meesterlijk
19 maart 2019 - nr. 31

wonen

We gaan
verhuizen...
Jaja, u leest het goed! Na vele
‘verhuizingen’ begeleid te hebben,
zijn wij nu zelf aan de beurt. Maar we
blijven in de buurt aan de vertrouwde
Donkere Gaard. We verhuizen van
nummer 25 naar nummer 28, het pand
waar op dit momemt OnderNamen
is gevestigd.
Het is een pand dat ons goed past;
ruimer, een betere indeling en kopen is
nu interessanter dan huren, toch?
Sinds 1992 zijn wij in het prachtige
karakteristieke pand aan Donkere Gaard 25
gehuisvest. De ruimte wordt ons echter te
krap en er moet van binnen dringend
gestyled en gemoderniseerd worden.
Toen Danny Rietveld van OnderNamen
recent bij mij aangaf dat hij zijn
onderneming had verkocht, kwam van
mijn kant de vraag wat hij met zijn pand
zou gaan doen. En zo geschiedde…
Zoals genoemd is het een ruimer pand,
zelfs te ruim voor ons alleen!
Bent u op zoek naar kantoor- of praktijkruimte in de binnenstad van Oudewater?
Laat het ons dan weten! (zie pagina 6).
Eind juni krijgen wij de sleutel van het
nieuwe pand en uiterlijk 1 oktober zullen
wij verhuizen.
Dat wordt dus een spannende zomer!

De woningmarkt in deze regio
zit helemaal op slot ...
En niet zo’n beetje ook. Van een normale gezonde doorstroming is geen enkele sprake!
Er staan in deze regio alleen nog maar woningen te koop door echtscheidingen,
overlijdenssituaties, door ander werk of omdat mensen verhuizen naar een andere stad
omdat ze hier niet kunnen vinden waar zij behoefte aan hebben.
En onderschat deze laatste groep niet ...!

OPEN
HUIZEN
DAG 30 maart

11:00 - 15:00 uur

De oorzaak van dit alles: nauwelijks tot
geen nieuwbouw. Ik weet het, het is een
herhaling van zetten, maar ik blijf het
roepen om op deze manier de aandacht
te vragen en mensen op scherp te zetten.
Er gebeurt namelijk niets in Oudewater,
maar ook niet in Montfoort en Haastrecht.

vervolg op pagina 4 ...
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Over ons
Mijn naam is Sonja van Wijk.
Ik woon samen met mijn vriend Arno
in Bodegraven en kom oorspronkelijk
uit het kleine dorpje Zwammerdam.
Sinds april 2017 werk ik met heel veel
plezier bij Meesters Makelaardij,
waar ik de plek bij de balie/receptie
heb ingenomen.
Ik ben dus uw eerste aanspreekpunt
als u ons kantoor binnenloopt,
maar ook als u belt of mailt.
Daarnaast doe ik diverse
administratieve handelingen,
zoals bijvoorbeeld het inplannen
van afspraken bij een bezichtiging,
verkoopgesprek of een overdracht
en het opstellen van de concept koopovereenkomst bij de
verkoop van een woning.
Hoewel ik zelf niet uit Oudewater kom, ben ik door het werk
inmiddels al veel over dit leuke stadje te weten gekomen. Ook in
mijn vrije tijd bezoek ik Oudewater graag voor een(stads)
wandeling of terrasje.
Met veel plezier en enthousiasme ga ik dagelijks naar mijn werk,
dus de kans is groot dat ik u eens aan de telefoon of balie tref!

Elize weer terug...
We hebben haar even moeten missen, maar na een zwangerschapsperiode en de geboorte van zoon Ivo is ze weer
aanwezig. Zeker in deze hectische tijd, maar ook zeker voor
de gezelligheid, zijn we blij dat ze er weer is.

NIEUWO p e n h u i s

OUDEWATER | DIJKGRAAFLAAN 91
Een keurig onderhouden hOEKWONING met 4 slaapkamers,
stenen garage, carport én ruime berging op een rustige locatie
met vrij uitzicht over water en groen.
De woning staat op een ruim perceel van 216 m2 met een brede
achtertuin op het oosten, zijtuin en brede voortuin op het zuidwesten. Er
is dus altijd wel een plekje in de zon of in de schaduw. De woning is goed
geïsoleerd met overal dubbele beglazing, muurisolatie en dakisolatie.
Tevens is de hele woning voorzien van hardhouten Meranti kozijnen.
Heerlijk rustig wonen aan een voetpad in een leuke verjongende en
kindvriendelijke woonwijk met voorzieningen zoals basisscholen, sporthal
en park in de directe omgeving.
Bouwjaar 1973
Inhoud woning 388 m3
Perceeloppervlakte 216 m2
Woonoppervlakte 112 m2

Vraagprijs
€ 325.000,- k.k.

Meesters Makelaardij ‘brons’-sponsor van VVH
Sinds kort heeft Meesters Makelaardij een compleet nieuwe huisstijl en de opvallende
verkoopborden zult u vast al in Haastrecht gezien hebben! Daarnaast is er een digitale etalage
aanwezig op een mooie plek in het centrum van Haastrecht, in het pand van de Regiobank /
Van der Voet.
Deze grote stappen in Haastrecht zijn de VVH-sponsorcommissie niet ontgaan uiteraard! Als je
je naamsbekendheid wilt vergroten in Haastrecht, kun je maar één ding doen natuurlijk:
Voetbal Vereniging Haastrecht sponsoren!
Woensdag 23 januari 2019 was het zover: de contracten werden getekend.
Meesters Makelaardij is een nieuwe ‘brons’-sponsor voor de komende 3,5 jaar!
Na een leuk gesprek en de heerlijke koffie ontving Jan Meesters ook nog een leuk presentje,
uiteraard voorzien van de kenmerkende VVH-sjaal.
Jan, namens VVH en de sponsorcommissie: hartelijk dank voor je sponsoring en het vertrouwen!
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HAASTreCHT | ProVinCiALeweg ooST 47

Een woning die u gezien moet hebben!
Landelijk en zeer idyllisch gelegen, een compleet
gerenoveerde en uitstekend onderhouden
woonboerderij op een ruim perceel van maar
liefst 4.680 m2, met prachtig vrij uitzicht over het
achtergelegen polderlandschap en met meerdere
bijgebouwen waaronder een grote nieuwe loods
en een hooiberg (annex garage/werkplaats).
Bouwjaar ca. 1947
Geheel verbouwd vanaf 2005
Inhoud woning 1.150 m3
Perceeloppervlakte 4.680 m2
Woonoppervlakte 280 m2
Bijgebouwen totaal 272 m2

nieuw

Open huis

De woning en de bijgebouwen zijn vanaf 2005 vernieuwd en
hoogwaardig afgewerkt. Tevens 40 zonnepanelen. Achter de
woning een keurig verzorgde tuin met meerdere terrassen en een
veranda waar het genieten is van het fraaie uitzicht. Een ideale
woning met een voor- en achterhuis met de mogelijkheid voor
bijvoorbeeld mantelzorg of een gastenverblijf aan huis. De
bijgebouwen lenen zich uitstekend voor een ZZP-er of als hobby-,
opslagruimte of het houden van kleinvee.

