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uniek gelegen 2 onder 1 kapwoning, 
op een perceel van 308 m², met 
de zijtuin aan het water! de aan-
gebouwde garage en uitbouw aan 
de zijkant, maken deze zeer ruime 
woning compleet!
• 155 m² woonoppervlakte
• 5 kamers
• royaal fraai aangelegde tuin 15m breed
• de getoonde prijs is een “vanaf” prijs,  
  dit houdt in dat u op deze woning kunt  
  bieden vanaf € 399.000,- k.k

deze 5 kamer woning is wel heel 
gunstig gelegen. naast het park en 
nabij de school, maar ook het 
centrum en de sportvelden zijn snel 
bereikbaar! een luxe keuken en een 
tuin, waar je van 8 tot 20 uur van de 
zon kan genieten.  
• 105 m² woonoppervlakte
• de getoonde prijs is een “vanaf” prijs,  
  dit houdt in dat u op deze woning kunt  
  bieden vanaf € 225.000,- k.k.

vrijstaand wonen, dichtbij het cen-
trum van de lier, met aangebouwde 
garage! gelegen op een perceel van 
380 m² in een rustige woon-
omgeving is het hier heerlijk wonen!
• 150 m² woonoppervlakte
• 4 kamers
• riante woonkamer met open haard
• royale zonnige achter- en zijtuin aan   
  het water, op het Zuiden gelegen

DE LIER
OOSTERLEE 40 

VRAAGPRIJS

€ 499.000,– k.k.

DE LIER        
ScHOLEKSTER 20

VANAF PRIJS

€ 399.000,– k.k.

VANAF PRIJS

€ 225.000,– k.k.

DE LIER
FRANKENTHALER 10

DE LIER
KONINGIN JuLIANALAAN 18

DE LIER
LEEuwERIKLAAN 48

VRAAGPRIJS VRAAGPRIJS

€ 219.000,– k.k. € 475.000,– k.k.

 VRAAGPRIJS

€ 175.000,– k.k.

de kerklaan 98a is dan de woning voor u! 
naast deze voordelen, beschikt de woning 
ook nog over een 2e badkamer op de 1e 
verdieping, een ruime bergzolder en een 
eigen parkeerplaats!
• 145 m² woonoppervlakte
• 5 kamers
• royale achtertuin met veranda, N-O
  gelegen

€ 409.000,– k.k
VRAAGPRIJS

DE LIER
KERKLAAN 98 A

 u wilt dichtbij het centrum van de Lier wonen en u zoekt een 
 woning met een slaapkamer en een badkamer op de begane grond? 

veel ruimte en sfeer kenmerken 
deze twee-onder-1-kap woning. 
een opbouw op de garage een 
uitbouw achter de garage en 2 
dakkapellen maken het plaatje 
compleet. 
absoluut een bezichtiging waard!
• 170 m² woonoppervlakte
• 6 kamers
• zonnige achtertuin gelegen op het Z-w 

DE LIER
REIGERLAAN 21

VRAAGPRIJS

€ 449.500,– k.k.

uniek gelegen 2 onder 1 kapwoning 
met een royale achtertuin aan het 
water! in 2008 is de woning op de 
begane grond compleet gerestyled 
en aan de achterzijde uitgebouwd, 
waardoor een zeer riante woon-
kamer is ontstaan. 
• 155 m² woonoppervlakte
• 6 kamers
• achtertuin heeft door de diepte van 
  15 meter de gehele dag zon (N-O) 

deze verassend ruime hoekeen-
gezinswoning is gelegen nabij het 
centrum van de lier en heeft een 
vrijstaande ruime garage. 
totale perceelsgrootte 229 m²!

• 100 m² woonoppervlakte
• 4 kamers
• royale, zonnige en diepe achtertuin 
  (18m diep, opp. 120m²), N-w gelegen
• vrijstaande garage (5.90m - 3.15m)

 VRAAGPRIJS

€ 175.000,– k.k.

vrijstaande woning, uniek in het 
centrum van de lier, gelegen op 
een perceel van 457 m²! gelijkvloers 
wonen is hier mogelijk, de hoofd-
slaapkamer en de badkamer 
bevinden zich op de begane grond. 
de royale garage maakt deze 
woning compleet!
• 100 m² woonoppervlakte
• 3 kamers
• riante, zonnige en verzorgde tuin 

DE LIER
bERKENLAAN 2

VRAAGPRIJS

€ 449.000,- k.k.

laat u verrassen door de ruimte! 
deze 4-kamer woning is zeker een 
bezichtiging waard! gelegen aan de 
rand van de Berkenlaan, op loop-
afstand van het centrum van de lier, 
met alle voorzieningen nabij.
• 90 m² woonoppervlakte
• 4 kamers
• zonnige achtertuin (42 m²) is gelegen  
  op het  Zuid-oosten!

