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Hoofdstraat 107, 2678 CH  De Lier
Tel. 0174-540654 • delier@melior.nl

www.melior.nl

Landelijke Open Huizen Route 
zaterdag 1 april 2017 

van 11:00 tot 15:00 uur!

Uitvaartkosten verzekeren?

Klaar voor de start van de 
Open Huizen Route!
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 DE LIER
 JAN VAN GALENSTRAAT 5

 VRAAGPRIJS

€ 215.000,- k.k.

 DE LIER
 KAREL DOORMANLAAN 23

 VRAAGPRIJS

€ 349.000,- k.k.

Deze hoekwoning met zij- en 
achteruitbouw is gunstig gelegen, 
op een perceel van 168 m². Hierdoor 
is de achtertuin breder en is er een 
zijtuin ontstaan, met veel privacy!

• 90 m² woonoppervlakte
• 5 kamers
• achtertuin gelegen op het noord-
  oosten, maar door de diepte biedt de  
  tuin zowel zon als schaduw

OPEN
HUIS

OPEN
HUIS

Een verrassend ruime, speelse, 
unieke hoekwoning op een unieke 
plek! Aan de rand van De Lier, nabij 
het centrum en dichtbij de uitvals-
wegen, op een perceel van 321 m², 
2 garages, eigen parkeerplaats. 
Ideaal voor gebruik van een ZZP 
bedrijfje met opslagmogelijkheden
• 145 m² woonoppervlakte
• 7 kamers 
• ruime zonnige achtertuin (37m²) en  
  een zijtuin (30m²) zuid-west gelegen 

OPEN
HUIS

Een heerlijk rustige plek, dicht bij 
het centrum en voldoende parkeer-
gelegenheid. Daarnaast een zonnige 
achtertuin (zuid-west), grotendeels 
kunststof kozijnen en een 
uitgebouwde keuken.  
Goede eigenschappen om heerlijk 
te wonen!
• 92 m² woonoppervlakte
• 5 kamers
• achtertuin op het zuid-westen

DE LIER
JAN VERMEERPLEIN 17

VRAAGPRIJS

€ 219.000,- k.k.

OPEN
HUIS

 DE LIER
 CHRYSANT 20

VANAFPRIJS!

€ 265.000,- k.k.

OPEN
HUIS

Deze woning is ideaal voor het 
gezin wat meer ruimte zoekt! 
Perfect voor kantoor aan huis of 
wonen en slapen op de begane 
grond door de zij-uitbouw met vide. 
Bovendien heeft u de mogelijkheid 
om hier 6 slaapkamers te creëren.

• 150 m² woonoppervlakte
• 5 kamers (mogelijkheid tot 7 kamers)
• zonnige achtertuin gelegen op het  
  westen

taxatie& 
melior
Een volledig gevalideerd 

taxatierapport nodig? 

€ 395,- inclusief btw!

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

Vraag dan naar onze vrijblijvende en kosteloze 
verkoopofferte!

Leuke starterswoning, gelegen in 
het rustige en leukste gedeelte 
van de van Alkemadestraat! 
De woonkamer is aan de achterzijde 
uitgebouwd en heeft openslaande 
deuren naar de achtertuin.
Zeker een bezichtiging waard!
• 90 m² woonoppervlakte
• 3 kamers, mogelijkheid tot 4 kamers
• een zonnige achtertuin gelegen op het  
  noord-westen en keurig verzorgd

DE LIER
VAN ALKEMADESTRAAT 23

€ 209.000,- k.k.
NIEUW IN VERKOOP!

OPEN
HUIS

 DE LIER
 HOHORST 21

NIEUW IN VERKOOP!           VANAFPRIJS!

€ 250.000,- k.k.

OPEN
HUIS

Royale uitgebouwde hoekwoning 
in groene en een kindvriendelijke 
omgeving. De woning heeft een 
dakkapel op de zolderverdieping. 
Door de uitbouw heeft u een zee 
van ruimte in woonkamer en keu-
ken, waardoor er een riante leef-
keuken gemaakt kan worden! 
• 118 m² woonoppervlakte
• 4 kamers
• zonnige achtertuin (24m²), noord-west   

DE LIER
COLMAN 6

VANAFPRIJS!            

€ 225.000,- k.k.