Vraagprijs
€ 985.000,- k.k.

HaastreCHt | ProvInCIaleweG oost 50

Gelegen aan de Hollandse IJssel, een uitstekend
onderhouden vrIJstaande wonInG (2002) met
3 slaap/werkkamers en een geschakelde stenen
garage met een grote zolderverdieping.
Bouwjaar 2002
Inhoud woning en garage 730 m3
Perceeloppervlakte 1.300 m2
Woonoppervlakte 159 m2
Stenen garage 29 m2

vraagprijs
€ 650.000,- k.k.

Nieuw

Een slaapkamer op de begane grond en of een 4e
slaapkamer op de verdieping behoort tot de
mogelijkheden. Vanuit de woonkamer en de keuken
prachtig vrij uitzicht! De woning is optimaal geïsoleerd
en met oog voor detail afgewerkt. Voldoende
parkeergelegenheid in de garage of op eigen terrein.

... vervolg van de voorpagina ...

En wat wel is gerealiseerd zijn grotendeels
huurwoningen die geen enkele
doorstroming tot gevolg hebben.

Ligt het aan de Gemeente
of aan de Provincie?
Zoals gezegd, de woningmarkt in deze
regio zit op slot. Ligt dit aan de Gemeente
of ligt het aan de Provincie?
Ze verwijten elkaar over en weer.
Mijn visie: de Provincie wil geen groen
inleveren en willen de rode contouren niet
verplaatsen. Ze wil alleen maar bouwen
rondom de midden en grote steden en
niet bij de kleinere steden en dorpen.
De lokale overheden laten de nodige
kansen liggen en ze zijn teveel bezig met
eigen- en partijbelang, waardoor er
nauwelijks iets van de grond komt.
De lokale politieke partijen gunnen elkaar
niets…
En hoe serieus neemt de Provincie een
stad(je) als Oudewater?
In dat kader sloeg Otto Beaujon enkele
weken geleden in zijn column de spijker
op zijn kop. Een prachtig geschreven
artikel, dat ik graag nog een keer wil
plaatsen. Zie hieronder in kader.
Gezegd kan worden dat de (onderlinge)
belangen tussen Gemeentes en Provincies
soms erg complex zijn. Daarom zou een
Minister voor Wonen zeer wenselijk zijn.
Iemand die macht heeft en de grenzen
tussen beide overheden beter kan
aansturen.

Verkiezingsdebat
te Oudewater...
Op 20 maart zijn de Provinciale
Verkiezingen. Ik durf wel te zeggen dat u
niet weet waar u op moet stemmen.
Vervolgens heeft dit invloed op de
Eerste Kamer en we kiezen ook nog op de
Waterschappen. Volgt u het nog?
Maar het is wel van belang ..!
Landelijk zijn er debatten waar veel
aandacht voor is. Helaas veel geschreeuw
en weinig inhoud! Maar, weet u waar de
provinciale partijen voor staan met
betrekking tot onderwerpen zoals wonen,
klimaatbeheersing en bereikbaarheid?
Dat kan heel anders zijn dan het landelijke
beleid. Als u goed gaat zoeken kunnen
we wel wat vinden, maar weinigen zullen
die moeite nemen.
Om duidelijkheid aan de burger te geven
hebben een aantal politici van de
Gemeente Oudewater op 9 maart j.l.
een verkiezingsdebat in het Muziekhuis
georganiseerd. Wat een mooi gebouw.
Om te kunnen voelen en proeven wat er
leeft en om inspiratie op te doen, met
name op mijn vakgebied Wonen, ben ik
een kijkje gaan nemen. Allereerst moet
vermeld worden dat dit een heel goed
initiatief is. Dat iedereen op zijn vrije
zaterdagmiddag hier tijd voor vrij maakt
kan alleen maar worden gewaardeerd.
Ook de dagvoorzitter/presentatrice,
mevrouw Elizabeth van den Hoogen
verdient absoluut alle lof. Zelden een
dagvoorzitter gezien met zoveel
dossierkennis en humor en die zo adrem
kan reageren en heel goed de leiding

