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wijziging per 1 juli in de hypotheekregels

nationale      
 hypotheek

    garantie

Vanaf 1 juli 2015 
veranderen de NHG 
regels. Op pagina 12 
leest u welke gevolgen 
dit heeft.



te koop melior.nlwestland 
02

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,
  zodat je als koper direct weet wat een  
  eventuele verandering gaat kosten!

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 keurig afgewerkte 2 kamer 
appartement met balkon is gelegen 
op de top-etage! 
door de hoekligging is het 
appartement heerlijk licht!
• 55 m² woonoppervlakte
• 2 kamers
• balkon gelegen op het N-O 
  (ochtend zon) en biedt uitzicht over 
  de wijk. 

DE LIER
KIEVIT 29

VRAAGPRIJS

€ 149.950,– k.k.

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. 
de buitenzijde van de woning is 
onlangs opnieuw geschilderd en 
de kozijnen van de woonkamer en 
slaapkamer zijn vernieuwd.
• 105 m² woonoppervlakte
• 5 kamers
• zonnige achtertuin, Z-W gelegen

DE LIER
HOEFWEG 8 A

VRAAGPRIJS

€ 375.000,– k.k.

DE LIER
uITTERLIER 55

IN PRIJS VERLAAGD!

€ 189.000,– k.k.

IN PRIJS VERLAAGD!

€ 174.000,– k.k.

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 

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)

DE LIER
JAN EVERTSENSTRAAT 7

in uw ruime en zonnige woonkamer 
zittend, uitzicht op de lee, alles 
gelijkvloers, een lift; kortom: 
comfortabel wonen. 
onlangs is de binnenzijde van de 
woning opnieuw geschilderd!
• 75 m² woonoppervlakte
• 3 kamers
• het zonnige balkon aan de Lee-zijde is  
  te bereiken via 3 deuren

deze zeer net afgewerkte een-
gezinswoning is gelegen aan een 
hofje. de woonkamer is voorzien 
van eikenhouten vloerdelen.
luxe keuken met inbouwapparatuur. 
• 90 m² woonoppervlakte
• 3 kamers, mogelijkheid tot het 
  creëeren van een extra kamer
• keurig aangelegde achtertuin 10 m    
  diep, N-W gelegen

DE LIER
HEEMWERF 60

DE LIER
VENLOKAS 7

VRAAGPRIJS VRAAGPRIJS

€ 189.000,– k.k. € 225.000,– k.k.

 VRAAGPRIJS

€ 175.000,– k.k.

De woningen zijn uitgevoerd met een woonka-
mer en open keuken van 38m² en de tuin is via 
een schuifpui vanuit de woonkamer te bereiken. 
Drie slaapkamers en een badkamer op de 1e 
etage en een zeer ruime zolderverdieping. De 
tuinen zijn diep en afhankelijk van uw voorkeur 
is er keuze in de ligging.

• perceeloppervlaktes 109m² tot 128m²
• woonoppervlaktes 125m² tot 130m²

€ 260.000,– v.o.n.
VRAAGPRIJS VANAF

DE LIER
WONEN AAN DE LEILINDEN  - TyPE C

 op 12 juni start de verkoop van dit nieuwbouwproject.
 Kijk voor meer informatie op pagina 6 & 7.








    
















































   

   

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!

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.
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&column &nieuws
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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

Indien u nu een appartement of woning heeft van ca. € 200.000,= 
en u verhuist naar een woning van € 250.000,=, is de kans groot dat 
uw maandlasten gelijk blijven. Iets wat misschien gevoelsmatig niet 
klopt. De lage hypotheekrente is hiervan de oorzaak.
Wilt u weten of dit voor u ook geldt? Laat een van onze adviseurs 
het vrijblijvend voor u berekenen! 

renteverwachting
De afgelopen 6 jaar hebben wij de hypotheekrente zien dalen. 
Momenteel zien wij dat de huidige rentestanden stabiel zijn. 
Diverse banken verwachten dat dit zich de komende tijd zal 
handhaven.

nieuwbouw
De woningmarkt kent weer gezonde cijfers, de verkoop van 
woningen is de afgelopen jaren fors gestegen. Een goede reden 
voor ontwikkelaars om de nieuwbouwplannen te realiseren. 
Zo is er op 12 juni de start van de verkoop van Nieuwbouwproject 
Wonen aan de Leilinden. 24 Sfeervolle en karakteristieke eenge-
zinswoningen zullen de ruimte vullen waar voorheen het gemeen-
tehuis van De Lier was. Op pagina 6 en 7 vindt u meer informatie 
over dit nieuwbouwproject.