DE LIER
POPuLIERENHOF 9

VRAAGPRIJS

€ 199.000,– k.k.

gelijkvloers wonen nabij het cen-
trum van de lier? dat kan in deze 
moderne 3 kamer benedenwoning 
met ruime achtertuin. perfect voor 
de jonge starter, maar tevens is dit 
drempelloze appartement zeer 
geschikt voor senioren.  
• 70 m² woonoppervlakte
• achtertuin (29 m²) N-w gelegen,
  middag- en avondzon!
• huurprijs is exclusief gas/elektra/water

HuuR PRIJS

€ 950,– per maand

DE LIER
JAN VERMEERPLEIN 29

DE LIER
KONINGIN wILHELMINASTRAAT 44

VRAAGPRIJS

€ 149.500,– k.k.

Je moet hier aan de slag, maar dan 
heb je wel een hele leuke, ruime 
hoekwoning met grote en zonnige 
tuin! 
deze starterswoning ligt leuk in het 
centrum van de lier.

• 81 m² woonoppervlakte
• 4 kamers
• diepe achtertuin, Z-w gelegen 
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Vorig jaar zijn ongeveer 1 miljoen 
mensen overgestapt naar een 
andere zorgverzekering. 

Ondanks dat de premies en het eigen risico omhoog zijn 
gegaan, waren er toch iets minder overstappers dan het 
jaar daarvoor. Opvallend is dat een kwart van de 
verzekerden koos voor alleen een basisverzekering, dus 
zonder aanvullende dekkingen.

Dus, heeft u zich al verdiept in zorgverzekeringen? 
want op 1 januari 2016 is het jaarlijkse overstapmoment. 
Heeft u de voorwaarden en premies voor 2016 naast 
elkaar gelegd? Niet? Mijn diagnose is dat u waarschijnlijk 
last heeft van “overstapangst”. De behandeling hiervoor 
valt niet onder de basisverzekering en niet onder 
aanvullende verzekeringen. 
Onze remedie is daarom uw assurantietussenpersoon te 
raadplegen. Deze kan u advies geven of overstappen van 
zorgverzekeraar voor u een verstandige keuze is.

Veel plezier met deze 5e editie van thuis & melior!

Gerard van der wal
Verzekeringsadviseur

Durft u over te stappen 
van zorgverzekeraar?

Advies over alles 
op het gebied van 
wonen!
Of je nu bij melior moet 
zijn voor je hypotheek, 
je verzekeringen of je 
wilt informatie over 
de taxatie, of aan- 
of verkoop van een 
woning. Al deze vragen 
worden door ons 
persoonlijk beantwoord.
De combinatie van deze diensten geeft 
een grote meerwaarde: wij kunnen als 
geen ander je totale financiële plaatje 
overzien! Daardoor kunnen we snel 
handelen en dat is een groot voordeel.

Zo is er bijvoorbeeld ook onze 
combinatie aankoopbegeleiding en 
hypotheekadvies. Na een grondige en 
vrijblijvende inventarisatie weet je al 
snel wat je kan kopen en wat de bij-
behorende maandlasten zullen worden. 
Vervolgens begeleiden we je bij de aan-
koop van een woning en er na adviseren 
en verzorgen we onafhankelijk een 
passende hypotheek. 
Ook geven we advies over de benodigde 
verzekeringen en doen we je belasting-
aangifte. 

Niet voor iedereen vallen de diensten al-
tijd samen. Misschien woon je al ergens 
en ben je niet van plan om te verhuizen. 
Ook dan kunnen we je van dienst zijn: 
misschien kan het verzekeringspakket 
optimaler of is er voordeel te behalen 
door het oversluiten van de hypotheek.
In alle gevallen geldt dat we ons 
maximaal zullen inzetten om je zo goed 
mogelijk te helpen!

basisontwerp
Mirakuleus  communicatie
i.s.m. Pot & van der Velden

Drukwerk
Picom Offset De Lier
Oplage: 16.000 exemplaren 
Verschijnt: 5x per jaar in  De Lier, 
Naaldwijk en Honselersdijk.

Disclaimer
melior besteedt de uiterste zorg aan 
de samenstelling van dit magazine, 
onjuistheden en/of drukfouten kunnen 
echter voorkomen. wij zijn dan ook niet 
aansprakelijk voor schade als gevolg van 
onjuistheden.

Hypotheekrente

10 jaar vast

Hypotheekrente

20 jaar vast

2,15%

2,75%
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klant aan het woord!

van huur- naar 

koopwoning

en 

hypotheek!

Het huis aan de Platanenhof 18 in De Lier stond al geruime tijd te koop. wij liepen er regelmatig langs 
als wij de honden uitlieten. Zelf huurden wij een woning aan de Essenhof, dus de wijk 
beviel ons wel. Omdat wij zogenaamde “scheefwoners” zijn (samen een te hoog inkomen voor een 
sociale huurwoning) was een woning huren voor ons een duur verhaal aan het worden. 
De huur ging jaarlijks met de maximale 6% huurverhoging omhoog. 