En ondertussen bij de provincie...
“Dat Oudewater, wat moet ik me daar bestuurlijk bij voorstellen?” vraagt Hans Oosters,
de nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Utrecht aan zijn secretaris.
“Een soort Asterixdorp,” zegt die, “nou ja, stadje mogen ze in rechte zeggen, maar
Woerden doet de was voor ze. En net als dat Franse dorpje-van-toen akelig eigenwijs,
en ligt het in het uiterste zuidwestelijke uithoekje van ons Provinciale Rijk. Met ook zo’n
parmantig blond kereltje erbij,” voegt de secretaris er gedienstig aan toe.
“Bruisend zeker?” merkt Oosters op, “Ik ken dat soort, tussen zakdoek en servet zal ik
maar zeggen, en meestal het hoogste woord. Van de voorzitter van U10 begreep ik
dat ze daar de hakken in het zand gezet hebben tegen onze plannen met de
energietransitie, of tenminste compensatie eisen in de vorm van een paar buikgaatjes
extra in de Rode Riem. Om hoeveel inwoners gaat het daar helemaal? Tienduizend
zeg je? Hm. En doen ze daar dan straks iets met die extra ruimte als we ze die geven?”
“Nou,” zegt de secretaris, “dat is daar in Oudewater het gekke, néé eigenlijk.
Ze verkopen wel stukken grond aan projectontwikkelaars die er de meest fantastische
droomkastelen bouwen die doen denken aan Neuschwanstein, als dat u wat zegt.
Maar bij elk ruimtelijk plan, beeldkwaliteit, bestemmingsplan, noem maar op, is het
zonder uitzondering maandenlang een hoop gekrakeel in de raad, nemen ze besluiten
die ze drie maanden later weer intrekken, kortom: hanen die geen eieren leggen.”
“En ondertussen wentelt de plaatselijke woningbouwvereniging zich in het geld en klopt
zich op de borst over dertig nieuwe gasloze woninkjes in de jamwijk, maar op een
andere locatie hadden ze vijftien jaar geleden al bouwplannen, en nog steeds
geneuzel en geen paal in de grond. Ergens anders weer twee hectare bouwgrond die
al twintig jaar ligt te wachten dankzij een onhandige deal met een projectontwikkelaar.
Dus als u ze de ruimte geeft zal er heus wel een gasloos wijkje verrijzen, en dan kan de
bouwgrond die er verder nog ligt gewoon blijven liggen, als u begrijpt wat ik bedoel.”
“Ik begrijp je heel best,” zegt Oosters, “ik denk dat ik mijn collega Jaap Smit in
Zuid-Holland eens opbel, en dan mogen ze dat Oudewater aan de gemeente
Krimpenerwaard vastplakken, in ruil voor die paar dorpjes in Vijfheerenlanden
die ik van hem gekregen heb.”
Otto Beaujon
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hield. Bijna alle lokale politici uit de
gemeenten Lopik, Woerden, Montfoort en
Oudewater alsmede de afgevaardigden
van de Provincie van de meeste politieke
partijen waren aanwezig.
Iedereen kon zijn zegje doen, allemaal
heel gemoedelijk. Heel veel mooie
verhalen, maar van niemand hoor je hoe,
wanneer, waar, hoeveel etc.
Zelden wordt gedacht in concrete
oplossingen.
De wethouders uit de eerdergenoemde
gemeentes kwamen overigens wel met
concrete voorstellen. Maar daar werd
door de provincie nauwelijks op
gereageerd.
Wel een beetje triest om te zien dat er
weinig provinciale afgevaardigden zijn
die kennis van de gemeentes hebben.
Een politicus van de SP wist zelfs te melden
dat de gemiddelde prijs van een woning
in Oudewater e 500.000,- bedraagt.
Hoe kom je er op en hoe kun je beleid
maken als er geen kennis is.
Wellicht had deze persoon de laatste
cijfers van het vierde kwartaal 2018
geraadpleegd, want toen was de
gemiddelde transactieprijs e 468.600,-.
Dat is in feite heel wat anders.
Het kwartaal ervoor was deze nog
e 377.500,-. Zo zie je hoe cijfers worden
geïnterpreteerd. Als het aanbod van
woningen zo drastisch slinkt en er
vervolgens nauwelijks woningen onder de
vier ton worden verkocht, dan krijg je
vervolgens dit soort getallen.
Juist een reden om in te grijpen....
Op gebied van Wonen was de PVV
(met ondersteuning van 50+) heel
duidelijk; 'weg met de rode contouren,
laat de Gemeente zelf bepalen waar ze
willen bouwen'.
Dat klinkt mij als muziek in de oren.
Maar ja, als er geen regels zijn, dan wordt
het wellicht ook weer een wild/west.
D'66 had het over grijs/groene contouren
en daar snapte niemand wat van.
Bij de meeste afgevaardigden van de
Provincie zijn de rode contouren heilig,
maar in goed overleg zou een en ander
wel mogelijk zijn, waarbij prachtige kreten
als 'samenwerking' en 'verbinden' voorbij
kwamen.
Uit de opmerkingen die uit de zaal
kwamen, merkte ik overigens wel op dat
de lokale politiek graag aan de noordzijde

vervolg op pagina 6 ...
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OUDEWATER | GOUDsE sTRAATWEG 61

niEUWO p e n h u i s

OUDEWATER | LinschOTERpOORT 1

Gelegen op een zeer aantrekkelijke en landelijke locatie in het Groene
Hart, het achterste gedeelte van een gesplitste en geheel verbouwde
WOOnbOERDERij met grote tuin, een royale vrijstaande stenen schuur
met verdieping, een prachtig monumentaal koetshuis (garage/
praktijkruimte) en een schitterend vrij uitzicht over het polderlandschap
en eigen boomgaard.
De woning ligt aan de rand van Oudewater, het centrum is lopend te
bereiken. De woning beschikt over maar liefst 328 m2 woonoppervlakte
waaronder een sfeervolle woonkamer, tweede zitkamer en 6 slaapkamers op de verdieping. Tevens de mogelijkheid voor gelijkvloers
wonen met een slaapkamer en badkamer op de begane grond.

Een heerlijk ruime en lichte 2-onder-1-kap (sTADs)WOning met
4 slaapkamers en een zonnige tuinligging (Z) op een prachtige
plek aan de rand van het centrum van Oudewater en met vrij
uitzicht over ‘De Lange Linschoten’ met de ‘Kolk’ en het sluisje.
Parkeergelegenheid op eigen terrein onder de carport en in de
directe omgeving. Ideaal voor diegene die een
‘nieuwbouwwoning’ wensen en toch in het ‘oude’ centrum
willen wonen.

Bouwjaar ca. 1850
Inhoud woning 1.409 m3
Perceeloppervlakte 4.695 m2
Woonoppervlakte 328 m2

Bouwjaar 1980
Inhoud woning 483 m3
Perceeloppervlakte 145 m2
Woonoppervlakte 136 m2

Vraagprijs
€ 850.000,- k.k.

nieuw

nIEUW

OUDEWATER | MOlEnWAl 31e

niEUWO p e n h u i s

OUDEWATER | TROs 22

Grijp nu uw kans; gelijkvloers wonen in een ruim appartement en
gelegen op een prachtig plekje aan de Hollandse IJssel in Oudewater!
Een keurig onderhouden 3-kamerappartement met extra grote living,
2 ruime slaapkamers, een groot terras met vrij uitzicht en een praktische
berging én een eigen parkeerplaats op de begane grond.
Dit courante appartement bevindt zich op de eerste verdieping van
‘MolenWalstaete’. Een goed onderhouden en financieel gezond
appartementencomplex voorzien van een afgesloten entree en een
lift. Het complex staat centraal in Oudewater op loopafstand van het
centrum. Naast de eigen parkeerplaats voldoende openbare
parkeergelegenheid in de directe omgeving.
Bouwjaar 2002
Woonoppervlakte 122 m2
Terras 16 m2
Berging 10 m2

Vraagprijs
€ 338.000,- k.k.

Vraagprijs
€ 439.000,- k.k.

Een in 2001 gebouwde mODERnE en EnERgiEzUinigE WOning
met 4 slaapkamers en een zonnige en diepe achtertuin op het
zuiden met stenen berging en achterom.
Deze uitstekend onderhouden woning is in 2005 door de huidige
eigenaren vergroot middels een opbouw. De laatste jaren zijn de
keuken, het sanitair, nodige stuukwerk, de vloer op de begane grond en
de cv-ketel vernieuwd. De tuin is keurig onderhouden.
De woning staat in de kindvriendelijke woonwijk Noort Syde II met het
centrum van Oudewater op korte fietsafstand. Supermarkten,
basisscholen en speeltuinen bevinden zich in de directe omgeving.
Bouwjaar 2001
Inhoud woning 394 m3
Perceeloppervlakte 134 m2
Woonoppervlakte 118 m2
Stenen berging 8 m2

Vraagprijs
€ 325.000,- k.k.

