• Camerabewakingssystemen
• Toegangscontrole
• Branddetectie

De Oude Veiling 46 
1689 AB  Zwaag 
Tel. 0229-271378 
Fax.  0229-274183             
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4x1 Makelaardij, daar kunt u op rekenen!

• Luxe 2-kamer appartement (ca. 130 m³). • Badkamer in lichte kleurstelling betegeld.
• Woonkamer met tuindeuren naar galerij. • Mooi 2-kamer appartement, zo te betrekken!
• Gelegen op de bovenste verdieping. • Servicekosten: €  71,15 per maand.
• Rechte keuken met eetgedeelte. • Bwjr: 2007. Energielabel: A. Woon: ca. 42 m².

Grootebroek • Zesstedenweg 208 N  Vraagprijs € 119.000,- k.k.

• Vrijstaande woning (ca. 250 m³). • 2 slaapkamers en vernieuwde doucheruimte.
• Heerlijk ruime en lichte woonkamer. • Alles gelegen op de begane grond!
• Vrijstaand wonen aan de lintbebouwing. • Zonnige tuin op het zuiden. Energielabel: F.
• Keuken met allerlei inbouwapparatuur. • Bwjr: 1963. Perc: 271 m². Woon: ca. 75 m².

Midwoud • Midwouder Dorpsstraat 59  Biedingen vanaf € 150.000,- k.k.

• Ruime maisonnette (ca. 290 m³). • 2 slaapkamers en moderne badkamer.
• Royale L-vormige woonkamer. • Dit appartement is een bezichtiging waard!
• Op korte afstand van de binnenstad! • Zonnig balkon. Servicek.: € 80,- per maand.
• Keuken met granieten werkblad. • Bwjr: 1979. Energielabel: B. Woon: ca. 80m².

Hoorn • Houtzaagmolen 99  Biedingen vanaf € 137.500,- k.k.

• Nette eengezinswoning (ca. 280 m³). • Zonnige tuin met achterom en berging. 
• Moderne, lichte woonkamer. • Kindvriendelijk en centraal gelegen. 
• Luxe hoekkeuken met inbouwapp. • Mooie woonkans! Energielabel: C. 
• 3 slaapkamers en badkamer. • Bwjr: 1990. Perc: 125 m². Woon: ca. 80 m². 

Hoorn • Reaal 84 Vraagprijs € 150.000,- k.k.

Hoorn • Nachtegaal 111  Biedingen vanaf € 165.000,- k.k.

Ruime eengezinswoning met 4 slaapkamers, met erker uitgebouwde woonkamer v.v. 
vloerverwarming en een tuin met achterom en berging! De woning heeft een straat-
gerichte met een erker uitgebouwde woonkamer met heerlijke vloerverwarming en een deur met 
directe toegang tot de achtertuin. De keuken heeft eveneens vloerverwarming en heeft diverse 
inbouwapparatuur. Vanuit de keuken heeft u toegang tot de bijkeuken met toiletruimte en toe-
gang tot de tuin. Op de 1e verdieping treft u 3 slaapkamers en de badkamer met 2e toilet aan. De  
4e nette slaapkamer bevindt zich op de 2e verdieping. De tuin is gelegen op het noordwesten, is 
grotendeels bestraat, heeft een berging en toegang via het achterom. Achter de woning bevin-
den zich ruime parkeerplaatsen. De woning is centraal gelegen ten opzichte van winkels, 
scholen, openbaar vervoer en uitvalswegen. Pak nu deze mooie woonkans!

Bwjr.: 1982. Perc.opp.: 132 m². Inh.: ca. 315 m³. Woon.: ca. 105 m². Energielabel: B.

• Mooie tussenwoning (ca. 275 m³).  • Luxe badkamer met o.a. 2e toilet.  
• Ruime tuingerichte woonkamer.  • Zonnige tuin met berging en achterom. 
• Luxe keuken met inbouwapparatuur.  • Centraal gelegen. Energielabel: B. 
• 3 slaapkamers, 4e mogelijk.  • Bwjr: 1999. Perc: 111 m². Woon: ca. 90 m². 

Hoorn • Cezannehof 93  Biedingen vanaf € 169.500,- k.k.

• Keurige middenwoning (ca. 400 m³). • 3 slaapkamers en badkamer met ligbad. 
• Royale woonkamer met veel lichtinval. • Zonnige tuin (Z) zonder achterburen!
• Gelegen in een rustige woonomgeving. • Nabij div. voorzieningen! Energielabel: B. 
• Gehele woning v.v. kunststof kozijnen. • Bwjr: 1979. Perc: 145 m². Woon: ca. 111 m². 

Zwaag • Kerketuin 26  Vraagprijs € 179.500,- k.k.

NIEUW

NIEUW NIEUW

NIEUW

Kijkdag zaterdag 18 juni van 14.30 tot 15.30 uurKijkdag dinsdag 14 juni van 18.30 tot 19.30 uur

Kijkdag dinsdag 14 juni van 19.00 tot 20.00 uur

NIEUW

Kijkdag vrijdag 17 juni van 19.00 tot 20.00 uur
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4x1 = Dé uitkomst voor een succesvolle verkoop!

Enkhuizen • Jan Gooskaai 119  Vraagprijs € 195.000,- k.k.

Uitgebouwde eengezinswoning met luxe badkamer, uitgebouwde, tuingerichte woon - 
kamer en prachtig aangelegde tuin. Aan de voorzijde treft u de keuken met diverse in-
bouwapparatuur. Ook heeft u aan de voorzijde een leuk zicht op het doorgaande vaarwater. 
Op de 1e verdieping zijn 2 slaapkamers en de luxe badkamer. Via de vaste trap komt u op de 
2e verdieping met een ruime 3e slaapkamer. De prachtig aangelegde tuin beschikt over een 
achterom en een flinke houten berging met overkapping. Zomers kunt u heerlijk in de tuin 
zitten. De woning is dichtbij diverse voorzieningen zoals scholen, winkels, openbaar vervoer 
en uitvalswegen. De binnenstad van Enkhuizen is op fietsafstand gelegen. Tevens is recreatie-
gebied Het Streekbos ook op fiets- en/of loopafstand van de woning. Zoekt u een keurige 
en ruime eengezinswoning? Dit is precies wat u zoekt! 

Bwjr.: 1987. Perc.opp.: 226 m². Inh.: ca. 340 m³. Woon.: ca. 120 m². Energielabel: C.

Zwaag • Kieftentuin 98  Vraagprijs € 198.000,- k.k.

Prachtige en modern afgewerkte eengezinswoning met aangebouwde, luxe keuken, 
bijkeuken, riante woonkamer, luxe badkamer en 3 slaapkamers. De woning is voorzien 
van een zeer ruime woonkamer met openslaande tuindeuren. Aan de achterzijde treft u de 
aangebouwde luxe keuken met inbouwapparatuur. De praktische bijkeuken kunt u ook ideaal 
gebruiken als kantoor. Op de 1e verdieping zijn 2 slaapkamers en de luxe badkamer. Deze bad-
kamer is echt een plaatje! Heerlijk ontspannen na een actieve dag. Via de vaste trap komt u op 
de 2e verdieping met een riante 3e slaapkamer. Deze slaapkamer heeft een kunststof dakkapel 
en toegang tot een inloop kledingkast. De zonnige tuin is gelegen op het westen en beschikt 
over een achterom en berging. De woning is op korte afstand van scholen, winkels, openbaar 
vervoer en de A7. Zoekt u een zeer ruime eengezinswoning die u zo kunt betrekken? 
Meubels verhuizen en wonen!
Bwjr.: 1978. Perc.opp.: 169 m². Inh.: ca. 340 m³. Woon.: ca. 115 m². Energielabel: C.

