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Meer info op pagina 6 & 7!
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De deelnemende woningen zijn 
herkenbaar aan het open huis logo!

oPeN HuiS

oPeN
HuiSreeds 60% VerKocht!
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deze leuke starterswoning is netjes
onderhouden en gelegen in het 
centrum van de lier! sfeervolle 
woonkamer met een open keuken 
in de uitbouw. 

• 88 m² woonoppervlakte
• 4 kamers
• zonnige achtertuin, gelegen op het  
  Zuid-westen 

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

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
• royale zonnige achter- en zijtuin aan   
  het water, op het Zuiden gelegen

DE LIER
OOSTERLEE 40

VRAAGPRIJS

€ 499.000,– k.k.

DE LIER        BEZICHTIGING OP AFSPRAAK
EMMASTRAAT 4

IN PRIJS VERLAAGD!

€ 169.000,– k.k.

IN PRIJS VERLAAGD!

€ 149.500,– k.k.

DE LIER
KONINGIN WILHELMINASTRAAT 44

DE LIER
HOOFDSTRAAT 61 A

DE LIER
KAREL DOORMANLAAN 49

VRAAGPRIJS VRAAGPRIJS

€ 199.500,– 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? 

deze leuke eengezinswoning is ge-
legen nabij het centrum van de lier. 
Met een uitbouw aan de achterzijde 
en een vaste trap naar de zolderver-
dieping, biedt deze woning genoeg 
ruimte voor starters, voor een leuke 
prijs!
• 85 m² woonoppervlakte
• 4 kamers
• zonnige achtertuin, 14 m diep 

DE LIER
JAN VAN GALENSTRAAT 23

VRAAGPRIJS

€ 185.000,– k.k.

oPeN
HuiS

oPeN
HuiS

oPeN
HuiS

oPeN
HuiS

waar vind je dit nog? een woning met 
2 garages! en dan ook nog gelegen 
op 327 m² grond! daarnaast heeft de 
woning nog een extra kamer op de 
begane grond, ideaal te gebruiken als 
praktijkruimte of slaapkamer!
• 195 m² woonoppervlakte
• 6 kamers
• riante en zonnige achtertuin (95m²), 
  gelegen op het Noord-westen

BEZICHTIGING OP AFSPRAAK

oPeN
HuiS

deze 5-kamer bovenwoning is uniek 
gelegen, midden in het centrum van 
de lier! aan de voorzijde een prach-
tig uitzicht over de hoofdstraat en 
aan de achterzijde een ruim terras 
met zicht op de lee!
• 110 m² woonoppervlakte
• royaal dakterras (6m x 3.4m)
• laat u verrassen door de ruimte in 
  deze zeer goed onderhouden woning

 VRAAGPRIJS

€ 175.000,– k.k.

het appartement is v.v. een royale 
woonkamer met een prachtige luxe 
woonkeuken en heeft een eigen 
parkeerplaats in de onderliggende 
garage en een separate berging.
• 146 m² woonoppervlakte
• 4 kamers
• eigen terras 14 m² op het Oosten en  
  een gezamenlijk dakterras 

€ 399.000,– k.k
VRAAGPRIJS

DE LIER
ORANJEPLEIN 60

oPeN
HuiS

wilt u graag huren in het centrum 
van de lier? 
dit keurig afgewerkte appartement 
biedt u volop ruimte en licht.  
Uiteraard is er ook een eigen 
berging en parkeerplaats aanwezig. 
• 89 m² woonoppervlakte
• 3 kamers
• 2 terrassen 4,5 m² en 24,5 m²

DE LIER        BEZICHTIGING OP AFSPRAAKAK
HOOFDSTRAAT 109

HUURPRIJS

€ 1.050,– per mnd

riant en gelijkvloers wonen, midden in het centrum van de Lier. 
Bovendien heeft u uw eigen parkeerplaats in de garage! 

gelijkvloers wonen nabij het centrum 
van de lier? dat kan in deze moderne 
3 kamer benedenwoning met ruime 
achtertuin. een perfect instapmodel 
voor de jonge starter. tevens is dit 
drempelloze appartement zeer 
geschikt voor senioren.
• 70 m² woonoppervlakte
• 3 kamers
• achtertuin (29 m²) is gelegen op het    
  Noord-westen, middag- en avondzon!