... vervolg van pagina 4 ...
van Klein Hekendorp wil gaan bouwen.
Dan moeten daar wel de rode contouren
worden aangepast. Helaas kwam daar
nauwelijks reactie op, omdat de meesten
van de provincie vermoedelijk niet wisten
waar dit wijkje lag... Voor de verdere
inhoud van dit debat verwijs ik naar
De IJsselbode van vorige week.
Ik vraag me soms af of de politici zich wel
bewust zijn welke verantwoordelijkheden ze
hebben. Want, tegen wie spreken ze
eigenlijk? Want met uitzondering van mijzelf
was er geen enkele burger aanwezig.
Misschien heb ik een enkeling over het
hoofd gezien, maar de boodschap is heel
duidelijk. De burger liet het volledig afweten.
Ik besefte vanmiddag maar weer
dat de afstand tussen de burger en de
overheid wel heel erg groot is!
Laat dat een heldere boodschap zijn...
Voor alle duidelijkheid, dit is geen verwijt
aan de heren en dames politici.
Integendeel, zij doen allemaal vanuit hun
eigen overtuiging hun uiterste best.
Maar het systeem deugt niet en daar is niet
zomaar een passende oplossing voor…

Burger is de dupe...
Het eerstvolgende nieuwbouwplan dat
op zijn vroegst pas over 2 à 3 jaar in
Oudewater gerealiseerd kan worden is het
Oranje Bolwerck/St Janstraat. Maar deze
woningen/appartementen hadden er al
lang kunnen staan.
Bij het vorige college van de Gemeente
Oudewater heb ik minimaal twee of drie
plannen van verschillende ontwikkelaars
voorbij zien komen en die zijn allemaal om
uiteenlopende redenen weer van tafel
geveegd.
En waar blijven de starters(huur)woningen
bij de Schuylenburcht en Callicarpa/
Wijngaardstraat? Komt daar nu een
vertraging omdat imkers voorrang krijgen?
(zie artikel IJsselbode van afgelopen week).
Het is triest wat hier in de regio gaande is.
Eén ding is zeker, dit gaat allemaal over
de rug van de burger…
Heren en dames volksvertegenwoordigers,
zorg dat er resultaten komen!

Groep van gefrustreerde
senioren wellicht nog groter
dan de 'starters' ...
Natuurlijk druipt de frustratie er bij mij ook
vanaf. Want dit huidige beleid heeft tot
gevolg dat starters, jonge gezinnen en
senioren niet kunnen doorstromen omdat
er gewoonweg geen aanbod is. Dagelijks
spreek ik met name 'senioren' die graag
hun huis willen verkopen en waar wij de
nodige kandidaten voor hebben, maar
'waar moet ik heen…?'
Op het moment dat er seniorenappartementen of 2/1 kap woningen
komen, dan zul je meteen de effecten zien.
Uiteindelijk komen door de doorstroming
onderaan de keten weer starterswoningen
beschikbaar.
Dus laten we nu eens de mond houden
over het bouwen van starterswoningen,
want bij gezonde doorstroming komen
die vanzelf.
Anders hebben we over 20 jaar, naast de
fraaie karakteristieke stadspanden in het
centrum, alleen maar nieuwbouwwijken
met kleine eengezinswoningen.
Kijk naar de laatst gebouwde 2/1 kapwoningen op Kardeel waar menig koper
een kleinere (starters)woning achter liet.
Zo hoort het te gaan...
En als er dan eens een courant
appartement te koop komt, zoals recent
op de Molenwal en op de Garen met een
vraagprijs van resp. e 260.000,- en
e 250.000,- dan worden deze vervolgens
verkocht voor prijzen ruim boven de
vraagprijs. Deze excessen zijn eigenlijk te
gek voor woorden, Amsterdamse en
Utrechtse taferelen.
De verkoper is uiteindelijk blij, maar wel
veel teleurgestelde kandidaat kopers.
Bij de bezichtigingen en de biedingen bij
beide appartementen is gebleken dat
met name de groep van senioren
beduidend groter is dan de 'starters'.
Dit bevestigt dat deze groep van senioren
veel groter is dan aanvankelijk wordt
gedacht. Daar dient in de bouwplannen/
woonvisie rekening mee gehouden te
worden. Nieuwbouwplannen moeten wel
aansluiten aan de behoeftes en die
kunnen steeds weer veranderen.

vervolg op pagina 6 ...

Het contact met de makelaar
Jan Meesters en personeel verliep
altijd goed. Er werd overal
adequaat op gereageerd en niets
was ooit teveel. Ons huis heeft
anderhalf jaar te koop gestaan
dus er is in die anderhalf jaar veel
contact geweest.. Kortom….wij
zijn zeer tevreden!

9,8
Het contact verliep erg goed.
Deborah Meesters was nauw
betrokken bij de verkoop. Hield mij
telkens op de hoogte van de
status van de verkoop.
Ook vertelde ze wat het plan was
voor de komende week. En in de
onderhandeling bleef ze goed
overeind met de verkoper.

10
Meesters Makelaardij is een begrip
in Oudewater en omstreken.
Ze kennen de markt, hebben
voldoende kennis in huis en de
persoonlijke begeleiding is prettig.
Een enthousiast team om mee
samen te werken, fijn!

9,3
Kijk op onze website
voor meer mooie recensies!

Meerdere ruimtes van
20 tot 165 m2
beschikbaar.
Informeer bij ons
naar de mogelijkheden!
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OUDEWATER | OUDE HEkEnDORpERWEg 8

op zoek naar woning te midden van het groene Hart en spreken
ruimte, karakter en originele details u aan? Dan is deze statige
vRijSTAAnDE woning een buitenkans.
Deze ruime woning met ruim 180 m2 woonoppervlakte beschikt
over een royale woonkeuken en woonkamer met open haard en
erker en de woning biedt o.a. 5 slaapkamers, een extra
werkkamer op de begane grond en een inpandige garage.
Rondom de woning veel groen en een zonnige tuin met eigen
oprit. Appels en peren plukt u in het vervolg uit uw eigen tuin.

Op een mooie en geliefde locatie aan de rand van Oudewater
staat deze gEscHAkElDE WOning van ruim 700 m3 en met een
groot perceel van 911 m2.
Een degelijke woning met onder andere een inpandig te
bereiken garage en berging, 4 slaapkamers, ruime bergzolder en
een grote achtertuin. Parkeren kan in de garage en op de eigen
oprit. Heerlijk rustig wonen in een groene omgeving, nabij de
Hollandse IJssel en met het historische centrum van Oudewater
op loop/fietsafstand.