• Keurige hoekwoning (ca. 375 m³). • Dichtbij o.a. uitvalswegen en OV.
• Doorzon woonkamer en ruime keuken. • Op een geliefde locatie gelegen.
• 4 slaapkamers en nette badkamer. • Kijken, kopen & wonen! Energielabel: B.
• Tuin met achterom en stenen berging. • Bwjr: 1970. Perc: 188 m². Woon: ca. 125 m².

Oosterblokker • Pennekamplaan 12  Biedingen vanaf € 185.000,- k.k.

• Keurige eengezinswoning (ca. 360 m³). • Heerlijke, zonnige tuin op het zuiden.  
• Moderne keuken met inbouwapp. • Nette tuin met berging en achterom. 
• Ruime, straatgerichte woonkamer.  • Dichtbij div. voorzieningen. Energielabel: C. 
• 3 slaapkamers en badkamer. • Bwjr: 1978. Perc: 121 m². Woon: ca. 115 m². 

Hoorn • De Wieken 129  Vraagprijs € 185.000,- k.k.

• Binnenstadswoning (ca. 300 m³). • 3 slaapkamers en riante badkamer.  
• Garage en parkeren op eigen terrein. • Aan de voorzijde doorgaand vaarwater.
• Ruime, lichte woonkamer en keuken.  • Op een fantastische locatie in het centrum.
• Inpandige bijkeuken/berging. • Bwjr: 1929. Perc: 130 m². Woon: ca. 100 m².

Enkhuizen • Driebanen 29 Vraagprijs € 189.500,- k.k.

• Ruime middenwoning (ca. 425 m³). • 3 slaapkamers (4 of zelfs 5 mogelijk).
• Uitgebouwde tuingerichte woonkamer. • Gelegen in jonge en kindvriendelijke wijk!
• Nabij diverse uitvalswegen gelegen. • Dubbele tuindeuren naar de zonnige tuin.
• Moderne straatgerichte keuken. • Bwjr: 2007. Perc: 135 m². Woon: ca. 130 m².

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

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Kijkdag zaterdag 18 juni van 13.00 tot 14.00 uur

Kijkdag zaterdag 18 juni van 11.30 tot 12.30 uur
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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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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

De hypotheekrente lijkt keer op keer 
een nieuw historisch laagterecord te 
bereiken. Leuk voor wie nu een woning 
koopt. Maar kunt u ook profi teren van de 
lage rente als u al een woning heeft? 

Menno Ligthart legt het u uit. ‘De beste 
situatie is als u een hypotheek heeft waarvan 
het einde van de rentevaste periode in zicht 
is. U ontvangt dan, mimimaal drie maanden 
van te voren, een nieuw aanbod van uw hui-
dige hypotheekverstrekker. Accepteert u dat 
aanbod, dan hoeft u alleen nog te beslissen 
hoe lang u de rente vastzet. Vindt u het aan-
bod niet aantrekkelijk, dan kunt u kosteloos 
overstappen naar een andere aanbieder.’
 
Oversluiten voor einde rentevaste periode
‘Loopt uw rentevaste periode nog niet af? 
Ook dan heeft u de mogelijkheid uw hypo-
theek over te sluiten. Daar zit één groot 
nadeel aan. Omdat uw hypotheekverstrekker 
rente-inkomsten misloopt, moet u dan een 
boeterente betalen. Daardoor lijkt het op het 
eerste gezicht vaak dat u niets opschiet met 
oversluiten. Toch is dat de vraag. Als u uw 
hypotheek voor bijvoorbeeld 10 jaar op de 
huidige lage rente kunt vastzetten, profi teert 

u een lange periode van lagere woonlasten. 
Wacht u tot het einde van uw rentevaste 
periode, dan is de rente misschien weer op-
gelopen. U zit dan weer vast aan een hogere 
rente. Oversluiten voor het eind van de rente-
vaste periode kán u dus iets opleveren, ervan 
uitgaande dat de rente stijgt. Of dit inderdaad 
gebeurt, dat weet natuurlijk niemand.’
 
Lagere hypotheekrente, hogere inkom-
stenbelasting
Oversluiten heeft ook fi scale gevolgen. Menno: 
‘Om te beginnen is de boeterente die u betaalt 
fi scaal aftrekbaar. Dat is prettig, maar ga na 
of dat u werkelijk voordeel oplevert. Als uw 
belastbare inkomen zo laag is dat u (vrijwel) 
geen belasting betaalt, heeft u niet zoveel aan 
deze extra aftrekpost. En er speelt nog iets: 
als u minder hypotheekrente betaalt, valt er 
ook minder hypotheekrente af te trekken. Dat 
betekent dat u met een lagere hypotheekrente 
meer inkomstenbelasting betaalt. Deze fi scale 
gevolgen moet u meenemen in uw berekening 
en afweging om al dan niet over te sluiten.’
 
Rentemiddeling: geen boete
Menno begrijpt als geen ander dat niet ieder-
een de mogelijkheid heeft om de boeterente 

in één keer te betalen. ‘Soms is er nog een 
andere oplossing’, vertelt Menno: rentemid-
deling. ‘Steeds meer banken bieden dat aan 
of zijn van plan die mogelijkheid in 2016 te 
introduceren. Bij rentemiddeling betaalt u 
direct een lagere rente. Het bedrag dat u aan 
boeterente zou moeten betalen, wordt vervol-
gens uitgesmeerd over de nieuwe rentevaste 
periode. Het voordeel is dat u de boeterente 
niet in één keer hoeft betalen en toch direct  
profi teert van (veel) lagere woonlasten.’

Oversluiten of rentebemiddeling?
Dat ligt er aan. Bij oversluiten krijgt u vaak te 
maken met een forse boete, maar kunt u wel 
meteen profi teren van de huidige lage rente. 
Als u de mogelijkheid heeft om de boete uit 
eigen middelen te betalen, kán oversluiten 
aantrekkelijker zijn dan rentemiddeling. Vraag 
uw geldverstrekker een voorstel te doen voor 
zowel oversluiten als rentemiddeling. 
 

Hypotheekadvies bij Univé
Hypotheekadviseur Menno Ligthart gaat 
graag met u om tafel om te kijken wat er in 
uw situatie mogelijk is. Dit kan bij ons in de 
winkel of bij u thuis. U vindt ons in Hoorn aan 
het Breed 5 of u kunt Menno bereiken via het 
telefoonnummer 06-30 47 01 30.

Daar plukt ú de vruchten van!

Oversluiten of rentemiddeling? 

www.unive.nl/hypotheek 

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
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Kies voor 4x1 Makelaardij!

Toen we besloten hadden om ons huis in de verkoop te doen gaf onze adviseur de naam 

4x1 Makelaardij door. We hebben toen contact opgenomen met de heer Roozendaal. Hij 

gaf ons het advies om alles goed voor te bereiden. Dus een goede waardebepaling  en 

prachtige foto`s laten maken. De foto`s waren zo 

mooi dat we bijna verliefd werden op ons eigen huis. 