DE LIER
JAN VERMEERPLEIN 29

VRAAGPRIJS

€ 195.000,– k.k.

oPeN
HuiS
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Contactgegevens

melior De Lier
Hoofdstraat 87
2678 CG De Lier
Telefoon 0174 - 54 06 54

www.melior.nl

facebook.com/meliormakelaar
twitter.com/meliormakelaar

Zaterdag 3 oktober 2015 staan onze verkopers weer paraat om 
potentiële kopers in hun woning rond te leiden. 
Voor onze verkopers is dit een spannende en drukke dag. 
Zij doen hun uiterste best om hun woning zo netjes en voordelig 
mogelijk te tonen aan geïnteresseerden en gaan op deze dag 
enthousiast aan de slag.

Voor ons als binnendienst medewerkers betekend een “Open Huis” 
ook behoorlijk wat voorbereiding om alles zo goed mogelijk voor 
onze klanten te regelen. 
Het aantal deelnemende woningen tijdens de Open Huizen Route ligt 
over het algemeen zo rond de 30 à 40 woningen. Wij zorgen ervoor 
dat de woningen extra aandacht in onze etalage krijgen en op de 
internet sites duidelijk vermeld staat  dat er een Open Huizen Route 
is.  De vermelding bij de deelnemende woning op internet en in onze 
etalage gebeurt al enkele weken van te voren.
Onze verkopers kunnen voor deze dag op ons kantoor extra brochures 
en formulieren verkrijgen om deze aan de geïnteresseerden  mee 
te kunnen geven. Tevens krijgt men een extra poster met de 
aankondiging van het Open Huis erop vermeld, zodat ook bij de 
woning goed zichtbaar is, dat deze vrij bezichtigd kan worden tijdens 
de Open Huizen Route.
De binnendienst medewerkers zorgen ervoor deze benodigde spullen 
ruim voor het Open Huis klaar te hebben zodat de verkopers deze 
tijdig kunnen ophalen op ons kantoor.

Op 3 oktober zijn wij zelf ook op kantoor aanwezig. Wij hebben al-
tijd even telefonisch contact met de verkopers, om te kijken hoe de 
dag verloopt. Ook staan wij klaar voor iedereen die nog wat meer 
vragen heeft, of wellicht wat zou willen weten over de hypotheek-
mogelijkheden.

U kunt van 11.00 tot 15.00 uur zonder afspraak binnen lopen bij de 
deelnemende woningen. De deelnemende woningen zijn te 
herkennen aan het “open huis” label in deze krant.
Wij wensen alle verkopers veel succes bij de Landelijke Open 
Huizen Route. 
En potentiële kopers? Kijk gauw in deze Thuis & melior of uw 
toekomstige woning er tussen staat en kom eens langs!

Veel plezier met deze 4e editie van thuis & melior!

Landelijke open Huizen 
route in aantocht, 
zaterdag 3 oktober!

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

2,25%

2,8%
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Hoe is melior bij jou bekend geworden?
In mijn vorige woning heb ik mijn hypotheek overgesloten. Ik zag toen wel eens jullie naam 
voorbij komen en heb contact opgenomen. Dat is toen goed verlopen, dus toen ik erna verhuisde 
ben ik wederom door melior geadviseerd over mijn hypotheek. Erna zijn ook de verzekeringen 
naar hen overgezet, zowel de particuliere verzekeringen alsook die van mijn bedrijf.

Waarom heb je voor melior gekozen?
Wat betreft de hypotheek speelde de rente ook zeker een rol. Ik kreeg een goede rente van hen 
aangeboden. Daarnaast kreeg ik een goede feedback, dus heb ik de indruk dat er goed naar me 
geluisterd wordt.

Wat betekent melior voor je?
Ik vind het prettig dat het een klein team is. Ik heb direct persoonlijk contact met ze en al mijn 
financiële zaken en verzekeringen zijn onder 1 dak geregeld. Daarnaast kan ik goed met ze 
sparren over ideeën en komen we ook altijd tot een oplossing.

Ben je tevreden over de gang van zaken?
Ja, ik ben positief daarover. Natuurlijk gaat er ook wel eens wat fout, maar dit wordt dan vervol-
gens ook weer opgelost. En dat vind ik belangrijk. Er is gewoon net wat extra inzet om het goed 
te regelen.

zou je melior aanbevelen bij anderen?
Ja, dat kan ik zeker! Zoals gezegd ben ik tevreden, dus dat kan ik een ander ook aanraden.

Klant aan het woord!

verzekeringen

en 

HypotHeek!
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 VRAAGPRIJS

€ 175.000,– k.k.

deze 6 meter brede eengezins-
woning is heerlijk rustig gelegen. 
sfeervolle grote voortuin, 2 dak-
kapellen en een moderne afwer-
king. dit de ideale woning voor een 
gezin wat meer ruimte zoekt!
• 137 m² woonoppervlakte
• 6 kamers
• door diepe achtertuin op N-W geschikt  
  voor zon en schaduwgenieters!

MAASSLUIS
PRINSENLAAN 8

VRAAGPRIJS

€ 299.000,– k.k.

ruime hoekwoning met een 
uitbouw en 2 dakkapellen. de woon-
kamer is v.v. een marmerenvloer 
met vloerverwarming. Moderne 
open woonkeuken.

• 100 m² woonoppervlakte
• 4 kamers
• zonnige en fraai aangelegde 
  achtertuin, gelegen op het Westen
• woning is v.v. zonnepanelen

DE LIER
MAROC 1

VRAAGPRIJS

Uniek gelegen 2 onder 1 kapwoning, 
op een perceel van 308m², met de 
zijtuin aan het water! de aange-
bouwde garage en uitbouw aan 
de zijkant, maken deze zeer ruime 
woning compleet!
• 155 m² woonoppervlakte
• 5 kamers
• de royale, fraai aangelegde achter– en  
   zijtuin met een breedte van 15 meter
   voor de middag- en avondzon

DE LIER
SCHOLEKSTER 20

VRAAGPRIJS

€ 424.000,– k.k. € 249.000,– k.k.

melior.nl
05

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.

dit 3 kamer appartement op de 2e etage heeft een eigen 
parkeerplaats én een grote garage.  

DE LIER                             
HOOFDSTRAAT 109 C

het appartement ligt in het centrum.
er is een lift aanwezig en het zonnige 
terras aan de hoofdstraat ligt op het 
zuiden georiënteerd.
• 80 m² woonoppervlakte
• 3 kamers
• zonnig gelegen terras, opp. 4,5m² 

op zoek naar een royale eengezins-
woning? neem eens een kijkje bij 
dit grotere type eengezinswoning! 
de woonkamer is v.v. een plavuizen-
vloer met vloerverwarming en er is 
een luxe badkamer.
• 125 m² woonoppervlakte
• 4 kamers
• zonnige en verzorgde achtertuin, 
  gelegen op het Zuid-oosten

IN PRIJS VERLAAGD!

€ 215.000,– k.k.

 DE LIER
 UIITERLIER 29

 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                     BEZICHTIGING OP AFSPRAAK
A.D. VOSSTRAAT 5

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

VANAF PRIJS

€ 325.000,– k.k.

oPeN
HuiS

oPeN
HuiS

oPeN
HuiS

oPeN
HuiS

oPeN
HuiS

MAASSLUIS
PRINSENLAAN 8

VRAAGPRIJS

€ 285.000,– k.k.

de luxe van een nieuwbouwwoning, maar u hoeft niet lang te 
wachten! en genoeg ruimte voor ieder gezin!  

DE LIER                             
PARKLAAN 51

deze woning is in 2007 opgeleverd.  
ruime en praktische achtertuin, waar 
u vanaf eind van de ochtend tot 
zonsondergang van de zon kunt 
genieten.
• 120 m² woonoppervlakte
• 4 kamers (mogelijkheid creëren 
  van 2 extra slaapkamers) 

oPeN
HuiS

oPeN
HuiS

 DE LIER
 OOSTERLEE 45
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TYPE C
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TYPE C
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TYPE C
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TYPE B
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TYPE B sp
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TYPE B
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TYPE B sp
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TYPE A

Bouwnr. 09
TYPE A sp

Bouwnr. 10
TYPE A

Bouwnr. 11
TYPE A sp
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TYPE A
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TYPE A sp
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TYPE A
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TYPE A
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TYPE A
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TYPE A sp
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Bestaande
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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
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Bouwnr. 24
TYPE C sp

Bouwnr. 15
TYPE A sp
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Situatiekaart

8 9

Woningtype A
met impressie tuin

Woningtype A, B en C

begane grond
Schaal 1:50
Bouwnummers
8 t/m 19 en 21 t/m 23

Alle woningtypen hebben een ruime woonkamer met een  
open keuken. Aan de achterzijde geeft een glazen schuifpui  
uitzicht op de ruime tuin. Onder de trap is een trapkast met 
veel bergruimte. Op de eerste verdieping heeft u 3 ruime  
slaapkamers en een royale badkamer. Op de zolderverdieping 
kunt u nog een 4e (slaap)kamer inrichten. 

Er is een woningtype (A) met twee varianten (B en c).  
De variaties zitten in de voorgevel en de zolderverdiepingen.  
Deze worden in deze brochure apart getoond.

Opties
Bij woningtype A kunt u op de zolderverdieping kiezen voor  
een dakkapel (meerprijs) waardoor u deze kamer lichter en 
ruimer maakt.













































































































    






























































































































































    


















































Fragment
gevel type B
begane grond
schaal 1:50

Bouwnummers
4, 5sp, 6 en 7sp

Fragment
gevel type C
begane grond
schaal 1:50

Bouwnummers
1, 2, 3, 20sp en 24sp

Bij bouwnummers
1, 4, 7, 8, 15, 16 en 24
is dit een eindgevel

Bij bouwnummer 3
is dit een eindgevel

Plattegronden

Entree

10 11

Woningtype A
zolderverdieping
Schaal 1:50
Bouwnummers
8 t/m 19 en 21 t/m 23






































































































    























































































































































    


















































Woningtype A, B en C
1e verdieping
Schaal 1:50
Bouwnummers
8 t/m 19 en 21 t/m 23

Fragment
gevel type B
1e verdieping
schaal 1:50

Bouwnummers
4, 5sp, 6 en 7sp

Fragment
gevel type C
1e verdieping
schaal 1:50

Bouwnummers
1, 2, 3, 20sp en 24sp

Bij bouwnummers
1, 4, 7, 8, 15, 16 en 24
is dit een eindgevel

Bij bouwnummer 3
is dit een eindgevel

Bij bouwnummers
8, 15 en 16 is  
dit een eindgevel

Plattegronden

10 11

Woningtype A
zolderverdieping
Schaal 1:50
Bouwnummers
8 t/m 19 en 21 t/m 23






































































































    























































































































































    


















































Woningtype A, B en C
1e verdieping
Schaal 1:50
Bouwnummers
8 t/m 19 en 21 t/m 23

Fragment
gevel type B
1e verdieping
schaal 1:50

Bouwnummers
4, 5sp, 6 en 7sp

Fragment
gevel type C
1e verdieping
schaal 1:50

Bouwnummers
1, 2, 3, 20sp en 24sp

Bij bouwnummers
1, 4, 7, 8, 15, 16 en 24
is dit een eindgevel

Bij bouwnummer 3
is dit een eindgevel

Bij bouwnummers
8, 15 en 16 is  
dit een eindgevel

Plattegronden

Kom zaterdag 3 oktober tussen 11.00 en 15.00 langs op het kantoor 
van melior voor meer informatie over dit prachtige nieuwbouwplan!

Wacht niet te lang want andere kopers hebben al in de gaten dat er iets moois ontstaat. Aan de 
leilinden woont u straks namelijk middenin de Hoofdstraat van de lier op de plaats van het 
gemeentekantoor en het politiebureau in een prachtige nieuwe woning met een tuin van ca. 
10 meter diep en een eigen achterom. Kiest u voor wonen aan het plein of aan het perron?
 Kom langs op 3 oktober bij melior en laat u informeren over de mogelijkheden!

U kunt vanzelfsprekend ook al eerder comtact opnemen met melior voor het maken van een 
afspraak. Meer informatie vindt u op onze website www.deleilinden.nl



Lierglas 55,5 x 49.indd   1 22-01-2010   15:42:58

Lierglas 55,5 x 49.indd   1 22-01-2010   15:42:58

Lierglas 55,5 x 49.indd   1 22-01-2010   15:42:58

Lierglas 55,5 x 49.indd   1 22-01-2010   15:42:58

Ruitschade? Sleutel kwijt of 
slotproblemen?

HET LEUKSTE ADRES 
VOOR WOONINSPIRATIE IS
VERNIEUWD KOM JE OOK?
Na een grondige verbouwing opent Lagerwerf Wonen de 
deuren van de vernieuwde winkel. Nog steeds vertrouwde 
gezichten, service en kwaliteit, maar in een nieuwe  
verrassende winkelbeleving. De heropening wordt feestelijk 
gevierd in de woonmaand oktober. 
Kom je ook? 

Arco Lagerwerf

ma: gesloten
di/wo/do: 09.30 - 17.30 uur
vr: 09.30 - 17.30 en 19.00 - 21.00 uur
za: 09.30 - 16.00 uur

Hoofdstraat 175
2678 CJ De Lier
t. 0174 51 35 89
info@lagerwerfwonen.nl
www.lagerwerfwonen.nl

LAGERWERF
EINDELIJK EENVOUDIG MOOI WONEN

*Geldig in de maand oktober. Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

Creatief woonadvies 
CADEAU  
45 min., op 2 en 3 oktober,  
aanmelden per mail/telefoon

Set kussens  
CADEAU  
bij aankoop  
van een bank*

3 rollen behang  
CADEAU  
bij aankoop  
van meubels*

 Accessoirepakket 
CADEAU 
bij aankoop van 
een karpet*

VERKOCHT&

melior VerKocht

VerKocht

VerKocht

VerKocht

VerKocht

VerKocht

tjalk 42 te schipluiden rosmolen 5 te de lier

chrysant 29 de lier oosterlee 19 te de lier  Platanenhof 18 te de lier Viool 7 te de lier



Zeer goed onderhouden, royale     
eengezinswoning met 2 eigen 
parkeerplaatsen voor de deur! 
het sanitair is in 2014 vernieuwd, 
er is een moderne keuken en de 
riante achtertuin is gelegen op 
het zuid-oosten!  
• 124 m² woonoppervlakte
• 5 kamers
• keurig betegelde achtertuin 

DE LIER
OOSTERLEE 28

VRAAGPRIJS

€ 349.000,– k.k.

te koop Westland melior.nl
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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. 

oPeN
HuiS

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.

oPeN
HuiS

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, 
  meerdere terrassen mogelijk!

DE LIER
BLEIJENBURG 170

VRAAGPRIJS

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
• 3 kamers
• open keuken met apart kookeiland

DE LIER
VIOOL 87

VRAAGPRIJS

€ 189.000,– k.k. € 289.000,– k.k.

oPeN
HuiS

oPeN
HuiS

oPeN
HuiS

IN PRIJS VERLAAGD!

€ 000.000,– k.k.  VRAAGPRIJS

€ 175.000,– k.k.

ruime lichte woonkamer met open 
keuken. 
Zowel de voor- als achterkant van 
de woning is voorzien van dakka-
pellen over de gehele breedte.
• 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.

oPeN
HuiS

deze stijvolle 2 onder 1 kapwoning 
is vrij gelegen en toch dicht bij het 
centrum van de lier. 

• 135 m² woonoppervlakte
• 5 kamers
• royale zonnige achtertuin, Z-O gelegen
• ruime garage 30 m² en grote oprit met  
  voldoende eigen parkeerruimte
• diverse afbouwpakketten beschikbaar!

DE LIER
HOOGWEG 13

VRAAGPRIJS

€ 375.000,– 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!

IN PRIJS VERLAAGD!

oPeN
HuiS

oPeN
HuiS

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

 Voor bezoekers tijdens de open huizen route: Bij aankoop van   
 deze woning krijgt u er nu een nieuwe badkamer gratis bij! 

oPeN
HuiS

 € 475.000,– k.k.