Bouwjaar 1948
Inhoud woning 767 m3
Perceeloppervlakte 941 m2
Woonoppervlakte 184 m2

Bouwjaar 1964
Inhoud woning 735 m3
Perceeloppervlakte 911 m2
Woonoppervlakte 154 m2 (excl. zolder)
Inpandige garage 19 m2

(excl. o.a. garage in souterrain 14 m2)

vraagprijs
€ 598.000,- k.k.

niEUWO p e n h u i s

OUDEWATER | UTREchTsE sTRAATWEg 18
Tegen het centrum van Oudewater staat deze in Jugendstil
gebouwde vRiJsTAAnDE WOning.
Deze schitterende woning is in 1914 gebouwd en door de huidige
eigenaren met oog voor detail en met veel zorg verbouwd en
gerestaureerd. Het resultaat is een prachtig karakteristiek woonhuis
waarbij de authentieke elementen zoals het houtwerk, granito vloeren,
de geglazuurde Tuile du Nord dakpannen, het glas-in-lood en de en
suite kamer bewaard zijn gebleven.
In 2002 is de woning vergroot middels een aanbouw/serre. Vanuit de
woning en de tuin prachtig uitzicht over het weiland. Een heerlijke plek,
op loopafstand van het centrum en toch landelijk gelegen!
Bouwjaar 1914
Inhoud woning 1188 m3
Perceeloppervlakte 1.418 m2
Woonoppervlakte 225 m2

vraagprijs
€ 995.000,- k.k.

nieuwe vraagprijs
€ 575.000,- k.k.

nIeuwe VraagprIjS

VLIST | OOST-VLISTerdIjk 44
een VrIjSTaande wOnIng met bedrIjfSruImTe op een werkelijk
schitterende en idyllische locatie aan het riviertje de Vlist en met
veel ruimte, rust en uniek uitzicht over het polderlandschap!
Op een ruim perceel van maar liefst 5.544 m2 en ca. 504 m2 aan
bijgebouwen. Het geheel heeft een bedrijfsbestemming, een ideale
gelegenheid om uw bedrijf te vestigen. De keurig onderhouden woning
is bijzonder ruim met maar liefst 7 slaapkamers, waarvan één slaapkamer
en badkamer op de begane grond. Een ideale woning voor wie vrij,
landelijk en zelfs gelijkvloers wil wonen. De woning is gelegen op korte
afstand van plaatsen zoals Schoonhoven, Bergambacht en Haastrecht.
Bouwjaar 1989 (aanbouw 2001)
Inhoud woning 711 m3
Perceeloppervlakte 5.544 m2
Woonoppervlakte 211 m2
Bijgebouwen totaal ca. 504 m2

Vraagprijs
€ 850.000,- k.k.

... vervolg van pagina 6 ...

Cijfers...
Landelijk en regionaal daalt het aanbod
drastisch en mede hierdoor daalt het
aantal verkochte woningen aanzienlijk!
En door de schaarste stijgen vervolgens de
verkoopprijzen. Afgelopen jaar zijn de
prijzen landelijk maar liefst met 9 procent
gestegen. Vergeleken met het dal in juni
2013 lagen de prijzen in januari 2019 bijna
36 procent hoger. Ten opzichte van de
vorige piek in augustus 2008 waren de
koophuizen in januari 6,5 procent duurder.
De gemiddelde prijs in januari 2019 heeft
inmiddels het record van e 302.000,- bereikt.
'De gekte' neemt inmiddels wel een beetje
af. De prijzen stijgen echter nog wel, maar
de stijging vlakt wel af. Maar ook het
consumentenvertrouwen neemt
langzaam af en dat is geen goed teken.
En door de enorme prijsstijgingen zijn de
woningen voor starters onbetaalbaar
geworden. De markt bepaalt, tot hoever
gaat dit nog door…?
Het kan overigens altijd nog gekker.
In het afgelopen half jaar hebben we drie
woningen in Utrecht verkocht. En bij de
laatste verkoop waren maar liefst 35
bezichtigingen. Logistiek eigenlijk niet te
handelen. Wat je met recht noemt; een
overspannen markt, code rood, het zit
helemaal op slot ...

Opmerkelijk; in Utrecht zag je overigens
nagenoeg alleen maar starters,
compleet anders dan weer in de
kleinere gemeentes.
Hoe kun je hierop beleid maken?
Luisteren naar de mensen uit de praktijk ..!

Facts 2018:
• In 2018 steeg de gemiddelde koopsom
landelijk naar een record van e 287.300,-,
een stijging van 9.1%.
• Vanaf 2013 is de verkooptijd gedaald
van 24 naar 4 maanden.
• Het woningaanbod is afgenomen
van 235.000 naar 78.000 stuks.
• Het aantal transacties is afgenomen
van 241.860 naar 218.360 stuks.

NVM Open Huizen Dag
Hoewel de courante huizen snel worden
verkocht, blijven de minder courante
woningen, met name in het hogere
segment en de stadswoningen, te lang
staan. Men heeft al snel een vooroordeel
en kijkt vervolgens niet meer naar de
woning, laat staan een bezichtiging.
Je zou zo graag deze mensen naar de
woning willen sleuren, want vaak hoor je
ze dan achteraf zeggen, goh, dat had ik
niet verwacht ...
Mede om die reden wordt ieder half jaar
de Landelijke Open Huizen Dag
georganiseerd. Dit verlaagt de drempel
en kost u immers helemaal niets, hooguit

Moeilijke tijd om te kopen,
maar een gunstige tijd
om te verkopen! Want…

een beetje tijd. Geheel vrijblijvend kunt u
de deelnemende woningen bekijken.
(zie achterpagina)
Maak gebruik van deze dag. Altijd al één
van deze woningen willen bekijken?
Dan heeft u nu de kans!
Met wat geluk krijgt u ook nog koffie of
thee met wat lekkers...

Tot slot
Helaas veel kritische woorden en dit keer
geen weerpraatje, of toch wel. Ik durf het
bijna niet te zeggen, maar de nodige
records zijn dit jaar alweer verbroken.
Ondanks alle kritische woorden blijven we
toch hoopvol en positief.
Hoewel de woningmarkt op slot zit sluiten
we zelf het eerste kwartaal af met een
positief gevoel. Ondanks het gemis aan
doorstroming zijn er om allerlei redenen
toch de nodige woningen verkocht,
zie verderop in deze woonkrant.
En goed om te zien dat we steeds meer
opdrachten krijgen in Haastrecht,
gemeente Lopik en Utrecht…
Mede namens het team wens ik u veel
kijk- en leesplezier en een ‘meesterlijk’
voorjaar ...
Jan Meesters
Volg ons ook
op Facebook
en Instagram!