Nu leek het ons een goed idee om eens bij Melior te informeren of wij het huis aan de Platanenhof niet 
zouden kunnen huren. Dit bleek niet mogelijk, maar wij werden wel geadviseerd om eens naar de 
mogelijkheden van een woning kopen te kijken. Met ons gezamenlijk komen, bleek het heel goed 
mogelijk een hypotheek af te sluiten. Daar hoefden wij niet lang over na te denken, want uit ons advies 
gesprek bleek dat de netto hypotheeklasten maar 30 euro meer per maand zouden zijn, dan onze 
huurlasten.

Terwijl de huur wel jaarlijks blijft stijgen en de hypotheeklasten voor de komende 20 jaar nu hetzelfde 
voor ons blijven. Een win win situatie dus!

Tijdens ons hypotheekgesprek heeft hypotheekadviseur Vincent Hijnen ons heel duidelijk uitgelegd hoe 
alles berekend wordt en wat onze netto maandlasten zouden zijn. Daarnaast heeft hij al het papierwerk 
op zich genomen en ook de noodzakelijke overlijdens risicoverzekering geregeld. Er werd keurig een 
afspraak met notariskantoor Franke voor ons gemaakt.

Ook willen wij graag de verkopend makelaar Martine de Korte bedanken, zij heeft ons meerdere malen 
het huis laten zien. bedankt voor de service! Petje af voor de prima begeleiding en afhandeling. 
Toen de koop rond was hebben wij een mooie bos bloemen gekregen. 

wij zijn zeer tevreden over de service en bevelen Melior zeker bij anderen aan. 
Zij bieden een totaal pakket, namelijk hypotheken, verzekeringen, makelaardij en fiscaal advies. 

Teun boers en Ada van Staalduinen.
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 VRAAGPRIJS

€ 175.000,– k.k.

MAASSLuIS
PRINSENLAAN 8

VRAAGPRIJS

€ 249.500,– k.k.

melior.nl
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de woning heeft een ruime en lichte 
woonkamer (42 m²) met open haard en 
is goed onderhouden. Met het centrum 
en de winkels in de nabijheid is het 
fantastisch wonen!
• 123 m² woonoppervlakte
• 4 kamers
• ruime zonnige achtertuin op ‘t westen 

€ 399.000,– k.k.
VRAAGPRIJS

DE LIER
‘T PERRON 1

 riant wonen in hartje centrum van de lier? 
 deze ‘vrijstaande’ woning met garage biedt u veel gemakken.

volop ruimte op een heerlijk rustig pleintje nabij het centrum. 
deze moderne en lichte 6 kamer woning is keurig afgewerkt.

DE LIER                             
MARKENbORGH 29

deze woning is keurig onderhouden,  
volledig v.v. dubbel glas, gevels 
gereinigd, opnieuw gevoegd en 
geimpregneerd en heeft voldoende 
bergruimte
• 104 m² woonoppervlakte
• achtertuin is 10 m. diep en 6 m. breed  
  (N-O), keuze voor zon of schaduw 

 VRAAGPRIJS

€ 175.000,– k.k.

Het bijgebouw (208m²)biedt veel mo-
gelijkheden, bv. voor een zzp-er.  er is 
een kantoorruimte en een open ruimte 
in 2-en verdeeld in totaal ca. 120m² met 
grote roldeur aan achterzijde en win-
keldeur aan rankpleinzijde. en een 1e 
etage waar nog eens 80 m² ruimte is 
met een prachtige kap (nokhoogte 5 m).
• 6 kamers en 2 badkamers
• ruime en zonnige achtertuin

€ 599.000,– k.k.
VRAAGPRIJS 

DE LIER                    
A.D. VOSSTRAAT 5

 u zou het niet verwachten: 387m² woon- en werkruimte in 
 het centrum aan de lee! riant wonen en werken.

DE LIER
VIOOL 11
een heerlijk vrije en zeer goed onderhouden hoekwoning! 
een ideale ligging in het hart van de geliefde muziekbuurt met 
eigen parkeerplaats. kom gerust eens kijken! 

VRAAGPRIJS

€ 249.500,– k.k.

zeer geschikt voor opgroeiende jonge 
kinderen met 4 verkeersvrije 
speelpleintjes en een sportief 
voetbalveldje op loopafstand.
• 105 m² woonoppervlakte
• 5 kamers
• 10 m diepe achtertuin, profiteert door   
  de hoekligging van de zon uit het 
  zuiden

VRAAGPRIJS

€ 274.500,– k.k.

zeer nette en goed onder-
houden hoekwoning van het 
zogenaamde “brede” type 
met uitbouw op de begane 
grond, ideaal gelegen in de 
geliefde en kindvriendelijke 
“vogelwijk”.
• 125 m² woonoppervlakte
• 5 kamers 
• riante woonkamer met uitbouw
  (40 m²) v.v. vloerverwarming
• luxe keuken (2012) met inbouw- 
  apparatuur
• de tuin is gelegen op het zuid-
  westen en beschikt over een elek-   
  trisch zonnescherm, buitenkraan, 
  achterom en een vrijstaande 
  stenen berging v.v. elektra
• schilderwerk binnen en buiten 2014  
  en 2015