Veel plezier met deze 3e editie van thuis & melior!

Verhuizen naar 
een grotere woning, 
voor dezelfde 
maandlasten!
Regelmatig horen wij het, “dat is hetzelfde 
als wat wij nu betalen!”. 
De afgelopen jaren heeft de hypotheekrente 
een flinke daling gemaakt. Heeft u enkele 
jaren geleden een woning gekocht? Dan is 
de kans groot dat uw hypotheekrente rond 
de 5% à 6% vast staat. 
Inmiddels is de hypotheekrente gehalveerd. 
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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

2,15%

2,75%
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wat heeft melior voor jullie betekend? 
Wij hebben bij Melior  met veel plezier een nieuwe woning aangekocht!. Sowieso zijn de medewerkers bij melior heel 
klantgericht. Wij hebben meerdere malen telefonisch contact gehad met het kantoor, daar werden we altijd met de 
juiste persoon doorverbonden. Tijdens het bezichtigen van de verschillende woningen was de makelaar Martine de 
Korte altijd erg duidelijk over alle kenmerken van de woningen. Wij hebben zeker het idee dat wij altijd juist geïnfor-
meerd zijn.

hoe is het (ver) koopproces voor jullie verlopen? 
Nadat we diverse woningen hebben bekeken was daar de hoekwoning waar we naar zochten. Wij hebben samen 

met Martine 2x ons nieuwe huis bezocht en daarna zijn we het onderhandelingsproces in gegaan. Dit is voor ons 
goed verlopen. Wij kregen op ons uitgebrachte bod of vraag altijd netjes een terugkoppeling. Ook als de ver-

wachting was dat dit misschien wat langer zou duren, dan werd dat vanuit melior netjes gecommuniceerd.

waren jullie tevreden over de afhandeling? 
Ja zeker! Nadat we het eens waren geworden over de prijs van de woning, werd er na felicitatie, direct een koop-
overeenkomst opgemaakt. We kregen deze vlot toegestuurd en hierbij was er nog de mogelijkheid om  eventuele 
aanpassingen door te voeren. Nadat dit gebeurd was konden we binnen een paar dagen officieel onze handtekenin-
gen zetten, op bij kantoor bij Melior. 

waarom hebben jullie er voor gekozen om ook jullie hypotheek af te sluiten bij melior? 
We hebben voor een  hypotheek bij melior gekozen omdat wij, via kennissen en vrienden,  goede 

verhalen hadden gehoord. Wij hadden vernomen dat alles netjes voor je geregeld wordt. Wie wil dat 
tegenwoordig niet in deze drukke tijd?! Wij zijn erg blij met onze hypotheek, Hans Ridder heeft ons een 

heel goed aanbod kunnen doen.

zouden jullie melior aanbevelen bij anderen? 
Ja! Ze hebben een breed aanbod qua makelaardij, verzekeringen & hypotheken. Voor iedere afdeling is iemand 
anders gespecialiseerd, hierdoor word je altijd op de juiste manier geholpen. 

eigen opmerkingen: 
Wat nog leuk is om te vertellen is dat wij in onze nieuwe woning direct een leuke kinderkamer kunnen 
maken, in november verwachten wij ons eerste kindje!  Hij of zij heeft gelijk een leuk thuis waar we de 

komende jaren met veel plezier zullen wonen! 

Kopers aan het woord!
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 VRAAGPRIJS

€ 175.000,– 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

€ 199.000,– k.k.

de ideale woning voor starters! 
deze woning heeft 3 slaapkamers, 
(mogelijkheid voor 4) en een
verrassend ruime, lichte 
woonkamer.

• 110 m² woonoppervlakte
• 4 kamers
• achtertuin Z-W gelegen
• voor- en achterzijde van de woning v.v.      
  dakkapellen over de gehele breedte

DE LIER
PERSIJNSTRAAT 53

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. € 199.000,– 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.

Je wilt graag ruim wonen, midden in het centrum van de lier? 
dan hoef je niet verder te zoeken!   

DE LIER                             
HOOFDSTRAAT 64 E

dit moderne en strakke apparte-
ment is bijzonder ruim opgezet en 
heeft een balkon op het zuid-oosten 
met uitzicht over het oranjeplein.

