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wonen

Bizarre en gekke tijden en hoe zit het met onze woningmarkt?
Misschien niet opgevallen, maar dit is
pas de eerste woonkrant van dit jaar.
Gezien de coronacrisis hebben we
bewust even geen krantje gemaakt, we
vonden dat niet gepast. Inmiddels is de
situatie weer wat ‘normaler’ en hebben
we immers het nodige te melden.
Het is bizar als je terugkijkt naar de
afgelopen drie maanden. In China wordt
een virus ontdekt, mensen raken besmet
en in no time zijn de besmettingen
wereldwijd. Landen gaan gedeeltelijk of
compleet op slot, aandelenbeurzen
storten in, we gaan meer thuiswerken,
geen handen meer geven, arbeidscontracten worden niet verlengd
waardoor de werkloosheid toeneemt,
veel ondernemers in de problemen,
scholen, verzorgingstehuizen en andere
openbare gelegenheden gaan dicht,
ouders worden tevens leerkracht, geen
sport (gelukkig nog wel op de racefiets),
geen terrasje, niet meer uit eten,
niet meer knuffelen en alle contacten
slechts nog op 1,5 meter afstand.
Wie had dat op 1 januari, nog maar vijf
maanden geleden, kunnen bedenken?
De impact en economische gevolgen zijn
gigantisch. Alles om ons heen staat in
teken van corona.

Inmiddels gaat het gelukkig langzaamaan
weer de goede kant op. In Nederland zijn
per 1 en 15 juni de nodige maatregelen
genomen waardoor het leven weer iets
‘normaler’ wordt. Ook wel weer angstig,
want worden we dan niet weer te
enthousiast en krijgen we niet een beetje
genoeg van alle maatregelen?
Kortom, gaat iedereen er nog wel serieus
mee om? We zijn tenslotte mensen…
Kijk naar de demonstraties bijvoorbeeld op
de Dam en bij enkele slachterijen en
fruittelers zijn alweer de eerste uitbraken
geconstateerd. Het virus is er immers nog
altijd en destijds begon het ook met één
mens en de rest is bekend.
Hopelijk komt er geen tweede golf.
De economie krijgt een hele grote klap te
verduren. Echter, in tegenstelling tot de
meeste branches heeft de coronacrisis
(nog) geen negatieve invloed op de
woningmarkt, integendeel zelfs.
Er is in de afgelopen maanden meer
aanbod aan woningen gekomen en zijn
er meer woningen verkocht dan de
maanden voor de crisis.
Dat is zowel landelijk als bij ons op kantoor.
Dit kwartaal zijn bij ons op kantoor meer
transacties gedaan dan in het eerste
kwartaal van dit jaar.
De woningmarkt laat zich dus (nog) niet
raken door de coronacrisis. Nog steeds

worden de meeste woningen voor de
vraagprijs of hoger verkocht. Inmiddels is
de gemiddelde vraagprijs van een
bestaande en een nieuwbouwwoning
resp. e 325.000,- en e 400.000,-.
Een hoge verkoopprijs is leuk voor de
verkoper, maar niet goed voor een
gezonde woningmarkt.
Het geeft maar weer aan dat er zo’n
gigantisch groot tekort aan woningen is…!
Kortom, we moeten bouwen, bouwen
en bouwen...!

vervolg op pagina 2 ...

M
MEESTERS
MAKELAARDIJ

Donkere Gaard 28
3421 AT Oudewater
0348 - 56 56 56

MEESTERS.NL

Over ons
Inmiddels mag onze collega Sonja zich alweer
vier maanden Sonja Verhoeff noemen.
Op de speciale datum van 20-02-20 heeft Sonja
het jawoord gegeven aan haar grote liefde Arno.
Het was een feestelijke dag waar wij als collega’s
‘s avonds van mee mochten genieten.
(Achteraf gezien misschien wel één van de laatste
feestjes zonder coronamaatregelen)
Wij wensen Sonja en Arno veel geluk
en een mooie toekomst samen!

Een ongeluk
zit in een klein
hoekje...

dit heeft Bart
helaas ook
ervaren, maar
met deze heerlijke
fruitmand van een
heel attente klant
ging het al snel
stukken beter!

... vervolg van de voorpagina

Kun je deze crisis vergelijken met de
ﬁnanciële/economische crisis in 2008?
Zoals eerder genoemd heeft de
coronacrisis (tot nu toe) geen invloed
op de woningmarkt.
Het lijkt zelfs dat de woningmarkt wat
gezonder en stabieler wordt.