OPEN HUIS

• Het is op dit moment een verkopersmarkt.
• De verkoopprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest.
• Wij hebben een groeiend zoekersbestand
met vele potentiele kopers die op zoek zijn naar hun
droomwoning.
• Kortom, héél veel vraag en een te klein aanbod.
Door deze schaarste worden met name
appartementen en courante woningen boven de
marktwaarde verkocht.
• Bij verkoop vervalt de oude hypotheek(rente)
waardoor u bij aankoop kunt profiteren van de
huidige lage rentes met als gevolg een gunstige
maandlast.
• De lage hypotheekrente is immers ook een
belangrijke reden dat er zoveel potentiele kopers zijn.
Wellicht heeft u een gewilde woning en heeft u recent
gezien dat in uw omgeving een vergelijkbare woning
voor een mooi bedrag is verkocht.
En denkt u, dat wil ik ook, bel ons voor een afspraak
om de mogelijkheden te bespreken. Wellicht hebben
wij een passende oplossing!

‘Niet zeuren, gooi open die deuren’ is
Meesters op populaire leest geschoeide,
laagdrempelige slogan. Maak gebruik
van de NVM Open Huizen Dag om uw
droomwoning te bezichtigen...
DONKERE GAARD 25 | 3421 AT OUDEWATER | T 0348 - 56 56 56
INFO@MEESTERS.NL | WWW.MEESTERS.NL
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waardebepaling
en/of verkoopadvies!

M
MEE EE S
S TT EE RRSS
M
MAKELAARDIJ

MAKELAARDIJ
Verkoopplannen? Of een taxatie nodig?
Wij hebben een enthousiast en ervaren team waarbij een
professionele en persoonlijke begeleiding voorop staat.
Wij denken met u mee en komen graag bij u langs.

Bel ons voor een GRATIS
waardebepaling en/of verkoopadvies!
Meesters Makelaardij | Donkere Gaard 25
Oudewater | 0348 - 56 56 56 | www.meesters.nl

VERBOUW t RESTAURATIE t INTERIEURBOUW t BOUWKUNDIG ADVIES t NIEUWBOUW t RENOVATIE

Op zaterdag 30 maart
vrijblijvend uw droomhuis live bezoeken

NVM Open Huizen Dag:
zit je droomhuis erbij?

Op zoek naar een woning? Doe dan mee aan de
NVM Open Huizen Dag. Op zaterdag 30 maart kun je
vrijblijvend meerdere huizen bezichtigen.
Makkelijk en gezellig, en wie weet vind je zo je droomhuis.
Laat deze kans niet aan je voorbij gaan.

3011:00
maart
- 15:00 uur

Het is alweer de 22e editie van de NVM Open Huizen Dag.
Het blijft een groot succes, niet alleen door de vele verkopers die
hun woning openstellen voor bezichtiging, maar ook omdat de
deelnemers - verkopers en zoekende kopers - sneller tot een
transactie komen.
Dit jaar openen weer duizenden woningen tussen 11.00 en
15.00 uur hun deuren. Op de woningsite funda staat welke huizen
deelnemen. Vervolgens kun je een route uitstippelen en op een
laagdrempelige manier meerdere huizen op één dag
bezichtigen. Je kunt de sfeer opsnuiven en de buurt verkennen.

Deelname werpt vruchten af

Verkopers hebben veel baat bij de NVM Open Huizen Dag.
Het is een mooi moment om actief aan de slag te gaan met de
verkoop van je huis. En het werpt zijn vruchten af: van woningen
die deelnamen in oktober 2018, was twaalf weken later 48%
verkocht. Van de niet-deelnemende woningen was dat 34%.
Tenslotte nog een aantal tips voor bezoekers van de
NVM Open Huizen Dag:
* Ga eerst langs bij een hypotheekadviseur en onderzoek wat je
kunt lenen. Dan kun je op 30 maart gericht zoeken naar een
geschikt huis.
* Zet bovendien je wensen op een rij: waar moet je droomhuis
aan voldoen? Heb je een huis op het oog? Laat je dan
deskundig adviseren in het aankooptraject.
Bron: NVM
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TE HUUR

OUDEWATER | HOENKOOPSE BUURTWEG 57

Zeer fraaie VRIJSTAANDE LOODS geschikt als opslagruimte
en/of hobbyruimte! Met een extra entresol, keuken en
toiletgroep.
De loods is landelijk gelegen, beschikt over twee
parkeerplaatsen en heeft een zeer weids uitzicht.

VRIJSTAANDE LOODS (ca. 130 m2 met entresol van ca. 44 m2): een
opslag/ hobbyruimte van ca. 14.8 m x 8.82 m met betonnen vloer
voorbereid op vloerverwarming, geïsoleerde muren met diverse
ramen en voorzien van een toiletgroep en keukenruimte.
Aan de voorzijde van de loods zit een elektrische overheaddeur
van ca. 3.5 m breed en 3.34 hoog en een separate loopdeur.
Tevens is er een voorbereiding voor glasvezel.
De loods is geheel nieuw in 2018 gebouwd!

Huurprijs € 775,- per maand

(exclusief BTW, elektra en water)
Aanvaarding: in overleg

EEN GOEDE MAKELAAR KOST GEEN GELD,

HIJ VERDIENT GELD VOOR U!
In deze tijd zelf uw woning verkopen lijkt zo gemakkelijk. Het besparen van
makelaarskosten ligt dan voor de hand. Maar dat is een groot misverstand!

Een makelaar is immers in staat om een hogere verkoopprijs te genereren dan wanneer
u zelf de verkoop en onderhandeling doet. De makelaar heeft meestal een groot netwerk
en kent de zoekers in de markt. Zodoende zorgt hij voor voldoende gegadigden. Indien er
meerdere kandidaten tegelijk zijn, dan zullen partijen geneigd zijn om verder te gaan in
de onderhandeling. Daarom wordt door de makelaar regelmatig ‘verkoop bij inschrijving’
gehanteerd en dat gaat meestal gepaard met een koopsom boven de vraagprijs.
Dus meer dan waar een verkoper op voorhand op gerekend had.
Ook als er weinig kandidaten zijn en er volgt een traditionele onderhandeling,
dan is de makelaar met zijn kennis en overtuiging in staat om net even een hogere
verkoopprijs uit te onderhandelen.
Dus een goede makelaar kost geen geld, maar verdient zichzelf terug en doet daarbij
dan ook nog eens alle administratieve rompslomp en beschermt hij u tegen juridische
en bouwtechnische valkuilen.
Wees slim en neem bij de verkoop van uw woning altijd een makelaar in de arm!