Na 2 dagen kwamen de eerste 6 kijkers en daar zat 

meteen de koper bij. Na nog een bezichtiging van 

hen was ons huis eigenlijk al verkocht.

De samenwerking 4x1 was prima zowel met de 

heer Roozendaal als met zijn assistenten. Dus als 

ik U advies mag geven: Kies 4x1 makelaardij.

Met vriendelijke groet, 

Familie Schipper

Dankzij de actieve werkwijze

Afgelopen jaar besloten wij ons huis te verkopen, ondanks de slechte hui-

zenmarkt. Na online rondgezocht te hebben naar een geschikte makelaar 

kwamen we er al snel achter dat we bij 4x1 Makelaardij zouden vinden wat 

we zochten. Na een afspraak gemaakt te hebben met Edward Roozendaal 

kwamen we al snel tot een opdracht tot verkoop via hem. Er werd goed mee-

gedacht en ze stonden erg open voor het geven van suggesties en onze 

wensen. Ook de foto’s waren erg mooi gelukt. Toen werd het afwachten of 

er interesse zou zijn. Nou, dat was er al snel! Mede dankzij de actieve werk-

wijze van Edward was de woning snel verkocht. Helaas kon de koper het 

toen financieel niet afronden. Edward had er alles aan gedaan om dat alsnog 

mogelijk te maken. Gelukkig liet een nieuwe koper niet lang op zich wachten 

en hiermee konden we al snel tot overeen-

stemming komen en in goed overleg ook 

een goede snelle afhandeling. In het hele 

traject is er goede en duidelijke commu-

nicatie geweest en kon je wel bijna 24/7 

bellen! Ook na het tekenen werden we 

verrast door een aardigheidje als dank 

dat wij zaken hadden gedaan met 4x1 

Makelaardij. Mocht ik in toekomst weer 

iets gaan verkopen dan ga ik dat zeker 

weer via Edward doen.

Ruud Bruin

Een huis verkopen doe je samen... 

Eind vorig jaar hebben wij het plan opgevat om ons huis in Enkhuizen te verkopen en een 

passende bungalow te zoeken. Wij zijn begonnen met ons huis eens kritisch te bekijken en 

besloten toen o.a.. de kleuren van de wanden in een neutrale kleur te schilderen, beschadi-

gingen bij te werken, de cv ketel (uit 98) en enkele lekke ramen te vervangen enz. enz. Onze 

verwachting was dat, om het huis snel te verkopen, de woning zo neutraal en instap klaar 

mogelijk moest zijn. Daarna hebben we een makelaar gezocht die het deel waar 

wij geen of onvoldoende verstand van hadden op kon pakken. Ons oog viel op 4x1 Make-

laardij, met name door het woord gebruik in advertenties, waaruit betrokkenheid en ge-

voelswaarde sprak. Afspraak gemaakt met makelaar dhr. van Dis en…. het eerste contact 

viel ons wat tegen. Wij vonden dhr. Corné van Dis wel heel stellig in een aantal zaken en 

wij waren bang dat we onvoldoende ruimte kregen om onze stem te laten horen. Later zou 

blijken dat dit gevoel geheel onterecht was! 

   
De voorbereidingen werden getroffen en en toen vol 

gas er tegenaan. Binnen twee weken volgde er al een 

bod wat wij echter hebben afgeslagen. Meedoen met de 

open dag en …...ja hoor, op dezelfde dag werd het huis 

onder voorwaarden verkocht,   dus binnen vijf weken! 

Geweldig. Maar wat ons nog veel meer goed deed was 

dat  dhr. Corné van Dis ook voor ons in de bres sprong 

en een oplossing bereikte, toen we vast liepen in het 

tijdspad om de hypotheken rond te krijgen! Samenge-

vat, een geweldige makelaar die zich buitengewoon 

inzet om te komen tot verkoop, samen met de verko-

pers! Dit was ons vijfde koophuis maar zo’n makelaar 

hebben wij nog nooit getroffen, complimenten voor deze werkwijze en 

heel veel dank voor de (extra) inzet!  

 
Familie Freriks 

Enkhuizen  

Zeer tevreden!
Wij hebben onlangs de verkoopakten van het huis van onze moeder  
getekend. In de hele gang van zaken heeft Corné van Dis waar gemaakt, 
wat er in hun formule staat.Wij zijn zeer tevreden over hun planning, daadkracht, meedenken en begeleiding van de verkoop.En wat heel belangrijk is, dat de verkoop in een ontspannen sfeer is verlopen.

 
Met vriendelijke groet, 
Dhr. L. Luijendijk, Bovenkarspel

Een vlotte verkoop!
Door diverse mensen in onze omgeving werden wij geadviseerd contact 
op te nemen met Corné van Dis van 4x1 Makelaardij toen wij vertelden 
van onze verkoopplannen. Na een prettig “informeel” gesprek waarin duidelijk werd wat onze wensen waren en aan de andere kant was het duidelijk wat wij van  4x1 Makelaardij konden verwachten.  Dat is prettig, zo kom je achteraf niet voor verrassingen te staan.Na een aantal bezichtigingen en een prachtige advertenties in hun eigen woningkrant is onze woning vlot verkocht en inmiddels overgedragen aan de nieuwe eigenaar en hebben wij onze intrek gedaan in ons appar-tement in Grootebroek.

Tevens waren we erg verrast met de leuke attentie na de verkoop. 
Nogmaals Corné, hartelijk dank voor je inzet! 
De heer en mevrouw Wiepking, Wijdenes

Gewoon eerlijk en 
lekker normaal
Wij wilden in september 2015 ons huis in de 
verkoop zetten. Hiervoor hebben we 4 verschil-
lende makelaars uitgenodigd voor informatie. 
Edward Roozendaal was een van de makelaars 
die bij ons op visite kwam en het klikte direct. 
De rustige en duidelijke manier van uitleg 
beviel ons goed. Geen onwaarschijnlijke be-
loftes, gewoon eerlijk en lekker normaal. Na dat gesprek wisten we eigenlijk gelijk dat hij ons huis zou verkopen.

De communicatie was fijn. Na elke bezichtiging belde Edward om te vertellen hoe het gegaan was en wat voor indruk hij had. De dames van kantoor willen we zeker niet overslaan. Super vriendelijk en meedenkend is hoe wij ze willen beschrijven! Uiteindelijk heeft Edward ons huis in 2,5 maand verkocht! Iets wat wij wel gehoopt, maar nooit verwacht hadden! 
Bedankt 4x1!!!!

Patricia en Erik

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

KLANT AAN HET WOORD

Kijk voor meer klantreacties op www.4x1.nl
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4x1 Makelaardij, daar kunt u op rekenen!

Bovenkarspel • Dotterbloem 7 Biedingen vanaf € 225.000,- k.k.