Soms wordt de vergelijking gemaakt met
de ﬁnanciële/economische crisis in 2008.
Die was toch echt even anders, zie
onderstaand overzicht. Kandidaat kopers
zetten hun aankoopplannen tijdens de
huidige crisis gewoon door. Derhalve
moeten we waken voor onheilsprofeten
die stellen dat er een crisis op de
woningmarkt op de loer ligt.
Opmerkelijk zijn recente berichten uit
met name het bankwezen van o.a. de
toezichthouder DNB alsmede de banken
ING, Rabobank en ABN/AMRO die met
verwachtingen en onbenullige indexen
komen dat, mede door de renteverhogingen, de woningprijzen mogelijkerwijs
op termijn zullen gaan dalen.
Eerst verwacht DNB (Dhr. Knot) nog een
prijsstijging van 4% voor dit jaar.
Op zich is het helemaal geen probleem
als de prijzen wat dalen, als de transacties
maar doorgaan.
Maar wat heeft het voor zin om nu
voorspellingen te gaan doen? Dat geeft
alleen maar onzekerheid en gaat ten
koste van het consumentenvertrouwen.
Door dit te roepen gaat het juist gebeuren!
Vervolgens zie je de beurs direct na zo’n
uitspraak in negatieve zin reageren.
En de verwachte renteverhogingen waren

tot dusver minimaal en we zien zelfs al
weer een daling.
Een renteverhoging doet een bank soms
om even geen nieuwe hypotheken meer
af te sluiten. Vaak omdat ze even geen
eigen geld meer hebben, of gewoon te
druk om bestaande aanvragen af te
wikkelen.
Terug naar het verschil in crisis. Waar we
nu te maken hebben met een zeer krappe
woningmarkt met een zeer beperkt
aanbod en hard stijgende prijzen, was er
destijds sprake van een evenwichtige

woningmarkt, met een groot aanbod en
de prijsontwikkeling veel gematigder was.
Toen was een verkoop bij inschrijving
ondenkbaar en werd er zwaar onder de
vraagprijs onderhandeld.
Wat ook sterk verschilde, was de
nieuwbouwproductie. Waar de afgelopen
vijf jaren met veel moeite ruim 300.000
woningen zijn opgeleverd, was in de vijf
jaren voorafgaand aan de kredietcrisis
sprake van een mede vanuit de overheid
gestimuleerd woningbouwproductieplan.
Dit leidde tot bijna 80.000 nieuwbouwwoningen per jaar en een aanzienlijk
kleiner woningtekort.
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Woningmarkt aan de vooravond van

Kredietcrisis
(2008 - 2013)

Coronacrisis
(2020 - ....)

NVM krapte-indicator

7,5

2,8

Te koop staand aanbod

92.000

30.000

- Ontwikkeling ten opzichte van 5 jaar ervoor

+ 42%

- 79%

Aantal transacties (jaarbasis)

145.000

148.000

Prijsniveau

€ 251.000

€ 326.000

- Ontwikkeling ten opzichte van 5 jaar ervoor

+ € 44.000

+ € 113.000

Verkooptijd

82

41

Verkopen boven vraagprijs

6%

44%

Aantal opgeleverde nieuwbouwhuizen 5 jaar ervoor

388.000

304.000

Woningtekort

± 150.000

315.000
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OUDEWATER | KERKWETERING 20

OUDEWATER | STRENGEN 17

Gelegen aan het water van ‘de Kerkwetering’ en met weids
uitzicht over de ‘Lange Ruige Weide’, een in 2004 gebouwde
stijlvolle en zeer luxe HALF VRIJSTAANDE WONING (type 2/1 kap)
met riante 18 meter diepe onder kelderde garage en met maar
liefst 7 slaap/werkkamers en 2 badkamers.
Het centrum en de voorzieningen van Oudewater bevinden zich
op loop- en fietsafstand. Een heerlijk comfortabele woning;
optimaal geïsoleerd, mechanische ventilatie, groot gedeelte
vloerverwarming, open haard en een alarminstallatie.
Bouwjaar 2004
Inhoud woning 935 m³
Perceeloppervlakte 298 m²
Woonoppervlakte 205 m²
Garage / OIP 45 m²

NIEUW

Vraagprijs
€ 689.000,- k.k.

NIEUW

OUDEWATER | WIJNGAARDSTRAAT 29B

Een heerlijk ruime en gemoderniseerde 2-ONDER-1-KAPWONING
met opbouw en maar liefst 6 slaap/werkkamers.
Deze comfortabele woning heeft alles wat nodig is voor optimaal
woonplezier; een moderne keuken, badkamer, werk/speelkamer
op de begane grond en een inpandige berging. De achtertuin met
achterom en een houten berging heeft een zonnige ligging op het
Zuiden en biedt veel privacy. Parkeergelegenheid op eigen oprit of
voor de woning in de straat. De woning staat in de kindvriendelijke
woonwijk Noort Syde 1 met basisscholen, speelgelegenheden,
supermarkt en het centrum van Oudewater binnen handbereik.
Bouwjaar 1991
Inhoud woning 576 m³
Perceeloppervlakte 217 m²
Woonoppervlakte 157 m²

Vraagprijs
€ 500.000,- k.k.

NIEUW

SNELREWAARD | NOORD-LINSCHOTERZANDWEG 28

Wonen in hartje centrum Oudewater
met een EIGEN parkeerplaats en veel wooncomfort?
Dan ben je bij deze woning aan het juiste adres!
Deze sfeervolle en in 2004 gebouwde 2-ONDER-1-KAPWONING
telt 4 slaapkamers en heeft een zonnige tuin(ZW) met een berging
en achterom.
Met een eigen parkeerplaats bent u dus altijd verzekerd van een
parkeerplek. Tevens is er openbare parkeergelegenheid op de
nabij gelegen parkeerplaats(en).
De woning is keurig onderhouden en heeft een energielabel A.

