
WOONBIJLAGE 2018
INTERIEUR •  STYLE •  INSPIRATIE •  IDEEËN •  TUIN

MEDE MOGELIJK 
GEMAAKT DOOR: 

EVELEENS 
MAKELAARS O.Z.

STIJL & MEER
HAAR EN INTERIEUR

KEUKENSTUDIO 
VAN DEN BIJTEL

DECORETTE PIET

SIENERGIE

PHILLIPPO KEUKENS

GOEMANS TAPIJT & 
SLAAPCOMFORT

HARTELUST

KZN ASSURANTIE 
& ADVIES

RABOBANK
REGIO SCHIPHOL

BROCKHOFF 
MAKELAARS 

WESTEINDER 
ADVIESGROEP

VAN WENGERDEN 
EN VISSER 
AANNEMINGSBEDRIJF

MANTEL MAKELAARS

LANKAMP REAL 
ESTATE ADVISORS 

KLINKENBERG 
MEUBELEN

VIDA MAKELAARS

SPELT VASTGOED BV

Handige katoenen opbergzakken praktisch en sfeervol

Een kinderkamer
vol vrolijkheid
In een huis met kinderen wordt geleefd. Daar mag het best een vrolijke bedoening zijn. Ook de 
kinderkamer verdient vrolijkheid. Met een leuk bed, mooi behang en niet te vergeten de woonaccessoires.

Daarmee doen we de trap, die 
doorgaans een prominente en 
zichtbare plek in huis inneemt, te-
kort. Gelukkig herkennen steeds 
meer architecten de schoonheid 
van een trap en maken ze er een 
echte blikvanger van. In nieuwe 
woningen en in bestaande wonin-
gen. Trappen hebben we in ver-
schillende vormen en maten. De 
meeste woningen kennen open 
trappen in de woonkamer of hal. 
Een dergelijke trap die niet ver-
stopt is achter een deur, kan een 
interieur maken of kraken. De 
schoonheid van een trap heeft te 
maken met het gebruikte materi-
aal en de vorm. De eenvoudigste 
vorm is de rechte trap in een schui-
ne lijn naar boven. Heb je weinig 

ruimte, dan is een spiltrap ge-
schikt. Deze trap, ook wel draaitrap 
of wenteltrap genoemd, draait in 
een ronde vorm rond een centra-
le as naar boven. Naast de vorm is 
het materiaal van belang. Er is on-
derscheid te maken tussen trap-
pen van hout, natuursteen, me-
taal en glas. Hout heeft een war-
me en natuurlijke uitstraling, maar 
vergt regelmatig onderhoud. Glas 
en metaal kunnen wat killer over-
komen, maar doen het in een mo-
dern interieur erg goed. Heb je al 
een trap dan hoef je je geen zor-
gen te maken over de vorm. Heel 
trendy is het om je bestaande trap 
een nieuw leven te geven. Trapre-
novatie! Het bezorgt je interieur 
een compleet nieuwe look. 

Veel woninglabels richten zich 
volledig op accessoires en ha-
len hun inspiratie overal van-
daan. Ook komend seizoen 
hebben de trendwatchers zich 
� ink uitgeleefd. Met als re-
sultaat mooie collecties met 
kleurrijke eettafeltjes, bonte 
kussens, trendy lampen en an-
tiek ogende stoelen. 
Een accessoire geeft net die 
extra touch aan je interieur en 
maakt je woning echt persoon-
lijk. Bijzonder is dat de labels ie-
der op hun eigen manier nieu-
we trends lanceren. Het acces-
soire merk Kaat Amsterdam 

haalt dit keer bijvoorbeeld haar 
inspiratie uit reizen over de he-
le wereld en ontmoetingen 
met nieuwe mensen en cultu-
ren. Deze indrukken zijn ver-
taald in unieke schatten voor 
in huis. Een mooie collectie 
sierkussens, plaids en spreien 
brengen werelddelen als Afri-
ka, Azië, Amerika en Europa en 
zelfs de Noordpool tot leven. 
Luxe � uweel, in warme aard-
se kleuren, afgewisseld met 
exotische prints en stoere be-
tonachtige kleurstellingen zijn 
kenmerkend voor het komend 
seizoen.

Een traprenovatie geeft je woning een nieuw gezicht. Foto: Upstairs

Een mooie tafel, een comfortabele bank of een leuk behang. 
Op alle fronten geef je jouw woning een eigen verhaal. Met 
trendy accessoires maak je jouw interieur helemaal af.

