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Inspiratie

Voorwoord

D
e lente, de lente...van Zeeland tot in Drente..’ Als ik naar  
buiten kijk, speelt dit ouderwetse kinderliedje door mijn hoofd. 
Om ons heen is de natuur weer ontwaakt, om vrolijk van te 
worden. In dit magazine pakken we in het kader van de lente 

goed uit in de tuin: u kunt alles lezen over tuinhuisjes, aanbouwen en  
serres. Heel inspirerend. Natuurlijk hebben we voor u op een rijtje gezet 
wanneer u een vergunning moet aanvragen en waneer niet. En in welke 
gevallen u het via uw hypotheek kunt financieren. Voor welke hypotheek 
heeft u eigenlijk gekozen toen u uw huis kocht? Vier klanten van  
Huis & Hypotheek vertellen in dit magazine over hun nieuwe huis  
en de hypotheek die het best bij hen past. U kunt er alles over lezen  
op pagina 18. Voor de lezers onder u die wel wat inspiratie kunnen  
gebruiken bij het opfrissen van de tuin, geven we twee weekendlange 
tuinworkshops weg van architect Ton Willems.  

Een nieuwe lente betekent van oudsher natuurlijk ook: de grote voor-
jaarsschoonmaak met alle opruimacties die daarbij komen kijken. Zelf zie 
ik daar altijd een beetje tegenop, mij biedt het artikel over opbergen op 
pagina 6 dan ook uitkomst: alle troep uit het zicht, en klaar is Kees.  
Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u als u de quiz instuurt een uitgebreid 
interieuradvies winnen van binnenhuisstyliste Willemien van Egmond. 

Zoals u van ons gewend bent, beantwoorden wij in dit magazine ook  
weer de actuele vragen van onze klanten. Verder kunt u alles lezen  
over onze nieuwe producten en diensten, zoals bijvoorbeeld de live chat. 
Met deze toepassing kunt u nu ook via internet live met een hypotheek-
adviseur praten. Huis & Hypotheek staat altijd voor u klaar! 

Veel leesplezier!
Niek Nusmeijer           
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Speciale
service 

De nieuwste voordelen van Huis & 
Hypotheek voor u op een rij gezet. Doe uw 

voordeel met de ‘klant werft klant’- kaart, 
de nieuwe hypotheekchat en het Huis & 

Hypotheek WoonPakket. 

Kunstig 
opbergen
De mooiste kasten, kisten, lades, banken  
en boekenmolens voor in een gezellig  
opgeruimd huis. Met handige tips!

Professioneel advies van interieur-
styliste Willemien van Egmond.

 De hypotheek
die bij u past 

De verschillende hypotheken op een rij:  
voor elke wens een oplossing. Vier klanten  

vertellen over hun ideale hypotheek.  

6  

10

Bijna een ton winst 
dankzij verbouwing
Fred en Karin verbouwden hun huis in Alkmaar voor € 66.000 en 
dat leverde niet alleen een schitterend huis op, maar ook nog eens 
een winst door meerwaarde van bijna een ton.

28

En verder

18
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Met wat slimme opbergmethodes is rommel 
verleden tijd en meer ruimte een feit.  
De mooiste opbergmethodes van vertrek  
naar vertrek, met tips van interieurstyliste 
Willemien van Egmond.

Tekst Michelle de Hoog

Woonkamer
Boekenmolen
Een klant van ontwerper Cees 
Hollander wilde graag zijn boeken 
op een klein oppervlak kwijt. Het 
idee voor de boekenmolen ont-
stond bij een blik op een winkel-
standaard. De molen heeft plaats 
voor tien meter boeken of negen-
honderd cd’s.
€ 1600 www.sothisdesign.nl 
Cees Hollander: 0515 42 30 21

WOONKAMERTIPS
1  Kies als bijzettafel voor een open kubus. De extra open ruimte is handig voor 

bijvoorbeeld tijdschriften en boeken. Kubussen van onbehandeld hout geeft 
u kleur naar smaak. 

2  Als u de woonruimte in tweeën wilt delen (zitkamer en eetkamer) is een 
roomdivider de oplossing. Denk aan een doorkijkkast met vakken.