Op een mooie locatie in de geliefde wijk Zuidervoert staat deze ruime 2/1 kapwoning 
met uitgebouwde erker, garage en zonnige tuin op het westen. De woning heeft aan de 
voorzijde geen directe overburen en is gelegen aan doorgaand vaarwater. Vanuit de ruime en 
lichte woonkamer heeft u zicht op de straat en op het vaarwater. De in hoek opgestelde keuken 
aan de achterzijde beschikt over diverse inbouwapparatuur. De aangebouwde, stenen garage 
beschikt over een elektrische deur en een extra tuindeur. Op de 1e verdieping zijn 3 slaap-
kamers en de badkamer. Op de 2e verdieping heeft u de mogelijkheid om een 4e slaapkamer te 
realiseren. De zonnige tuin is op het westen. De woning is op fietsafstand van winkelcentrum 
Het Streekhof, het NS-Station, diverse scholen en recreatiegebied Het Streekbos. Tevens bent u 
met enkele autominuten op zowel de N506 of N302 in de richting van Hoorn/A7 of Lelystad. 
Kortom, een ruime woning op een prachtige en centrale locatie!
Bwjr.: 1997. Perc.opp.: 202 m². Inh.: ca. 375 m³. Woon.: ca. 100 m². Energielabel: B.

Hoorn • Venenlaan 132  Vraagprijs € 239.000,- k.k. 

Op een geliefde locatie gelegen hoekwoning met 3 slaapkamers, serre, zonnige diepe 
achtertuin en houten en stenen berging met achterom. Deze woning heeft een woonka-
mer met erker en authentieke stalramen. Aan de achterzijde van de woning is het eetgedeelte 
met daarachter een serre met schuifpui. De badkamer op de begane grond is voorzien van een 
whirlpool, douche, toilet en wastafel op zuil. Op de 1e verdieping zijn 3 slaap kamers en een 
toiletruimte. Vanaf deze verdieping heeft u ook toegang tot het royale dakterras. U heeft de mo-
gelijkheid om op de 2e verdieping een 4e slaapkamer te realiseren. De zonnige, diepe achtertuin 
beschikt over een houten en een stenen berging. Tevens is er een achterom via de steeg. De 
woning is zeer centraal gelegen t.o.v. het gezellige centrum van Hoorn, winkels, restaurants, 
OV en de haven. Goed onderhouden hoekwoning woning op geliefde locatie!

Bwjr.: 1925. Perc.opp.: 190 m². Inh.: ca. 330 m³. Woon.: ca. 110 m². Energielabel: G.

NIEUW NIEUW

     Het adres van uw woning 
in de lucht? Dat kan! 

Vraag naar de mogelijkheden, wij informeren u graag. 
Stuur hiervoor een mail naar info@4x1.nl. 

   Aan het einde van de ochtend en begin van de middag 

heeft u een vliegtuig kunnen zien met daarachter de tekst: 

        Huis verkopen 4x1 Makelaardij. 

    Diverse mensen hebben meegedaan aan onze Facebookactie, 

              waarbij men een diner voor 2 kon winnen. 

   Zondag 5 juni 2016: 

in Noord Holland een dag met hoge temperaturen en 
      een strakblauwe lucht. Deze dag was bijzonder voor 4x1 Makelaardij,    
   voor het eerst zag u onze naam ook in de lucht. 

De winnaars van deze actie zijn: Mevrouw de Vries-Tigchelaar uit Bovenkarspel en Mevrouw Reus uit Zwaag. 

Hartelijk dank voor uw inzending en Van Harte Gefeliciteerd! 

4x1 Makelaardij zocht het hogerop!
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4x1 = Dé uitkomst voor een succesvolle verkoop!

• Ruime vrijstaande woning (ca. 400 m³). • 3 slaapkamers met de mogelijkheid voor 4.
• Ruime en lichte woonkamer. • Dient volledig te worden gerenoveerd! 
• Gelegen op 1135 m² eigen grond. • Royale en zonnige tuin. Energielabel: G.
• Pak deze unieke woonkans! • Bwjr: 1920. Perc: 1135 m². Woon: ca. 120 m².

Venhuizen • Zuiderdijk 19  Vraagprijs € 230.000,- k.k.

• Ruim 3-kamer appartement (ca. 95 m²). • 2 slaapkamers en nette badkamer.
• Zowel via de lift als trap bereikbaar. • Zonnig balkon en mooi uitzicht.
• Ruime woonkamer en complete keuken. • Voor 50+-ers. Servicekosten: € 119,- p.m.
• Prachtige locatie. Dichtbij alle stadsv. • Bwjr: 2001. Inh: ca. 270 m³. Energielabel: B.

Hoorn • Frederik Hendrikstraat 43  Biedingen vanaf € 269.500,- k.k.  

NIEUW

Notaris.nl
Bij het kopen en/of verkopen van een woning komt veel kijken. Naast de 
rationele en emotionele beslissingen, zullen er ook op juridisch gebied 
keuzes gemaakt moeten worden. 

Voor de overdracht van de woning moet een notaris worden ingeschakeld. Maar 
welke notaris kiest u dan? Op de website www.notaris.nl kunt u de diverse notaris-
sen in onze omgeving vinden. De informatie op deze site is samengesteld door de 
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Met de website wil de KNB u helpen 
uw bezoek aan een notaris van uw keuze voor te bereiden. Naast de adressen van 
notarissen in onze omgeving kunt u op deze website ook informatie vinden over de 
juridische kant van samenwonen, trouwen, erven of nalaten. 

Doe een test
Gaat u een woning kopen of verkopen? Of het nu gaat om een appartement, of  
een (vrijstaand) huis, u krijgt altijd te maken met rechten en plichten. Wat moet u 
allemaal regelen? En waarom gaat u eigenlijk naar de notaris? Op deze vragen krijgt 
u antwoord met test op notaris.nl. U komt dan meer te weten over het kopen of 
verkopen van een woning.

Een kijkdag is een vorm van een “Open Huis”, echter hoeft de verkoper geïnteresseerden niet 
zelf in zijn woning rond te leiden. Dit wordt geheel verzorgd door de 4x1 makelaar. Een kijkdag 
kan op elk gewenst moment worden ingepland. Dit is een groot voordeel ten opzichte van het 
landelijke ‘Open Huis’. Dit vindt 2x per jaar plaats op vastgestelde dagen. 
 
Kijkers blijken het op prijs te stellen om professioneel door een makelaar te worden rondgeleid, 
zodat zij direct antwoorden krijgen op eventuele vragen. Bovendien kan als voordeel worden 
benoemd dat kijkers bij een kijkdag gericht naar de woning komen kijken en niet op één dag 
verschillende woningen bezoeken. 
 
4x1 heeft jarenlange ervaring met het 
orga niseren van Kijkdagen. Kijkers geven 
vaak aan het bezoeken van en kijkdag  
als laagdrempelig te ervaren omdat men 
zonder afspraak op een kijkdag een  
woning te kan bezichtigen. Inmiddels 
heeft 4x1 Makelaardij al vele woningen 
verkocht doordat kopers een kijkdag heb-
ben bezocht.
 
Ook hiermee blijft 4x1 Makelaardij ac-
tief om alles in het werk te stellen om 
uw woning verkocht te krijgen. 

Wat is 
een kijkdag?

Wilt u ook 
een actieve 
makelaar? 
Bel vrijblijvend 

voor een afspraak 
0229-285170.

Kennis maken met…

Als u uw woning wilt verkopen is het goed te weten met u 
zaken doet. In dit interview maken we kennis Corné van Dis, 
één van de 2 makelaars van ons kantoor.

Lievelingsland? 
‘Australië. Na mijn studententijd ben ik een jaar reizend en 
werkend door Australië getrokken. De natuur is fantastisch 
en de bevolking ontzettend behulpzaam en vriendelijk. 
Ik zeg altijd: Als ik ooit terug ga, blijf ik er wonen.’