• 100 m² woonoppervlakte
• 3 kamers
• zonnig balkon 

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

IN PRIJS VERLAAGD!

€ 189.000,– k.k.

DE LIER
PLATANENHOF 18

 VRAAGPRIJS

€ 175.000,– k.k.

De woningen zijn uitgevoerd met een woonka-
mer en open keuken van 38m² en de tuin is via 
een schuifpui vanuit de woonkamer te bereiken. 
Drie slaapkamers en een badkamer op de 1e 
etage en een zeer ruime zolderverdieping. De 
tuinen zijn diep en afhankelijk van uw voorkeur 
is er keuze in de ligging.

• perceeloppervlaktes 101m² tot 115m²
• woonoppervlaktes 125m² tot 130m²

€ 252.500,– v.o.n.
VRAAGPRIJS VANAF

DE LIER
WONEN AAN DE LEILINDEN  - TyPE A

 op 12 juni start de verkoop van dit nieuwbouwproject.
 Kijk voor meer informatie op pagina 6 & 7.








    
















































 

 

 

 rente&
melior

Hypotheekrente
10 jaar vast

Hypotheekrente
20 jaar vast

2,15%

2,75%
IN PRIJS VERLAAGD!

€ 165.000,– k.k.

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!
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Hypotheekmogelijkheden
Het is verstandig om alvast vooraf 
te informeren naar uw hypotheekmogelijk-
heden. Wij rekenen vrijblijvend voor u uit 
wat uw mogelijkheden zijn en wat de 
nieuwe maandlasten gaan worden.

Aan de huidige rentestand hoeft het niet 
te liggen. We kunnen u nu al een rente aan-
bieden voor 10 jaar vast vanaf 2,25% en 
20 jaar vast vanaf 2,75%!

	 Op	een	unieke	plek	in	het	hart	van	De	Lier	aan	de	Hoofdstraat	worden	24	ruime	eengezinswoningen	gebouwd. 

  •   7 woningen zullen aan het reeds bestaande plein komen, ‘aan de Leilinden’. 

      • 17 woningen komen langs en dwars op ’t Perron te staan. 

 De afmetingen van de woningen zijn met 5.4 meter breedte en 10 meter diepte fors te noemen. De verschillende 

  kappen en gevels zorgen voor een speelse uitstraling. 

verkoop:
12 juni

De woningen zijn uitgevoerd met een woonkamer en open keuken van 38m² en de tuin is via een schuifpui 

vanuit de woonkamer te bereiken. Drie slaapkamers en een badkamer op de 1e etage en een zeer ruime 

zolderverdieping. De tuinen zijn diep en afhankelijk van uw voorkeur is er keuze in de ligging. 

De prijzen beginnen vanaf €252.500,= v.o.n. Op vrijdag 12 juni start de verkoop om 19:00 uur bij ons op 

kantoor (ingang Kerklaanzijde). Geïnteresseerden kunnen vanaf dat moment verdere informatie krijgen. 

Ook op zaterdag 13 juni zijn wij speciaal voor dit project van 10:00 tot 12:00 geopend. Een fantastische kans 

om in het centrum van De Lier te wonen!

Verkoop huidige woning
Ook voor informatie over de verkoop van 
uw huidige woning kunt u bij ons terecht. 
Wij komen vrijblijvend bij u langs voor een 
verkoopofferte. Hierbij informeren wij u 
over de te verwachten opbrengst en ge-
ven tips om de woning zo goed mogelijk te 
presenteren. Op deze manier weet u wat 
u mag verwachten en kan het financiële 
plaatje worden ingericht.

Wie het eerst komt...
Bent u serieus geïnteresseerd in het project? Dan kunt u van-
af vrijdag 12 juni een intentieverklaring aanvragen. Het doel 
van deze verklaring is om u als aspirant koper de mogelijk-
heid te bieden de woning van uw voorkeur op te geven. Het 
is voor u een eerste recht van koop. Deze intentieverklaring 
wordt in een later stadium –als u nog steeds interesse heeft– 
omgezet in een getekende koopovereenkomst. 

start

www.deleilinden.nl

Aan de getoonde Artist Impressions kunnen geen rechten worden ontleend.
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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

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.”

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 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 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
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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

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

Bekijk alle foto’s 
op Funda.nl



VRAAGPRIJS

€ 289.000,– k.k.

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.

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. 

DE LIER
ZILVERMEEuW 19

te koop westland melior.nl
09

DE LIER
OOSTERLEE 19

€ 239.000,– k.k.
IN PRIJS VERLAAGD!