Met mooie accessoires geef je jouw woning een eigen verhaal.
Foto: Kaat Amsterdam

Die horen namelijk in een kinder-
kamer om er echt een feestje van 
te maken. Verborgen schatten, 
mooie spullen, grappige lijstjes. 
Daar worden de kinderen blij van. 
Gelukkig zijn er voldoende leu-
ke, sfeervolle en praktisch oplos-
singen. Creëer bijvoorbeeld een 
gezellig plekje waar je kind uren 
wil spelen op een lekker zacht 
vloerkleedje in de vorm van een 
wolk of ster. Heel handig zijn de 

katoenen opbergzakken. Je trekt 
de zak open, speelt uren op het 
kleedje dat dan op de grond ligt 
met allerlei spulletjes er bij en 
heb vervolgens geen gedoe met 
opruimen. Dat gaat in een sim-
pele handbeweging. Een gezelli-
ge slaapkamer creëer je ook door 
ook leuke combinaties te maken. 
Een vrolijk nachtlampje of spaar-
pot in de vorm van een papieren 
boot, vos, olifant of wolk. Speel-

goed dat tegen een stootje kan 
en er zo mooi uitziet dat het nooit 
in een kast verdwijnt.
Verder verdient de muur op 
de kinderkamer aandacht. Een 
mooie vintage poster, een we-
reldkaart van kurk, een prachtig 
groot magneetbord of een letter-
bord met een mooie quote. Ge-
nieten. En je maakt de kamer af 
met een vrolijke slinger boven je 
bed.

Meer dan een verplicht nummer in huis 

Trap als eyecather 
In het interieur
Een trap is voor nieuwbouwwoningen met meer verdiepingen vaak 
een verplicht nummer. We kiezen met z’n allen nog steeds het liefst 
voor standaarduitvoeringen, meestal in hout.

Maak leuke combinaties in de kinderkamer. Foto: StudioZomooi.nl

Met accessoires maak je jouw 
interieur compleet

Fluweel in de
woonkamer



Na een hectische periode van 
verbouwen en verhuizen zijn Jac-
queline en Linda helemaal op 
hun plek ik het prachtige pand op 
nummer 14. De collectie is uitge-
breid met o.a. meer kado-artike-
len zoals chocolade in een prach-
tige kado�es (Hagelswag), thee, 
de zeer opulaire oorbellen van 
HINTH, producten van The Gift La-

bel, Alpacasjaals van Bufandy, de 
schattige kinderlampjes van A lit-
tle lovely company, geurstokken 
van We Love The Planet (een hit in 
Aalsmeer!), maar ook veel mooie 
woonaccessoires en modeitems. 
Kado’s, hoe klein ook, gaan de 
deur niet uit zonder de inmiddels 
herkenbare inpakkunsten van de 
dames. Inmiddels hebben ook 

A�ossen of oversluiten 
wat is verstandig?
Met de nieuwe campagne “a�os-
singsblij” willen de banken hui-
zenbezitters bewust maken van 
de risico’s van een a�ossings-

vrije hypotheek. Maar wat zijn 
de mogelijkheden? Is het ver-
standig om een deel af te los-
sen of is oversluiten van de hypo-
theek misschien een beter advies 
voor uw situatie? Het is begrijpe-

Al bijna 5 jaar runnen de dames van STIJL & MEER hun conceptstore 
(kapsalon & woon/kadowinkel) in de Zijdstraat. Na 3 jaar in het 
winkeltje op nummer 22 te zijn gevestigd, was de stap naar een 
groter winkelpand een logische keuze.; STIJL & MEER groeide uit 
zijn voegen!

De huizenprijzen stijgen en als starter is het niet makkelijk om een 
huis te vinden. Toch lukt het ons vaak om samen met onze klanten 
te kijken naar de mogelijkheden die er wel zijn. Wij geloven erin, 
ondanks de oververhitte huizenmarkt, dat er meer mogelijk is dan 
het beeld dat er nu geschetst wordt. Wilt u weten of u toch kunt 
pro�teren van de lage rente en er wellicht toch een mogelijkheid is 
om de eerste stap op de woningmarkt te zetten? Wij helpen u graag 
om een duidelijk beeld te schetsen. 