Rustig gelegen, goed onderhouden
eengezinswoning met serre (2.6 m 
diep) aan de achterzijde! De woning 
ligt nabij het park “De Lierhout”, in 
een kindvriendelijke omgeving en 
nabij scholen, winkels en sport-
verenigingen.
• 115 m² woonoppervlakte
• 4 kamers
• er is een knusse achtertuin (30m²)  
  met berging en achterom, noord-oost

Alles in één hand. 
En picobello geregeld. 
melior. Da’s een hypotheek-

adviseur, een verzekeringsspecialist 

en een makelaar, op één adres. 

Persoonlijk geregeld, perfect 

verzorgd.

melior. Alles in één hand.
 VRAAGPRIJS

€ 175.000,– k.k.

Met een uitbouw aan de achterzijde 
en een vaste trap naar de zolderver-
dieping met nokverhoging, biedt 
deze woning genoeg ruimte voor 
starters!
• 100 m² woonoppervlakte
• achtertuin n00rd-oost gelegen maar  
  door de diepte heerlijk zonnig

€ 209.000,- k.k.
IN PRIJS VERLAAGD!

DE LIER
JAN VAN GALENSTRAAT 31
Deze leuke 4-kamer eengezinswoning is gelegen in een kindvriendelijke 
wijk nabij het centrum van De Lier.
 

OPEN
HUIS
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&Column &Nieuws

Colofon

Contactgegevens

melior De Lier
Hoofdstraat 107
2678 CH De Lier
Telefoon 0174 - 54 06 54

www.melior.nl

facebook.com/meliormakelaar
twitter.com/meliormakelaar

Na enige tijd ervaring opgedaan te hebben met makelen in 
een stad, had ik behoefte aan een kleinschaliger kantoor en  
meer persoonlijke betrokkenheid bij het werkgebied. 
Aangezien ikzelf in De Lier woon, is dat gelukt! 
Bij melior ben ik heel hartelijk ontvangen. Samen met het 
melior team zijn wij iedere dag bezig om mensen te ontzorgen 
op het vlak van verzekeringen, hypotheken en makelaardij. 
De lijnen onderling zijn kort en we zijn betrokken bij elkaar, 
dat maakt de samenwerking erg plezierig. 
Een woning is het meest persoonlijke bezit dat iemand heeft. 
Het mooiste aan ons beroep is dat mensen je toelaten een
‘kijkje’  te nemen in hun leven, om hun vervolgens een stap 
verder te helpen. Dit maakt het werken in de makelaardij zo 
ontzettend leuk, ik word er blij van!
Voor mijzelf heb ik er een uitdaging van gemaakt om in de 
toekomst ook buiten De Lier meer melior borden in de straten 
te mogen plaatsen. Dit omdat onze kennis van de omgeving 
zich niet beperkt tot alleen De Lier, maar tot het hele Westland 
en omstreken! 
Dus, heeft u vrienden en kennissen buiten De Lier die plannen 
maken om hun woning te gaan verkopen? Ook deze mensen 
mag u naar ons doorverwijzen. Wij gaan graag met een 
gezonde dosis Westlandse mentaliteit voor hen aan de slag! 

Genieten is voor mij een sleutelwoord, zowel tijdens werk  
als ook privé. Naast mijn werk ben ik veel in De Lier te vinden. 
Wandelend langs de kassen, even struinen door de  
Hoofdstraat, varend op De Lee met onze schuit, of een lekker 
hapje eten bij Eetcafé De Witte. 

Natuurlijk ben ik altijd in voor een praatje en mochten er 
vragen zijn, schroom niet, ik help graag!

Angelique van Swieten

De overstap naar melior 
heeft mij een andere blik op 
de makelaardij gegeven. 
Persoonlijk blijven, dat is de 
toekomst!

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 
aankoop van een woning en daar 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!

Drukwerk: West Media 

Oplage: 45.000 exemplaren 

Verschijnt: 4x per jaar in  Naaldwijk, 
Honselersdijk, Maasdijk, Monster, 
Poeldijk, Ter Heijde, Wateringen, 
Kwintsheul, De Lier, ‘s-Gravenzande en 
Heenweg.

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

1,67%

2,25%

Hypotheekrente

30 jaar vast
2,55%

melior
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melior kan wel weer een 
paar handen vol nieuwe 
verkopers gebruiken.
Je kunt natuurlijk ook té succesvol zijn. Want bij melior hebben we de laatste tijd zó

veel woningen verkocht, dat we bijna door onze voorraad heen zijn. Daarom hebben 

we nu alle ruimte voor nieuwe verkopers. 