DE LIER
ZILVERMEEuw 19
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www.deleilinden.nl

Bouwnr. 01
TYPE C

Bouwnr. 02
TYPE C

Bouwnr. 03
TYPE C

Bouwnr. 04
TYPE B

Bouwnr. 05
TYPE B sp

Bouwnr. 06
TYPE B

Bouwnr. 07
TYPE B sp

Bouwnr. 08
TYPE A

Bouwnr. 09
TYPE A sp

Bouwnr. 10
TYPE A

Bouwnr. 11
TYPE A sp

Bouwnr. 12
TYPE A

Bouwnr. 13
TYPE A sp

Bouwnr. 14
TYPE A

Bouwnr. 16
TYPE A

Bouwnr. 17
TYPE A

Bouwnr. 18
TYPE A sp

12
Appartementen

Bestaande
Bebouwing

Plein

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Bouwnr. 19 
TYPE A

Bouwnr. 20
TYPE C sp

Bouwnr. 21
TYPE A

Bouwnr. 22
TYPE A sp

Bouwnr. 23
TYPE A

‘t P
err

on

Hoof
dstr

aat

Bouwnr. 24
TYPE C sp

Bouwnr. 15
TYPE A sp

P

PP
P

P

P

P

P

P

P

N

16 17

Situatiekaart

Hoofdstraat 54
2678 cL  De Lier
0174-528828

melior
Hoofdstraat 87
2678 cG  De Lier
0174-540654

wonen aan de leilinden wordt nu nog aantrekkelijker! 
de eengezinswoningen in blok 3 van dit project in het centrum 
van de lier zijn aangepast en hiermee ideaal voor starters. deze 
woningen worden nu aangeboden vanaf € 228.500,= v.o.n. 
Hierdoor is het mogelijk om deze woning te financieren met 
nationale Hypotheek garantie en een starterslening. een unieke 
kans om in het centrum van de lier te wonen!

de start van de verkoop van deze woningen vindt plaats op donderdag 10 december 

van 17.30 tot 19.30 uur op de locatie zelf: het gemeentehuisplein aan de Hoofdstraat  

in de lier. u kunt zich nu al inschrijven voor deze woningen. inschrijven is mogelijk 

tot 14 december 16.00 uur. informatie is bij beide makelaars te verkrijgen.

prijzen:
Blok 3        starterswoningen                  € 228.500,- tot € 233.500,- v.o.n. 

Blok 1, 2 en 4  royale eengezinswoningen € 260.000,- tot € 272.500,- v.o.n.

8 starterswoningen en 16 royale eengezinswoningen 
in het centrum van de lier!
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we merken dat veel mensen fantaseren/ 
dromen over de traditionele woon carrière. 
Dus van een appartement naar een rijtjeshuis, 
vervolgens een 2 onder 1 kap, gevolgd door 
een vrijstaande woning. En later de oude dag 
beleven in een luxe appartement.
En daar is uiteraard niets mis mee. Maar op 
het moment dat de financiën het niet toelaten 
om de stap naar een 2 onder 1 kap woning of 
vrijstaande woning te doen blijven velen wo-
nen op dezelfde plek. En dat is jammer, want 
verhuizen zorgt voor een nieuwe uitdaging. 

Het begint met het oriënteren op het aanbod 
op internet en het doen van bezichtigingen. 
Na de aankoop is het uitzoeken van een 
nieuwe keuken of badkamer, een prachtige 
nieuwe vloer of volledige styling een fantasti-
sche bezigheid.

Horizontaal verhuizen is hot!
En dat hoeft dus niet altijd een veel duurdere woning te zijn. Het kan zelfs die woning aan 
de overkant van de straat zijn, omdat de tuin daar gunstiger ligt of die hoekwoning waar 
net iets meer tuin bij zit. Maar ook de nieuwbouwwoning, waarbij u weer jaren lang van 
het onderhoud af bent.
In die situatie praten we over ‘Horizontaal verhuizen’, waarmee men bedoelt dat de koper 
in een ‘gelijke prijsklasse’ blijft. Hierbij is de huidige rentestand een goede meevaller. 
Hieronder een voorbeeld hoe een dergelijke verhuizing kan uitpakken.

Kortom, de markt biedt momenteel enorm veel mogelijkheden en soms hoef je niet veel 
verder te kijken dan de overkant van de straat! Natuurlijk moeten er diverse stappen 
genomen worden om uw eigen woning te verkopen, de nieuwe woning aan te kopen en 
te financieren. we helpen u hier graag mee. Om te beginnen door vrijblijvend uw 
mogelijkheden te berekenen. Een afspraak is snel gemaakt! wanneer gaat u verhuizen?

verhuizen, een leuke uitdaging en 
vaak ook financieel interessant!
Nu de woningmarkt weer aantrekt 
merken we dat steeds meer mensen 
zich gaan oriënteren op een nieuwe 
woning. De één kijkt naar een grotere 
woning, de ander wil verhuizen naar 
een appartement en sommigen zijn in 
hun huidige woning uitgeklust en zijn 
toe aan een nieuwe uitdaging. 
De laatste jaren zijn een aantal zaken 
veranderd, waardoor verhuizen een 
stuk voordeliger is geworden. Neem 
bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting 
die van 6% naar 2% gegaan is. Hier-
door zijn de kosten koper een stuk 
lager geworden. Daarnaast is de rente 
momenteel historisch laag, waardoor 
de maandlasten van de nieuwe wo-
ning een stuk bereikbaarder zijn. En 
dat maakt verhuizen interessant!