Prachtig gelegen tussen de historische plaatsen Oudewater
en Linschoten, een uiterst sfeervolle en charmante (HALF)
VRIJSTAANDE WOONBOERDERIJ met 4 slaap/werkkamers en een
vrijstaande garage.
De woning is aan de voorzijde gesitueerd op een perceel van ruim 1000 m²
en biedt daardoor veel privacy, licht en vrij uitzicht. Een groot gedeelte van
de tuin ligt aan de zijkant van het perceel waar u tot laat in de middag kunt
genieten van de zon. Door de gunstige zonligging (ZW) zijn er 11
zonnepanelen op het dak van het voorhuis geplaatst waardoor de woning
ook nog eens heel energiezuinig is geworden: energielabel B.

Bouwjaar 2004
Inhoud woning 432 m³
Perceeloppervlakte 109 m²
Woonoppervlakte 126 m²

Bouwjaar 1850 (achterhuis) / 1906 (voorhuis)
Inhoud woning 839 m³
Perceeloppervlakte ca. 1.064 m²
Woonoppervlakte 241 m²

Vraagprijs
€ 375.000,- k.k.

Vraagprijs
€ 649.000,- k.k.

Nu ook vaker in Montfoort…

Al meer dan 70 jaar zijn wij bekend en actief in Oudewater.
En sinds een paar jaar zijn we tevens actiever en zichtbaarder
in Haastrecht. Ook zie je ons steeds vaker in Lopik, Benschop,
Polsbroek, Driebruggen, Waarder en alles wat er qua
buitengebied tussen zit.
Ons doel is een optimale bezetting van onze werkzaamheden
in het gebied Oudewater met een straal van 10 km.
Gezien de huidige marktomstandigheden en een groter en
breder team gaan wij nu ook actiever de markt op in Montfoort.
Deze gemeente sluit immers mooi aan op ons werkgebied.
Het ligt tevens aan de Hollandsche IJssel en heeft een
vergelijkbare markt qua aantal inwoners en het type
en aantal woningen.
Met name voor taxaties worden we in Montfoort al vaak
gevraagd. Maar wij willen ook actiever worden met de verkoop
van woningen.
Daarom zult u de komende maanden regelmatig een ﬂyer
of iets dergelijks van ons zien.
Overweegt u uw woning te verkopen, nodig ons uit en laten we
vrijblijvend kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
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Nieuwbouw (landelijk)

T.o.v. de vorige periodes hebben we
overigens nog steeds dezelfde
stikstofproblematiek - maar daar hoor je
overigens ineens niemand meer over geen nieuwbouw en derhalve geen
doorstroming. Echter het geringe aanbod
maakt dat woningen schaars zijn en
blijven. En door de extreem lage rente is
de maandlast uiterst aantrekkelijk.
Schaarste en de lage rente betekent dat
de woningmarkt voorlopig niet zal
veranderen. Door de coronacrisis en de
lage rente, met daarbij enkele signalen
dat deze mogelijk wat gaat stijgen, lijkt het
of men er meer van bewust is dat ze iets
moeten gaan ondernemen. Dat betekent
dat men of de woning wil verkopen, of de
bestaande hypotheek oversluiten of een
andere woning kopen waardoor je
boetevrij kunt aﬂossen en vervolgens een
nieuwe hypotheek aangaan tegen de
huidige lage rente. De afgelopen
maanden zijn immers nog nooit zoveel
hypotheken afgesloten.
Landelijk is men er inmiddels wel van
doordrongen dat er gebouwd moet
worden. Uit alle cijfers blijkt dat we de
komende 10 jaar voor alle doelgroepen
nog gigantische tekorten hebben.
De benodigde 75.000 nieuwe woningen
op jaarbasis gaan we voorlopig niet halen.
Bij de landelijke en lokale politiek is men
wel doordrongen van het probleem, maar
de provincie heeft andere ideeën.
Zij geven de voorkeur aan groen en
windmolens. Een lastige schakel in dit
proces. Van hogerhand zou dit toch veel
beter geregeld moeten worden. Tijd voor
een Minister van Wonen…!
Om voor dit probleem extra aandacht te
vragen hebben vier wethouders uit het
Groene hart waaronder onze eigen
wethouder Duindam op TV via Nieuwsuur
te kennen gegeven dat er absoluut iets
moet gebeuren.

Nieuwbouw
(lokaal/regionaal)