Misschien twijfelt u nog of u uw huidige 

woning wel of niet moet verkopen. 

Dan weet u nu tenminste dat 

er een makelaar is waar de 

kans op een succesvolle 

match heel groot is. Neem 

eens vrijblijvend contact op 

met melior. Ook voor u gaan 

we graag aan de slag. 

melior. Alles in één hand.

Bel 0174-540654 of mail naar 

delier@meliormakelaar.nl en wij 

nemen contact met u op.
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VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

Boeier 10, Schipluiden Jan Vermeerplein 19, De LierPlatanenhof 1, De Lier

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

Heimond 26, De Lier  Verkadestraat 16, Maasdijk Oosterlee 3, De Lier

Prins Bernhardstraat 19, De Lier

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

Tuindersweg 99, Maasdijk

Leeuweriklaan 2, De LierPrins Clausstraat 6, Maasdijk

Leeuweriklaan 22, De Lier

VERKOCHT

Van der Trappenstraat 3, Honselersdijk



OPEN
HUIS

OPEN
HUIS
ZATERDAG 1 APRIL

11.00 - 15.00 UUR

De landelijke Open Huizen Route vindt weer plaats!

Hoe werkt zo’n dag eigenlijk? 
• U kunt de deelnemende woningen zonder afspraak bezichtigen van 11.00 tot 15.00 uur

• Alle woningen zijn te vinden op melior.nl

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

• U ontvangt een uitgebreide brochure bij elke woning

• De eigenaar van de woning leidt u die dag rond

• Na een bezoek aan een woning worden uw gegevens gevraagd, 

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

mening over deze woning te vragen.

De uitgelezen mogelijkheid om uzelf 

te oriënteren op de woningmarkt! 



Word melior VIP en 
hoor als eerste welk 
huis te koop komt!
Zou het niet fijn zijn als u al vóór het op Funda staat weet welk huis 

er te koop komt? Zodat u als eerste een kijkje kunt nemen en  

nooit meer achter het net vist? Dat kan: door melior VIP te worden.  

Als melior VIP informeren we u als we een woning in de verkoop 

krijgen die bij uw zoekprofiel past. Op dat moment krijgt u een 

seintje: geïnteresseerd? Zo ja, dan bent u iedereen op Funda te 

snel af! melior VIP worden kost u niets. Uw enige ‘investering’ 

is een kosteloos gesprek met een van onze financieel adviseurs. 

Zodat we een goed beeld hebben van uw ideale woning. 

Meld u nú aan als melior VIP 

via vip@melior.nl 

of bel 0174-540654.

melior. Alles in één hand.



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

TE KOOP / TE HUUR
Representatieve bedrijfsunits voor de ‘professionals’.
Handige boxen voor particulier en ondernemer.

Vakbo Bouwbedrijf
www.vakbo.nl - Tel. 06 14 70 88 68

Melior bedrijfsmakelaar
www.melior.nl

Santen & Gasille 
Bedrijfsmakelaardij
www.santen-gasille.nl

OVERDEKTE BINNENPLAATS EIGEN WERKPLAATS OPSLAG OLDTIMER/BOOT/AUTO

VERKOOP
INFO:

Boxen vanaf 17 m2 t/m 1000 m2, 
koopsom vanaf €18.750.- excl. BTW v.o.n.

Units vanaf 65 m2 t/m 1000 m2, 
koopsom vanaf €100.000.- excl. BTW v.o.n.

LEEMOLEN

Wateringen De Lier

OPSLAGBOXEN IN AFMETING NAAR KEUZE VOOR PARTICULIER & ONDERNEMER

www.vakbo.nl
Tel. 06 14 70 88 68

TE KOOP / TE HUURTE KOOP / TE HUUR
Representatieve bedrijfsunits voor de ‘professionals’.
Handige boxen voor particulier en ondernemer.

Vakbo Bouwbedrijf
www.vakbo.nl - Tel. 06 14 70 88 68

Melior bedrijfsmakelaar
www.melior.nl

Santen & Gasille 
Bedrijfsmakelaardij
www.santen-gasille.nl

OVERDEKTE BINNENPLAATS EIGEN WERKPLAATS OPSLAG OLDTIMER/BOOT/AUTO

VERKOOP
INFO:

Boxen vanaf 17 m2 t/m 1000 m2, 
koopsom vanaf €18.750.- excl. BTW v.o.n.

