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Van Reeuwijk heeft dertig jaar
notariskantoren gerund in de
gemeenten Hollands Kroon, Me-
demblik en Langedijk: „Het was
een erg intensieve periode en op
het einde was de rek er uit. Geluk-
kig heb ik toen de kantoren kun-
nen overdoen aan opvolgers, maar
na een paar jaar gaat het onderne-
mersbloed toch weer stromen”,
zegt hij. 

Hoewel hij als notaris veelvuldig
met de aan- en verkoop van onroe-
rend goed te maken had, ging het
daarbij uitsluitend om de juridi-
sche afronding. Dan was het proces
van onderhandelen en het sluiten
van de deal al gepasseerd, terwijl
dit hem nu juist zo interessant
leek. Hoe mooi zou het zijn om
juridisch te kunnen adviseren en
waar nodig ook nog als makelaar
de verkoop te begeleiden?

Gewapend met ’Te koop-borden’
reist Van Reeuwijk momenteel
langs de kust van de Noordkop,
van Schoorl tot Julianadorp. De
vele vakantieparken kent hij op
zijn duimpje. Door mondreclame

van klanten breidt zijn verkoop-
portefeuille zich gestaag uit. 

Herr Doktor
Een speciaal op de Nederlandse en
Duitse markt gerichte website
maakt straks deel uit van zijn arse-
naal: „De website is bijna klaar en
krijgt naast de Nederlandse inhoud
een Duitse evenknie, want vergeet
niet dat onze Oosterburen niet weg
te denken zijn van de vakantiehui-
zenmarkt. Ik spreek de taal vloei-
end en ik merk dat de Duitse klant
dit zeer op prijs stelt. Ze spreken
me zelfs aan met Herr Doktor en
daar is geen woord van gelogen.”

Alvorens zich makelaar te noe-
men, liet hij zich scholen door
DIVA Makelaars, een landelijk
opererende organisatie die aange-

sloten is bij de branche-organisatie
VBO. „Het voelt goed dat ik lid ben
van DIVA”, vertelt Van Reeuwijk.
„Geeft rust. Zij bieden de achterlig-
gende kantoororganisatie, automa-
tisering en de aansprakelijkheids-
verzekering. Zo heb ik mijn han-
den vrij voor hetgeen waar alles om
draait: de klant helpen en diens
zorgen wegnemen.”

Een voorbeeld uit de praktijk.

Een vakantiewoning viel na het
overlijden van de eigenaar in de
erfenis. Er ontstond echter verwar-
ring over wie recht had op wat.
Kon de woning worden overgeno-
men door één van de kinderen?
Tegen welk bedrag? Moesten er
eerdere schenkingen worden verre-
kend? Hoe zat het met erf- of over-
drachtsbelasting? Na inschakeling
van Van Reeuwijk werd die knoop
ontward: „Bij dit soort kwesties
komt erfrecht om de hoek kijken.
Een specialisatie van mij als nota-
ris. Ik kon de nieuwe eigenaren dus
snel geruststellen en valse claims
op het onroerend goed van de hand
wijzen. Het gevolg was een tevre-
den klant en rust in de familie.
Kijk, dat geeft mij nou voldoe-
ning.”

Permanente bewoning
De waardebepaling van een huisje
is belangrijk, maar er zijn ook
punten waar mensen niet zelf
direct aan denken. Is er sprake van
erfpacht of eigen grond, gelden er
specifieke parkreglementen en -
hot issue - is permanente bewo-
ning toegestaan? Van Reeuwijk: „Je
kunt niet alert genoeg zijn. De
gemeenten scherpen allemaal hun
beleid aan, maar hebben vervol-
gens hun eigen handhaving. Als
het bestemmingsplan aangeeft dat
sprake is van recreatie dan gaat het
vaak al mis als aangetoond wordt
dat iemand gedurende drie maan-
den tenminste tweederde van de
tijd op één adres overnacht. Soms
heeft een gemeente gedoogd dat
een bewoner er permanent woont
maar bij verkoop vervalt dit.”

Michel van Reeuwijk als ’the new kid in town’ thuis op de vakantiehuizenmarkt. FOTO NICK MAARSEN

’Kennis notaris komt
van pas als makelaar’

Groote Keeten ■ Mede door de
lange kustlijn is de Noordkop
het vakantiehuizen-mekka van
Nederland. Daarom is het opval-
lend dat vrijwel geen makelaar
gespecialiseerd is in de verkoop
van dit type woningen. Oud-
notaris Michel van Reeuwijk
stapt in het gat in de markt.

Van Reeuwijk
makelt voortaan
vakantiehuisjes

Van Reeuwijk vertelt een klant over onroerend goed. FOTO NICK MAARSEN
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Met Te koop-borden gaat makelaar Van Reeuwijk langs
de vakantieparken in de Noordkop