Eveleens Makelaars

NVM Open 
Huizen Dag 2018

Zoals:
1. Wanneer ben ik in onderhandeling?
2. Mag een verkoopmakelaar doorgaan met bezichtigingen 
 als er al over een bod onderhandeld wordt?
3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper 
 de woning dan aan mij verkopen?

Deze en nog 15 andere vragen over het kopen en verkopen van 
een woning hebben wij voor u beantwoord. Belangstelling? 
Loop op zaterdag 6 oktober binnen bij Eveleens Makelaars aan 
het Praamplein. Dan krijgt u ze mee. 

Het kopen of verkopen van een woning is niet iets dat je 
dagelijks doet. Het is dus niet zo vreemd dat u tijdens het 
kopen of verkopen van een woning tegen allerlei vragen 
aanloopt. Een NVM-makelaar kan de vragen waar u tegenaan 
loopt beantwoorden. De 18 meest voorkomende vragen heeft 
de NVM voor u op een rij gezet. 

STIJL & MEER

Blijft verrassen!

KZN

Hoe kom je als starter 
aan een woning? 

lijk dat deze campagne veel vra-
gen opwekt. Wij kijken graag sa-
men met u naar uw huidige situ-
atie en naar de mogelijkheden in 
de toekomst.

Verhuurhypotheek
Uw kind op weg helpen met 
woonruimte? Wilt u meer ren-
dement voor uw spaargeld? Wilt 
u een woning kopen om te ver-
huren? En zou u hier meer over 
willen weten? KZN is één van de 
geselecteerde kantoren die de 
Woonfonds Woningverhuur Hy-

Het Energieloket van Sienergie is bij wonin-
geigenaren, huurders en VVE’s in Aalsmeer en 
Kudelstaart inmiddels een bekend adres. Voor 
echt ona�ankelijk advies en hulp zonder com-
merciële bijbedoelingen, want mede mogelijk 
gemaakt door de Gemeente Aalsmeer. Iedere 
woensdagmiddag en op afspraak schuiven 
wekelijks mensen aan met vele vragen over 
comfortabel en duurzaam wonen. Ook tijdens 
een EnergieOntbijt en op infoavonden geven 
de energieadviseurs van Sienergie, vaak sa-
men met technische experts tekst en uitleg. 
De centrale vraag: hoe kan ik op een betaal-
bare manier straks aardgasloos wonen en wat 
moet daarvoor gebeuren? Het begint allemaal 
met een goed stappenplan. 

Stap 1: Betaal niet teveel voor je gas en elek-
triciteit. Kritisch vergelijken en overstappen 
naar een andere energieleverancier kan tot 
honderden euro’s per jaar schelen. Geld dat 
je beter kunt uitgeven aan zuinige apparaten, 
isolatie of zonnepanelen. Sienergie helpt wo-
ningeigenaren en huurders daar graag bij. 

Stap 2: Weet wat je verbruikt door maan-
delijks je meterstanden bij te houden. Op 
milieucentraal.nl kom je te weten wat verge-
lijkbare huishoudens verbruiken. En maak in-
zichtelijk waar je al die energie voor verbruikt. 
Met een simpele energiebespaarmeter spoor 
je energieslurpers op. Ook verspillend gedrag 
wordt zo zichtbaar. Zeker ook een aanrader 
voor huurders!

Stap 3: Isoleer je woning: vloer-, spouwmuur-, 
dakisolatie, isolatieglas, tochtstrips. Zo houd 
je kostbare warmte binnen en hoef je minder 
te stoken. En het wooncomfort verbetert. Zorg 
wel voor goede ventilatie! Sienergie bekijkt de 
mogelijkheden van jouw woning en helpt je op 
weg. Ook maken we graag tegen kostprijs een 
energiescan aan huis. 

Stap 4: Gebruik de zon! Plaats zo mogelijk 
zonnepanelen op je dak. De investering is 

vaak al naar vijf jaar terugverdiend en je be-
spaart gelijk vanaf dag 1! Ook een zonneboiler 
is interessant vanwege een flinke subsidie. 
Nog even en de prijs-kwaliteitverhouding van 
accu’s wordt acceptabel. Dan kun je in je eigen 
of buurtaccu overdag zonnestroom opslaan 
om ’s avonds te gebruiken. Ook je elektrische 
auto kan daar straks een rol in spelen. Zonne-
energie is zeker ook voor huurders interes-
sant!