Units vanaf 65 m2 t/m 1000 m2, 
koopsom vanaf €100.000.- excl. BTW v.o.n.

LEEMOLEN

Wateringen De Lier

TE KOOP / TE HUUR
Representatieve bedrijfsunits voor de ‘professionals’.
Handige boxen voor particulier en ondernemer.

Vakbo Bouwbedrijf
www.vakbo.nl - Tel. 06 14 70 88 68

Melior bedrijfsmakelaar
www.melior.nl

Santen & Gasille 
Bedrijfsmakelaardij
www.santen-gasille.nl

OVERDEKTE BINNENPLAATS EIGEN WERKPLAATS OPSLAG OLDTIMER/BOOT/AUTO

VERKOOP
INFO:

Boxen vanaf 17 m2 t/m 1000 m2, 
koopsom vanaf €18.750.- excl. BTW v.o.n.

Units vanaf 65 m2 t/m 1000 m2, 
koopsom vanaf €100.000.- excl. BTW v.o.n.

LEEMOLEN

Wateringen De Lier

TE KOOP / TE HUUR
Representatieve bedrijfsunits voor de ‘professionals’.
Handige boxen voor particulier en ondernemer.

Vakbo Bouwbedrijf
www.vakbo.nl - Tel. 06 14 70 88 68

Melior bedrijfsmakelaar
www.melior.nl

Santen & Gasille 
Bedrijfsmakelaardij
www.santen-gasille.nl

OVERDEKTE BINNENPLAATS EIGEN WERKPLAATS OPSLAG OLDTIMER/BOOT/AUTO

VERKOOP
INFO:

Boxen vanaf 17 m2 t/m 1000 m2, 
koopsom vanaf €18.750.- excl. BTW v.o.n.

Units vanaf 65 m2 t/m 1000 m2, 
koopsom vanaf €100.000.- excl. BTW v.o.n.

LEEMOLEN

Wateringen De Lier

TE KOOP / TE HUUR
Representatieve bedrijfsunits voor de ‘professionals’.
Handige boxen voor particulier en ondernemer.

Vakbo Bouwbedrijf
www.vakbo.nl - Tel. 06 14 70 88 68

Melior bedrijfsmakelaar
www.melior.nl

Santen & Gasille 
Bedrijfsmakelaardij
www.santen-gasille.nl

OVERDEKTE BINNENPLAATS EIGEN WERKPLAATS OPSLAG OLDTIMER/BOOT/AUTO

VERKOOP
INFO:

Boxen vanaf 17 m2 t/m 1000 m2, 
koopsom vanaf €18.750.- excl. BTW v.o.n.

Units vanaf 65 m2 t/m 1000 m2, 
koopsom vanaf €100.000.- excl. BTW v.o.n.

LEEMOLEN

Wateringen De Lier

Boxen vanaf 22m² t/m 1.000m²  - Koopsom vanaf € 22.500,= excl. BTW v.o.n.

Units vanaf 65m² t/m 1.000m² - Koopsom vanaf € 100.000,= excl. BTW v.o.n.

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?

0174 - 51 29 32
www.lierglas.nl

  ***Nog enkele boxen beschikbaar***

Boxen  van 22m² tot 50m²

Koopsom vanaf € 22.500,= vrij op naam, exclusief BTW 
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IN PRIJS VERLAAGD!

€ 000.000,– k.k.  VRAAGPRIJS

€ 175.000,– k.k.

Gelegen in een rustig gedeelte van 
de kindvriendelijke Vogelwijk, met 
voldoende speelgelegenheid in de 
buurt. Genoeg redenen om deze 
woning eens te komen bekijken!
• 110 m² woonoppervlakte
• 5 kamers
• de achtertuin is zonnig en gelegen  
  op het noord-westen v.v. berging

€ 269.000,- k.k.
VRAAGPRIJS 

DE LIER
MEERKOET 5

 Nette eengezinswoning met extra’s, waaronder een uitgebouwde 
 woonkamer met lichtstraat, kunststof kozijnen boven en 2 dakkapellen.

 VRAAGPRIJS

€ 175.000,– k.k.

Het geheel bevindt zich op een 
perceel van 427 m² en heeft een 
aangebouwde garage, die tevens 
vanuit de woning te bereiken is.