Opgeruimd zit netjes
Dit is nou een perfect voorbeeld van slim 
met ruimte omgaan. De Limbo, ontworpen 
door Gerard van den Berg, heeft opberg-
ruimte in de leuningen. Handig voor de tele-
visiegids, afstandsbediening, boeken, noem 
maar op. 
€ 2995 www.label.nl 076 572 24 50

Neem de 
ruimte

DE KUNST VA
N

HET OPBERGEN
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Aan tafel schuiven
De Taboo-bijzettafeltjes van 
Gerard van den Berg zijn goed 
schoon te maken, origineel en 
ruimtebesparend vanwege de 
uitschuiffunctie. Verkrijgbaar in 
beige, pastelgeel, signaaloranje 
en tomatenrood. 
€ 129 euro per stuk, bij een set van 
vier www.label.nl
076 572 24 50

BADKAMERTIPS
1  Laat in de douchemuur een uitsparing maken voor douchespullen. Zo is alles 

netjes opgeborgen en staat er niks in de weg tijdens een warme douche.
2   Een douchewand oogt meer ruimtelijk dan een douchegordijn. Een wand is vaak 

net iets duurder, maar makkelijker schoon te maken en ruimtebesparend.

Keuken

KEUKENTIPS
1   Veel moderne keukens hebben grote treklades ingebouwd. Zo kunt u bij alle
   opgeslagen spullen, ook bij de achterste potjes, kruiden of pannen.
2   Bewaar etenswaren uit pak in potten. Dat ziet er decoratief uit en u hebt niet
   allerlei soorten en maten pakken in de kastjes staan.

Voor speciaal servies
Ideaal voor in de keuken: de 
‘rood, geel, blauwe’. Deze kast 
biedt meer opbergruimte dan 
u zou denken en is handig als 
opvuller van een lege hoek.  
Door de glazen deurtjes vooral 
goed voor het uitstallen van  
mooi servies.
€ 1900 www.sothisdesign.nl
Cees Hollander: 0515 42 30 21

Badkamer
Onzichtbare wasmand
Vuile was gooit u niet op de vaak vochtige 
badkamergrond, maar met een handom-
draai meteen in de onderkast van  
Mycene. Het badkamermeubel kunt  
u onder de wastafel plaatsen en heeft  
een aparte waskorf. 
€ 567,63 www.sphinx.nl
043 350 22 33

Spiegelbeeld
Een spiegelkast geeft een ruim-
telijk effect en biedt vanwege 
weerkaatsing extra verlichting. 
De opbergruimte is er voor 
producten die normaal op een 
plankje of op de wasbak staan. 
De Royal Modular van Keuco 
geeft de badkamer een nieuw  
en opgeruimd gezicht.
Vanaf € 500 www.keuco.nl
013 511 35 45

Neem de 
ruimte
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KINDERKAMERTIPS
1  Grote speelgoedbakken op wieltjes bieden zeeën van opbergruimte en zijn handig te 

verplaatsen.
2 Een hoogslaper op de kinderkamer creëert ruimte en kinderen vinden het vaak erg leuk!

SLAAPKAMERTIPS
1  Voor in de kast zijn veel 

opbergsystemen verkrijg-
baar. Denk aan kledingzak-
ken voor maatpakken en 
vakkenzakken voor schoe-
nen. 

2  Ruimte onder het bed? Zet 
hier verschillende bakken 
op wieltjes neer voor sei-
zoensspullen of schoenen.

Kinderkamer
Speelse bedbank
Op een Bolke-bedbank kan uw kind 
slapen, zitten en spelen. De lade op 
wieltjes is los te verkrijgen, rolt han-
dig onder het bed en biedt ruimte 
voor speelgoed of een extra matras.  
Bed € 185, speelgoedlade € 59 
www.kinderwebwinkel.nl

Dubbel plezier
De Jungle-opbergbox staat fris in de kinderkamer 
én is multifunctioneel. Gebruik hem als kruk, tafel-
tje en kist. Handgemaakt in Sri Lanka, dus uniek.
€ 59,95 Kids Code Company 
www.kinderwinkel-online.nl

Slaapkamer

Slim uit de hoek komen
De ontwerpers van Artyx 
maken uw meubels exact op 
maat. Slaapkamer met een 
schuin dak waar geen enkele 
garderobekast onder past? 
Een perfect passende kast 
is zo gemaakt, origineel en 
ruimtebesparend.
Prijs afhankelijk van keuzes 
www.artyx.nl

Extraatje
De kleurrijke vilten ophangzakken van 
Gewoon geven nét dat beetje extra 
aan de slaapkamer. Ooit door Loes 
Wagemans en Trine Kornum ontworpen 
voor slordige vrienden, nu voor iedereen 
verkrijgbaar. 
€ 24 www.strandwest.nl
030 230 43 05

Niet tevreden over de badkamer? Of komt u maar niet tot een leuke indeling 

van de woonkamer? Doe de quiz op pagina 31 en maak kans op een professio-

neel advies ter waarde van € 250!