Stap 5: Keuken of gaskookplaat aan ver-
nieuwing toe? Kies voor koken op inductie. 
Moderne pannen kun je vaak gewoon blijven 
gebruiken. 

Stap 6: Verbouwplannen of nieuwe parket-
vloer of vloerbedekking? Laat vloerverwar-
ming aanleggen. Die maakt gebruik van lage 
temperatuur (i.p.v. hoge temperatuur radiato-
ren) en is straks geschikt voor elke warmte-
bron. Zo ben je alvast ‘aardgasloos-ready’. 

Stap 7: Nu alleen nog een verwarming zon-
der aardgas. Hoe lang gaat je ketel nog mee? 
Een individuele warmtepomp (met subsidie) 
is nu al een betrouwbaar én betaalbaar al-
ternatief. Of is er een buurtinitiatief voor een 
gemeenschappelijk buurtwarmtesysteem? De 
gemeente onderzoekt mogelijkheden voor 
warmtenetten. Sienergie houdt alle techni-
sche ontwikkelingen voor je in de gaten. En is 
de ketel nu al aan vervanging toe? Kies dan 
voor een zo zuinig mogelijke nieuwe CV-ketel, 
die je ook zou kunnen huren in afwachting 
van een betaalbaar aardgasloos alternatief. 
De besparing kun je alvast investeren in bij-
voorbeeld isolatie.  

Sienergie maakt graag voor iedere bezoeker 
aan het Energieloket een stappenplan op maat 
en helpt je verstandig kiezen. Ook krijg je er 
informatie over subsidie, de Duurzaamheidsle-
ning en de mogelijkheden van het Duurzaam-
heidsfonds van de gemeente voor buurtcollec-
tieven en VVE’s. Zie ook www.sienergie.nl 

Sienergie helpt 
verantwoord naar 

comfortabel en 
aardgasloos wonen

eveleens.nl
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UW HUIS 
WORDT 

GEZOCHT! 

Neem voor een gratis verkoopadvies 
contact met ons op: 

0297-344 444

bedrijven hun weg naar STIJL & 
MEER gevonden voor o.a. kerst-
pakketten. De kapsalon is ruimer 
geworden en straalt een rustige, 
professionele sfeer uit. Het ver-
trouwde merk Unite is aangevuld 
met Italiaanse producten van NI-
KA. STIJL & MEER biedt met Nika 
de inmiddels bekende keratine 
behandelingen ( Kperfection) en 
sinds kort ook de Premium Treat-
ment (professionele salonbehan-
deling voor zijdezacht en glad 
haar) aan. Elk jaar organiseert 
STIJL & MEER de inmiddels zeer 
populaire (Kerst) Ladiesnight. Op 
deze avond is de hele winkel om-
getoverd tot Winterwonderland 
en worden de dames verwend 
met hapjes, drankjes, superleu-
ke aanbiedingen en een kadootje 
bij hun aankopen. Ook dit jaar zal 
de Ladiesnight weer worden ge-
organiseerd op 26 november. Ie-
dereen is van harte welkom vanaf 
18.30 uur! Kom gerust eens langs 
en laat u verrassen!

potheek mag aanvragen. Een hy-
potheek waarbij het mogelijk is 
om zowel een woning te verhu-
ren in een stad of toch iets rus-
tiger in een dorp. De voorwaar-
den van de Woningverhuur Hy-
potheek maken het mogelijk eer-
der haalbaar voor u. Denk hierbij 
aan een �nanciering van 70% van 
de woningwaarde in verhuurde 
staat en de mogelijkheid om tot 
50% van de marktwaarde a�os-
singsvrij te �nancieren. Tevens 
neemt Woonfonds tot 80% van 
de huurinkomsten mee en hoeft 
u niet versneld af te lossen. Mocht 
u willen weten of dit ook een 
mooie kans is voor u dan bent u 
altijd welkom voor een vrijblij-
vend oriëntatiegesprek. 

De deur van KZN staat altijd voor 
u open, maar u kunt ons ook be-
reiken op tel. 0297 36 75 70 of 
mail ons: hypotheken@kzn.nl









Afzuigkap lijkt steeds meer op een lamp 

Aandacht 
voor detail
De keuken van nu moet op z’n minst dezelfde sfeer uitstralen als de 
woonkamer. Een leefruimte die uitnodigt om uren in te vertoeven. 
Geen standaard keuken, maar een zorgvuldig samengesteld 
interieur.