• 5 kamers
• de achtertuin heeft diverse zitjes  
  en terrassen, noord-oost gelegen  
  maar door de diepte altijd zonnig

€ 349.000,– k.k.
VRAAGPRIJS 

MAASDIJK
MAASDIJK 37 A

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

 VRAAGPRIJS

€ 175.000,– k.k.€ 569.000,- k.k.
VRAAGPRIJS

DE LIER
LEEUWERIKLAAN 58

 Aan de rand van de Vogelwijk gelegen, riante vrijstaande woning (170 m²    
 woonoppervlakte) met ruime, eigen parkeergelegenheid. 

OPEN
HUIS

OPEN
HUIS

 VRAAGPRIJS

€ 175.000,– k.k.

Op de begane grond is 175m² 
gesitueerd met 2 slaapkamers en 
badkamer, waardoor beneden wonen 
zeker een optie is. De gehele begane 
grond is met een rolstoel bereikbaar. 
• 7 kamers
• fraai aangelegde en zonnige achter 
   tuin met ruim terras en grasveld (Z)

€ 625.000,- k.k.
IN PRIJS VERLAAGD!

DE LIER
REMBRANDTSTRAAT 5
Deze woning biedt u 237 m² woonoppervlakte en bijna 700 m² perceel in 
het centrum van De Lier.

3D SCAN

OPEN
HUIS

Royale eengezinswoning, gelegen 
op een perceel van 124 m², is ver-
rassend ruim met een binnenmaat 
van 5.18 meter! Neem daarbij de 
zeer luxe badkamer (2016) en het 
vrije gevoel wat u ervaart, door het 
prettige uitzicht aan zowel de voor– 
als de achterzijde van de woning. 
• 125 m² woonoppervlakte
• 5 kamers
• zonnige achtertuin op het zuid-westen

DE LIER
REIGERLAAN 9

VRAAGPRIJS

€ 309.000,- k.k.
 VRAAGPRIJS

€ 175.000,– k.k.
VRAAGPRIJS

€ 249.500,- k.k.

DE LIER
REIGERLAAN 73

DE LIER
SCHOLEKSTER 8

VRAAGPRIJS

€ 271.000,- k.k.

Een woning binnen stappen en di-
rect een goed gevoel hebben. Deze, 
tot in de puntjes afgewerkte, uitge-
bouwde woning geeft het! Gelegen 
in kindvriendelijke Vogelwijk in een 
doodlopende straat. Rustige locatie 
en toch dichtbij sportgelegenheden, 
speelvoorzieningen en het centrum. 
• 112 m² woonoppervlakte
• 5 kamers
• achtertuin biedt de gehele dag zon  
  noord-oosten gelegen

Een leuk geprijsde woning van het 
bredere type in de Vogelwijk, een 
gunstige tuinligging (ZO), een royale 
poort aan de achterzijde, waar u 
zelfs met uw auto goed kunt komen.
Zo maar even wat kenmerken, die u 
prima kunt komen bekijken bij 
Reigerlaan 73!
• 102 m² woonoppervlakte
• 5 kamers
• zonnige achteruin op het zuid-oosten

OPEN
HUIS

OPEN
HUIS

 VRAAGPRIJS

€ 175.000,– k.k.

 De ligging nabij school en sport-
 velden maakt het plaatje
 compleet.

• 104 m² woonoppervlakte
• 5 kamers
• verzorgde en zonnige achtertuin, 
   zuid-oost gelegen

€ 237.000,- k.k.
VANAFPRIJS !

DE LIER
VAN HAEMSTEDESTRAAT 14
Deze 5 kamer eengezinswoning heeft de tuin op het zuid-oosten, een 
lichte sfeervolle woonkamer met uitbouw en is rustig gelegen!

OPEN
HUIS

OPEN
HUIS

 VRAAGPRIJS

€ 175.000,– k.k.

DE LIER
ZILVERMEEUW 4

VRAAGPRIJS

€ 265.000,- k.k.