Piet en Jolanda hebben momenteel een rijtjeswoning van € 225.000,= met een 
hypotheek van € 200.000,=. De keuken en de badkamer zijn aan vervanging toe, 
maar het liefst zou Jolanda de tuinligging ook anders zien. Hun huidige rente staat 
nog op 5,2% en hun maandlasten bedragen ongeveer € 1.100,= bruto per maand 
(na belastingvoordeel komt dit neer op € 800,= per maand).

Omdat ze heel tevreden zijn over de wijk besluiten ze om een woning in de zijstraat 
aan te kopen, waarbij de tuin wat gunstiger gelegen is. Deze woning heeft al een 
keurige keuken en badkamer en een mooie afwerking. Deze woning kunnen zij 
aankopen voor € 260.000,=. De kosten koper bedragen € 10.000,=, dus totaal ge-
ven Piet en Jolanda € 270.000,= uit. Hun woning verkopen ze voor € 225.000,=. De 
nieuwe hypotheek gaat nu € 245.000,= bedragen. De rente bedraagt nu voor hen 
2,6%. De nieuwe maandlasten bedragen € 980,= bruto en € 815,= netto. Ze zijn dus 
nauwelijks omhoog gegaan in hun maandlasten, maar hun woonplezier is enorm 
gestegen. 

N.b. Overigens is hetzelfde voorbeeld ook te maken met een woning waar nog een nieuwe keuken en/of 
badkamer gerealiseerd moet worden.
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Ruitschade? Sleutel kwijt of 
slotproblemen?

Waarom zou u voor een nieuw interieur ver van huis gaan? Kom eens kijken bij 

Lagerwerf Wonen, dé interieurspecialist van De Lier. Het gemak van alles onder één dak, 

van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloerbedekking. En u heeft 

er het voordeel van een persoonlijke aanpak, compleet met stylingadvies op maat. 

Kom ook thuis bij Lagerwerf Wonen!

Bijzonder thuiskomen
bij Lagerwerf Wonen

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier   T 0174 513589   F 0174 540075   info@lagerwerfwonen.nl   www.lagerwerfwonen.nl
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Jan evertsenstraat 10 de lier zilvermeeuw 36 te de lier  uitterlier 55 te de lier Heemwerf 60 te de lier



Je wilt graag ruim wonen, midden 
in het centrum van de lier? dan 
hoef je niet verder te zoeken! dit 
moderne en strakke appartement is 
bijzonder ruim opgezet en heeft een 
zonnig balkon op het zuid-oosten 
met uitzicht over het oranjeplein. 
• 100 m² woonoppervlakte
• 3 kamers
• royale woonkeuken 

DE LIER
HOOFDSTRAAT 64 E

VRAAGPRIJS

€ 199.000,– k.k.

te koop westland melior.nl
09

IN PRIJS VERLAAGD!

€ 000.000,– k.k.  VRAAGPRIJS

€ 175.000,– k.k.

175 m² is op de begane grond gesi-
tueerd met 2 slaapkamers en bad-
kamer, waardoor beneden wonen 
zeker een optie is. de woning is 
goed onderhouden en biedt veel 
mogelijkheden.
• 7 kamers
• fraai aangelegde tuin op het Zuiden

€ 650.000,– k.k.
VRAAGPRIJS 

DE LIER
REMbRANDTSTRAAT 5

 een unieke kans om met veel ruimte in het centrum te 
 wonen!, 237 m² woonoppervlakte en ca. 700 m² perceel. 

zeer bijzondere woning nabij het 
centrum van de lier met een unieke 
indeling door splitlevel en gelegen 
op een ruim perceel van 338 m².
door de lift zijn alle verdiepingen 
goed bereikbaar. 

• 188 m² woonoppervlakte
• 4 kamers
• serre en sfeervolle tuin aan het water 

DE LIER
HOOFDSTRAAT 1

VRAAGPRIJS

€ 349.000,– k.k.

Hoeveel extra’s kunt u krijgen bij een 
woning? deze goed onderhouden 
hoekwoning heeft een eigen oprit, 
een garage èn een berging, gelegen 
op een perceel van 231 m² grond!
• 110 m² woonoppervlakte
• 5 kamers
• ruime voor-, zij- en achtertuin
• de getoonde prijs is een “vanaf” prijs,  
  dit houdt in dat u op deze woning kunt  
  bieden vanaf € 275.000,- k.k

deze 3-kamer hoekmaisonette, 
gelegen in de muziekbuurt, is 
verrassend ruim! 
Het royale terras (11 m²) aan de 
achterzijde ligt op het zuid-westen, 
dus heerlijk zonnig!
• 88 m² woonoppervlakte
• open keuken met apart kookeiland
• de getoonde prijs is een “vanaf” prijs,  
  dit houdt in dat u op deze woning kunt  
  bieden vanaf € 175.000,- k.k

IN PRIJS VERLAAGD!