Voor iedere tapijtstijl een andere tint

Laat je creativiteit
in huis de vrije loop
Bij het kiezen van een tapijt of vloerkleed denk je als eerste aan kleur. 
Welke modische, ingetogen of naturelle kleur past het beste bij jouw persoonlijke woonstijl? 

Dat geldt dan ook voor de on-
derdelen van de keuken. Stan-
daard is tegenwoordig niet meer 
aan de orde. Zelfs de afzuigkap 
heeft een styling ondergaan. Zo-
wel in techniek als in vormge-
ving zijn de collecties de laatste 
jaren naar een hoger niveau ge-
tild. Hierdoor krijgt de afzuig-
kap de allure die past bij de he-
dendaagse keuken. Een keuken 
die meer en meer transformeert 
naar een eenheid met de living. 
Wat opvalt zijn de ‘lamp’-model-
len binnen de nieuwste program-
ma’s. ‘Lampachtige’ afzuiginstal-

laties die living en keuken sa-
menbrengen, zonder teveel aan-
dacht te vragen. Geen apparaat 
dat er een beetje bijhangt, maar 
tijdloze meubelstukken, met oog 
voor detail. Voorzien van specia-
le led-verlichting die niet alleen 
kan dimmen, maar ook van warm 
wit naar koud licht verandert met 
een simpele druk op de knop. 
Ideaal als je de sfeer wenst te 
veranderen. Zo zie je tijdens het 
werk alles goed, maar creëer je tij-
dens het diner wellicht wat meer 
sfeer. Super stoer, elegant en heel 
praktisch.

Inhakend op de nieuwste woon-
trends kun je met tapijt alle kan-
ten op in je interieur. Laat je crea-
tiviteit de vrije loop! Een paar voor-
beelden: Houd je van rust en ruim-
te dan is het kleuradvies om pas-
tel kleuren te kiezen en deze op 
de wanden door te laten lopen. Je 
kunt ook voor een verfkleur kie-

Nieuwe collecties geïnspireerd op fashion

Bedtextiel moet
kleur bekennen

De prachtige dessins uit de 
najaarscollectie hebben rijke 
kleurstellingen met folkloristi-
sche invloeden. Structuren en 
breisels geven de dekbedover-
trekken een warm karakter. De 
collecties zijn opgedeeld in 
verschillende thema’s met dek-
bedovertrekken die qua kleur 
en stijl perfect bij elkaar pas-
sen. Er wordt door de produ-
centen continu gezocht naar 
nieuwe materialen en tech-
nieken om collecties samen te 
stellen. Zo heeft de najaarscol-
lectie van Beddinghouse als 
noviteit stonewashed katoen, 
in de kleuren blauw en grijs. 
Een andere noviteit is het �a-
nel als toevoeging op het uni-

programma. Inspelend op de 
behoefte van de consument 
worden ook steeds vaker extra 
lengtes aangeboden voor de 
overtrekken.
De verschillende thema’s ge-
ven ieder een eigen draai 
aan de kleurrijke slaapkamer. 
Mooie herfsttinten en patro-
nen zijn geïnspireerd op de ja-
ren zestig en het thema ‘Colour 
Obsession’ komt met extre-
me kleuren zoals donkerrood, 
groen, blauw en okergeel ge-
combineerd met roze accen-
ten vrolijk voor de dag. Zoek je 
wat luxe dan kies je voor �anel-
len en satijnen overtrekken. Je 
kunt alle kanten op. Als je maar 
durft te combineren.

I N T E R I E U R  •  S T Y L E  •  I N S P I R A T I E  •  I D E E Ë N  •  T U I N

Afzuigkap in de vorm van een lamp voor in de keuken. Foto: Wave

Als je de trends volgt, ziet jouw slaapkamer er binnenkort 
kleurrijk uit. De nieuwe collecties slaapkamertextiel zijn 
geïnspireerd op de fashion- en interieurwereld. 
Ook daar draait op dit moment alles om kleur.

Het wordt een vrolijke boel in de slaapkamer..Foto: Beddinghouse

zen die net iets donkerder of lich-
ter is voor een toon-op-toon e�ect. 
Er ontstaat meer dynamiek in het 
interieur door meer met contrast 
te spelen en een vloerkleed te ne-
men in een contrasterende kleur 
ten opzichte van de wand. In plaats 
van je interieur helemaal wit te ma-
ken, wat vaak wat kil overkomt, ga 

je met een pastelgrijze vloerbe-
dekking voor een licht interieur en 
combineer je dit met lichtgekleur-
de houten meubelen. Door witte 
muren en witte accessoires te ge-
bruiken doet het geheel fris en hel-
der aan. Liefhebbers van het lande-
lijk-moderne interieur willen voor-
al natuurlijke kleuren en materia-

len in huis. Gebruik lichtbruine tin-
ten in het vloerkleed voor een hon-
derd procent naturel e�ect en mix 
dit met de nieuwe trendkleur pas-
tel groen op de wanden. Voor een 
modisch interieur is colourful de 
‘way-to-go’. Maak hippe combina-
ties met meerdere kleden in een 
gra�sch blokpatroon.

Met tapijt kun je alle kanten op in het interieur. Foto: Parade Colour King
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De kantoren van de Westein-
der Adviesgroep in Aalsmeer en 
Zoetermeer zijn open tijdens de 
Open Huizen Dag. Vergroot je sla-
gingskans bij de aankoop van je 
nieuwe woning en kom langs tus-
sen 11.00 en 15.00 uur voor een 
gratis en vrijblijvend oriëntatie-
gesprek. Onze hypotheekspecia-
listen staan voor je klaar en reke-
nen voor wat je � nanciële moge-
lijkheden zijn. De Westeinder Ad-
viesgroep is al jaren hét adres in 
de regio voor onafhankelijk hypo-
theekadvies. Een huis is voor veel 
mensen de grootste � nanciële 
uitgave in hun leven. Vaak den-
ken mensen als eerste aan hun 
eigen bank als het gaat om een 
hypotheek. Bijna altijd adviseert 
de bank een product uit hun ei-
gen assortiment en bijna altijd is 
dat niet de beste oplossing. “Ge-

lukkig weten heel veel mensen 
ons kantoor te vinden voor echt 
onafhankelijk advies” aldus Jan 
Bruine de Bruin, de adviseur die 
al vanaf het begin bij de West-
einder Adviesgroep werkzaam is. 
Op de vraag waarom onafhanke-
lijk advies beter is dan het advies 
van een bank, antwoordt Jan: “Wij 
ontvangen geen enkele vergoe-
ding van welke bank of verzeke-
raar dan ook. Dit betekent dat we 
geen enkel belang en ook geen 
voorkeur hebben voor een aan-
bieder. In onze adviezen wordt 
maar met één belang rekening 
gehouden en dat is het belang 
van de klant. Omdat wij de hy-
potheekmarkt door en door ken-
nen en de aanbieders continue 
met elkaar vergelijken op ren-
te, voorwaarden en kwaliteit van 
de dienstverlening, kan dit gedu-

Een traprenovatie geeft je woning een nieuw gezicht. Foto: Upstairs

Op zaterdag 6 oktober is er de NVM Open Huizen Dag

Westeinder 
Adviesgroep opent 
haar deuren

Een traprenovatie geeft je woning een nieuw gezicht. Foto: Upstairs

Jan Bruine de Bruin

Hans Rozendal

rende de looptijd van een hypo-
theek heel veel geld schelen. Bo-
vendien is iedereen anders. Wij 
verdiepen ons eerst grondig in je 
persoonlijke situatie en gaan dan 
pas aan de slag met een oplos-
sing. Onze oplossing is dus altijd 
maatwerk. Daarmee is het voor 
ons nog niet klaar, wij zijn pas te-
vreden als alles geregeld is en je 
over leuke zaken zoals de inrich-
ting van je nieuwe huis kunt gaan 
nadenken,” besluit Jan. Hans Ro-
zendal, een van de vier vennoten 
van de Westeinder adviesgroep 
vervolgt: “Je ziet steeds meer ban-
ken en verzekeraars hun kantoren 
sluiten. Iedereen moet zijn zaken 
via het internet gaan regelen. Ge-
heel tegen deze trend in vind je 
op de website van de Westeinder 

Adviesgroep nergens een link om 
zelf een pensioen, hypotheek of 
verzekering af te sluiten. Wij ge-
loven niet in doe-het-zelven met 
� nanciële risico’s. Financiële pro-
ducten zijn per de� nitie niet een-
voudig, dat hebben de gebeurte-
nissen in de afgelopen jaren wel 
aangetoond. Wij zijn ervan over-
tuigd dat, als we elkaar beter le-
ren kennen, de kwaliteit van het 
advies beter zal zijn. Beter dan 
wanneer je zelf bij je � nanciële ri-
sico’s een oplossing probeert te 
bedenken. In een persoonlijk ge-
sprek kunnen onze deskundige 
adviseurs haar� jn bepalen welke 
oplossing het beste bij de betref-
fende situatie past. Dit hoeft lang 
niet altijd een verzekeringsoplos-
sing te zijn. Daarom komen wij 

graag met je in contact. Zodat we 
in een persoonlijk gesprek kun-
nen laten zien hoe wij voor jou 
van toegevoegde waarde kunnen 
zijn.” “Wij hebben op onze web-
site een groot aantal gebeurte-
nissen geschetst waarbij je onze 
hulp goed kunt gebruiken”, ver-
volgt Hans Rozendal. “En zo kun 
je ons dan ook zien, als een per-
soonlijke � nanciële raadgever. 
Een visie die nogal afwijkt van 
wat gebruikelijk is, maar die ons 
veel uiterst tevreden klanten op-
levert. En dat is wat ons vak leuk 
maakt en waar we het voor doen.”
Kom langs tijdens de Open Hui-
zen Dag. Je bent van harte wel-
kom! Op voorhand een afspraak 
maken mag uiteraard maar hoeft 
niet.

Al ruim 18 jaar richt Richard zich 
vooral op bedrijfsonroerend goed 
in eigen beheer, maar start per 1 
oktober 2018 als erkend en gere-
gistreerd vastgoedmakelaar voor 

Aalsmeer e.o. en (ver) daarbuiten. 
Dit doet hij samen met zijn vrouw, 
Bianca Wegbrands, geregistreerd 
vastgoedstyliste en woningfo-
tograaf, opgeleid door House 

of KIKI, bekend van verschillen-
de woonprogramma’s op RTL 4. 
Als echte ondernemers zijn Ri-
chard en Bianca er van overtuigd 
een aanvulling te zijn in de huidi-

Vliegende start

Lankamp Real 
Estate Advisors B.V.
Met zijn aanbod van 1 procent courtage bestormt Richard Lankamp als aan- en verkoop makelaar de 
huizenmark in regio Aalsmeer e.o. en de Spaanse Huizenmarkt aan de Costa Blanca.

Op zaterdag 6 oktober wordt weer de hal� aarlijkse Open 
Huizen Dag georganiseerd. De NVM Open Huizen Dag is voor 
woningverkopers en woningzoekers een belangrijke dag waarop 
woningen massaal vrijblijvend bezichtigd kunnen worden. De NVM 
Open Huizen Dag kan nog altijd rekenen op grote belangstelling. 
Op deze dag doet ca. 25% van het totale woningaanbod in 
Nederland mee en houden tienduizenden woningbezitters Open 
Huis. Voor wie een huis zoekt, is het heel aantrekkelijk om in de 
gewenste regio een aantal huizen zonder afspraak te kunnen 
bekijken en vergelijken. Voor wie zijn huis wil verkopen, biedt de 
NVM Open Huizen Dag de kans om zijn woning aan een groter 
aantal geïnteresseerden te laten zien.

ge makelaardij. Veel mensen heb-
ben een negatief beeld van make-
laars. Lankamp Real Estate Advi-
sors B.V. wil laten zien dat het ook 
anders kan. Niks mooie pakken, 
snelle scooters, ingewikkeld vak-
jargon of vlotte babbels. Gewoon 
boter bij de vis. Mensen goed hel-
pen (zelf ) hun huis te verkopen. 
En tegen de laagst mogelijke kos-
ten. Als erkend Vastgoedpro ma-
kelaar weet Richard goed waar 
hij over praat. Na een jarenlange 
succesvolle carrière als vrijwillig-, 
en beroeps brandweerman en 
brandweero�  cier te zijn geweest, 
kroop het bloed toch waar het 
niet gaan kon: het makelaars vak. 
Richard dacht: ‘het is nu of nooit. 
Laat ik in het diepe springen en 
met enthousiasme en passie ma-
kelaar worden. Niet afwachten 
maar actief en gedreven voor u 
aan de slag als het gaat over ver-
koop, aankoop of taxatie van een 
woning. Als woningverkoper of 
woningkoper wilt u alleen het al-
lerbeste. Dat betekent een ma-
kelaarskantoor dat beschikt over 
vakkennis, de juiste marketing-
middelen, uitgebreid netwerk, in-
tegriteit, creativiteit en professio-
naliteit. Wij werken met verschil-
lende pakketten op maat zoals, 
een Start Pakket, een Plus Pakket 
en een All-In Pakket met eventu-
eel NO CURE, NO PAY garantie. 
Daarmee onderscheiden we ons 
echt van de reeds gevestigde ma-
kelaars. Bij ons kunt u kiezen; wat 
kunnen wij voor u doen en wat 
wilt u zelf doen. En dit alles tegen 
een eerlijke en betaalbare prijs! 
Bianca zegt: ‘Als vastgoedonder-
nemers zien wij mogelijkheden 
en denken we in oplossingen met 
de klant mee. Onze speerpunten 

zijn; goed luisteren, deskundig 
en helder advies geven en maxi-
male service verlenen. Wij vinden 
betrokkenheid en persoonlijk ad-
vies heel belangrijk. We zeggen 
wat we doen en we doen wat we 
zeggen! Wij komen altijd naar de 
klant toe en hebben geen 9 tot 5 
mentaliteit. 

Een huis kopen in Spanje?
Lankamp Real Estate Advisors B.V. 
is ook uw Nederlandstalige make-
laar bij het vinden van uw droom-
huis in Spanje. Zoekt u een wo-
ning aan de prachtige Costa Blan-
ca in Spanje, wij staan voor u 
klaar om u te helpen. Als uw Ne-
derlandstalige vastgoedadviseur 
zoeken en vinden wij via ons be-
trouwbare partner netwerk de 
villa of het appartement dat vol-
doet aan al uw wensen. Wij staan 
u terzijde gedurende het gehe-
le aankoopproces en zelfs daar-
na, zodat u zorgeloos kunt genie-
ten. Lankamp Real Estate Advi-
sors B.V. is een erkend Vastgoed-
pro makelaarskantoor. Tegen mi-
nimale kosten kan uw woning al 
op Funda geplaatst worden. Ri-
chard komt graag bij u langs voor 
een vrijblijvend kennismakings-
gesprek met gratis waardebepa-
ling. Wilt u eens vrijblijvend ken-
nis met ons maken? Pak dan nu 
de telefoon en bel: 06-53 53 27 
04 of bekijk onze website: www.
lankamp-realestate.nl. Vastgoed-
pro makelaars behartigen altijd 
het belang van hun klant en dit in 
de lijn met de opgestelde Ere Co-
de. Tevens werkt een Vastgoed-
pro makelaar volgens Algemene 
Consumentenvoorwaarden die 
tot stand zijn gekomen in over-
leg met de Consumentenbond 

en Vereniging Eigen Huis. Om-
dat Lankamp Real Estate Advisors 
B.V. een nieuw makelaarskantoor 
is starten zij gelijk met een mooie 
actie die geldt tot het december 
2018. 

Huizen(ver)kopers winnen 
makelaarskosten terug
Klanten van Lankamp Real Esta-
te Advisors B.V. pro� teren tot en 
met december 2018 van een bij-
zondere actie. Iedereen die in 
deze periode een huis verkoopt 
of aankoopt via ons maakt kans 
om de bemiddelingskosten te-
rug te winnen. Dat kan oplopen 
tot een vergoeding van 2.500 
euro per winnaar! Tijdens de ac-
tie ‘Uw eigen makelaar op on-
ze kosten’ maakt elke klant die 
tijdens de actieperiode een op-
dracht geeft voor de aan- of ver-
koop van een woning kans op de-
ze prijs. Voorwaarde is wel dat de 
transactie binnen 2 jaar wordt af-
gerond. Lankamp Real Estate Ad-
visors B.V.: “Onze klanten kunnen 
vanzelfsprekend rekenen op ons 
vakkundige advies en professi-
onele presentatie van hun wo-
ning. Een mooie bijkomstigheid 
is dat iedere opdrachtgever in de-
ze periode kans maakt dat we dat 
gratis doen.” Onze branchever-
eniging Vastgoedpro trekt tot en 
met december 2018 elke maand 
een winnaar die de vergoeding 
ontvangt. In totaal worden er tij-
dens de actieperiode vier (ver)ko-
pers verblijd met de prijs. 

Wilt u meer weten over deze 
actie? 
Pak dan nu de telefoon en bel: 06-
53 53 27 04 of bekijk onze web-
site: www.lankamp-realestate.nl 