Wanneer voor het laatst gesport? 
‘Drie dagen geleden. Eén keer in de week ga ik naar de sportschool om mee te doen 
aan een groepsles Insanity. De push-ups, squats, lunges en jumping jacks volgen 
elkaar in snel tempo op. Goed voor mijn conditie!’

Favoriete zaterdagavondbestemming? 
‘Een goed restaurant. In Hoorn gaan we graag naar Madame Cheung, waar je heerlijk 
Aziatisch kunt eten. Amsterdam ligt iets verder uit de slinger, maar daar eten we graag  
bij l’Europe.’

Al plannen voor de zomervakantie? 
‘We hebben net een mooie reis naar Thailand achter de rug, dus we blijven deze 
zomer in Nederland.’ 

Makelaar
‘Ik heb jarenlang op de bloemenveiling van Aalsmeer als inkoopcoördinator gewerkt. 
Na mijn Australiëreis had ik de keuze om weer terug te gaan naar de veiling of om 
het roer volledig om te gooien. Ik volgde de onroerend goed markt al jaren en be-
sloot om aan de slag te gaan als franchisenemer in de makelaardij. Vanaf dag één 
vond ik de commerciële uitdaging en het intensieve contact met mensen een prach-
tige combinatie. Sinds 2008 run ik samen met mijn compagnon Edward Roozendaal 
en een enthousiast team een zelfstandig makelaarskantoor. Na al die jaren geniet ik 
nog steeds enorm als ik mensen kan begeleiden bij de aan- en verkoop van hun huis.’ 

Corné van Dis, Makelaar-taxateur
06-52048865 

Corné van Dis
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Berkhout, Benningbroek, Blokker, 
Bobeldijk, Bovenkarspel, De Goorn, 
Enkhuizen, Grootebroek, Hauwert, 
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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: 11 september 2016.

Uw zolder opknappen is 
écht de moeite waard! 
Gaat u uw woning verkopen, maar is de zolder  
écht nog een zolder? Een plek die wordt gebruikt 
als opslagplaats zoals een ‘rommelzolder’? Of 
misschien hangt de was hier te drogen? Een zolder  
als deze zal niet gewaardeerd worden door even-
tuele kopers van uw woning. Wat kunt u het beste 
doen? Verander uw ‘rommelzolder’ in een slaap-
kamer, een werk/kantoorruimte, of een hobby-
kamer. Een extra kamer is een pluspunt bij de 
verkoop van een woning. 
Hierbij geven wij u graag nuttige tips om de ver-
koop van uw woning te vergemakkelijken. 

1. Het plaatsen van een dakkapel of dakopbouw
Een dakkapel of dakopbouw maakt een zolder ruimer 
én lichter. Bovendien vergroot het de woonoppervlakte. 
Naast een deur dient in de ruimte ook minimaal één 
raam aanwezig te zijn voor genoeg daglicht.

2. Betere isolatie
Een zolder is ’s zomers snel warm en ’s winters koud, 
daarom is het belangrijk om deze ruimte goed te iso-
leren door middel van HR dubbelglas, dak- en/of vloe-
risolatie.

3. Creëer ruimte en licht
De schuine wanden van een zolder zijn niet altijd han-
dig wanneer een kamer van de ruimte wordt gemaakt. 
De lage ruimte kan wel praktisch worden benut door 
er bergruimte van te maken middels knieschotten. De 
knieschotten ogen als een soort wand en erachter staan 
alle spullen die u niet vaak nodig heeft verscholen. Om 

voldoende ruimte te creëren is niet alleen de indeling, 
maar ook de kleur van de wanden belangrijk. Het is 
daarom aan te raden om de wanden van de zolderka-
mer zo licht mogelijk te houden. 

4. Zolder opknappen zonder hoge kosten 
Het is uiteraard mogelijk om de zolder op te knappen 
zonder daar veel geld aan uit te geven, wanneer een 
grote aanpak financieel niet mogelijk is. Een likje verf 
en een andere indeling kan al een groot verschil maken. 
Welke nieuwe bestemming de zolder ook heeft, ruimte 
is altijd prettig. Lichte muren en een ruimte zonder al te 
veel spullen zorgen hiervoor.

Hoe kan ik snel 
mijn huis verkopen? 
Deze vraag krijgen de makelaars van 4x1 Make-
laardij regelmatig. Het antwoord is eigenlijk 
voor de hand liggend.

Een woning die goed geprijsd is en er netjes en ver-
zorgd uit ziet is, dat is het type woning dat verkoopt! 
Maar, hoe zorgt u er nu voor dat uw woning aan deze 
kenmerken voldoet?

Hiervoor kunt u een makelaar in schakelen. Een ma-
kelaar ziet dagelijks meerdere woningen en weet wat 
de marktwaarde van uw woning is. Hij kan goed in-
schatten wat potentiële kopers willen zien en voelen 
als zij hun toekomstige huis komen bekijken. Daar-
naast weet een makelaar de reële marktwaarde van 
uw woning en hij kan u nét die extra tips geven waar 
u zelf als eigenaar niet aan denkt. 

Kortom; bij het inschakelen van een actieve makelaar 
die de regio kent,  bent u een stap dichter bij  een 
snelle verkoop van uw woning. 

Meer informatie over de succesvolle verkoop-
formule van 4x1 Makelaardij? 
Bel 0229-285170 of mail naar info@4x1.nl en wij  
helpen u graag.

WWW.RUVO.NU

Bovenkarspel  0228 - 52 43 65
Hoorn  0229 - 70 02 22
Lelystad  0320 - 32 21 50
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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!

Wognum • Koppenhoeve 2 Vraagprijs  € 239.500,- k.k.

Ruime en uitgebouwde hoekwoning met verlengde garage, grote woonkamer en 
woon-/eetkeuken. Uitgebouwde ruime, tuingerichte woonkamer met een sfeervolle hout-
kachel. Aan de voorzijde treft u de woon-/eetkeuken met een moderne hoekkeuken met inbouw-
apparatuur. Op de 1e verdieping zijn 3 slaapkamers en de moderne badkamer. Via de vaste 
trap komt u op de 2e verdieping met een ruime 4e slaapkamer. De verlengde garage (9 meter!) 
is voorzien van o.a. een lichtkoepel en een uitstortgootsteen. Voldoende parkeergelegenheid 
op eigen terrein. De zonnige tuin is gelegen op het westen en heeft een gezellige overkapping 
met een buitenkachel en een vaste bank. De woning ligt in een rustige straat in een wijk met 
veel groen en is op korte afstand van uitvalswegen en dorpsvoorzieningen. Kortom: een 
ruime volledig gerenoveerde hoekwoning die u zo kunt betrekken!

Bwjr.: 1973. Perc.opp.: 256 m². Inh.: ca. 390 m³. Woon.: ca. 125 m². Energielabel: D.

Medemblik • Oude Haven 9  Biedingen vanaf  € 275.000,- k.k.