€ 000.000,– k.k.  VRAAGPRIJS

€ 175.000,– k.k.

ruime lichte woonkamer met open 
keuken. zowel de voor- als achter-
kant van de woning is voorzien van 
dakkapellen over de gehele breed-
te. de begane grond is begin zomer 
2015 volledig geschilderd.
• 110 m² woonoppervlakte
• 4 kamers
• de tuin is op het Zuid-westen gelegen

€ 199.000,– k.k.
VRAAGPRIJS 

DE LIER
PERSIJNSTRAAT 53

 de ideale woning voor starters!! deze woning heeft 3 
 slaapkamers, mogelijkheid om 4 slaapkamers te creëren.

Midden in het centrum van de lier, 
genieten van de rust in je eigen, 
zonnige achtertuin! Het kan bij deze 
knusse woning, aan de Hoofdstraat 
35B, gebouwd in 2005!
• 53 m² woonoppervlakte
• 2 kamers
• ruime achtertuin (40 m²) gelegen op   
  het Noord-westen en door de grootte  
  van de tuin zeer zonnig

DE LIER
HOOFDSTRAAT 35 b

VRAAGPRIJS

€ 167.500,– k.k.

deze prachtig gelegen 2 onder 1 
kapwoning (2007) heeft een garage 
en een uitbouw aan de achterzijde. 
de woning kenmerkt zich door de 
“jaren 30 stijl” en is luxe afgewerkt. 
• 155 m² woonoppervlakte
• 5 kamers
• royale zonnige achtertuin, zuid-west    
  gelegen en aan het water  
• kindvriendelijk gelegen en toch dichtbij  
  het centrum van De Lier!

VRAAGPRIJS

IN PRIJS VERLAAGD!

€ 000.000,– k.k.  VRAAGPRIJS

€ 175.000,– k.k.

deze stijlvolle vrijstaande 6 kamer-
woning met garage en een riante 
kelderruimte (50 m²) is recent 
volledig gerenoveerd! 
• 225 m² woonoppervlakte
• diepe zonnige achtertuin, veel privacy

vraag naar de tekeningen van deze 
unieke mogelijkheid!!

€ 569.000,– k.k.
VRAAGPRIJS 

DE LIER
OuDEcAMPSwEG 29 A

 Bij aankoop van deze woning krijgt u er nu een nieuwe 
 badkamer en keuken gratis bij! 

 € 475.000,– k.k.
VRAAGPRIJS

€ 475.000,– k.k.

DE LIER
STRIJP 18

€ 175.000,– k.k. € 275.000,– k.k.
VANAF PRIJS VANAF PRIJS

DE LIER
VIOOL 87

DE LIER
bLEIJENbuRG 170



VERF 
BEHANG
RAAMDECORATIE 
GORDIJNEN 
VLOERBEDEKKING 

DECOKAY RDC WOONSFEER

Decokay RDC Woonsfeer de 

speciaalzaak op het gebied van 

woninginrichting. In een oogopslag 

kunt u alle mogelijkheden overzien en 

indien gewenst met behulp van onze 

deskundigen een weloverwogen keuze 

maken. 

Decokay RDC Woonsfeer biedt 

u toonaangevende trends tegen 

gunstige prijzen. 

EVEN  
VOORSTELLEN

VERF     BEHANG     RAAMDECORATIE     GORDIJNEN     VLOERBEDEKKING

Decokay RDC Woonsfeer B.V. Herenstraat 14, Rijswijk, tel. 070 41 50 092
rdcwoonsfeer.decokay.nl     facebook.com/decokayrdcwoonsfeer

Decokay RDC Woonideeën & Stofferingen, Leemidden 26, De Lier, tel. 0174 44 30 13
Vestiging alleen geopend op afspraak

TOT  
ZIENS BIJ 

DECOKAY RDC 
WOONSFEER! 

WILMA & 
RAYMOND

OPENINGSTIJDEN: 
MA: GESLOTEN
DI T/M VR: 9.30 - 17.30
ZA: 9.00 - 16.30

Scherpe tarieven voor het 
verzorgen van uw  

administratie en aangiften

Kerklaan 10  •  De Lier  •  06 - 23 59 71 98
www.rym-administratie.nl

Administratiekantoor voor bedrijven en particulieren
financiële administraties  •  (tussentijdse) rapportages  •  jaarrekeningen  •  salarisadministraties

 belastingaangiften  •  (fiscale) advisering  •  startersbegeleiding  •  detachering
 



DE LIER
ANTHuRIuM 47

te koop westland melior.nl
11

MAASDIJK
GEERbOS 12

€ 499.000,– k.k.
VRAAGPRIJS

waar vindt u het nog? een vrijstaan-
de woning gelegen op een perceel 
van 845 m² grond, met 2 keukens 
en 2 badkamers! Bovendien heeft 
u meer dan voldoende bergruimte, 
met een inpandige garage, een 
royale schuur en kasruimte.
• 150 m² woonoppervlakte
• 5 kamers
• heerlijk relaxen in de beschutte achter 
  tuin welke voldoende privacy biedt

dit 3-kamer hoekappartement 
(voorheen 4) ligt ideaal bij het 
centrum van naaldwijk! 
door de hoekligging kan je optimaal 
gebruik maken van je balkon aan de 
voorzijde.

• 66 m² woonoppervlakte
• 3 kamers
• actieve Vereniging van Eigenaren

€ 147.500,– k.k.
VRAAGPRIJS

NAALDwIJK
GERbERALAAN 69 

 VRAAGPRIJS

€ 175.000,– k.k.

Hierbij zijn o.a. de keuken vernieuwd, 
de badkamer verplaatst en vernieuwd 
en is de wand- en vloerafwerking
gedaan. zowel de voor- als de achter-
tuin zijn opnieuw aangelegd!
• 110 m² woonoppervlakte
• 4 kamers
• royale achtertuin Z-O gelegen

€ 349.000,– k.k.
VRAAGPRIJS 

MAASDIJK
MAASDIJK 37 A

Hier proeft u de sfeer nog van landelijk wonen en toch ben u met 
de auto zo in rotterdam of den Haag! 

 VRAAGPRIJS

€ 175.000,– k.k.€ 225.000,– k.k.
VRAAGPRIJS 

MAASDIJK
DE RuyTERSTRAAT 51

 deze perfect afgewerkte eengezinswoning kun je zo betrekken! 
 de woning is aan een rustige straat gelegen en in 2008 volledig    
 gemoderniseerd. 

taxatie&
melior
Een volledig gevalideerd 

taxatierapport nodig? 

€ 350,= inclusief btw!

bent u benieuwd naar de waarde van uw 
woning voor een eventuele verkoop? 

Vraag dan naar onze vrijblijvende en kosteloze 
verkoopofferte!

MAASSLuIS
PRINSENLAAN 8

VANAF PRIJS

€ 449.500,– k.k.

deze vrijstaande woning (perceel 872 m²) heeft alle facetten 
voor het landelijk wonen. kortgeleden volledig gerestyled!

MAASLAND                             
buRGERwEG 9

er is een nieuwe keuken geplaatst, de 
badkamer en het toilet op de 
begane grond zijn vernieuwd en er is 
een nieuwe schuur met carport. tevens 
is het schilderwerk volledig uitgevoerd!
• 125 m² woonoppervlakte
• de getoonde prijs is een “vanaf” prijs,  
  dit houdt in dat u op deze woning kunt  
  bieden vanaf € 449.500,- k.k

deze zeer royale, goed onderhouden 
eengezinswoning is gelegen in de 
rustige en kindvriendelijke woon-
wijk “zandevelt”. de woning heeft 
een fraai aangelegde achtertuin.  
• 115 m² woonoppervlakte
• 5 kamers
• diepe achtertuin, zon en schaduw N-O
• de getoonde prijs is een “vanaf” prijs,  
  dit houdt in dat u op deze woning kunt  
  bieden vanaf € 225.000,- k.k

€ 225.000,– k.k.
VANAF PRIJS

‘S-GRAVENZANDE
VERHuLSTLAAN 35

VRAAGPRIJS

€ 1.295.000,– k.k.

vrijheid, ruimte én volop 
mogelijkheden. 
deze zeer verzorgde woning 
biedt u 600m² woonopper-
vlakte op een perceel van 
2166m²!
Het gehele perceel heeft  
woonbestemming. 
Binnen deze bestemming zijn 
er mogelijkheden om wonen 
te combineren met werken.

• 600 m² woonoppervlakte
• 2.166m² perceeloppervlakte
• 14 kamers 
• zeer verzorgde en riante tuin rondom  
  de woning, sfeervolle veranda en  
  een luw gelegen overkapte patio. 

NAALDwIJK
VLIETwEG 12



 &verzekeringsnieuws meer oplossingen, minder zorgen, melior
12

De belangrijkste zaken die voor de zorgverzekering 
met ingang van 1 januari 2016 veranderen heb ik voor 
u op een rijtje gezet:

eigen risico
Het wettelijk verplichte eigen risico van de zorgver-
zekering stijgt volgend jaar van 375 naar 385 euro. 
Voor de meeste zorg uit het basispakket moet de 
verzekerde eerst het eigen risico betalen alvorens 
er een vergoeding komt, zoals ziekenhuiszorg. Voor 
bepaalde zorg, zoals een bezoek aan de huisarts, 
geldt dat niet. 

Basispakket
De vergoedingen vanuit het basispakket (waar ieder-
een recht op heeft) blijven het grootste deel hetzelf-
de. Er verdwijnt in elk geval niets uit het basispakket. 
Er zijn wel een aantal toevoegingen:
•  De eigen bijdrage voor gehoortoestellen voor 
    kinderen onder de 18 jaar wordt afgeschaft. Zij
    krijgen het hoortoestel direct vergoed van de 
    zorgverzekeraar
•  De sportarts wordt onderdeel van de dekking van 
    het basispakket. In Nederland ontstaan  jaarlijks 
    zo’n 4 miljoen blessures door sportactiviteiten. 
    Minister Schippers van Volksgezondheid vindt het   
    daarom hoog tijd dat ook sportgeneeskunde een 
    volwaardige plek krijgt binnen de gezondheidszorg. 
    Vanaf 2016 zullen bezoeken en behandelingen bij    
    de sportarts worden vergoed vanuit de basis-
    verzekering. 
•  Voorwaardelijke toelating van de behandeling: 
    Autologe Vet Transplantatie (AFT) bij borst-
    reconstructie. 

Kraamzorg blijft onderdeel van het basispakket. Met 
dit besluit heeft minister Schippers gehoor gegeven 
aan het advies van Zorginstituut Nederland (ZN). wel 
wil de minister onderzoeken of de kraamzorg op een 
effectievere manier kan worden ingericht. Zo moe-
ten er bijvoorbeeld niet meer uren aan kraamzorg 
worden gebruikt dan noodzakelijk, en moet een deel 
van de zorg, waar mogelijk, worden uitbesteed aan 
het sociale netwerk van de ouders.

inkomensafhankelijke bijdrage
De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgver-
zekeringswet die door de werkgever wordt ingehou-
den, daalt in 2016 van 6,95 naar 6,75 procent. Voor 
zelfstandige ondernemers, zzp’ers en gepensioneer-
den stijgt deze bijdrage van 4,85 naar 5,50 procent.

wilt u zich verdiepen in zorgverzekeringen en advies 
over het switchen van verzekeraar, neem dan gerust 
contact met ons op voor een adviesgesprek.
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TIP: wilt u een vrijblijvend voorstel 
ontvangen van Gerard? Mail naar 
Gerard@melior.nl

“De huizenmarkt zit weer in de lift   
   en de huizenprijzen stijgen”
……u hoort het waarschijnlijk 
continue bij de diverse 
media, op verjaardagen of op 
uw werk...maar is dit ook zo? 
of zijn deze stijgingen sterk 
afhankelijk van regio en type 
huis? wij zetten de feiten voor 
u op een rijtje:

tips&
melior

&makalaardijnieuws

zorgverzekering 2016
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Het is interessant om te zien dat de verschillen tussen regio’s die vlak bij elkaar liggen, 
toch aanzienlijk kunnen zijn. 
waar we in het westland te maken hebben met een gemiddelde prijsstijging van 4%, 
hebben onze buren het in Den Haag, Delft e.o. nog duidelijk lastiger, met een 
gemiddelde prijsdaling van 0,9% en 3,2%. 
Dit verschil zie je ook in Limburg, waar het zuiden een prijsdaling doormaakt en in 
het noorden een woning weer beter verkocht wordt.

Voor het westland kunnen we dus concluderen dat we inderdaad in de lift zitten!
uiteraard blijft een goede verkooprijs afhankelijk van de presentatie van de woning. 
Hiervoor bent u bij melior aan het juiste adres!

De professionele verkoopbrochure van uw woning, de flexibele tijden qua 
bezichtigingen, het uitgebreide team wat voor u klaar staat op diverse vlakken en 
de goede locatie van het kantoor aan de Hoofdstraat:  melior biedt een complete 
dienstverlening.
Daarnaast kunt u zelf nog uw steentje bijdragen aan een goed verkoop resultaat. 
Een goede voorbereiding is het halve werk: een schoon en opgeruimd huis: ruim 
kleine spulletjes op, geef dat kozijn toch maar een likje verf en creëer ruimte!
u zult zien dat het terugkomt in een goede prijs en een snel verkoopresultaat!

Prijsstijgingen en dalingen 2015 t.o.v. 2014.

regio Zuid Holland  Stijging  Daling
westland    4,0%
Rotterdam    1,2%
Den Haag       0,9%
Delft e.o.       3,2%
Gouda     2,6%
Alphen aan den Rijn      2,1%
Leiden        2,0%
Gorkum    1,5%
Dordrecht    3,3%
De bollenstreek   6,2%

In de rest van Nederland zijn de verschillen soms nog groter!

Regio utrecht   1,2%
Regio Amsterdam   13,9%
Regio Zuid-Friesland  3,5%
Regio Noord-Friesland  8,3%
Regio Groningen   1,5%
Regio Overijssel      2,1%
Regio Lelystad   1,9%
Regio Noord-Drenthe  2,3%
Regio Zuid-Drenthe              0%
Regio Apeldoorn   2,4%
Regio breda    6,6% 
Regio Noord-Oost brabant     2,9%
Regio Zuid-Limburg      4,3%
Regio Noord-Limburg  2,1%
Regio Zeeuwse Eilanden  3,7%