DE LIER
STRIJP 18



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
 



VRAAGPRIJS

€ 225.000,– k.k.

deze perfect afgewerkte 
eengezinswoning kun je zo 
betrekken! de woning is aan 
een rustige straat gelegen en 
in 2008 volledig gemoderni-
seerd. hierbij zijn o.a. de keu-
ken vernieuwd, de badkamer 
verplaatst en vernieuwd en is 
de wand- en vloerafwerking 
gedaan. Zowel de voor- als de 
achtertuin zijn opnieuw aan-
gelegd, dus het is inrichten en 
verhuizen! 
• 110 m² woonoppervlakte
• 4 kamers
• royale achtertuin Z-O gelegen, 
   met ruime stenen berging (3x3m)
• centraal gelegen

DE LIER
ANTHURIUM 47

te koop Westland melior.nl
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  MAASDIJK
DE RUYTERSTRAAT 51

‘S-GRAVENZANDE
VERHULSTLAAN 35

€ 239.500,– k.k.
VRAAGPRIJS

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, voor zon en schaduw, 
  gelegen op het noord-oosten

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

€ 249.500,– k.k.
VRAAGPRIJS

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

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! 

oPeN
 HuiS

oPeN
HuiS

oPeN
HuiS

oPeN
HuiS

‘S-GRAVENZANDE
VAN GOCHSTRAAT 18  

€ 249.500,– k.k.
VRAAGPRIJS

deze woning uit 2013 kunt u echt 
direct betrekken. Van de keuken tot 
de badkamer, vloeren en tuin: 
werkelijk alles is af! een leuke stijl 
en met de puntjes op de i.

• 116 m² woonoppervlakte
• 5 kamers
• zonnige en verzorgde achtertuin,
  46 m² op het Zuiden gelegen

 VRAAGPRIJS

€ 175.000,– k.k.

deze keurig onderhouden 2 onder 1 
kapwoning is gelegen op een perceel 
van 445 m² eigen grond en biedt 
tevens de mogelijkheid van gelijk-
vloers wonen, met een slaapkamer en 
badkamer op de begane grond.
• 119 m² woonoppervlakte
• 5 kamers

€ 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! 

oPeN
HuiS

oPeN
HuiS

 VRAAGPRIJS

€ 175.000,– k.k.€ 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! 

deze verzorgde eengezinswoning 
is prettig gelegen in de woonwijk 
“Zandevelt”, nabij het centrum van 
’s-gravenzande en dichtbij het 
strand!

• 110 m² woonoppervlakte
• 5 kamers
• 11 m diepe achtertuin, verzorgd en  
  gelegen op het  Oosten

‘S-GRAVENZANDE
BREDEROLAAN 21

VRAAGPRIJS

€ 239.000,– k.k.

oPeN
HuiS



 &verzekeringsnieuws meer oplossingen, minder zorgen, melior
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deze keer wil ik mijn column wijden aan het 
verzekeren van scooters.
in de praktijk kom ik nog wat zaken tegen die 
niet goed gaan. daarom hierbij een paar tips:

1.  
Verzeker jouw scooter op je eigen naam. Dit heeft als voor-
deel dat je tredes op gaat bouwen wanneer je schadevrij 
rijdt. Deze tredes kan je gebruiken als je een motor- of een 
autoverzekering gaat aanvragen.

2. 
Laat niet iemand die jonger is dan jij op je scooter rijden. 
Het kan wel, maar gaat fout wanneer deze persoon schade 
veroorzaakt met jouw scooter. Jouw verzekeraar gaat de 
schade vergoeden, maar komt vervolgens naar jou om de 
schade te verhalen. Dit is wel gemaximeerd tot een bedrag 
van  €5.000,=. 

3. 
Heb je alleen een WA-verzekering, die dus alleen in actie 
komt wanneer  jij iets fout doet, zorg er dan voor dat je 
aanvullend een verkeersrechtsbijstandverzekering afsluit. 
Als je dan wordt aangereden door een ander gaat de 
rechtsbijstandverzekering voor jou de schade verhalen op 
de tegenpartij. En dan gaat het niet alleen om schade aan je 
scooter, maar ook om letselschade.

4.
Koop je een nieuwe of bijna nieuwe scooter en je steekt al 
je zuurverdiende euro’s in dit pronkstuk, dan is het aan te 
raden om naast de WA-dekking de scooter ook tegen dief-
stal of aanrijding te verzekeren. Wel zijn de verzekeraars 
heel streng op beveiliging tegen diefstal. Zet je scooter dus 
altijd met een goedgekeurd slot op slot. Het liefst aan een 
vast object. 

5.
Raak je betrokken bij een ongeluk dan is dat natuurlijk 
schrikken. Probeer kalm te blijven. Dit valt niet mee, maar 
het valt te proberen. Kijk of er getuigen zijn en vraag hun 
contactgegevens. Ook is het slim om wat foto’s te maken 
van de situatie. Vul samen met de tegenpartij de voorkant 
van het schadeformulier in. Splits daarna het formulier en 
vul thuis of met behulp van je tussenpersoon de achterzijde 
in.

6.
Vind je dat je scooter te langzaam gaat, koop dan een 
motor. Besluit je toch de scooter aan te passen zodat hij niet 
meer standaard is en harder rijdt, dan heeft de verzekeraar  
bij schade  een verrassing voor jou in petto. In de voorwaar-
den heeft deze namelijk opgenomen dat je niet verzekerd 
bent wanneer de scooter niet meer voldoet aan de wette-
lijke eisen. Oftewel…de verzekeraar gaat de veroorzaakte 
schade op de tegenpartij vergoeden en op jou verhalen.

Wil je een goed voorstel voor het verzekeren van je 
scooter, maar ook voor andere zaken zoals auto, 
motor, e.d.? Neem dan gerust contact met mij op.
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TIP: Wilt u een vrijblijvend voorstel 
ontvangen van Gerard? Mail naar 
Gerard@melior.nl

“Historisch lage hypotheekrente”
#populairekreet, maar wat houdt het nou eigenlijk in?

als we naar de cijfers kijken, 
zijn we momenteel op het 
laagste niveau ooit. om een 
inzicht te geven in het verloop 
hypotheekrente hebben wij 
de rente van hypotheken voor 
5 jaar rentevast door de jaren 
heen op een rijtje gezet:

1975 9,5%
1980 13,5%
1985 8%
1990 9,5%
1995 8%
2000 5,5%
2005 4%
2010 4%
2015 2,0%

vastzetten van de rente.
Als u een hypotheekofferte aanvraagt, 
heeft u de keuze om de rente voor een 
bepaalde periode vast te zetten. Na deze 
periode krijgt u van de geldverstrekker 
een nieuw rentevoorstel, met de dan 
geldende rente. Omdat de rente nu 
-historisch gezien- erg laag is, is de kans 
groot dat de rente in de toekomst hoger 
ligt. Vandaar dat er nu veel wordt geko-
zen voor een langere rentevast periode.

De huidige rentestanden zijn als volgt:
obv NHG tarieven

5 jaar vast    2,0% 
10 jaar vast   2,5%
15 jaar vast  2,7%
20 jaar vast  2,8%
30 jaar vast  3,2%

In deze renteperiode staat de rente vast 
en weet u exact wat uw maandlasten 
zijn!

Maandelijkse lasten:
Wat heeft deze lage rente voor gevolgen 
voor mijn maandlasten?

Hieronder een voorbeeld van een annuï-
taire hypotheek van 150.000 en 200.000 
euro, op basis van 30 jarige looptijd, en 
20 jaar rentevast 2,8%. 
Bij een annuïtaire hypotheek betaalt 
u 1 maandbedrag; bestaande uit rente 
en aflossing. Je lost de hypotheek in de 
looptijd helemaal af.

Voor een hypotheek van €150.000,= 
betaalt u per maand: bruto € 620,= / 
netto € 510,= (rente én aflossing)

Voor een hypotheek van €200.000,= 
betaalt u per maand: bruto € 825,= / 
netto € 675,= (rente én aflossing)

Bruto en netto maandlasten.
De bank incasseert het bruto maand-
bedrag. Van de rente die u aan de bank 
betaalt, ontvangt u nog een deel terug 
van de belastingdienst. 
Het is mogelijk om deze teruggave per 
maand op uw rekening te krijgen. 

tips&
melior

&Hypotheeknieuws

Scooterverzekering
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Vincent Hijnen en Hans Ridder, de hypotheekadviseurs bij melior