Het team van Meesters Makelaardij
Meesters Makelaardij | Donkere Gaard 25 | Oudewater | 0348 - 56 56 56 | volg ons op social media

M
MEESTERS
MAKELAARDIJ

Royeren?
Als we het hebben over ‘royementen’ en ‘royeren’ in het notariaat
hebben we het doorgaans over het doorhalen van hypotheken.
Bij een levering van een woning moet
de hypotheek van de verkoper ervan
af en moet de nieuwe hypotheek van
de koper er doorgaans op.
Dat gebeurt allemaal per één
specifiek tijdstip: als u bij ons op
kantoor komt! Dan weten wij exact
hoeveel er afgelost moet worden aan
de bank van de verkoper en onder de
voorwaarde dat wij dat aflossen
hebben wij van hen dan een
royementsvolmacht gekregen.
Ofwel: een volmacht tot doorhaling
van die hypotheek.
In de akte van levering schrijven we
dan vaak dat er geen hypotheken
meer zijn want feitelijk kunnen we
constateren dat die oude hypotheek
dan waardeloos is mits wij aan de
aflossingsverplichting kunnen
voldoen. Zo staat dat ook in die
volmacht.

Na het tekenen van de leveringsakte
wordt dan een nieuwe hypotheekakte
van de koper getekend en alles klopt
weer nadat die akten zijn aangeboden
bij het kadaster.
Dat kan trouwens ook andersom,
eerst de hypotheekakte tekenen en
dan de levering. Als ze maar samen
worden aangeboden bij het kadaster.
Ditzelfde geldt trouwens als u een
nieuwe hypotheek krijgt.
Ook dan moet de oude hypotheek
veelal worden doorgehaald!
Deze doorhaling wordt bij een
afzonderlijke akte geregeld, uiterlijk
drie maanden na het tekenen van de
levering of nieuwe hypotheek.
Wij zorgen dat dit tijdig plaatsvindt.
Na het vestigen van de hypotheek
hebben veel mensen een langdurige
droom: het geheel aflossen van die
hypotheek! Hoe eerder, hoe beter!

De juiste notaris
ontzorgt!
U kunt ook
chatten
met de notaris,
zie www.notarisoudewater.nl
Rodezand 42
3421 BB Oudewater
PB 31, 3420 DA Oudewater

mr. A. J. W. Kuiper

0348-561427 / 0348-473000

info@notarisoudewater.nl
www.notarisoudewater.nl
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Is het eindelijk zo ver? Dan denken
veel mensen dat hun hypotheek
automatisch wordt doorgehaald bij het
kadaster. Maar dat gebeurt niet
zomaar! Het kadaster is lijdelijk en
doet eigenlijk nooit zoiets uit eigen
initiatief. Ook de bank doet er niet
zomaar iets mee.
Bovendien heeft het kadaster geen
idee in hoeverre er al is afgelost.
Het enige dat daar wordt
geregistreerd is de oorspronkelijk
hoofdsom van de lening of zoals wij
dat noemen, de ‘inschrijving’.
De inschrijving is wat er maximaal op
grond van een hypotheekakte mag
worden geleend door de schuldenaar
onder de hypothecaire dekking.
U moet dus zelf altijd even actie
ondernemen om die dan door te laten
halen.
Eigenlijk hoeft u dus maar één ding te
doen: ons bellen!
‘Als ik mijn hypotheek heb afgelost,
moet ik deze dan doorhalen bij het
kadaster?’, hoor ik u vragen als u
misschien ook dacht dat die
automatisch zou verdwijnen uit het
kadaster.
Nou eigenlijk helemaal niet.
Het is namelijk ook niet erg als er een
afgeloste hypotheek nog is
ingeschreven bij het kadaster.
Soms is het zelfs handig, met name
als het een zogenaamde
bankhypotheek is: dan kunt u nog een
nieuwe lening aanvragen bij een bank
onder dezelfde dekking.
Of u het nou wel of niet al door laat
halen nadat deze is afgelost: Houdt u
wel rekening met een doorlooptijd als
u een hypotheek wilt doorhalen of bij
een spoedige verkoop en levering van
de woning. Bijna alle banken hebben
een bepaalde behandeltijd van een
week of twee voordat die hierboven
genoemde volmacht er dan eindelijk is.
En die hebben we nodig. En het geld
van de nieuwe geldverstrekker of van
de koper natuurlijk!
Voor nu zou ik zeggen: “succes met
het verder aflossen van uw hypotheek
en als u deze heeft afgelost dan horen
wij het graag van u!”
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Ons overig woningaanbod . . .

open huis

open huis

HAAstrecHt - Provincialeweg Oost 14a
138 m2 - 6 kamers
e 650.000,- k.k.

verkoop

-

HAAstrecHt - Provincialeweg Oost 92
111 m2 - 6 kamers
e 285.000,- k.k.

verhuur

-

OUDeWAter - Havenstraat 15
195 m2 - 6 kamers
e 700.000,- k.k.

aankoop

-

OUDeWAter - Hekendorpse Buurt 28
337 m2 - 6 kamers e 1.175.000,- k.k.

taxaties

open huis

OUDeWAter - Noorder-Kerkstraat 2
183 m2 - 6 kamers
e 585.000,- k.k.

OUDeWAter - Noorder-Kerkstraat 6-8
189 m2 - 7 kamers
e 465.000,- k.k.

Donkere Gaard 25, Oudewater
0348 - 56 56 56 | meesters.nl

In de stille verkoop

nieuwe vraagprijs

OUDeWAter - Oude singel 2
145 m2 - 5 kamers
e 419.000,- k.k.

Het kan zijn dat uw droomwoning wel te koop staat, maar niet tussen ons reguliere
aanbod op internet staat, zoals bijvoorbeeld:
• HOGEBRUG
Een landelijk gelegen en keurig onderhouden 2-onder-1-kap woning (2001)
met prachtig vrij uitzicht, optimaal wooncomfort, 4 slaapkamers
en ruime parkeer-gelegenheid op eigen terrein.
Vraagprijs € 439.000,- k.k.
• POLSBROEK
Een vrijstaande woning (2007) op een ruim perceel met prachtig vrij uitzicht
aan de rand van de dorpskern.
De woning biedt mogelijkheden voor B&B/mantelzorg/grote gezinnen/
praktijk aan huis. Er is verrassend veel ruimte waaronder
7 slaap/werkkamers alsmede 2 badkamers.
Parkeergelegenheid voor meer
dan 10 auto’s op eigen grond.
Vraagprijs € 799.000,- k.k.
Meer weten over deze woningen?
Neem dan contact met ons op.

OUDeWAter - Pastoorsakker 11
220 m2 - 7 kamers
e 699.000,- k.k.

OUDeWAter - Wijdstraat 23
121 m2 - 4 kamers
e 350.000,- k.k.