In het Groene Hart en ook in deze regio is
zelfs sprake van woningnood.
In Oudewater komt met moeite iets van
de grond en dat komt niet door de
stikstofproblematiek maar door o.a. de
rode contouren, persoonlijke voorkeuren,
politieke onenigheid, archeologische
onderzoeken, ﬁnanciële redenen,
vergunning technische redenen etc. Begin
volgend jaar zijn er weer verkiezingen
waardoor er nieuwe partijen/wethouders
aan de macht komen die vervolgens weer
andere ideeën en voorkeuren hebben,
waardoor een project weer terug bij af is.
In de afgelopen bestuursperiode is in
Oudewater nauwelijks iets gebeurd.
Natuurlijk zien we af en toe presentaties
van plannen zoals zeer recent de
Westerwal, Oranje Bolwerck (St Jansstraat),
Wijngaardstraat, Statenland en
Schuylenburcht. Maar dat gebeurde drie
bestuursperiodes geleden ook al. In al die
twaalf jaar is men niets verder gekomen.
En gezien we nu minder dan een jaar voor
de volgende gemeenteraadsverkiezingen
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staan, zullen er vermoedelijk tot die tijd
ook geen belangrijke beslissingen meer
worden genomen, zo werkt dat nu
eenmaal.
Anderzijds, het lijkt of op de valreep van
de bestuurstermijn toch wel degelijk iets
staat te gebeuren. Er is de laatste tijd wel
meer nieuws. Het lijkt of digitale raadsvergaderingen efﬁciënter zijn dan met z’n
allen aan de tafel. We hopen vurig dat
spoedig nog enkele projecten groen licht
krijgen. Hierbij een laatste korte update
van de actuele nieuwbouwprojecten.

Oranje Bolwerck

(52 appartementen, planning nog wat
onduidelijk, kan overigens spoedig…)
Hier zit wel degelijk schot in, de gemeente
is in onderhandeling met de initiatiefnemer
over de transactievoorwaarden.

Schuylenburcht

(65 sociale huurwoningen, planning
aanvang begin 2021 en oplevering 2023)
De stedenbouwkundige visie is inmiddels
geaccordeerd. De bestemmingsplanprocedure wordt in gang gezet.
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UNIEK WONEN

SNELREWAARD | WAARDSEDIJK 48B

LINSCHOTEN | RAADHUISSTRAAT 19

Een unieke BOUWKAVEL van circa 2.400 m2 op een schitterende
landelijke locatie in het Groene Hart, maar toch centraal gelegen
ten opzichte van de grote steden en de snelweg A12, met weids,
vrij uitzicht over de weilanden! De kavel leent zich uitstekend
voor het realiseren van een VRIJSTAANDE WONING van 750 m3
en een bijgebouw.
Een ideale gelegenheid voor wie heerlijk rustig en landelijk wil
wonen en slechts op enkele minuten van de voorzieningen van
Oudewater en Montfoort. Tevens bestaat de mogelijkheid tot
het aankopen van een extra strook grond van 535 m2 aan de
overzijde van de weg, grenzend aan de Hollandse IJssel.

Op een zeer idyllische locatie langs vaarwater ‘de Korte Linschoten’,
vindt u deze fantastische HALF VRIJSTAANDE VILLA (voormalig
Gemeentehuis) met maar liefst vijf zeer ruim bemeten slaapkamers met
ieder een eigen badkamer en een prachtige monumentale theekoepel.
De ongekende sfeer, ligging en de grote hoeveelheid ruimte maken het
wonen in deze royale villa tot een waar genot. Dankzij de slaapkamer
en badkamer op de begane grond bestaat tevens de mogelijkheid om
gelijkvloers te wonen. Naast alle ruimte binnenshuis is de heerlijke tuin
ook absoluut het benoemen waard. Door de ligging ervaart u bijzonder
veel privacy. De voorzieningen van Linschoten liggen hier letterlijk om de
hoek en zijn allen op loopafstand bereikbaar.

Vraagprijs
€ 560.000,- k.k.

Vraagprijs
€ 950.000,- k.k.

Perceeloppervlakte circa 2.400 m²

Bouwjaar 1920
Inhoud 1.760 m³
Perceeloppervlakte 713 m²
Woonoppervlakte 423 m²
Theekoepel 10 m² / Berging 17 m²

Tot slot…

Wijngaardstraat

(21 sociale huurwoningen, planning aanvang
begin 2021 en oplevering begin 2022)
Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter
inzage. Na de wettelijke termijnen gaat dit
in september 2020 voor besluitvorming
naar de gemeenteraad.

Statenland

Hier speelt de provincie in verband met de
rode contouren een belangrijke rol.
Afronding van de kernrandzone-visie om
ontheffing van de provincie te verkrijgen
nadert zijn voltooiing. De verwachting is
dat dit in juli 2020 bij de gemeenteraad ter
goedkeuring ligt. Daarna volgt het
bestemmingsplan en het verkrijgen van
finale ontheffing van de provincie.
Pas als deze zekerheid er is, dan weten we
of woningbouw daar mogelijk wordt.

Westerwal

(65 - 70 duurzame koopwoningen,
planning aanvang eind 2021).
Recent hebben we met name via
De IJsselbode kunnen vernemen dat er
schot in de zaak zit. Gaat het dan toch
lukken…..?
De stedenbouwkundige visie is in de raad
van mei goedgekeurd. Nu volgt uitwerking
van het beeldkwaliteitsplan.