Als u ruimte, rust en uitstraling wilt 
zoek niet verder, u heeft het nu 
gevonden! Deze uitgebouwde 
woning biedt tal van mogelijkheden, 
zowel beneden als boven is er een 
zee aan ruimte. Eventueel geschikt 
voor een kantoor/praktijk aan huis.
• 127 m² woonoppervlakte
• 6 kamers
• de tuin is de gehele dag zonnig, 
  oost-noord-oosten gelegen

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

melior heeft verzekeringen 
voor de hele familie.
Makkelijk als u al uw verzekeringen op één adres kunt regelen. Zeker als 

dat adres Hoofdstraat 107 is: melior. We regelen alles voor u. Bij alle maatschappijen 

die ertoe doen. En we kennen u persoonlijk. Weet u wat: u laat gewoon een 

keer vrijblijvend uw complete verzekeringspakket door ons checken.

melior. Alles in één hand.



DE LIER
ANTHURIUM 47

te koop Westland melior.nl
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VANAFPRIJS!

€ 250.000,- k.k.

Heerlijk in het centrum wonen en 
toch de ruimte om je heen 
ervaren? Deze uitgebouwde 
hoekwoning is gelegen in een 
kindvriendelijke woonomgeving, 
op een unieke locatie. Door de 
hoekligging en het pad naast de 
woning, ervaart u hier een vrij 
gevoel. Daarnaast is er met een 
perceel van 196 m² volop ruimte 
in je eigen tuin. Door de uitbouw
is er ook binnen voldoende 
ruimte en licht. Door de hoeklig-
ging en de brede uitrit aan de 
achterzijde zijn er mogelijkheden 
om een garage voor bijvoorbeeld 
een motor of een grote hobby-
schuur te bouwen.
• 5 kamers
• ruime en zonnige achtertuin (67 m²),  
  gelegen op het noord-westen

DE LIER
HOHORST 7

DE LIER
ANTHURIUM 47

VRAAGPRIJS

€ 615.000,- k.k.

Hét ultieme gevoel van vrij-
staand wonen, nabij alle facili-
teiten van De Lier en Naaldwijk. 
Deze fantastische villa, met een 
unieke ligging langs het water, 
een royale buitenruimte, een 
balkon én een externe berg-
ruimte van ca 100 m², biedt het 
u allemaal! De woonkamer is ge-
legen op de eerste verdieping en 
geeft u een fantastisch uitzicht 
over de landerijen en veel pri-
vacy. Op de begane grond heeft 
de woning 4 slaapkamers, veel 
bergruimte, een bijkeuken en t.t. 
de achtertuin met een deur naar 
de garage en een tuinkamer!
• 190 m² woonoppervlakte
• ruime en zonnige tuin rondom de  
  woning, achtertuin is op het zuiden  
  georiënteerd

NAALDWIJK
HOGE NOORDWEG 26

IN PRIJS VERLAAGD!

€ 000.000,– k.k.  VRAAGPRIJS

€ 175.000,– k.k.

Aan de voorzijde van het 
appartement ligt het zonnige terras, 
oppervlakte 40 m², noord-west 
gelegen, welke speels is ingericht 
met diverse plantenbakken. 
• 120 m² woonoppervlakte
• 4 kamers
• berging op de begane grond

€ 349.000,- k.k.
VRAAGPRIJS 

DE LIER
HOOFDSTRAAT 119 A

 Stijlvol wonen in hartje centrum van De Lier, dus alle voorzieningen
 nabij! Dit appartement is luxe afgewerkt en dus zo te betrekken!

 VRAAGPRIJS

€ 175.000,– k.k.

En die gelijkvloers wonen, een lift 
en 2 eigen parkeerplaatsen hoog op 
het verlanglijstje heeft staan!

• 163 m² woonoppervlakte
• 3 kamers (mogelijkheid 4 kamers)
• zonning terras van 28 m² gelegen  
  op het zuid-oosten 

€ 349.000,– k.k.
VRAAGPRIJS 

MAASDIJK
MAASDIJK 37 A

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

 VRAAGPRIJS

€ 175.000,– k.k.€ 489.000,- k.k.
VRAAGPRIJS 

DE LIER
ORANJEPLEIN 14
Dit op en top afgewerkte appartement biedt uitkomst voor iedereen 
die van luxe houdt…

OPEN
HUIS

OPEN
HUIS



 &Verzekeringsnieuws meer oplossingen, minder zorgen, melior
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Een vrijblijvend hypotheek gesprek bij melior, 
een prima voorbereiding op het Open Huis!

1 April is het weer zover; de open huizen route. Een goed moment om 
jezelf te oriënteren op de woningmarkt. Wil je vooraf weten tot welke 
prijs je kan aankopen? Laat het door melior berekenen!