Recent Verkocht

Tevreden (ver)kopers ...
Huis verkopen?
Een fluitje van een cent
bij Meesters Makelaardij!
Je huis verkopen is niet iets wat je zo maar even doet.
Zelfs al zitten we nu in een ‘goede’ tijd om je huis kwijt te raken,
er komt heel wat ‘gedoe’ bij.
Na bijna 45 jaar in Oudewater gewoond te hebben, ga ik nu deze
prachtige stad verlaten. Ik was al enige tijd van plan om mijn
mooie halve boerderij aan de Hoenkoopse Buurtweg te
verkopen. Het onderhoud van de tuin werd te veel voor mij.
De verkoop van mijn huis is in een versnelling gekomen omdat ik
(zelf weduwnaar) een relatie heb gekregen met een lieve
weduwe. In september gaan we trouwen. Samen hebben we in
Zoetermeer een mooi appartement gekocht.
Als je dan tot het besluit komt om je huis te verkopen, is natuurlijk
de vraag bij wie breng je de verkoop van je woning onder. Er zijn
allerlei mogelijkheden en smaken te bedenken: bij een makelaar,
door het zelf te doen, op ‘no pay no cure’ basis, zelfs bij de z.g.
‘gratis’ makelaar kan je gebruik maken van zijn diensten.
Na uitgebreid onderzoek heb ik gekozen voor Meesters
Makelaardij in Oudewater. De belangrijkste redenen voor deze
keuze waren de volgende:
• Zij kennen de lokale situatie
• Zij hebben al een bestand van potentiële geïnteresseerden
• Uit eerdere ervaringen wist ik dat zij hun afspraken nakwamen
• Zij konden goed uitleggen hoe het verkoopproces zou
plaatsvinden
• Zij luisterden goed naar wat ik wilde, niet alleen de prijs van de
woning, maar ook de manier waarop ik vond dat het
verkoopproces zou moeten plaats vinden
Gedurende het hele verkoopproces hielden zij mij op de hoogte.
Jan Meesters informeerde mij op heldere wijze en op de juiste
momenten over de voortgang, zodat er geen kans was op enig
misverstand. Na de eerste biedingen van enkele geïnteresseerden,
bood de makelaar in overleg met mij deze geïnteresseerden de
mogelijkheid om hun finale bod schriftelijk in een gesloten
enveloppe in te dienen. Ik zou dan de keuze moeten maken wie
het huis mocht kopen. De keuze om tegen elkaar op te bieden
was voor mij geen optie.
Het resultaat van deze afspraken was prima: binnen enkele
weken was mijn huis verkocht. Alles is tussen alle betrokken
partijen goed en harmonieus verlopen.
Tot slot dit: In hetzelfde kantoor van de makelaar zit ook het
kantoor van FTP (Financieel Totaal Planners). Een echt
onafhankelijk adviesbureau die ons met de keuze van onze
hypotheek, nodig voor het appartement dat wij in Zoetermeer
hebben gekocht, uitstekend heeft geholpen. De communicatie
verliep prima. Het oerwoud van mogelijkheden bij het verkrijgen
van een voor ons goed passende hypotheek, werd helder door
FTP aan ons uitgelegd. Hierdoor werd de keuze van ons over welke
hypotheek wij zouden moeten kiezen een stuk makkelijker.
Samenvattend: Bedankt Meesters Makelaardij, bedankt FTP
voor de goede dienstverlening. Het is zijn geld waard geweest!
Hans Alles

(onder voorbehoud)

HAASTRECHT
Hofkamplaan 7

OUDEWATER
Dijkgraaflaan 9

OUDEWATER
Donkere Gaard 17

OUDEWATER
Garen 26

OUDEWATER
IJsselvere 5a

OUDEWATER
Kerkwetering 11

OUDEWATER
Kokos 12

NIEUW

NIEUW

OUDEWATER
Papenhoeflaan 86

OUDEWATER
Ravelijnstraat 30

OUDEWATER
Titus Brandsmastraat 22

OUDEWATER
Tramweg 14

UTRECHT
Cornelis Dirkszstraat 33
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RECENT VERKOCHT

(DEFINITIEF)

BENSCHOP
Damweg 482

HAASTRECHT
Provincialeweg Oost 67

HAASTRECHT
Provincialeweg West 17

LOPIK
Lopikerweg West 32

OUDEWATER
Biezenwal 15

OUDEWATER
Havenstraat 10

OUDEWATER
Herman de Manstraat 25

OUDEWATER
Korte Havenstraat 24

OUDEWATER
Lijnbaan 40

OUDEWATER
Molenwal 66

OUDEWATER
Strengen 146

OUDEWATER
Zwier Regelinkstraat 5

POLSBROEK
Vrijheer de Graeffweg 1

UTRECHT
Billitonkade 92

NIEUW

Vliegensvlug je
huis verkocht!

Als u het huis heeft,
heeft Meesters de juiste koper

Wil je je huis goed verkopen? Vlieg dan een NVM-verkoopmakelaar in! Hij heeft
namelijk meer kennis van de markt, waardoor hij de waarde van je woning
perfect kan bepalen en een succesvolle verkoopstrategie kan uitstippelen.
Hij heeft een groter netwerk. Waardoor hij je huis niet alleen op funda onder
de aandacht brengt, maar ook bij zijn grote netwerk van andere NVM-makelaars.
En hij heeft meer onderhandelingskwaliteiten. En dus bezorgt hij jou een
verkoopprijs die zeer te prijzen is!
Je krijgt méér voor elkaar met een NVM-makelaar!

nvm.nl

Of vindt u het hier nog iets te onzekere tijden
voor? Bedenk dan dat er een nog verdere
groei van de koopwoningmarkt verwacht

OPEN
HUIZEN
DAG 30 maart

U bent van harte welkom
om de woningen
op 30 maart tussen
11:00 en 15:00 uur
zonder afspraak
te bezichtigen.
Een goede kans om u
breed te oriënteren!
€ 650.000,- k.k.

11:00 - 15:00 uur

nvmopenhuizendag.nl

Deelnemende woningen
€ 985.000,- k.k.

HAASTRECHT Provincialeweg Oost 47

€ 285.000,- k.k.

HAASTRECHT Provincialeweg Oost 92

€ 325.000,- k.k.

OUDEWATER Dijkgraaflaan 91

€ 598.000,- k.k.

HAASTRECHT Provincialeweg West 9

€ 338.000,- k.k.

OUDEWATER Linschoterpoort 1

€ 575.000,- k.k.

OUDEWATER Oude Hekendorperweg 8

HAASTRECHT Provincialeweg Oost 14a

€ 585.000,- k.k.

OUDEWATER Noorder Kerkstraat 2

€ 325.000,- k.k.

OUDEWATER Tros 22

€ 995.000,- k.k.

OUDEWATER Utrechtse straatweg 18
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