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

IN PRIJS VERLAAGD!

€ 599.000,– k.k.

U zou het niet verwachten: 
387m² woon- en werkruimte in 
het centrum aan de lee! 
Riant wonen en werken. Het 
geheel is goed onderhouden 
en absoluut het bezichtigen 
waard! 
• 387 m² totaaloppervlakte, waarvan   
  208 m² opp. bijgebouw
• 6 kamers en 2 badkamers
• ruime en zonnige achtertuin
• Het bijgebouw biedt veel mogelijk-    
  heden, bv. voor een ZZP-er. er is een    
  kantoorruimte en een open ruimte  
  nu in 2-en verdeeld in totaal ca.    
  120m² met grote roldeur aan achter 
  zijde en winkeldeur aan Rankplein 
  zijde. Trap naar 1e etage waar nog    
  eens 80m² ruimte is met een 
  prachtige kap (hoogte nok 5 m.!).

DE LIER
ANTHuRIuM 47

  DE LIER
A.D. VOSSTRAAT 5

 VRAAGPRIJS

€ 175.000,– k.k.

De woningen zijn uitgevoerd met een woonka-
mer en open keuken van 38m² en de tuin is via 
een schuifpui vanuit de woonkamer te bereiken. 
Drie slaapkamers en een badkamer op de 1e 
etage en een zeer ruime zolderverdieping. De 
tuinen zijn diep en afhankelijk van uw voorkeur 
is er keuze in de ligging.

• perceeloppervlaktes 117m² tot 123m²
• woonoppervlaktes 125m² tot 130m²

€ 270.000,– v.o.n.
VRAAGPRIJS VANAF

DE LIER
WONEN AAN DE LEILINDEN  - TyPE B

 op 12 juni start de verkoop van dit nieuwbouwproject.
 Kijk voor meer informatie op pagina 6 & 7.








    
















































   

   



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
 



IN PRIJS VERLAAGD!

€ 395.000,– 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 LIER
CHRySANT 29

€ 285.000,– k.k.
VRAAGPRIJS

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

deze zeer goed onderhouden 
4-kamerwoning met dakopbouw 
moet u gezien hebben! laat u 
verrassen door de ruimte (115m²)en 
het licht in deze sfeervolle woning!

leT oP: de getoonde prijs is een ‘VanaF 
PRiJS’, dit houdt in dat u op deze 
woning kunt bieden vanaf € 175.000,-
k.k. de vraagprijs is € 192.500,- k.k.

€ 175.000,– k.k.
VANAF PRIJS

NAALDWIJK
DuIVENTORENSTRAAT  52

€ 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
• 10 m 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! 
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Reigerlaan 105 te de lier anthurium 39 te de lier

Kijckerweg 81 te de lier anjer 53 te de lier Van Haemstedestr. 20  te de lier Zwaluw 24 te de lier
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Omgevallen bomen, weggewaaide dakpannen, 
losliggende dakplaten en rondvliegende takken 
en puin. Eind maart hebben stormachtige dagen 
voor 14 miljoen euro aan schade veroorzaakt. 
Maar wat krijgt u eigenlijk vergoed?
 

schade aan uw woning
Als uw woning schade door storm  heeft, kunt u een beroep 
doen op uw woonhuisverzekering, ook wel opstalverze-
kering genoemd. Veel verzekeraars vergoeden de schade 
echter pas als de windkracht hoger was dan 7. Zij gaan 
dat na bij het KNMI. Als het plaatselijk stormt en het KNMI 
daarover geen gegevens heeft, kan schade bij huizen in de 
buurt als bewijs dienen.

niet opruimen
Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, moet 
de verzekeraar zo goed mogelijk geïnformeerd worden 
en de kans krijgen eventueel een schade-expert langs te 
sturen. Noteer daarom zo nauwkeurig mogelijk het tijdstip 
waarop de schade ontstond. De schade is dan te koppelen 
aan de windmetingen van het KNMI. Maak foto’s en meld 
de schade bij uw verzekeraar. Spreek bij de melding af wat 
u al kunt opruimen. Neem in ieder geval maatregelen om 
vergroting van de schade tegen te gaan.

Wat u vergoed krijgt bij stormschade aan de woning zijn de 
herstelkosten. Wel geldt vaak een eigen risico. u kunt in uw 
polisvoorwaarden lezen of dat ook bij u het geval is.

schade aan uw inboedel
Schade aan de inboedel komt minder vaak voor bij storm, 
maar het kan wel. Bijvoorbeeld als er dakpannen zijn weg-
gewaaid en er daardoor regenwater naar binnen is geko-
men. Voor de schade die uw inboedel dan kan oplopen, is 
er de inboedelverzekering. Het kan wel zijn dat u een eigen 
risico heeft. En schade aan bijvoorbeeld tuinstoelen wordt 
vaak niet vergoed. Neem dan ook voorzorgsmaatregelen 
om schade te voorkomen of beperken.

schade aan uw auto
Rondvliegende takken en omwaaiende bomen kunnen ook 
uw auto beschadigen. Of u daarvoor verzekerd bent, hangt 
af van uw autoverzekering. Met alleen een WA-dekking 
krijgt u geen vergoeding, maar met een beperkt casco of 
een volledig casco verzekering wel. Maar ook dan geldt 
vaak een eigen risico. Het claimen van stormschade heeft 
meestal geen invloed op uw schadevrije jaren.

goed verzekerd
Zo’n vijf keer per jaar komt er in Nederland een storm voor 
die meer dan 1 miljoen euro aan schade tot gevolg heeft. 
Wel zo handig dus om uw woonhuis- inboedel en auto-
verzekering eens door te laten lichten op de dekking bij 
stormschade. Neem contact  met ons op als u wilt weten 
bij welke verzekeraars u in dat geval het beste verzekerd 
bent.

Bent u goed verzekerd? Neem gerust contact op met mij  
om uw particuliere of zakelijke verzekeringen eens door te 
nemen.
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TIP: Wilt u een vrijblijvend voorstel 
ontvangen van Gerard? Mail naar 
Gerard@melior.nl

Wijziging hypotheek-
regels per 1 juli 2015
De hypotheekmarkt is volop 
in beweging! De rente is het 
laatste jaar fors gedaald, er 
worden veel meer woningen 
verkocht en ook hypotheken 
afgesloten. En met een 10 
jaars vaste rente van 2,15% 
zitten we historisch laag! 
Op 1 juli worden er wat 
wijzigingen in de regelgeving 
doorgevoerd.

Voor hypotheken met Nationale 
Hypotheek Garantie (NHG) gaat het 
maximale aankoopbedrag naar 
beneden. Nu kan er nog een woning ge-
kocht worden van € 250.000,= en vanaf 
1 juli wordt dit € 231.132,=.Bij hogere 
aankopen kan er dan geen hypotheek 
met NHG worden aangevraagd.
NHG is een landelijke borgstellings-
regeling. Hierdoor loopt een bank, bij 
betalingsproblemen van een klant, geen 
risico meer dat zij hun geld niet terug 
krijgen. Door deze zekerheid is de bank 
bereid om een lager rentepercentage 
aan te bieden. Hiervan wordt zeker door 
starters veel gebruik gemaakt.

Een andere aanpassing heeft te maken 
met het bedrag wat er maximaal geleend 
kan worden ten opzichte van het inko-
men. Hierbij kan er wat minder geleend 
worden bij rentes onder de 3,5%.
Op dit moment staat de 10 jaars rente 
op 2,15%. Bij dit percentage kan er ca. 
€ 20.000,= minder geleend worden 
vanaf 1 juli aanstaande. Als u niet het 
maximale nodig hebt om een woning te 
kopen is dit geen probleem, maar mocht 
dit wel zo zijn dan is het verstandig om 
uw mogelijkheden nog eens goed door 
te laten rekenen.

Als de aankoop van een woning voor 1 
juli plaats vindt en de hypotheek wordt 
ook voor 1 juli aangevraagd dan gelden 
nog de oude regels. Ook al wordt de wo-
ning pas na 1 juli over gedragen.

uiteraard is het ook na 1 juli nog zeer 
interessant om een woning te kopen. 
Even een voorbeeld:
Bij een koopsom van € 250.000,= en 
een hypotheek van € 257.500,= 
bedragen de maandlasten na belasting-
voordeel € 880,=. 
Hierbij wordt de hypotheek in 30 jaar 
volledig afgelost.

Het is belangrijk om goed voorbereid te 
werk te gaan bij het kopen van een 
woning. Laat ons dan ook vrijblijvend 
voorrekenen wat uw mogelijkheden zijn.

Vincent@melior.nlHans@melior.nl
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Stormschade: 
wat vergoedt uw verzekering?