Gezien de krapte aan woningen en de
huidige lage rente in de toekomst
voorlopig zal blijven, hoeven we ons nog
geen zorgen te maken. De corona heeft
dan weinig invloed op de woningmarkt,
maar heeft een gigantische impact op
ons leven en welzijn. Het lijkt op een soort
oorlog zonder wapens. Vergeet vooral
niet de mensen die werkzaam zijn in de
zorg en die barre tijden hebben
meegemaakt. Zolang er geen vaccin is
gevonden, blijft er besmettingsgevaar en
zijn we nog niet van dit virus af. Zodoende
zal de maatschappij veranderen. Maar de
mens is flexibel, heeft veerkracht en kan
zich snel aanpassen. In ieder geval het
merendeel. Het blijven immers mensen…
Zoals gezegd, langzaam gaan we weer
de goede kant op.
En gelukkig mogen we nu met de nodige
voorzorgsmaatregelen weer uit eten, onze
ouders in de verzorgingstehuizen
bezoeken, kinderen weer naar school,
aandelenbeurzen trekken weer aan en
we mogen weer de grens over en kunnen
we zelfs op vakantie, ieder op zijn eigen
wijze …
Mede namens het team wens ik iedereen
een hele fijne zomer en vakantie toe!
Jan Meesters

Volg ons ook
op Facebook
en Instagram!

Tevreden (ver)kopers ...
Zowel de verkoop van onze woning
aan de Helena Rietbergstraat 15,
als de aankoop van onze nieuwe
woning aan de Goudse straatweg 22
hebben wij met Meesters gerealiseerd.

Het eerste contact kwam tot stand bij
de aanschaf van onze nieuwe woning
aan de Goudse straatweg, met
makelaar Daniël die ook de
bezichtiging, en het contact met de

De communicatie met de
makelaar verliep uitmuntend.
Per telefoon, per e-mail en zelfs
per app. Duidelijk, bondig en
zeer snel. Ook buiten kantooruren
en zelfs in het weekend.
De ingeschakelde fotograaf heeft
ook topwerk geleverd.
Zeer professioneel en efficiënt.
Ook het papierwerk verliep heel
soepel en gemakkelijk.
Een zeer goede makelaar
en van harte aan te bevelen.

9,5
Meesters Makelaardij hebben wij
ervaren als een team.
Alle contacten verliepen goed.
Van de makelaar(s), de fotografe,
tot hun receptioniste “Sonja”
die ons continu op de hoogte
hield van alle afspraken en
lopende zaken, dank je wel Sonja!
Ze zijn allen duidelijk, zonder
omwegen, recht voor zijn raap
en daar houden wij van.
Wij kunnen niet anders zeggen
dat wij deze samenwerking wéér
als zeer prettig hebben ervaren.

9

tegenpartij en documentatie voor zijn
rekening nam. Hierbij hebben wij
vooral de realistische verwachtingen
die gecreëerd zijn, erg gewaardeerd.
Dit zorgt voor duidelijkheid. Duidelijk
werden alle punten van de woning
naar voren gebracht, net als zaken
aan de woning die extra aandacht
verdienen of onderhoud vergen.
Waardoor geen aspecten aan de
woning verborgen zijn gebleven.
Vervolgens hebben wij bij de verkoop
van onze woning ook gebruikt
gemaakt van de diensten van
Meesters. Wederom een prettig
contact met Daniël, heldere strategie,
regelmatig overleg en duidelijke
verwachtingen en afspraken die zijn
nagekomen. Goed bereikbaar, vooral
door zijn deskundigheid en ervaring

van de lokale markt creëert hij een
goede basis van vertrouwen voor een
prettige samenwerking.
Hans en Olga van der Horst

BEDRIJFSONROERENDGOED
OVERIG AANBOD

OUDEWATER,
Peperstraat 14:
Winkelruimte, ca. 62 m2
Huurprijs e 1.100,- per maand

OUDEWATER,
Elzenweg 14:
Bedrijfsruimte, ca. 132 m2
Huurprijs e 850,- per maand

POLSBROEK,
Noordzijdseweg 175:
Opslagruimte ca. 180 m2
Huurprijs e 885,- per maand excl. BTW

HAASTRECHT,
Hoogstraat 106:
Winkelruimte, ca. 91 m2
Vraagprijs e 172.500,- k.k.

We hadden goed en regelmatig
contact met makelaar.
Werden duidelijk en deskundig
geholpen met begrip voor onze
persoonlijke situatie.

9
Kijk op onze website
voor meer mooie recensies!
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TE KOOP:
Een (2e) WOONBESTEMMING
(Gemeente Krimpenerwaard)
Vraagprijs: op aanvraag
Ideaal wanneer u een tweede woning
wilt bouwen maar de bestemming ter plaatse
dit niet toelaat. Dit kan uw TROEF ZIJN!
Bijvoorbeeld:
- schuur verbouwen tot woning;
- op huidig perceel een tweede woning.

Wij lichten u de mogelijkheden graag toe
in een persoonlijk gesprek.
Tel. 0348-565656 | e-mail: info@meesters.nl

BEDRIJFSONROERENDGOED
TE HUUR

OUDEWATER | GASTHUISSTEEG 9

Winkelruimte
op de begane grond
Gelegen in het centrum van Oudewater, direct om de hoek van
de Markt, een moderne winkelruimte met een totale oppervlakte
van ca. 44 m2 voorzien van een fraaie pui met een frontbreedte
van ca. 3.05 meter.
In de directe omgeving zijn alle soorten winkels en bedrijvigheid
gevestigd.