Willemien van Egmond is interieurstylist 

en  architect en heeft een woonwinkel in 

Rotterdam.  Meer info?  Kijk op 

 www.blond-interieur.nl.

Niet doen!
1  Koop niet allemaal verschillende 

soorten opbergdozen, in verschil-
lende maten, dessins en kleuren. 
Eenheid schept orde en ruimte.

2  Maak niet zelf een meubel op 
maat als u twijfelt aan uw kunnen. 
Een meubelmaker heeft de juiste 
kennis en apparatuur.

3  Plaats niet te veel accessoires in 
een roomdivider (vakkenkast). Te 
veel spullen maken het interieur 
onrustig. Kies juist een paar mooie 
eyecatchers die goed tot hun 
recht komen en maak een paar 
vakken dicht met deurtjes.

4  Koop geen gekleurde bank, 
keuken of ander groot meubel, 
maar kies voor een neutrale tint. 
Kleur kunt u beter in accessoires, 
kussens en muren verwerken.

5  Plaats geen artikelen van onbe-
handeld hout in de badkamer. 
Een vochtige ruimte gaat niet 
goed samen met dit hout.
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Doe hier uw
voordeel mee

Wilt u meer weten over het afsluiten van een hypotheek? 
Twijfelt u over belangrijke financiële keuzes die gemaakt 
moeten worden nu u een huis hebt gekocht? Of durft u 
misschien niet uw persoonlijke gegevens in te vullen op 
een website? Dan zult u blij zijn met live chat, het nieuw-
ste snufje op het gebied van dienstverlening in de financië-
le wereld. Huis & Hypotheek vervult de rol van voortrekker 
bij de toepassing van dit nieuwe fenomeen.
Live chat betekent dat u via de website op elk gewenst 
moment kunt chatten met een van de medewerkers. Zij 
kunnen direct onafhankelijk advies geven als er een aan-
vraag binnenkomt. Heel laagdrempelig en zelfs anoniem, 
als u dat wilt. Ga naar www.huis-hypotheek.nl en met één 
klik op de chatbutton opent een extra venster waarin u al 
uw vragen kunt stellen. Binnen een paar seconden krijgt 
u antwoord. Hartstikke handig en direct, stukken sneller 
dan telefoon of e-mail. Live chatten kan altijd, bijvoorbeeld 
even snel tijdens de lunchpauze of als er spontaan een 
vraag in u opkomt. U hebt direct contact met de juiste per-
soon. En dat is wel zo doeltreffend.

Uit een landelijk onderzoek naar de tevreden-
heid van klanten van Huis & Hypotheek blijkt 
dat onze klanten een hele goede waardering 
geven aan onze diensten en producten. De 
vier belangrijkste redenen dat u kiest voor 
Huis & Hypotheek zijn ‘mond-tot-mondre-
clame’, ‘een positieve ervaring uit het verle-
den’, ‘de onafhankelijkheid van de adviseurs’ 
en ‘goede en duidelijke adviezen’. Deelt u 
uw prettige ervaringen ook wel eens met 
familie, vrienden, kennissen of collega’s? 
Deze mond-tot-mondreclame vindt Huis & 

Hypotheek meer dan een bedankje waard. En 
daarom hebben we een ‘klant werft klant’-
kaart ontwikkeld. Als u Huis & Hypotheek 
een nieuwe klant bezorgt, krijgt u vijftig euro 
aan cadeaubonnen en ook de nieuwe klant 
ontvangt cadeaubonnen ter waarde van vijftig 
euro. En dan geven we u nog vijftig euro om 
aan een goed doel te besteden. Dus kent 
u iemand die op zoek is naar onafhankelijk 
en goed hypotheekadvies? Haal dan op de 
vestiging in uw buurt deze kaart en geef die 
persoon dit cadeautje!

