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Vanaf 1 juli 2015 
veranderen de NHG 
regels. Op pagina 12 
leest u welke gevolgen 
dit heeft.
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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 gelegen op 
  het Z-W, aan het water en beschikt ook 
  nog over een extra houten berging

een lichte woonkamer met open-
slaande deuren naar de achtertuin. 
een luxe badkamer, toilet en keuken
en een hele stoere jongenskamer op 
zolder!  Kom snel even kijken!   

• 104 m² woonoppervlakte
• 4 kamers
• ruime en zonnige achtertuin, 
   Z-O gelegen en met een stenen berging

deze prachtige 2 onder 1 kap 
woning (2003) met garage, zeer 
kindvriendelijk gelegen en toch op 
loopafstand van het centrum van 
de Lier
• 135 m² woonoppervlakte
• 5 kamers
• riante en zonnige achtertuin, Z-W gelegen
• garage met een oprit met parkeerruimte  
  voor 1 auto

DE LIER
STRIJP 18

DE LIER 
VAN HAEMSTEDESTRAAT 20

VRAAGPRIJS VRAAGPRIJS

€ 499.000,– k.k. € 229.500,– k.k.

deze bijzonder ruime eengezins-
woning is rustig gelegen aan de 
Oosterlee!! 

• 132 m² woonoppervlakte
• 5 kamers
• zonnige achtertuin, Z-W gelegen
• uitgebouwde keuken 
• er is eventueel een garagebox bij  
  deze woning te koop, gelegen aan de  
  Kerklaan 94D vraagprijs € 25.000,- k.k.

DE LIER
OOSTERLEE 3

VRAAGPRIJS

€ 225.000,– k.k.

Op zoek naar een starterswoning, 
welke je naar eigen smaak in kunt 
richten? de woning is geheel voor-
zien van kunststof kozijnen met 
dubbel glas, is rustig gelegen en 
direct opleverbaar.

• 75 m² woonoppervlakte
• 4 kamers
• een heerlijk ruime en zonnige 
  achtertuin, Z-O gelegen 

dit grotere type eengezinswoning 
aan de uitterlier is ideaal voor 
iedereen die een woning naar zijn 
eigen smaak wil maken!

• 125 m² woonoppervlakte
• 4 kamers
• royale, zonnige achtertuin, Z-O gelegen
• diverse afbouw pakketten beschikbaar! 

DE LIER
UITTERLIER 55

VRAAGPRIJS

€ 199.000,– k.k.

Vanuit je woonkamer een prachtig 
uitzicht over de Lee! deze riante 
woning met garage heeft het!  

• 150 m² woonoppervlakte
• 5 kamers
• keurig aangelegde achtertuin, N-W  
  gelegen
• 2 ruime dakterrassen
• parkeergelegenheid voor 2 auto’s

een weids uitzicht, een 
vlonder aan een prachtig viswater, 
een ruim perceel 872 m², volop 
privacy. Kortom, deze vrijstaande 
woning heeft alle facetten voor het 
landelijk wonen!
• 125 m² woonoppervlakte
• 4 kamers
• royale tuin rondom de woning, veel
  privacy

DE LIER
WATERMOLEN 11

MAASLAND
BURGERWEG 9

VRAAGPRIJS VRAAGPRIJS

DE LIER
KONINGIN JULIANALAAN 18

VRAAGPRIJS

€ 219.000,– k.k.

Prachtige vrijstaande woning met 
garage gelegen op 785 m² grond in 
het buitengebied van de Lier. met 
mogelijkheid om het naastgelegen 
perceel (325m²) erbij te kopen. de 
totale perceelsgrootte zou hiermee 
kunnen komen op 1110 m². 
• 105 m² woonoppervlakte
• 5 kamers
• zonnige achtertuin, Z-W gelegen

DE LIER
HOEFWEG 8 A

VRAAGPRIJS

€ 375.000,– k.k. € 299.000,– k.k. € 475.000,– k.k.

DE LIER
KONINGIN BEATRIXSTRAAT 12

IN PRIJS VERLAAGD!

€ 359.000,– k.k.

OPEN
HUIS

OPEN
HUIS

OPEN
HUIS

OPEN
HUIS

OPEN
HUIS

OPEN
HUIS

IN PRIJS VERLAAGD!

€ 179.000,– k.k.

OPEN
HUIS

OPEN
HUIS

OPEN
HUIS

DE LIER
KONINGIN WILHELMINASTRAAT 44

€ 155.000,– k.k.
VRAAGPRIJS

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 

OPEN
HUIS

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 achtertuin (120 m²),     
  N-W gelegen
• vrijstaande garage (5.90m - 3.15m)

OPEN
HUIS

DE LIER
JAN EVERTSENSTRAAT 7

VRAAGPRIJS

€ 299.000,– k.k.

DE LIER
KIJCKERWEG 81

€ 299.000,– k.k.
VRAAGPRIJS

authentiek, maar toch modern! In 
2011 is deze 2 onder 1 kapwoning 
volledig gerenoveerd en uitgbouwd. 
Hier is het genieten van de perfecte 
afwerking en voorzieningen, met 
behoud van de authentieke sfeer.

• 115 m² woonoppervlakte
• 4 kamers en een zolderruimte
• modern aangelegde zonnige tuin (Z)

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

Een huis verkopen blijft een spannende aangelegenheid. Of u 
nu gelijkvloers wilt gaan wonen.. een nieuwe baan krijgt in een 
andere omgeving…of..u heeft nu een leuk huis, maar het is 
te klein….zou een ander huis wel net zo goed kunnen bevallen? 
Achter elke woning schuilt een ander verhaal en dat maakt dit vak 
zo leuk. Het is mensenwerk en zo voelen wij dat ook. Daarom 
besteden wij aan elke presentatie maximale aandacht. Bekijkt u 
onze professionele brochures maar eens: duidelijke foto’s, prak-
tische plattegronden en specifieke informatie over elke woning.
Uiteraard kunt u, als verkoper, ook uw steentje bijdragen. Zorg 
ervoor dat uw woning er top uitziet voordat de verkoop begint.  
U zult merken dat het meewerkt aan een snellere verkooptijd, 
dus minder zorgen!

landelijke Open huizen route
Op zaterdag 28 maart stellen veel eigenaren hun woning open, 
zodat u zich eens rustig kunt oriënteren op de woningmarkt. U 
kunt van 11.00 tot 15.00 uur zonder afspraak binnen lopen bij de 
deelnemende woningen.

Laat u wel van tevoren adviseren wat u eigenlijk te besteden 
heeft, zodat u goed geïnformeerd op pad kan. Het voorkomt 
teleurstellingen, als u denkt het huis van uw dromen gevonden 
te hebben, maar het financiële plaatje pakt anders uit. Maak de 
komende weken eens een afspraak met een van onze hypotheek-
adviseurs. Zij rekenen u graag voor wat uw mogelijkheden zijn!

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!

Verhuiskriebels!
Elk voorjaar merken we het…iedereen 
heeft zin om er op uit te trekken! Dit 
voorjaar kunnen we zelfs spreken van echte 
verhuiskriebels! Er staan veel bezichtigingen 
in de agenda’s en ook onze hypotheek-
adviseurs hebben het druk. Woningen 
worden weer sneller verkocht en regelmatig 
zijn er al weer meerdere kopers voor een 
woning.  Kortom: de markt is volop in 
beweging en daar doen wij actief aan mee.
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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

2,5%

3,1%

46% 
van alle kopers 

in 2014 in de lier 
waren jonger 

dan 30!



“Onze woning in 3 weken verkocht!”

WELKE KLEUR PAST BIJ JOU? 

* Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

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

Bezoek 
onze Trenddag 

zaterdag 
28 maart

Basic fris Perfect blauw Speels pastel

In maart staat kleur  
centraal in onze winkel!

Wij presenteren dé kleurtrends  
voor 2015 en geven je  

persoonlijk kleuradvies.  

Gedurende deze periode  
krijg je bij je aankoop een  

accessoirepakket cadeau*.

Bezoek 28 maart onze 
Trenddag met o.a.:  

inspirerende trendpresentaties,  
een persoonlijke kleurtest  

en een leuke attentie!

&klanten meer oplossingen, minder zorgen, melior
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Een huis verkopen doe je niet zo vaak in je leven, althans wij niet. Maar na  35 jaar wilden we van 

eengezinswoning naar een appartement verhuizen. Dus moest onze woning verkocht worden. 

Maar hoe pak je zo’n verkoop aan? Als onervaren verkopers waren we er snel uit dat de hulp 
van een makelaar nodig was. Door de  goede ervaringen van onze zoon met melior 
was het logisch dat wij bij hen terecht kwamen. In het eerste contact  werden de inhoud 
en de kosten van hun bemiddeling helder uitgelegd. Ook het advies met betrekking 
tot een reële  vraagprijs sprak ons erg aan. Genoeg redenen om melior
bij de verkoop van ons huis te betrekken. 

Tijdens het gehele verkoopproces bleek melior een 
betrouwbare partner te zijn. Het hele team was 
betrokken, alle toezeggingen werden op tijd 
nagekomen en men bood een uitstekende service. 
Daarnaast kregen wij bij de onderhandelingen 
met de koper deskundige adviezen. 
Met als klap op de vuurpijl de verkoop van 
onze woning in drie weken!!!  
Ook de verdere afhandeling verliep prima. 
Kortom wat kan je als opdrachtgever 
nog meer wensen?  Het spreekt voor 
zich dat wij melior van harte 
bij anderen aanbevelen.

WELKE KLEUR PAST BIJ JOU? 

* Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

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

Bezoek 
onze Trenddag 

zaterdag 
28 maart

Basic fris Perfect blauw Speels pastel

In maart staat kleur  
centraal in onze winkel!

Wij presenteren dé kleurtrends  
voor 2015 en geven je  

persoonlijk kleuradvies.  

Gedurende deze periode  
krijg je bij je aankoop een  

accessoirepakket cadeau*.

Bezoek 28 maart onze 
Trenddag met o.a.:  

inspirerende trendpresentaties,  
een persoonlijke kleurtest  

en een leuke attentie!
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deze verrassend ruime 4 kamer-
woning is gelegen in een 
kindvriendelijk hofje, op loopaf-
stand van het centrum. een leuke 
woning, voor een scherpe prijs!
• 90 m² woonoppervlakte
• 4 kamers
• zonnige achtertuin, Z-O gelegen
• oplevering per direct

Leuke hoekwoning, nabij het 
centrum van de Lier, met nokverho-
ging. de woonkamer is heerlijk licht 
en er is een praktische bijkeuken. 
Luxe badkamer op de 1e verdieping 
met separaat toilet. 
• 98 m² woonoppervlakte
• 4 kamers
• zonnige achtertuin, Z-W gelegen met    
  extra ruime berging aan de achterzijde

DE LIER
PLATANENHOF 18

DE LIER
OOSTERSTRAAT 19

 VRAAGPRIJS VRAAGPRIJS VRAAGPRIJS

€ 175.000,– k.k. € 197.500,– k.k. € 197.500,– k.k.

Leuke, scherp geprijsde, 3-kamer 
maisonnette woning op de 1ste en 
2e etage. de woning is zeer netjes 
afgewerkt en heeft een terras aan 
de achterzijde. 
• 75 m² woonoppervlakte
• 3 kamers
• het balkon aan de achterzijde van de   
  woning is gelegen op het  Z-O

DE LIER
REIGERLAAN 85 A

MAASSLUIS
PRINSENLAAN 8

VRAAGPRIJS VRAAGPRIJS

€ 242.500,– k.k.€ 175.000,– k.k.

Prachtig wonen langs het water, in 
appartementencomplex Parkstaete! 
Vanuit dit appartement heeft u een 
geweldig uitzicht over de water-
partij aan de achterzijde. 
• 100 m² woonoppervlakte
• 3 kamers
• ruim en zonnig terras op het zuiden  
  gelegen. Tot in de avond genieten
  van het zonnetje!

DE LIER
PARKLAAN 12

VRAAGPRIJS

€ 298.000,– k.k.

deze 3-laagse hoekwoning heeft 
een luxe keuken en openslaande 
deuren naar de achtertuin en op de 
2e verdieping een heerlijk dakterras
van ca. 23 m²!

• 102 m² woonoppervlakte
• 5 kamers
• zonnige achtertuin N-W gelegen, door     
  de hoekligging is de zon in de middag  
  en de avond aanwezig!

deze 2 onder 1 kapwoning is gele-
gen op een perceel van 224 m², in 
de zeer kindvriendelijke wijk molen-
sloot-West en toch op loop-afstand 
van het centrum van de Lier.

• 150 m² woonoppervlakte
• 5 kamers
• achtertuin, ca 63 m², N-W gelegen
• riant dakterras op de 2e etage 30 m²

DE LIER
EIKENHOF 1

DE LIER
ROSMOLEN 5

VRAAGPRIJS VRAAGPRIJS

deze 6 kamer woning is gelegen op 
een heerlijke rustige en groene plek 
aan de singel. een grote uitbouw 
voor de keuken en 2 dakkapellen 
zorgen voor voldoende ruimte!

• 133 m² woonoppervlakte
• 6 kamers
• achtertuin N-W gelegen, dus goed 
  voor de middag- en avondzon

DE LIER
VAN RHEEDESINGEL 15

VRAAGPRIJS

€ 259.000,– k.k. € 237.500,– k.k. € 419.000,– k.k.

melior.nl
05

de woning heeft een ruime woonkamer 
met open haard en is goed onderhou-
den. 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.

een buitenkansje! een net afgewerkte eengezinswoning, 
gelegen in de geliefde muziekbuurt! Kom gerust eens kijken.   

DE LIER                             
TUBA 74

deze woning is gelegen in een zeer 
kindvriendelijke wijk en heeft een 
ruime en lichte woonkeuken en een 
moderne badkamer met ligbad.
• 105 m² woonoppervlakte
• 4 kamers
• zonnige achtertuin, 40 m²,  op het 
  zuiden gelegen en keurig aangelegd

OPEN
HUIS

OPEN
HUIS

OPEN
HUIS

OPEN
HUIS

OPEN
HUIS

OPEN
HUIS

OPEN
HUIS

OPEN
HUIS

OPEN
HUIS

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
• de royale, fraai aangelegde achter– en  
  zijtuin met een breedte van 15 meter

OPEN
HUIS

IN PRIJS VERLAAGD!

€ 424.000,– k.k.

DE LIER
SCHOLEKSTER 20
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tips&
melior

TIP: Het kantoor van melior  
is op 28 maart van 11.00 tot 
15.30 uur geopend.
De makelaars en hypotheek-
adviseurs zijn beschikbaar 
voor vragen en uitgebreide 
informatie.

TIP: Gebruik de woningplatte-
gronden in de brochure om 
een goed beeld te krijgen 
van de woonruimte.

TIP: Leuk huis gezien? Laat 
melior vrijblijvend de maand-
lasten voor u berekenen!

Hypotheekmogelijkheden:

Om te bepalen in welke prijs-

klasse u woningen kunt gaan 

bekijken, is het verstandig om 

vooraf uw financiele mogelijk-

heden te bespreken met een 

van de hypotheekadviseurs  

van melior!

In 30 minuten heeft u volledig 

inzicht in uw mogelijkheden!

Stap 1:
Bepaal uw 
prijsklasse

Laat één van de adviseurs van 
melior uw financiele 

mogelijkheden berekenen.

Stap 2:
Oriënteren op 

de woningmarkt
Tijdens het open huis kunt u 

de woningen in uw prijsklasse 
zonder afspraak 

bezichtigen.

Stap 3:
Koop uw 

droomwoning
en laat uw hypotheek verzorgen 

door melior en profiteer van 
de scherpste rente!

Op zaterdag 28 maart vindt de landelijke Open Huizen rOute plaats. 
Hoe werkt zo’n dag eigenlijk? Wij zetten de belangrijkste punten voor u op een rij:

 • u kunt de deelnemende woningen zonder afspraak bezichtigen van 11.00 tot 15.00 uur

 • u kunt de woningen herkennen aan het “open huis” label           in deze krant

 • alle woningen zijn ook te vinden op melior.nl

 • de eigenaar van de woning leidt u die dag rond

 • u ontvangt een uitgebreide brochure bij elke woning

 • na een bezoek aan een woning wordt uw telefoonnummer gevraagd, 

    zodat de makelaar na deze dag contact met u kan opnemen om uw 

    mening over deze woning te vragen.

dé uitgelezen mogelijkheid om uzelf te oriënteren op de woningmarkt!

open
huis
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Ruitschade? Sleutel kwijt of 
slotproblemen?

MOOISTE APPARTEMENT VAN DE LIER!Houdt u van De Lier, wilt u in dit prachti ge 
dorpje oud worden, genieten van rust, ruim-
te, Hollandse luchten en opti maal woonge-
not én -gemak? Dan is het nu de hoogste ti jd 
dat u kennismaakt met het adres Ambachts-
werf 30. Al drie jaar wacht dit Doorzon-TOP-
appartement op een koper, die per direct 
dit schitt erende en reeds volledig sti jlvol 
ingerichte appartement kan betrekken.

Iemand die uit eigen ervaring weet hoe fi jn het 
is om te wonen in een dergelijk Doorzon-TOP-
appartement is Agatha Stolze van der Marel. 
Samen met haar man Johan Stolze streek ze 
in augustus 2012 neer in het authenti eke en 
gezellige centrum van De Lier, met vanuit haar 
woning een fenomenaal uitzicht op het rusti g 
voortkabbelende riviertje De Lee. Hun naastge-
legen woning is min of meer een spiegel van het 
nu te koop staande Doorzon-TOP-appartement. 
“Dit is een woning die je moet zien, voelen en 
ervaren”,  zegt Agatha, gezeten op haar favoriete 
balkon aan de zuidzijde. “Staand op de brug 
over De Lee zag ik eerst niet hoe fi jn en ruim het 
is; mijn beeld klopte eenvoudigweg niet met de 
werkelijkheid. Na een bezichti ging was ik echter 
meteen dolenthousiast. Mijn man had hetzelfde. 
In eerste instanti e hield hij de boot af, tot hij 
het had gezien. Binnen een uur wisten we: hier 
kúnnen en gáán we – als het ons gegeven mag 
worden natuurlijk – samen oud worden.”

Zorg- en levensloopbestendig
Oud worden in dit Doorzon-TOP-appartement 
kán ook, want Ambachtswerf 30 is opti maal 
zorg- en levensloopbestendig, zoals dat heet. 
Zo zijn deuren en sanitaire voorzieningen extra 
breed, is het appartement voorzien van de 
modernste domoti catoepassingen en is alles 
gelijkvloers (volledig ‘natuursteenlook’). Door-
dat de plafondhoogte maar liefst 3.00 meter 
bedraagt, is het gevoel voor ruimte lett erlijk 
enorm. Bijzonder is ook de eigen lift stop op 
de derde verdieping. Natuurlijk beschikken de 
bewoners over eigen overdekte en afgesloten 
parkeerplaatsen voor zowel auto als fi etsen.

Balkons en dakterras
Naast binnen is het ook buiten meer dan 
uitstekend toeven op Ambachtswerf 30. Het 

appartement heeft  twee balkons, op de zuid- en 
noorzijde, maar ook een zeer ruim dakterras op 
het oosten. Naast dat het buiten – tot laat en 
ook heel vroeg in het jaar! –heerlijk toeven is, is 
ook het uitzicht telkens spectaculair en verras-
send! 
Dit Doorzon-TOP-appartement is uitermate 
geschikt voor 55+-relati es.  

Nu in prijs verlaagd 

tot € 699.000,00 k.k.

Doorzon-TOP-appartement aan De Lee: voor nu én later

Bezichti ging

Wilt u dit prachti ge Doorzon-TOP-
appartement bezichti gen? Dat kan alti jd 
als het ú uitkomt. Neem contact op met 
Marjolein Ronday van Santen & Gasille 
Makelaars in De Lier (0174-511300) of 
bel rechtstreeks met projectontwikkelaar 
Dirk den Hoed op 06-54914115. 