Huurprijs € 675,- per maand
(excl. g/w/e) excl. BTW

TE HUUR

OUDEWATER | WILGENWEG 9

Diverse kantoorruimte te huur
- Kantoorruimte

VVO: begane grond 32 m2 en verdieping 32 m2.
- Grote kantoorruimte met riante keuken
mogelijkheid voor showroom, terras aan het water
en een royale open ruimte op de verdieping.
VVO: begane grond 109 m2 en verdieping 109 m2.

vanaf € 850,- per maand, excl. BTW

Nalatenschappen - de eerste fase
Graag neem ik u vandaag eens mee naar de boedelpraktijk.
Het afwikkelen van nalatenschappen vindt vaak plaats via de notaris.
Niet eens omdat het zo ingewikkeld is, maar meer omdat de notaris
alle belangen van alle partijen behartigt. Ik deel nalatenschappen
vaak in drie ‘blokken’ in om het overzichtelijk te houden.

De eerste fase

In de eerste fase na het overlijden moet
bekeken worden of de overledene een
testament had opgemaakt en wie daarin
staan opgenomen als erfgenaam of als
executeur.
Is er geen testament?
Dan is de wet van toepassing. Dan erven
allereerst een echtgenoot met kinderen en
als die er niet zijn dan kijken we naar de
ouders en de broers en zusters van de
overledene en eventuele vooroverleden
broers en zusters.

Zijn die er ook niet?
Dan gaan we zoeken naar grootouders
met daar weer de kinderen van.
Dan wordt het vaak zoeken.
Via een akte van overlijden kan iedereen
zich melden bij het Centraal Testamenten
Register waarin gekeken kan worden of er
een testament is.
Is er een testament?
Dan mag het worden ingezien door de
erfgenamen.
Bent u geen erfgenaam?
Dan is dat wat lastig, want dan mag u het
officieel niet inzien!

De juiste notaris ontzorgt!

“Bij de aankoop van
uw nieuwe woning
zijn wij u graag van dienst!
Wij hanteren scherpe
all-inclusive tarieven.
Vraagt u naar de
voorwaarden!”

mr. A. J. W. Kuiper
Rodezand 42
3421 BB Oudewater
PB 31, 3420 DA Oudewater

0348-561427 / 0348-473000

info@notarisoudewater.nl
www.notarisoudewater.nl
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In deze fase wordt het vaakst een notaris
ingeschakeld, want banken en instanties
willen vaak een verklaring van erfrecht
zien. Dat is een verklaring waarin staat wie
de erfgenamen zijn en of er een executeur
is en of zij hebben aanvaard.
Nadat we weten wie de executeur en
erfgenamen zijn, op grond van het
testament of de wet, krijgen die veelal een
brief waarin één en ander wordt uitgelegd.
Daar zit vaak een verklaring bij waarin
verklaard kan worden of de nalatenschap
of de benoeming tot executeur wordt
aanvaard of niet.
Men kan zuiver aanvaarden, waardoor je
ook eventuele schulden met eigen
vermogen zou moeten betalen of
beneficiair aanvaarden.
Bij die laatste mogelijkheid ben je met
privévermogen niet aansprakelijk voor
schulden van de nalatenschap.
Die aanvaarding gaat via een verklaring
die bij de rechtbank gehaald moet worden.
Vaak assisteert de notaris daarbij.
Is er dan een executeur?
Dan moet die bij uitstek vertegenwoordigen.
De erfgenamen kunnen feitelijk niets
zonder de executeur. Wel moet even
gekeken worden naar de bevoegdheden
van die executeur. Hij mag niet altijd alles.
Zo mag hij vaak wel beheren en dan
goederen verkopen om schulden van de
nalatenschap te kunnen betalen, maar
mag hij niet vrijelijk alles verdelen en
vervreemden.
Is er een sterkere executeur die ook
afwikkelingsbewind heeft en zijn hem alle
wettelijke bevoegdheden toegekend die de
wet toestaat hem te geven?
Alleen dan mag hij alles!
Is er bijvoorbeeld een woning en moet die
worden verkocht?
Dan moet de executeur wel afwikkelingsbewind hebben met de bevoegdheid tot
leveren.
Dan nog iets over die executeur:
is er beneficiair aanvaard? Dan zit je
normaal in een vereffeningsprocedure.
Maar kan hij verklaren dat er ruimschoots
voldoende is om alle schulden te betalen?
Dan hoeft er niet vereffend te worden.
Reden dus om altijd een executeur
in uw testament op te nemen!
Ik neem u volgende keer graag mee
naar fase 2.
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Een deel van ons overig woningaanbod . . .

NIEUW

OUDEWATER - Dijkgraaflaan 168
141 m² - 5 kamers
e 429.000,- k.k.

NIEUW

OUDEWATER - Goudse straatweg 2
367 m² - 10 kamers prijs op aanvraag

Binnenkort in de verkoop
• 3-kamerappartement
in het centrum van Oudewater
• Eengezinswoning met 4 slaapkamers
in de wijk Noort Syde I Oudewater
• Gerenoveerde stadswoning met 3 slaapkamers
in de binnenstad van Oudewater
• Vrijstaande woning met grote schuur/garage
in het buitengebied van Lopik
• 2 (Hoek)woningen met 4 slaapkamers
in de wijk Goverwelle, Gouda
• Vrijstaande woning met garage
in Oudewater

Het ‘nieuwe normaal’
in de makelaardij...

Door het coronavirus zijn de werkzaamheden op en buiten
kantoor aanzienlijk veranderd. Technieken en omgangsvormen
zijn immers veranderd. Zoals bij binnenkomst eerst de handen
desinfecteren en overal wordt de 1.5 meter afstand gehanteerd.
Het kantoor is wel altijd bezet, maar er zijn minder afspraken op
kantoor. Bureaus staan wat verder van elkaar en voor zover
mogelijk wordt er thuis gewerkt. Overeenkomsten worden vaak
digitaal of op afstand getekend. En de verplichte (PE-punten)
cursussen voor de taxateurs en makelaars gaan tegenwoordig
via het beeldscherm/video.
Het bezichtigen van woningen gaat echter gewoon door.
Kandidaat kopers willen nu eenmaal de woning kunnen zien en
proeven en hechten dan toch waarde aan persoonlijk contact.
Bij het maken van de bezichtigingsafspraak krijgen de kijkers een
bevestiging met daarin de voorschriften die gehanteerd worden.
En we merken dat kijkers zich goed aan deze regels houden.
Immers het belang van de gezondheid van kijker en verkoper
staat bij ons voorop.
Aangescherpte maatregelen:
Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen die het
kabinet op 23 maart jl. bekend heeft gemaakt ter bestrijding
van de uitbreiding van het coronavirus, hebben wij onze
werkwijze verscherpt. Voorop staat dat wij aan de gezondheid
van onze medewerkers, naasten en opdrachtgevers de
hoogste prioriteit geven.
Wat betekent dit voor u?
Wij zullen waar mogelijk fysiek contact met klanten/
medewerkers zoveel mogelijk beperken. Bezichtigingen gaan
in overleg met verkopers door en vinden plaats met 1 makelaar
en maximaal 2 kijkers. Tijdens de bezichtiging zal de makelaar u
geen hand geven en willen wij u vragen een gepaste afstand
te houden van 1,5 meter en nergens aan te komen.
Tevens verzoeken wij u vriendelijk -doch dringend- de afspraak
te annuleren indien u vermoedt dat u griepverschijnselen heeft.
Houd u er ook rekening mee dat de afspraak, door onvoorziene
omstandigheden, ook door ons kantoor geannuleerd kan
worden.

OUDEWATER - Goudse straatweg 61
328 m² - 9 kamers
e 850.000,- k.k.

OUDEWATER - Wantslag 12
168 m² - 6 kamers
e 499.000,- k.k.

Als u het huis heeft,
heeft Meesters de juiste koper

Of vindt u het hier nog iets te onzekere tijden
voor? Bedenk dan dat er een nog verdere
groei van de koopwoningmarkt verwacht
wordt. Dat op termijn altijd de beste
belegging ooit bleek. Iedereen lacht
altijd weer in zijn vuistje om de prijs
die hij er vroeger voor betaald heeft…

Vliegensvlug je
huis verkocht!

DONKERE GAARD 25 | 3421 AT OUDEWATER | T 0348 - 56 56 56
INFO@MEESTERS.NL | WWW.MEESTERS.NL

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
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RECENT VERKOCHT

(ONDER VOORBEHOUD)

HAASTRECHT
Provincialeweg West 28

HAASTRECHT
Willem-Alexanderlaan 1

OUDEWATER
Ambachtsdreef 3

OUDEWATER
Marktstraat 34

OUDEWATER
Noorder-Kerkstraat 2

OUDEWATER
Prins Bernhardstraat 22

OUDEWATER
Splitsen 16

OUDEWATER
Strengen 112

OUDEWATER
Utrechtse straatweg 51

OUDEWATER
Van der Griendstraat 19

OUDEWATER
Vliet 41

VLIST
West-Vlisterdijk 49

Nu energielabel voor woning
aanvragen scheelt veel geld
Huiseigenaren die voor 1 januari 2021 een
energielabel aanvragen, kunnen veel
geld besparen. Nu kan zo’n keurmerk nog
online worden aangevraagd en dat kost
gemiddeld € 7,50.
Na 1 januari komt na de aanvraag een
controleur kijken en dan kan de prijs
oplopen tot bijna tweehonderd euro.
Een energielabel is verplicht als mensen
hun huis willen verkopen of verhuren.
Het keurmerk laat onder meer zien hoe
goed het huis geïsoleerd is.
De overheid wil op deze manier stimuleren
dat eigenaren hun huis energiezuiniger
maken door het bijvoorbeeld beter te
isoleren en een zuiniger verwarmingssysteem aan te leggen.
Alle huiseigenaren hebben in 2015
een voorlopig energielabel gekregen.
Bij verkoop van het huis moet dat
voorlopig document zijn omgezet in een
deﬁnitief keurmerk.
Dat kan nu dus nog eenvoudig en
goedkoop online, maar moet na 1 januari
met een controleur.