Sfeervolle en knusse woning met riante tuin op het zuiden, 4 slaapkamers, royale 
woonkeuken en garage. De straatgerichte woonkamer heeft een originele schouw met sfeer-
volle gashaard. De prachtige authentieke schuifdeuren geven u toegang naar de woonkeuken. 
De royale woonkeuken met openslaande tuindeuren is voorzien van diverse inbouwapparatuur. 
Op de 1e verdieping bevinden zich 4 slaapkamers en de badkamer. De tuin op het zonnige zui-
den heeft een achterom en is fraai aangelegd met een terras, een veranda, beplanting, gazon 
en bestrating. De woning beschikt over zeeën aan opbergruimte door de royale garage, de  
2 schuren en de berging. Vóór de garage is er parkeergelegenheid voor uw auto. De woning  
ligt in het hart van de sfeervolle binnenstad met alle voorzieningen, het IJsselmeer. Dichtbij 
uitvalswegen richting o.a. Hoorn/A7. Een prachtige stek in de historische binnen-
stad van Medemblik!
Bwjr.: ca.1915. Perc.opp.: 397 m². Inh.: ca. 325 m³. Woon.: ca. 115 m². Energielabel: C.

• 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.

• Prachtig appartement (ca. 357 m³). • 3 slaapkamers en badkamer met ligbad.
• Royale en lichte woonkamer. • Nabij de binnenstad. Servicek.: € 120,- p.m.
• Vanuit de woonkamer prachtig uitzicht! • Zonnige balkons op zuiden en zuidoosten.
• Eigen parkeergelegenheid. • Bwjr: 2007. Woon: ca. 117 m². Energielabel A.

Medemblik • Kaapstander 92  Biedingen vanaf  € 275.000,- k.k.   

• Vrijstaande woning (ca. 460 m³). • Totaal 3 slaapkamers en 2 badkamers.
• Slaap- en badkamer op begane grond. • Tuin rondom met riante schuur.
• Ruime woonkamer en keuken. • Nabij dorpsvoorzieningen. Energielabel: C.
• Op bijna 500 m² eigen grond gelegen. • Bwjr: 1978. Perc: 494 m². Woon: ca. 155 m².

Sijbekarspel • Dres 16  Biedingen vanaf € 275.000,- k.k.    

• Ruime 2/1 kapwoning (ca. 470 m³). • Stenen garage en extra houten berging.
• 4 slaapkamers en nette badkamer. • Zonnige tuin (zuidwest) met achterom.
• Kantoorruimte en praktische bijkeuken. • Mooie woonkans! Energielabel: A.
• Lichte woonkamer en hoekkeuken. • Bwjr: 2009. Perc: 224 m². Woon: ca. 155 m².

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

NIEUW

Kijkdag zaterdag 18 juni van 11.30 tot 12.30 uur

NIEUW
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Bezoek ons op Breed 3a te Hoorn

Wij werken op basis van no cure, no pay

• Ruime 2/1 kap woning (ca. 515 m³). • 3 slaapkamers en moderne badkamer.
• Uitgebouwde tuingerichte woonkamer. • Gelegen aan water met eigen aanlegsteiger!
• Moderne U-vormige keuken. • Tuin met toegang achterom. Energielabel: A.
• Garage aanpandig aan de woning. • Bwjr: 2001. Perc: 270 m². Woon: ca. 150 m².

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

• Prachtige 2/1 kapwoning (ca. 475 m³). • 3 ruime slaapkamers en nette badkamer. 
• Ruime woonkamer met veel lichtinval. • Centrale ligging nabij de binnenstad!
• Gelegen in de geliefde wijk Kadijken! • Ruime tuin met achterom. Energielabel: A. 
• Moderne keuken met inbouwapp. • Bwjr: 2007. Perc: 240 m². Woon: ca. 140 m². 

Enkhuizen • Fregat 17  Vraagprijs € 285.000,- k.k.

• 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. 

• 2/1 kapwoning (ca 450 m³). • Inpandige garage en royale tuin.
• Op 400 m² eigen grond. • Dichtbij bij uitvalswegen en IJsselmeer.
• Sfeervolle woonkamer en hoekkeuken. • Energielabel: A. Parkeren op eigen terrein.
• 3 slaapkamers en complete badkamer. • Bwjr: 2005. Perc: 400 m². Woon: ca. 100 m².

Wijdenes • De Vang 2  Vraagprijs € 289.000,- k.k.

Hoorn • De Streektuinen 137  Vraagprijs € 298.000,- k.k.

Prachtig en luxe appartement met 2 slaapkamers, luxe hoekkeuken, complete bad-
kamer, zonnig balkon en eigen parkeerplaats en berging. Het appartement is op de 
begane grond gelegen en beschikt over een ruime woonkamer, een luxe keuken met inbouw-
apparatuur, 2 slaapkamers, een complete badkamer, een wasruimte en een aparte toiletruimte. 
Het zonnige balkon (ca. 22 m²) is vanuit de woonkamer te bereiken. In het appartementen-
complex is zowel een lift als trappenhuis aanwezig, waardoor u gemakkelijk de parkeerplaats 
en berging kunt bereiken. Op enkele minuten fietsen bent u in het centrum van Hoorn. Tevens 
is het appartement gunstig gelegen ten opzichte van uitvalswegen. Kortom, zoekt u een 
keurig en luxe afgewerkt appartement? Mis deze kans dan niet!
 

Bwjr.: 2008. Inh.: ca. 280 m³. Woon.: ca. 100 m². Servicek.: € 143,- p.m. Energielabel: A.

• Vrijstaande woning (ca.300 m³). • V.v. sauna en verwarmd buitenzwembad.
• Met garage en ligging aan het water. • Slaapk. en luxe badkamer op begane grond.
• L-vormige woonkamer met erker. • Tuin rondom met achterom. Energielabel: B.
• Loopafst. van de sfeervolle binnenstad. • Bwjr: 1989. Perc: 396 m². Woon: ca. 95 m².

Medemblik • Langeweydt 36  Vraagprijs € 299.500,- 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. 

Kijkdag zaterdag 18 juni van 16.00 tot 17.00 uur

Kijkdag zaterdag 18 juni van 10.00 tot 11.00 uur

NIEUW
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‘Het thuis-gevoel’
Zoveel mensen, zoveel wensen. Dit is zeker van toepassing bij een belang-
rijke beslissing als het kopen van het een huis. Toch hebben veel mensen 
ook overeenkomsten. Uit onderzoek is gebleken dat er diverse kenmerken 
zijn die bepalen hoe we een huis ervaren en waarom we ons er wel of niet 
thuis voelen. 

1. Geborgenheid en veiligheid
De meeste mensen worden aangetrok-
ken door huizen die geborgenheid en 
veiligheid geven. Maar het huis moet er 
ook verzorgd uitzien en een goed uit-
zicht bieden op de omgeving. We voelen 
ons bijvoorbeeld het meest in ons ele-
ment in een woonkamer met een weids 
uitzicht op de omgeving, waarin we ons 
tegelijkertijd geborgen voelen, bijvoor-
beeld in een knusse hoek of bij een ver-
laagd plafond. Hoewel we er bijna nooit 
zitten, hebben we er graag een voortuin. 
Op die manier voelen we ons minder be-
keken en dat geeft een veilig gevoel.

2. Anders dan verwacht
Een huis op een steile berg of een ap-
partement op de 15e verdieping geeft bij 
het aanblik het ‘wow’ gevoel. Maar als je 
binnen staat, veilig achter het raam, dan 
geeft bijvoorbeeld de woonkamer weer 
een geborgen gevoel. Als de voorkant  
anders is dan het doet vermoeden, geeft 
dat een ‘stoere’ uitstraling. 

3. Verrassingen
Voor de meeste mensen geldt dat ze 
positief nieuwsgierig worden als men 
niet alles kan zien in de tuin of kamer. 
Bijvoorbeeld een huis met verrassende 
hoekjes en niveauverschillen of een 

bochtig tuinpad.  Van deze verrassingen 
worden mensen blij.  

4. Een soort van orde
In een super georganiseerd huis voelen 
de meeste mensen zich niet prettig, dat 
geeft een gevoel van voorspelbaarheid. 
Echter een chaotische orde van kleuren 
en stijlen geeft ook weer een onhuiselijk 
gevoel. De perfecte balans zit hem in het 
mixen van stijlen en kleuren. Evenwicht 
tussen orde en variatie. Ga dus voor een 
netjes opgeruimde kamer met een tijd-
schrift en een kop koffie binnen hand-
bereik.

5. Ons geheugen
Herinneringen spelen ook een heel be-
langrijke rol. Herinneringen aan wonin-
gen waar we hebben gewoond, vaak 
kwamen of wellicht jaarlijks de vakantie 
doorbrachten. Onbewust spelen de posi-
tieve ervaringen van die woningen mee 
met de keus voor een nieuwe woning. 

Zo ziet u: niet alleen de prijs, de plek van 
de woning en de kwaliteit hiervan spelen 
mee met de beslissing om een woning 
wel of niet te kopen. Ook veel bewuste 
en onbewuste gedachten spelen mee 
om tot een uiteindelijke beslissing te ko-
men. Waar voelt u zich thuis?!

Bij het makelaarskantoor 4x1 Makelaardij in Hoorn hebben wij ons huis 
verkocht en ons nieuwe huis aangekocht. We waren niet echt op zoek naar 
een nieuwe woning, maar keken wel zo af en toe op Funda. De woning 
die we gekocht hebben werd door een prijsverlaging ineens aantrekkelijk 
voor ons. Vrijstaand wonen was een droom van ons, dus meteen een be-
zichtiging gepland en de woning bekeken. We wisten dat je bij de koop van 
een woning kunt kiezen om een voorbehoud in het contract op te nemen. 
Dit hebben we dan ook in het koopcontract toe laten voegen. Namelijk: het 
voorbehoud van verkoop eigen woning. We hadden immers nog een eigen 
woning te verkopen. 

De samenwerking met de makelaar 
Corné van Dis ging heel voorspoedig. 
In de ochtend hebben we onze nieuwe 
woning gekocht en nog diezelfde avond 
kwam hij de verkoop van onze oude 
huis bespreken. Het was uiteraard van 
groot belang dat deze verkoop snel in 
gang gezet werd. Hoe sneller ons huis 
verkocht zou zijn, hoe eerder we groen 
licht konden geven voor de andere wo-
ning. Ook de in verkoopname van ons te 
verkopen huis ging vlot. De foto’s wer-
den gemaakt door een styliste, de tekst 
was aansprekend en direct toen de wo-
ning op internet stond, werd het bord in 
de tuin geplaatst. Na een aantal bezich-
tigingen meldde zich de echte koper en 
naar alle tevredenheid hebben we onze 
woning kunnen verkopen. 

Als verkoper en koper heb je natuurlijk 
101 vragen. Corné en het team op kan-
toor wisten hier altijd een antwoord op. 
Het was fijn dat de communicatie vlot 

verliep. Je hoefde nooit lang op een ant-
woord te wachten en de antwoorden 
waren concreet en correct. Wel was het 
soms lastig dat je niet precies wist wat 
dan de volgende stap was. Wie gaat wat 
nu doen, wat wordt er van ons verwacht. 
Maar, ook dat werd weer goed opgepakt 
en zo konden we weer verder met een 
volgende stap in het verkoop – en aan-
koopproces.

We hebben ruim 2 maanden de tijd ge-
had om te klussen en gaan één dezer 
dagen verhuizen. Een spannende en 
drukke tijd ronden we daarmee af. We 
zien uit naar veel jaren woonplezier in 
ons nieuwe huis. 

ONZE KLANTEN

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

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

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

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

             Leeftijd: ............................................

Kleur deze kleurplaat zo mooi en creatief mogelijk in, stuur hem 

naar ons op of breng hem langs voor 16 juli. 

Winnaars krijgen telefonisch bericht. Over de uitslag kan niet worden 

gecorrespondeerd. Ons adres: Breed 3A, 1621 KA Hoorn. 

VERKOCHT

0229285170
WWW.4x1.NL

Onder alle inzenders 
verloten 5x 4 kaartjes 
voor Sprookjes Wonderland 
in Enkhuizen. 
Veel plezier!

Op alle vragen kregen we 
antwoorden, dat was fijn!
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Bezoek ons op Breed 3a te Hoorn

4x1 Makelaardij, daar kunt u op rekenen!

• Riante vrijstaande woning (ca. 400 m³). • 4 slaapkamers en badkamer met ligbad.
• Royale tuingerichte woonkamer. • Garage met dubbele openslaande deuren. 
• Fietsafstand van de binnenstad Hoorn. • Zonnige tuin op het zuiden. Energielabel: C.
• Open keuken met inbouwapparatuur. • Bwjr: 1978. Perc: 450 m². Woon: ca. 160 m².

Zwaag • Langetuin 176  Biedingen vanaf € 375.000,- k.k.  

• Karakteristieke woning (ca. 430 m³).  • 4 slaapkamers en nette badkamer op de bg.
• Royale woonkamer met sfeervolle haard. • Landelijk uitzicht vanuit de woonkamer!
• Royaal bijgebouw van 220 m² en 615 m³. • Zonnige tuin rondom. Energielabel: G.
• Hoekopgestelde keuken met inbouwapp. • Bwjr: 1928. Perc: 797 m². Woon: ca. 140 m².

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

• 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.

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

Medemblik • Kaapstander 116  Vraagprijs € 429.000,- k.k.

Kijkdag zaterdag 18 juni van 10.00 tot 11.00 uur

NIEUW

NIEUW

TE KOOP

0229285170
WWW.4x1.NL

Maar hoe pak je het eigenlijk aan, het zoeken naar een 
goede makelaar? In ons geval was het makkelijk. We 
zagen reclame-uitingen van diverse makelaars, zowel 
in de kranten als op internet. Maar de keus baseerden 
we voornamelijk op de goede recensies van andere 
mensen. Een makelaar kan zeggen dat hij goed is en 
betrouwbaar, maar een review van een échte klant is 
voor ons veel meer waard.

De keus was gemaakt, de afspraak voor de makelaar 
werd gepland. We zijn direct begonnen met het oprui-
men van het huis. Een flinke klus!  En dan zijn we nog 
maar begonnen met alleen de garage...  

Het opruimen ging me steeds beter af. Bij alles wat ik 
tegen kwam maakte ik de afweging: Heb ik het in het 
laatste jaar gebruikt, of kan ik er iemand anders blij 
mee maken? Afhankelijk van de uitkomst verdween het 
item in de prullenbak, ging het naar de kringloopwin-

kel of gaf ik het aan iemand 
anders. 