In een klein uurtje brengen wij je financiële positie in kaart, dat is wel 
zo rustgevend! 

Aankoopbegeleiding
Heb je een leuk huis gezien en laat je melior de hypotheek verzorgen? 
Dan krijg je gratis aankoopbegeleiding van melior! 
Een van onze makelaars gaat dan mee met de bezichtiging. 

Verhoogde schenkingsvrijstelling
Per 1 januari 2017 is de schenkings-
vrijstelling verhoogd naar € 100.000,= 
voor de aankoop van een eigen 
woning.

Superscherpe rente
Wanneer is het een goed moment 
om een woning te kopen?
Aan de rente zal het niet liggen! 
Op dit moment kunnen wij de volgende rentes aanbieden:

10 jaar rentevast: 1,67%
20 jaar rentevast: 2,25%
30 jaar rentevast: 2,55%

Een huis binnenlopen met de hypotheek toezegging op zak!
melior werkt samen met ca. 40 geldverstrekkers, waaronder 
Nationale Nederlanden. 
NN speelt handig in op het 
open huis: “de hypotheek-
toezegging”. Ook bij melior kan 
de hypotheektoezegging voor 
jou worden bekeken. 

Maak snel een afspraak!

Vincent Hijnen
hypotheekadviseur

&Hypotheeknieuws

Uitvaartkosten 
verzekeren?
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Een begrafenis of crematie kost veel geld. Wie betaalt 
deze kosten als u overlijdt? Een uitvaartverzekering 
kan de oplossing zijn. Met een uitvaartverzekering 
verzekert u zich tegen de kosten van uw begrafenis 
of crematie. Als u overlijdt, betaalt de verzekerings-
maatschappij (een deel van) de kosten. Heeft u geen 
uitvaartverzekering? Dan zijn de kosten voor uw 
nabestaanden. Om deze kosten af te dekken kunt u 
een uitvaartverzekering afsluiten. 
Een uitvaartverzekering is niet noodzakelijk. Als u 
voldoende spaargeld achter de hand heeft,  
kunnen uw nabestaanden de begrafenis of crematie 
daarvan betalen. 

Welke soorten uitvaartverzekeringen bestaan er?
• Kapitaalverzekering: Bij overlijden krijgt u een      
   bedrag uitgekeerd waarmee uw nabestaanden de    
   uitvaart betalen. 
• Naturaverzekering: U ontvangt geen geld, maar    
   goederen en diensten die bij een uitvaart horen. 
   Uitgangspunt is een basispakket en daarnaast kunt  
   een aanvullende verzekering afsluiten voor extra     
   mogelijkheden.
• Koopsom uitvaartverzekering: U legt eenmalig een  
   bedrag in bij de verzekerings-maatschappij. 

Voor- en nadelen.
Het voordeel van een uitvaartverzekering is dat uw 
nabestaanden uw uitvaart niet (volledig) zelf hoeven 
te betalen. Dit kan een rustgevende gedachte zijn. 
U weet zeker dat u uw nabestaanden niet met kosten 
achterlaat als u overlijdt. U hoeft zich geen zorgen 
te maken of u voldoende spaargeld nalaat om een 
uitvaart te kunnen betalen.
Een nadeel van een uitvaartverzekering is dat vaak 
niet alle kosten gedekt blijken te zijn. Dit omdat het 
verzekerde bedrag niet toereikend is of de geleverde 
diensten niet opgenomen zijn in de naturaverzekering.

Wat kost een gemiddelde uitvaart?
Dat is zeer afhankelijk van de diensten die geleverd 
worden en of het een crematie of begrafenis betreft. 

Wat kost een uitvaartverzekering?
De premie voor een uitvaartverzekering hangt af van 
de dekking en uw leeftijd waarop u de verzekering 
afsluit. Hoe ouder u bent, hoe hoger de premie is 
als u een uitvaartverzekering gaat afsluiten. De kans 
dat u overlijdt wordt namelijk steeds groter. De 
verzekeringsmaatschappij moet dan sneller uitkeren.

Bedenkt u goed of u uw nabestaanden wilt belasten 
met de kosten van uw uitvaart of dat een uitvaart-
verzekering een goede oplossing is om uw 
nabestaanden niet te laten opdraaien voor uw 
uitvaartkosten.

Gerard van der Wal, verzekeringsadviseur

Een huis 
binnenlopen met je 
hypotheektoezegging 
op zak