huis”, zegt directeur Van de Velde van
de Vereniging Eigen Huis (VEH).
Ze noemt de invoering van het nieuwe
label onbegrijpelijk, ook omdat de
Tweede Kamer er kritiek op heeft.
Volgens VEH hoeft een keurmerk waarbij
een controleur betrokken is geweest ook
niet per se beter te zijn dan een
energielabel dat alleen online is
aangevraagd, omdat bij de online
aanvraag allerlei documenten en foto’s
kunnen worden bijgevoegd.
Een energielabel is tien jaar geldig.
Wie van plan is om langer in z’n huidige
huis te blijven wonen, hoeft nu dus geen
actie te ondernemen.
Bron: NOS nieuws

Invoering is onbegrijpelijk

“Het nieuwe energielabel jaagt mensen
alleen op kosten en biedt geen extra
perspectief voor het verduurzamen van je
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TE HUUR

DIVERSE WONINGEN
Momenteel hebben wij
meerdere woningen
in ons aanbod !
Info bij ons beschikbaar.
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RECENT VERKOCHT

(DEFINITIEF)

BERGAMBACHT
Nijverheidstraat

HAASTRECHT
Provincialeweg West 30

HEKENDORP
Hekendorpse Buurt 39

NIEUWERBRUG AAN DEN RIJN
Gravin Mariastraat 11

OUDEWATER
G.R. van Kinschotstraat 51

OUDEWATER
Goudse straatweg 32

OUDEWATER
Lijnbaan 118

OUDEWATER
Oude Touwfabriek 13

OUDEWATER
Oude Touwfabriek 28

OUDEWATER
Papenhoeflaan 27

OUDEWATER
Prinses Christinastraat 3

OUDEWATER
Rodezand 23

OUDEWATER
Schakenbosdreef 15

OUDEWATER
Strengen 22

OUDEWATER
Tros 27

OUDEWATER
Twijnen 31

OUDEWATER
Utrechtse straatweg 18

OUDEWATER
Utrechtse straatweg 30

OUDEWATER
Utrechtse straatweg 36

SNELREWAARD
Waardsedijk 42

ook uw taxateur ...
UTRECHT
Voorsterbeeklaan 78

WOERDEN
Rozenstraat 25

... voor alle mogelijke taxatieopdrachten
van woningen en bedrijfsonroerendgoed !

ar:

rief 10 ja

Rente ta

1,09%

Hypotheek voor Senioren
De laatste tijd spreken we steeds meer
ouderen die denken dat het lastiger is
om een hypotheek te krijgen, omdat ze
met pensioen zijn. Niets is minder waar.
Juist ook als u met pensioen bent zijn er
voldoende mogelijkheden. Vaak kunt u
uw aﬂossingsvrije hypotheek behouden
en kan er een deel van de overwaarde
worden opgenomen voor het seniorproof
maken van uw woning, nieuwe keuken,
schenkingen aan (klein)kinderen, auto of
voor andere leuke dingen. Door de lage
hypotheekrente kunt u juist nu, met het
huidige soepele beleid, kiezen voor een
lange periode van zekerheid. Bijvoorbeeld
kiezen voor een rentevaste periode van
20 jaar of 30 jaar. Meer weten over de
mogelijkheden die u heeft met pensioen?
Neem dan contact met ons op.

Oversluiten hypotheek
De hypotheekrente is nog steeds laag, maar
door de onzekerheid van de coronacrisis
is de rente de laatste 3 maanden wel
gestegen. Ondanks de gestegen rente
kan het nog steeds interessant zijn om uw
hypotheek over te sluiten. Of het interessant
is om over te sluiten verschilt voor iedereen.
Belangrijke aspecten rondom oversluiten
zijn:

Rente ta

Rente

rief 30 ja

1,77%

ar:

r:
f 20 jaa

tarie

1,47%

• Lagere rente en maandlasten
(belangrijk in onzekere tijden);
• Opnemen overwaarde;
• Meer zekerheid (langere rentevaste
periode);
• Boeterente (welke aftrekbaar is,
ﬁscus betaalt dus voor een deel
mee);
• Verlengen looptijd (aﬂossingsvrije
hypotheek), juist ﬁjn als u met
pensioen gaat;
• Meeﬁnancieren overige
ﬁnancieringen, kredieten,
verbouwing en verduurzaming
(energiebesparing).

Wilt u weten of het interessant is om de hypotheek over te sluiten?
Wij helpen u graag bij het doorrekenen en adviseren u over de beste oplossing in uw situatie.

Bel: 0348 - 56 56 31 | Mail: info@ﬁnancieeltotaalplanners.nl | Kom langs: Donkere Gaard 28, Oudewater
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MOGEN WIJ UW WONING VERKOPEN?

€150,-
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AANKOOP

VERKOOP

KIES LOKAAL
KOOP LOKAAL
TAXATIES

VERHUUR

‘Samen sterk’

In deze onzekere tijd is een ﬁjne woonomgeving nog belangrijker geworden. Dat
weten wij als geen ander. Winkels, horeca,theaters maar ook verenigingen hebben
onze steun nog steeds hard nodig. Mogen wij uw woning verkopen? Dan ontvangt
u een kadobon van € 150,- te besteden bij een lokale ondernemer of vereniging
naar keuze. U ontvangt de bon en de ondernemer of vereniging zijn geld.
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Donkere Gaard 28 | Oudewater
0348 - 56 56 56 | info@meesters.nl
Kijk voor meer informatie over
‘Samen sterk’ op www.meesters.nl