Toen was de dag daar. De 
makelaar kwam langs voor 
een gesprek. Het voelde 
bijna als een examen, met 
gezonde spanning lieten 

we hem binnen. Onze veilige plek die hij ging beoorde-
len, zo voelde dat althans…. We bekeken de 1e verdie-
ping, 2e verdieping en de volledige begane grond. Het 
kriebelde, die gedachte van:… wat vindt de makelaar, 
wat gaat hij goedkeuren of wat zijn de mindere punten? 
Wat zal straks de verkoopprijs worden?

Ruimte voor verbetering is er natuurlijk altijd, maar je 
bent gewoon benieuwd naar dat ene moment. Welk be-
drag denkt hij te kunnen krijgen voor ons huis? En ver-
wacht hij het huis snel te kunnen verkopen? Alhoewel 
we lang hebben gewikt en gewogen… nu de stap een-
maal is gezet willen we er in een rap tempo door. Gek 
eigenlijk, het afscheid nemen van het huis is al begon-
nen bij het besluit te willen gaan verkopen.

De makelaar gaf nuttige adviezen, zoals ruim nog meer 
spullen op, hoe ruimer hoe beter, maak de tuin netjes 
en zorg voor een huis wat tip top en orde is en voelt 
als een jas. 

En dan.. ook  een compliment; ’Het schilderwerk in en 
rond uw woning ziet er keurig uit en wat een schitte-
rende badkamer heeft uw woning. Dat is één van de 
parels van deze woning, net als het uitzicht. ‘In de  
verkooptekst leggen we de nadruk op deze unieke ver-
kooppunten’ zo zegt de makelaar. Na een goed gesprek 

van ruim een uur (de makelaar had écht alle tijd voor 
ons), namen we afscheid van elkaar. De verkoopprijs 
van onze woning is hoger dan we hadden gedacht en 
de makelaar gaf aan te verwachten onze woning snel 
te kunnen verkopen, zonder dat we veel bij te hoeven 
lenen! 

De gezonde spanning steeg nog meer! Dit biedt per-
spectieven voor het andere huis dat we gezien hebben. 
‘Ik bel u morgen om te vragen wat u heeft besloten’, gaf 
hij aan. Maar, dat was niet nodig. We waren overtuigd. 
Deze makelaar mag onze woning gaan verkopen. De 
volgende dag aangegeven dat we de verkoop via hem 
zien zitten. Het avontuur is begonnen….. 

Gezonde spanning, als bij een examen…

Herkent u dit? U speelt met de gedachte: ‘Blijven we in dit huis wonen, of is het tijd voor een volgende stap? De 
kinderen zijn nu groot genoeg om de verandering ook te begrijpen. Het is niet dat het huis niet meer bevalt, maar 
gewoon…. Een andere woonomgeving, andere inspiratie.’ Hoe meer je er aan denkt, hoe meer het gaat kriebelen. 
Je bekijkt wat woningen op Funda en in de omgeving rijd je een rondje door de buurten die je aanspreken. 
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4x1 Makelaardij, dé uitkomst voor een succesvolle verkoop

• 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: 772 m². Woon: ca. 160 m².

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

• In 1 woord een droomwoning! • Souterrain met pantry, is nu een kantoor.
• Riante vrijstaande woning (ca. 730 m³). • 4 slaapkamers en luxe, complete badkamer.
• Sfeervolle woonkamer met schouw. • Tuin (Z) met achterom. Energielabel: A.
• Woon-/eetkeuken en serre. • Bwjr: 2006. Perc: 154 m². Woon: ca. 182 m².

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

• Vrijstaande stolpboerderij (ca. 1950 m³). • Op ruim 4100 m² eigen grond. 
• 6 slaapkamers en 2 badkamers. • Nabij dorpsvoorz., OV en de N506.
• Tuinkamer, woon-/eetkeuken en kelder. • U zult versteld staan van de ruimte! 
• Garage met hardhouten (Dars)-deuren. • Bwjr: 1848. Perc: 4110 m². Woon: ca. 400 m².

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

• Statige vrijstaande woning (ca. 920 m³). • Prachtige, zonnige tuin op het westen.
• Riante woonkamer, grote woonkeuken. • Vold. parkeergelegenheid op eigen terrein.
• Aparte praktijkruimte. • In hartje centrum. Energielabel: G.
• 5 slaapkamers en nette badkamer. • Bwjr: 1890. Perc: 783 m². Woon: ca. 260 m². 

Medemblik • Hoogesteeg 4 A  Vraagprijs € 565.000, k.k. 

Schellinkhout • Havenweg 26  Vraagprijs  € 449.000,- k.k. 

Dit is echt een plaatje van een woning! Deze fraai afgewerkte woning heeft 
een prachtige en lichte woonkamer mét ruim eetgedeelte. De woonkamer is  
een sfeervolle en royale ruimte met een schitterend uitzicht over de tuin.  
De luxe en moderne keuken is voorzien van allerlei inbouwapparatuur. Op  
de begane grond bevinden zich verder de eerste badkamer met vloer-
verwarming, de toiletruimte en slaapkamer 1.

Op de 1e verdieping bevinden zich slaapkamer 2 en 3 en de tweede bad-
kamer eveneens met vloerverwarming. Vanuit slaapkamer 2 heeft u een 
prachtig zicht op de dijk. De tuin is werkelijk adembenemend mooi en 
beschikt over diverse terrassen. 

De woning is op korte afstand van dorpsvoorzieningen, openbaar vervoer en het 
IJsselmeer gelegen. Met enkele autominuten bent u op de N506 in de richting van 
Enkhuizen, Hoorn en de A7. Nabij de dijk van Schellinkhout midden in de 
rust en de natuur!
 
Bwjr.: 1965. Perc.opp.: 775 m². Inh.: ca. 450 m³. 
Woon.: ca. 130 m². Energielabel: C.

NIEUW

Kijkdag zaterdag 18 juni van 13.00 tot 14.00 uur

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

Nabij dijk van Schellinkhout midden in de rust 
en de natuur staat deze werkelijk waar: prachtige 
vrijstaande woning met garage, fraai aangelegde 

tuin, royale eigen oprit en badkamer en slaapkamer 
op zowel de begane grond als op de 1e verdieping!
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RECENT VERKOCHT 
Enkhuizen • Kavelsloot 35

VERKOCHT

Venhuizen • Visser-Roosendaalstraat 30

VERKOCHT

Hoorn • Het Kruiwerk 80

VERKOCHT

Schellinkhout • Ravenstraat 4

VERKOCHT

Avenhorn • Serpeling 71

VERKOCHT

Hoorn • Diepenbrockhof 8

VERKOCHT

Hoorn • Gedempte Appelhaven 42

VERKOCHT

Hoorn • Robert Stolzhof 25

VERKOCHT

Hoorn • Gerard den Brabanderhof 107

VERKOCHT

Enkhuizen • Gerard Brandtweg 23

VERKOCHT

Bovenkarspel Priem 19

VERKOCHT

Hoorn • Metselaarsstraat 13

VERKOCHT

Grootebroek • Refter 36

VERKOCHT

Hoogkarspel • Kloosterhof 35

VERKOCHT

Wognum • Pannenspiegel 17

VERKOCHT

Hoorn • Nieuwland 34 A

VERKOCHT

Bovenkarspel • Prins W.-Alexanderlaan 30

VERKOCHT

Zwaag • Paaldijk 46

VERKOCHT

Hoogkarspel • Nieuweweg 110

VERKOCHT

Hoorn • Zuiderplantsoen 40

VERKOCHT

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

0229-285170