‘Klant werft klant’-kaart 
ter waarde van  150

Altijd op de hoogte met 
de live chat service Kijk op www.huis-hypotheek.nl
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De zoektocht naar een ideale woning hebt u achter de rug. 
En natuurlijk wilt u dat dit nieuwe kostbare bezit én alles wat 
daarbij hoort, goed is verzekerd en dat de risico’s gedekt 
zijn. Daarom hebben wij het Huis & Hypotheek WoonPakket 
ontwikkeld. Dit is een compleet pakket aan verzekeringen 
voor u als particuliere huizenbezitter, waarmee u nooit voor 
onverwachte verrassingen komt te staan. Het WoonPakket 
bestaat uit verschillende modules. De complete basisvariant 
heeft een opstalverzekering (inclusief glas), een inboedelver-
zekering en een ongevallenverzekering. Daarnaast hebt u de 
mogelijkheid tot uitbreiding van het pakket met de modules 
aansprakelijkheid, rechtsbijstand, uitvaart en verkoopbescher-
ming van uw woning. Handig is dat u de premie mee kunt 
financieren bij het afsluiten van uw hypotheek. Dus u betaalt 
niet elke maand een apart bedrag voor de verzekering, 
dit is al berekend in uw maandelijkse hypotheek. Door de 
combinatie van verzekeringen profiteert u van een scherpe 
premiestelling en het gemak dat u alles in één keer regelt. 
Bij eventuele schade voorkomt u daardoor veel rompslomp. 
Verder heeft u op basis van de aankoopprijs van uw woning 
een vijfjarige garantie tegen onderverzekering. Kortom, opti-
maal gemak en zekerheid. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Huis & Hypotheek-adviseur.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• complete en uitgebreide dekking;

• scherpe premiestelling;

• geen dubbele verzekering;

• de mogelijkheid premie mee te financieren in uw hypotheek;

• geen ingewikkelde waardebepaling of uitgebreide invulformulieren;

• de koopsom die u hebt betaald is bepalend;

• garantie tegen onderverzekering hebt u gedurende vijf jaar;

• geen tegenvallers achteraf en makkelijk modulair uitbreidbaar.

Geen verrassingen 
met Huis & Hypotheek 
WoonPakket
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VAN
STAD 

Hun paarden zijn zo belangrijk voor Nicolette 
Holland en John Kemper, dat ze Amsterdam 
achter zich lieten en een droomhuis kochten in
Wieringerwaard. Voor zichzelf én de paarden. 

Tekst Maaike Schutten Fotografie Marthein Smit

Droomhuis op 
het platteland van 
Noord-Holland

NAAR
STAL
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E igenlijk bepalen de paarden Kalusha 
en Nathan alles voor Nicolette (36) 
en John (49). Om te beginnen zijn ze 

ervoor verantwoordelijk dat ze nu bij elkaar zijn. 
Nicolette en John, beiden geboren en getogen 
in Amsterdam, leerden elkaar kennen op de 
manege in het Amsterdamse Bos. John: ‘Ik had 
paardrijles genomen, omdat ik van plan was 
om te paard door de Grand Canyon te rijden. 
Dat is er niet van gekomen, want ik raakte er 
zo verslingerd aan dat ik mijn eigen paard kocht 
en in Amsterdam bleef.’ Vervolgens waren de 
paarden de aanleiding voor een grootscheepse 
verhuizing. Jarenlang woonden John en 
Nicolette samen in Amstelveen en brachten ze 
dagelijks een paar uur door op de manege. Een 
leuke, maar prijzige hobby; per paard betaalden 
ze maandelijks 350 euro voor de stalling. John: 
‘Op een gegeven moment zeiden mensen: 
waarom tel je dat geld niet op bij je hypotheek 
en zoek je niet iets voor jullie en de paarden?’ 

 In galop over het strand
De zoektocht begon in Amsterdam. ‘Maar 
daar schrokken we ons wild van de prijzen. 
Toen keken we op de Veluwe. Daar heb je 
wel een huis met stallen, maar geen weiland. 
Omdat we dat wel graag wilden, verschoof 
ons plan naar de kop van Noord-Holland.’ Al 
vrij snel stuitten ze op dit arbeidershuisje in 
Wieringerwaard, bij Den Helder, met tuin en 
weiland. In totaal is hun perceel achtduizend 
vierkante meter. