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Er is van alles te zien en te doen. De 
deelnemende partijen geven u een 
`kijkje in de keuken` en staan klaar 
om u woonideeën en -inspiratie te 
geven. Van inbouwkast tot prachtig 
bloemwerk. Van kleuradvies tot 
handige verhuistips. 

Ook voor uw kinderen 
the place to be
Tussen de ‘bedrijven’ door kunt 
u genieten van een heerlijk kopje 
koffie verzorgd door C1000 Visser. 
En neem uw kinderen vooral mee! 

We hebben een leuke loomcorner 
met begeleiding en bovendien er is 
ook de mogelijkheid om geschminkt 
te worden. Kortom, een gezellige 
‘huiselijke’ dag georganiseerd 
door de Wooninspiratie Kaart i.s.m. 
Kooyman Sierbestrating en de vele 
andere bedrijven die van 4 Oktober 
een gezellige en inspirerende dag 
gaan maken. 

U gaat niet met lege 
handen naar huis
De eerste 250 bezoekers ontvangen 

na afloop een goodiebag vol met 
leuke en handige attenties. 

Dus: graag tot 4 oktober bij de 
Wooninspiratie Dag 2014
Notariskantoor Akkermans 
Meuleman, Amstelhoorn Notariaat, 
Bloemen aan de Amstel, Bontekoe 
Verkoopstyling, C1000 Visser, De 
Beij electra, De inlijsteraar, De Wilde 
schilderwerken, Emmelien Huisman 
Makelaardij, EigenHuis keukens, 
Gerard Keune meubelen, Homedecor, 
Kooyman sierbestrating, Multimate, 
Multiservice Frans den Haan, Top 
Movers P. A. van Rooyen, Reuring in 
wonen!, SuuS! Interieurontwerp en 
kleuradvies, Van der Wurff Makelaars, 
Installatiebedrijf van Walraven.

O
p Zaterdag 4 oktober slaan een 20-tal lokale 
ondernemers de handen ineen om voor de inwoners 
van Uithoorn een Woon-inspirerende dag te organiseren. 
Tussen 11.00 en 17.00 uur bent u van harte welkom.

Wooninspiratie Dag 2014
Locatie
Kooyman Sierbestrating en tuinhout
Poelweg 2, De Kwakel 
(langs de N196)

Voor info
www.wooninspiratiekaart.nl
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Wij vroegen Mirjam Ohlenbusch van 
ERA De Koning Makelaardij of het 
een goed moment is om een woning 
te kopen: “Zeker, de woningmarkt 
is volop in verandering; de prijzen 
dalen niet tot nauwelijks meer, de 
rente is historisch laag en ook de 
banken krijgen meer vertrouwen bij 
het verstrekken van een hypotheek. 
Het blijft natuurlijk een grote uitgave 
waar u goed over na moet denken 

maar het is de investering zeker 
waard. Tegen de kopers die eerst 
hun eigen woning moeten verkopen 
zeg ik: Uw woning levert minder op 
dan een aantal jaar geleden, maar 
u kunt ook voor minder geld dan 
voorheen een grotere woning kopen. 
Neem daarbij de huidige lage rente 
en u kunt wel eens voor een mooie 
financiële verrassing komen te 
staan. En voor alle duidelijkheid; een 

Uw Woondroom waarmaken kom naar op de 
Open Huizen Route op zaterdag 4 oktober 2014

meevaller.” Waar moet u als koper op 
letten wanneer u een woning koopt? 
Mirjam: “Voor de aanstaande kopers 
is het allerbelangrijkst dat het gevoel 
goed is, dat het klopt. Het aantal 
slaapkamers is daarbij lang niet altijd 
het belangrijkst. Voor de technische 
aspecten en het bepalen van de 
juiste prijs, daar zijn wij als makelaar 
voor. Wij adviseren woningkopers 
dan ook altijd om een makelaar in 
de hand te nemen voor de zakelijke 
kant van het aankoopproces, dan 
kunnen de kopers op hun gevoel af 
gaan. Dat gevoel moet gaan over de 
juiste woning, de locatie moet goed 
voelen, het plaatje moet kloppen. 
Dan kan het de woondroom zijn.” 

H
oe weet u nu of u de juiste keuze maakt wanneer u een 
woning koopt? Er is zoveel te kiezen! Het is belangrijk 
om u goed te oriënteren voor u een van de belangrijkste 
beslissingen in uw leven maakt. De Landelijke Open 

Huizen Route op zaterdag 4 oktober van 11.00 tot 15.00uur 
aanstaande helpt u daarbij.

Heeft u verhuiskriebels? Op 
zaterdag 4 oktober kan de route 
naar uw droomwoning starten. 
Tussen 11.00-15:00 uur kunt u 
bij alle deelnemende woningen 
binnenlopen zonder een afspraak te 
maken. Ziet u een woning die wel 
eens uw nieuwe woning zou kunnen 
worden, neem dan voor een tweede 
bezichtiging contact op met de 
makelaar. 

De deelnemende woningen vindt 
u op www.dekoningwonen.nl of 
bel naar 0172-590 900 U kunt ook 
binnenlopen bij ERA De Koning 
Makelaardij aan Reghthuysplein 12 
in Nieuwkoop.
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Uw NVM-makelaar doorloopt 
het uiterst actuele NVM-
computersysteem dat inzicht geeft 
in alle te koop staande woningen bij 
NVM-makelaars per regio. Hij kijkt 
en vergelijkt continu de gegevens 
met uw woonwensen. Uiteraard 
houdt hij ook de woningadvertenties 
in kranten en bladen in het oog om 
het huis te vinden dat bij uw wensen 
aansluit. De NVM-makelaar zal u 
aanraden zelf ook actief te zijn en u 
te oriënteren. Neem eens een kijkje 
in de verschillende gemeenten en 
wijken die u bevallen. Zo leert u de 
woningen kennen die u aanstaan 
en weet u wat de prijzen zijn. U 
maakt zo kennis met de buurt en de 
faciliteiten als scholen en winkels. 
Als uit uw eigen bevindingen blijkt 
dat u uw woonwensen wilt bijstellen, 

bespreekt u dit vanzelfsprekend 
met uw NVM-makelaar. Ook het 
internet is een uitstekende zoek- en 
oriëntatiemethode. Op www.funda.
nl vindt u uitgebreide informatie over 
alle ruim 80.000 woningen die via 
NVM-makelaars worden aangeboden.

Bouwkundig
En dan is het zo ver: u en uw NVM-
makelaar treffen een woning 
aan, die aansluit bij uw wensen. 
Uw NVM-makelaar regelt de 
bezichtiging en let, samen met 
u, op de belangrijke zaken: is de 
ruimte geschikt voor uw huidige en 
toekomstige gezinssituatie, zijn er 
genoeg slaapkamers, is er genoeg 
bergruimte, is er wellicht ruimte 
voor een studeerkamer en past de 
indeling bij uw woonwensen? Als u 

NVM-makelaar betrouwbare procesbegeleider 
in zoektocht naar ideale woning

van zon houdt, staat het huis op het 
zuiden? Wat vindt u van de tuin of het 
balkon? Uw NVM-makelaar kijkt met 
zijn bouwkundige kennis nog verder: 
hoe is de staat van onderhoud, de 
leidingen, de aanwezige apparatuur, 
het dak, de gevels en de muren? 
Met welke kosten moet u op termijn 
rekening houden? Indien er twijfels 
zijn over de bouwkundige staat, 
zal de makelaar u adviseren nader 
onderzoek te laten uitvoeren door 
een deskundige. Verder informeert 
hij u over de buurt, de voorzieningen 
en het bestemmingsplan. Hij geeft u 
bovendien een eerlijk oordeel over de 
vraagprijs.

Onderhandelen
U ziet het helemaal zitten: op deze 
woning wilt u een bod uitbrengen. 
Vanzelfsprekend overlegt u met uw 
eigen NVM-makelaar en laat u hem 
als professional de onderhandelingen 
met de tegenpartij voeren. Hij 
brengt ook het bod voor u uit, 
eventueel voorzien van ontbindende 
voorwaarden. Uiteraard gaat uw 
NVM-woningmakelaar tot het uiterste 
om voor u een optimale deal te 
sluiten. Let op: sinds kort heeft u 
als koper recht op minimaal drie 

dagen bedenktijd. Daarin kunt u de 
koopovereenkomst alsnog ongedaan 
maken. Deze regeling binnen de 
nieuwe Wet Koop Onroerende 
Zaken biedt u de gelegenheid om 
deskundigen te raadplegen en 
om onder een overhaast gesloten 
koopovereenkomst uit te komen. De 
bedenktijd begint zodra u als koper 
de door beide partijen getekende 
akte of een kopie daarvan krijgt 
overhandigd. Uw eigen NVM-
makelaar loopt het koopcontract met 
u door om te zien of alle gegevens 
kloppen. Hierbij heeft hij speciale 
aandacht voor de koopsom, de 
opleverdatum, de ontbindende 
voorwaarden en een eventuele 
‘lijst van zaken’, dat wil zeggen de 
spullen die u overneemt. Zo begeleidt 
de NVM-makelaar u door de hele 
papierwinkel die voorafgaat aan de 
uiteindelijke eigendomsoverdracht 
bij de notaris. Na de overdracht is de 
rol van uw NVM-woningmakelaar 
als ‘procesbegeleider’ nog niet 
uitgespeeld. U kunt altijd bellen 
als u vragen of problemen heeft. 
Bovendien kan uw NVM-makelaar u 
vaak op weg helpen bij het zoeken 
naar een aannemer, een schilder of 
andere vakmensen.

S
tel, u heeft besloten een huis te kopen. Welke stappen 
neemt u vervolgens voordat u uiteindelijk de sleutel 
van uw nieuwe woning krijgt? Eén belangrijke stap 
mag u niet overslaan: het inschakelen van een NVM-

woningmakelaar. Samen met hem zet u uw woonwensen op een 
rij. Wat zijn uw toekomstplannen, heeft u veel of weinig tijd om 
te kopen of te bezichtigen en in welke regio zoekt u? En niet op 
de laatste plaats: wat zijn uw financiële mogelijkheden? De NVM-
makelaar loodst u deskundig en onafhankelijk door het hele proces 
en behoedt u voor een aankoop waar u later spijt van krijgt.

In de meeste gevallen betreft de 
aan- of verkoop van een woning 
een aangrijpende gebeurtenis. 
De Nederlandse Vereniging van 
Makelaars (NVM) meent dat de 
consument bij zo’n transactie 
optimaal moet worden begeleid 
door een kundige en betrouwbare 
makelaar. Daarom kan toekenning 
van het NVM-lidmaatschap alleen 

als de vakbekwaamheid en ethiek 
van de makelaar objectief en 
onomstotelijk zijn aangetoond. 
Vervolgens zien wij als NVM 
voortdurend toe op de kwaliteit 
van de NVM-makelaar en doen we 
intensief aan kennisoverdracht. 
Want het NVM-keurmerk staat voor 
kwaliteit en betrouwbaarheid. Iedere 
maand verwelkomt de NVM nieuwe 

Beëdigd NVM-makelaar staat voor kennis, 
betrouwbaarheid en kwaliteit

leden. Met het afleggen van de 
eed belooft de NVM-makelaar dat 
hij zijn werk doet volgens strenge 
kwaliteitseisen en zijn vak uitoefent 
naar eer en geweten in dienst van 
u als consument. Transparant en 
duidelijk. Kundig en betrouwbaar.

Afschaffing wettelijke eed 
Sinds 1 maart 2001 is de titel 
makelaar niet langer wettelijk 
beschermd en wordt de makelaar 
niet meer bij de rechtbank 
beëdigd. Vanaf die tijd mag 
iedereen zich makelaar noemen. 
Deze vrijheid levert voor u als 
consument geen enkele garantie 

op dat vakbekwaamheid en ethiek 
voldoende zijn gewaarborgd. 
De afschaffing van de wettelijke 
eed is voor de NVM, de grootste 
brancheorganisatie met ruim 
4.000 aangesloten makelaars, 
reden geweest om destijds een 
eigen beëdiging in het leven te 
roepen. De NVM wil daarmee 
meer dan ooit benadrukken dat 
het kiezen voor een bij de NVM 
aangesloten makelaar een veilige 
keuze is: een keuze voor kwaliteit en 
betrouwbaarheid. 

Bij een NVM makelaar heeft u dus 
de beste garantie voor kwaliteit.

H
oe kunt u er als consument zeker van zijn dat uw 
makelaar bij de aankoop of verkoop van uw woning 
of bedrijfspand kennis van zaken heeft? En hoe kunt u 
er van op aan dat uw makelaar de kwaliteit biedt die 

nodig is om u met raad en daad bij te staan? Die garantie heeft u 
als u een NVM-makelaar in de arm neemt. 
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Woninginbraken raken ons allemaal, 
iedere inwoner van Nederland kan 
zich er iets bij voorstellen. Jorritsma 
is, naast burgemeester, de landelijk 
bestuurlijk trekker Woninginbraak. 
In deze functie probeert zij het 
voorkomen van deze vorm van 
criminaliteit zoveel mogelijk onder 
de aandacht te brengen. 
Zelf is Jorritsma nog nooit 
geconfronteerd met een 
daadwerkelijke inbraak. 
“Wel met een poging daartoe 
en dat was al vervelend genoeg. 
Bij een van mijn wethouders 
is wel ingebroken en dan blijkt 
de impact enorm. Iemand is in 

jouw domein geweest, dat tast je 
veiligheidsgevoel aan.” 

Gelegenheidsinbrekers
Het gezegde ‘de gelegenheid 
maakt de dief’ is in deze tijd nog 
steeds van toepassing, vertelt de 
oud-minister. “Het gros van de 
woninginbraken wordt gepleegd 
door gelegenheidsinbrekers. Dat 
zijn inbrekers die uit zijn op gemak, 
zo min mogelijk risico’s en snel 
succes. Zichtbaarheid van de buit 
blijkt de belangrijkste reden om 
in te breken.” “Een inbreker heeft 
weinig tijd nodig om zijn slag te 
slaan. Sluit daarom altijd alle deuren 

Annemarie Jorritsma over de aanpak van woninginbraken

‘Ontneem dieven de gelegenheid’ 
heb je er weinig aan.” Inwoners 
leveren ook een bijdrage aan de 
preventie van woninginbraken, 
door hun huis te beveiligen 
volgens het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen (PKVW). Huizen en wijken 
met het PKVW-certificaat, hebben 
beduidend lagere inbraakcijfers, 
weet Jorritsma. “Van de woningen 
in mijn eigen gemeente Almere 
waar ingebroken is of een poging 
daartoe is gedaan, is ruim driekwart 
gebouwd voor 1998, het jaar 
waarin het PKVW is ingevoerd.” 
Behalve goed hang- en sluitwerk 
en eventueel een alarmsysteem, 
vormt de omgeving een belangrijke 
factor bij het voorkomen van een 
woninginbraak. “Een inbreker 
wil immers niet dat buren of 
voorbijgangers hem aan het werk 
zien. Hoge struiken of bomen rond 
de woning vergroten daarom de 
kans op inbraak.”

A
nnemarie Jorritsma kan het als bestuurlijk trekker 
Woninginbraak niet genoeg benadrukken. Het voorkomen 
van een woninginbraak heb je als bewoners voor een 
groot deel zelf in de hand. “Een inbraak valt natuurlijk 

nooit helemaal uit te sluiten. Maar hoe moeilijker je het de inbreker 
maakt, hoe meer hij zal twijfelen om een poging te wagen.” 

en ramen. Ook al ga je maar heel 
even naar boven, boodschappen 
doen of naar de buren. Je kunt nog 
zulke goede sloten hebben maar als 
je de deur niet goed op slot doet, 
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In aanloop naar een NVM Open 
Huizen Dag is er meestal een sterke 
toename van het aantal nieuwe 
te koop aangeboden woningen te 
zien. In oktober, toen de laatste 
NVM Open Huizen Dag plaatsvond, 
was deze stijgende lijn ook te zien, 
ruim een week van tevoren. “Het 
lijkt er op dat de NVM Open Huizen 
Dag voor veel consumenten een 
mooi moment is om hun woning te 
koop aan te bieden en op Funda te 
plaatsen”, zegt NVM-woordvoerder 
Roeland Kimman. “In de dagen 
voorafgaand aan de NVM Open 
Huizen Dag is er daarnaast sprake 

van een opleving in het aantal 
verkopen. Deze opleving is sterker 
dan wanneer het een ‘gewone’ week 
betreft. Het kan zo zijn dat kopers 
een NVM Open Huizen Dag niet 
willen afwachten en snel hun slag 
willen slaan voordat de woning 
potentiële nieuwe kopers aantrekt.”

Van de groep woningen die heeft 
deelgenomen aan de laatste NVM 
Open Huizen Dag is inmiddels 
27 procent verkocht (of verkocht 
onder voorbehoud). Van de 
groep woningen die niet heeft 
deelgenomen, is 15 procent verkocht 

Deelname aan NVM Open Huizen Dag 
effectief middel

(of verkocht onder voorbehoud), de 
helft minder. 

Courant
“Dat deelnemende woningen 
zoveel beter verkocht zijn dan niet 
deelnemende woningen wordt ten 
dele verklaard door het feit dat de 
meer courante woningen aan de 
Open Huizen Dag meedoen, en de 
minder courante woningen niet”, 
zegt Kimman. Minder courant 
zijn bijvoorbeeld vrijstaande, of 

duurdere woningen. Ook doen 
woningen die nieuw in aanbod zijn 
en over het algemeen populairder 
zijn vaker mee dan woningen die al 
langer te koop staan. Aan de laatste 
NVM Open Huizen Dag, op 5 april 
2014, deden 48.582 woningen mee, 
waarvan 838 nieuwbouwwoningen 
(2%). De volgende NVM Open 
Huizen Dag vindt op 4 oktober 
plaats. Ook deze keer zijn de 
duizenden huizen zonder afspraak te 
bezichtigen.

D
e NVM Open Huizen Dag van de Nederlandse 
Vereniging van Makelaars (NVM) is een effectief 
middel voor verkopers om hun huis te verkopen. Dit 
blijkt uit onderzoek van de NVM. Woningen die aan de 

halfjaarlijkse NVM Open Huizen Dag deelnemen, worden sneller 
verkocht dan woningen die hier niet aan meedoen. 

Verkocht: binnen  binnen binnen Stand per
 2 weken 4 weken 6 weken 22 aug. 2014

niet meegedaan 3,0% 4,9% 6,7% 15,0%
wel meegedaan 3,3% 7,6% 11,4% 27,1%

Bron: NVM
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