Diapresentati e Ambachtswerf 30 
op internet

Wilt u een diapresentati e bekijken van 
het Doorzon-TOP-appartement Am-
bachtswerf 30? Ga dan naar www.funda.
nl en zoek onder kenmerk Ambachtwerf 
30 De Lier óf ga naar het YouTube-kanaal 
van De Lierenaar (via htt p://www.uitge-

verijwestmedia.nl/de-lierenaar/).

Doorzon-TOP-appartement
 Ambachtswerf 30 in het kort:

• Ideaal voor 55+-koppel
• Voor nu én voor later (opti maal zorg- 

en levensloopbestendig)
• Dagrond fantasti sch uitzicht over De 

Lier
• Zeer licht, zonnig en ruimtelijk ap-

partement
• Woning voorbereid op toekomst
• Opti maal woongemak en –genot via 

domoti ca verlichti ngssysteem
• Volledige ‘natuursteenlook’tegelvloer
• Gehele woning vloerverwarming
• Plafondhoogte 3.00 meter
• Moderne badkamer met toilet, dub-

bele wastafel en ruime inloopdouche
• Apart toilet met fonteintje
• Eigen lift stop op 3e etage (lift type 

brancardlift )
• Afgesloten overdekte parkeerplaats 

voor auto
• 2 balkons en 1 groot terras
• Gezamenlijke fi etsenstalling, 2 fi etsen 

per appartement
• Gezamenlijke en gescheiden afvalcon-

tainers in afzonderlijke ruimte
• Eigen berging/kantoor op 3e verdie-

ping
• Mogelijkheid op terras voor opslag-

ruimte van circa 4 x 1,5 meter (voor 
bijv. terrasspullen)

Ambachtswerf 30 in De Lier

Voor meer informati e:

Santen & Gasille makelaars
Vesti ging De Lier
Marjolein Ronday
Oude Liermolenweg 1
2678 MN De Lier
0174-297741
delier@santen-gasille.nl
Of:
Dirk den Hoed: 06-54914115

Houdt u van De Lier, wilt u in dit prachtige dorpje oud worden, genieten van rust, ruimte, 
Hollandse luchten en optimaal woongenot én -gemak? 

Dan is het nu de hoogste tijd dat u kennismaakt met het adres Ambachtswerf 30. 
Dit Doorzon-Top-Appartement zoekt een koper, die per direct dit schitterende en zeer ruime 

(157m²) en reeds volledig stijlvol ingerichte appartement kan betrekken. 

Ambachtswerf 30 te De Lier

• 2 balkons en 1 groot terras
• Plafondhoogte 3.00 meter
• Gehele woning vloerverwarming
• Volledige ‘natuursteenlook’ tegelvloer
• Apart toilet met fonteintje
• Eigen lift stop op 3e etage (lift type brancardlift)
• Eigen berging/kantoor op 3e verdieping
• Afgesloten overdekte parkeerplaats voor auto
• Optimaal woongemak en –genot via domotica verlichtingssysteem
• Moderne badkamer met toilet, dubbele wastafel en ruime inloopdouche
• Ideaal voor 55+ koppel, voor nu én voor later (optimaal levensloopbestendig)
• Dagrond fantastisch uitzicht over De Lier; zeer licht, zonnig en ruimtelijk appartement
• Gezamenlijke fietsenstalling, 2 fietsen per appartement
• Gezamenlijke en gescheiden afvalcontainers in afzonderlijke ruimte
• Mogelijkheid op terras voor opslagruimte van circa 4 x 1,5 meter (voor bijv. terrasspullen)
• Bij aankoop van dit appartement is inkoop van uw huidige woning bespreekbaar.

Nu in prijs verlaagd!   € 699.000,= k.k.

Houdt u van De Lier, wilt u in dit prachti ge 
dorpje oud worden, genieten van rust, ruim-
te, Hollandse luchten en opti maal woonge-
not én -gemak? Dan is het nu de hoogste ti jd 
dat u kennismaakt met het adres Ambachts-
werf 30. Al drie jaar wacht dit Doorzon-TOP-
appartement op een koper, die per direct 
dit schitt erende en reeds volledig sti jlvol 
ingerichte appartement kan betrekken.

Iemand die uit eigen ervaring weet hoe fi jn het 
is om te wonen in een dergelijk Doorzon-TOP-
appartement is Agatha Stolze van der Marel. 
Samen met haar man Johan Stolze streek ze 
in augustus 2012 neer in het authenti eke en 
gezellige centrum van De Lier, met vanuit haar 
woning een fenomenaal uitzicht op het rusti g 
voortkabbelende riviertje De Lee. Hun naastge-
legen woning is min of meer een spiegel van het 
nu te koop staande Doorzon-TOP-appartement. 
“Dit is een woning die je moet zien, voelen en 
ervaren”,  zegt Agatha, gezeten op haar favoriete 
balkon aan de zuidzijde. “Staand op de brug 
over De Lee zag ik eerst niet hoe fi jn en ruim het 
is; mijn beeld klopte eenvoudigweg niet met de 
werkelijkheid. Na een bezichti ging was ik echter 
meteen dolenthousiast. Mijn man had hetzelfde. 
In eerste instanti e hield hij de boot af, tot hij 
het had gezien. Binnen een uur wisten we: hier 
kúnnen en gáán we – als het ons gegeven mag 
worden natuurlijk – samen oud worden.”
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Hoofdstraat 87
2678 CG  De Lier
0174-540654
delier@melior.nl

melior

Wilt u meer informatie of deze woning bezichtigen? Neem contact op met 
een van de onderstaande partijen:

Dirk den Hoed

06-54914115

OPEN
huIS

Kom deze woning zonder 
afspraak bezichtigen!

Zaterdag 28 maart 
11.00 - 15.00 uur

Bekijk alle foto’s op Funda.nl

VERKOCHT&

melior VerKOCHt

VerKOCHt

VerKOCHt

VerKOCHt

VerKOCHt

VerKOCHt

anemoon 29 te de Lier tuindersweg 30 B te maasdijk

Heimond 12 te de Lier Kerklaan 55 te de Lier Hofzicht 10 te de Lier markenborgh 27 te de Lier



VRAAGPRIJS

€ 199.000,– k.k.

deze 6 meter brede eengezins-
woning is heerlijk rustig gelegen. 
Sfeervolle, grote voortuin, 2 dakka-
pellen en een moderne afwerking, 
dan is 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!

DE LIER
OOSTERLEE 45

VRAAGPRIJS

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 balkon op het zuid-oosten met 
uitzicht over het Oranjeplein.
• 100 m² woonoppervlakte
• 3 kamers
• zonnig balkon op het Z-O gelegen

DE LIER
HOOFDSTRAAT 64 E

VRAAGPRIJS

€ 199.000,– k.k.€ 349.000,– k.k.

ruime en luxe afgewerkte, gescha-
kelde woning, gelegen in de kind-
vriendelijke wijk molensloot-West. 
Op de begane grond is het woonge-
deelte, een inpandige garage en een 
oprit voor 2 auto’s!
• 150 m² woonoppervlakte
• 5 kamers
• de zonnige achtertuin en dakterras zijn  
  gelegen op het Z-O 

DE LIER
ROSMOLEN 12

VRAAGPRIJS

€ 349.000,– k.k.

deze starterswoning is aantrekkelijk 
geprijsd en ligt heerlijk dichtbij het 
centrum. Je moet hier wel aan de slag, 
maar dan heb je wel een hele leuke 
woning!

• 60 m² woonoppervlakte
• 4 kamers
• royale, zonnige achtertuin, Z-W gelegen
• v.v. kunststof kozijnen met dubbel glas

DE LIER
JAN VAN GALENSTRAAT 16

IN PRIJS VERLAAGD!

€ 149.000,– k.k.

DE LIER
HOOFDSTRAAT 62 C

VRAAGPRIJS

€ 150.000,– k.k.

een uitgebouwde woonkamer, een 
keurig aangelegde achtertuin en 2 
dakkapelen! daarbij genomen dat 
dit het bredere type woning in de 
Vogelwijk is...... kortom: zeker een 
bezichtiging waard!
• 131 m² woonoppervlakte
• 6 kamers
• de achtertuin is zonnig gelegen, op 
  het Z-W en keurig aangelegd

DE LIER
REIGERLAAN 105

VRAAGPRIJS

€ 259.000,– k.k.

de ideale woning voor 
starters! 
deze woning heeft 3 slaap-
kamers, (mogelijkheid voor 
4) en een verrassend ruime, 
lichte woonkamer.
• 110 m² woonoppervlakte
• 4 kamers 
• ruime en lichte woonkamer 
• moderne u-vormige keuken 
  met inbouw-apparatuur
• de woning is v.v. hardhouten 
  kozijnen met dubbelglas
• zowel de voor- als achterzijde 
  van de woning is voorzien van dak
  kapellen over de gehele breedte
• de tuin is op het Zuid-westen 
  gelegen

DE LIER
PERSIJNSTRAAT 53

te koop westland melior.nl
09

DE LIER
OOSTERLEE 19

€ 249.000,– k.k.
IN PRIJS VERLAAGD!

OPEN
HUIS

OPEN
HUIS

OPEN
HUIS

OPEN
HUIS

Lekker wonen in het centrum van 
de Lier! even snel een boodschap 
doen, afspreken met vrienden bij 
de terrasjes of op je eigen terras 
heerlijk ontspannen in de zon! 
dit 2 kamerappartement is zo te 
betrekken!
• 60 m² woonoppervlakte
• 2 kamers
• zonnig balkon, Z-O gelegen

deze hoekwoning aan de Oosterlee 
is heerlijk rustig gelegen op 162 m² 
grond. In de riante achtertuin is het 
dan ook heerlijk vertoeven!

• 125 m² woonoppervlakte
• 5 kamers
• royale achtertuin, Z-W gelegen, door
  de hoekligging extra brede tuin
• woonkamer met sfeervolle open haard

OPEN
HUIS

OPEN
 HUIS

OPEN
HUIS

deze 5 kamer hoekwoning in de 
kindvriendelijke muziekbuurt heeft 
een eigen parkeerplaats (perceels-
grootte 140m²). door de hoekligging 
heeft het een lichte woonkamer en 
zonnige tuin.
• 105 m² woonoppervlakte
• 5 kamers
• diverse speelveldjes en voetbalveld
  in de nabijheid

DE LIER
VIOOL 11

VRAAGPRIJS

€ 249.500,– k.k.

OPEN
HUIS



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
 



deze bungalow is dé kans om 
vrijstaand en gelijkvloers aan de 
Lee te wonen! Heerlijk rustig 
gelegen en volop mogelijkheid om 
uw boot aan te leggen.

• 85 m² woonoppervlakte
• 3 kamers
• zonnige achtertuin aan de Lee, 
  gelegen op het zuiden

DE LIER
CHRYSANT 29

VRAAGPRIJS

€ 285.000,– k.k.

deze stijvolle 2 onder 1 kapwoning 
is vrij gelegen en toch dichtbij 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 afbouw pakketten beschikbaar!

VRAAGPRIJS

€ 409.000,– k.k.

deze geschakelde royale 
hoekwoning is rustig 
gelegen aan de anthurium, 
gelegen op een perceel van 
280 m² grond! 
Ook binnen zult u verrast 
worden door de hoeveelheid 
ruimte, zowel in de woning als 
in de zeer ruime garage.

• 145 m² woonoppervlakte
• 5 kamers
• de riante, zonnige achtertuin is 
  gelegen op het  westen en biedt 
  een leuk uitzicht over het water
• oprit met eigen parkeergelegenheid
• oplevering per direct

DE LIER
ANTHURIUM 47

te koop westland melior.nl
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  DE LIER
ANTHURIUM 47

de woning is gelegen in het buiten-
gebied van de Lier op een ruim 
perceel van 950 m²!!

• 225 m² woonoppervlakte
• 6 kamers
• diepe, zonnige achtertuin met veel  
  privacy, noord-westelijk gesitueerd

DE LIER
OUDE CAMPSWEG 29 A
deze stijlvolle vrijstaande woning met garage en een riante
kelderruimte (50 m²) is recent volledig gerenoveerd! 

€ 569.000,– k.k.
VRAAGPRIJS

DE LIER
HOOGWEG  13

VRAAGPRIJS

€ 375.000,– k.k.

OPEN
HUIS

OPEN
HUIS

OPEN
HUIS

MAASDIJK
KORTENAERSTRAAT 12

€ 229.500,– k.k.
VRAAGPRIJS

Op zoek naar een goed onder-
houden, ruime eengezinswoning? 
deze woning is gelegen in een aan-
trekkelijke, rustige woonwijk nabij 
het centrum van maasdijk. 
• 120 m² woonoppervlakte
• 5 kamers
• fraai aangelegde achtertuin, N-W   
  gelegen en v.v. een stenen berging
• v.v. kunststof kozijnen met dubbel glas

OPEN
HUIS

deze zeer goed onderhouden 
4-kamerwoning met dakopbouw 
moet u gezien hebben! 
Laat u verrassen door de ruimte en 
het licht in deze sfeervolle woning!
• 115 m² woonoppervlakte
• 4 kamers
• de recent aangelegde achtertuin is 
  gelegen op het zuiden

€ 192.500,– k.k.
VRAAGPRIJS

NAALDWIJK
DUIVENTORENSTRAAT  52

OPEN
HUIS

€ 175.000,– k.k.
VRAAGPRIJS

met een eigen patio en een dakterras 
is het hier heerlijk rustig vertoeven, 
terwijl je zo het centrum in loopt!!
• 75 m² woonoppervlakte
• 3 kamers
• op de begane grond bevindt zich een  
  gezellige patio en op de 1e etage een  
  zonnig dakterras 

DE LIER
HOOFDSTRAAT 25
deze leuke authentieke starterswoning is gelegen midden in 
het centrum van de Lier. 

OPEN
HUIS

OPEN
 HUIS
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Waarom verzekeren via ons als 
verzekeringsadviseur? 

Verzekeringen zijn nodig om risico’s af te 
dekken die u zelf niet kunt dragen. Stel dat 
uw huis afbrandt en het is niet verzekerd, dan 
kunt u de kosten voor zo’n schade niet zelf 
dragen. Daarom betaalt u premie voor een ver-
zekering die de schade betaalt mocht 
deze onverhoopt plaatsvinden. Als u op zoek 
gaat naar een verzekering voor bijvoorbeeld 
een auto of een huis zijn er honderden 
verschillende aanbieders met duizenden 
verschillende producten waar u uit kunt kiezen. 
Dit zal  voor veel mensen verwarrend zijn: u ziet 
door de bomen het bos niet meer. 

Kiezen met verstand 
Inmiddels kunt u  vrijwel alles kopen via internet, ook 
verzekeringen. Dat kan soms handig zijn, zeker voor kleine 
verzekeringen zoals een reisverzekering. Maar op het 
moment dat u een schade krijgt staat u er alleen voor en 
helpt internet u niet. Wij helpen u bij het verhalen en 
behandelen van uw schade.

Onze belangrijkste taken als verzekeringsadviseur
adviseren: Wij adviseren u over de meest geschikte 
verzekeringsproducten. Daarbij kijken wij naar uw situatie, 
de risico’s die u loopt  en uw wensen. We zoeken een voor 
u zo passend mogelijke verzekering. Als een verzekering 
voor uw situatie overbodig is vertellen wij dat ook.
Selecteren: Wij beschikken over speciale vergelijkings-
software en productoverzichten van zeer veel 
verschillende verzekeraars. Dit levert een compleet beeld 
op van alle mogelijke verzekeringsoplossingen. 
Gecombineerd met onze verzekeringskennis helpen wij 
u om de juiste keuzes te maken.
Informeren: Alles om ons heen verandert voortdurend. 
Dat geldt zeker ook voor verzekeringen. Het is ondoenlijk 
om overal goed van op de hoogte te blijven. Een van de 
belangrijkste taken van ons is dan ook om u te informeren 
over veranderingen die mogelijk gevolgen hebben voor u.
Ondersteunen: De waarde van ons is vooral goed 
merkbaar op het moment van een schade. Wij zijn dan echt 
uw partner, wij onderhandelen namens u en adviseren  u 
bij de stappen die moeten worden ondernomen. Zodat alle 
nare gevolgen van de schade zo snel mogelijk achter de 
rug zijn.

Onafhankelijkheid: Ons bestaansrecht 
Wij zijn er helemaal voor u. Dat betekent dat  wij eerst naar 
uw situatie kijken en  dan pas op zoek gaan naar de beste 
verzekeringsoplossing. Dat kan alleen omdat wij volledig 
onafhankelijk zijn. Wij moeten tenslotte steeds weer een 
objectief oordeel kunnen geven over de diverse producten 
van verschillende verzekeraars. Dankzij deze professionele 
onafhankelijke houding blijven verzekeraars extra alert als 
het gaat om de verzekeringsproducten die zij voeren. 
Een “slecht” product zou immers door ons niet worden 
geadviseerd.

Bent u nieuwsgierig geworden en staat u open voor een 
goed gesprek voor particuliere of zakelijke verzekeringen, 
neem dan gerust contact met mij op voor een afspraak.
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TIP: Wilt u een vrijblijvend voorstel 
ontvangen van Gerard? Mail naar 
Gerard@melior.nl

Wijziging Nationale 
Hypotheek Garantie. 
Nationale Hypotheek Garantie 
(NHG) is een extra zekerheid bij 
het afsluiten van een hypotheek. 
NHG kan bij de meeste Nederland-
se banken/verzekeraars worden 
afgesloten. Bij betalingsproblemen 
door bijvoorbeeld arbeidsonge-
schiktheid, werkloosheid of relatie-
beëindiging  vormt NHG een soort 
vangnet. Hierdoor kunnen grotere 
betalingsproblemen soms wor-
den voorkomen. Daarnaast zorgt 
NHG er voor dat de bank een extra 
zekerheid heeft. Als het uiteinde-
lijk zo ver komt dat de woning met 
verlies verkocht moet worden be-
taald NHG het tekort aan de bank 
uit. Hierdoor loopt de bank veel 
minder risico en hierdoor wordt er 
bij hypotheken met NHG een veel 
lagere rente berekend. Dit verschil 
kan oplopen tot circa 0,9% korting! 
Voor veel mensen is NHG dan ook 
een goede oplossing.

Op dit moment is het mogelijk om NHG 
bij de hypotheek te verkrijgen als u een 
woning koopt tot een koopsom van 
€ 250.000,=. Vanaf 1 juli 2015 wordt dit 
verlaagd tot een bedrag van € 231.132,=. 
Als u voor 1 juli aanstaande een woning 
koopt én de hypotheekaanvraag heeft 
gedaan is het nog mogelijk tot een koop-
som van € 250.000,=. 

Het is dus belangrijk om voor die tijd 
goed te weten wat uw financiële mo-
gelijkheden zijn en u te oriënteren op 
het aanbod. Voor beide zaken kunt u bij 
melior terecht. Wij rekenen vrijblijvend 
uw mogelijkheden voor u uit en helpen u 
op weg bij het vinden van een passende 
woning. Aan dit eerste gesprek zijn geen 
kosten verbonden.

Maar wij gaan nog een stapje verder! 
Indien u uw hypotheek afsluit via onze 
bemiddeling begeleiden wij ook uw 
aankoop van een woning die niet bij ons 
in de verkoop staat. Wij beoordelen of 
de aan te kopen woning bouwkundig in 
orde is. We geven ons advies over de 
aankoopprijs en we gaan voor u 
onderhandelen, zodat uw toekomstige 
woning zo gunstig mogelijk kan worden 
aangekocht. 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? 
Loopt u vooral eens vrijblijvend binnen 
voor een afspraak of stel uw vraag per 
mail aan Vincent of Hans.

Vincent@melior.nlHans@melior.nl

tips&
melior

&hypotheeknieuws




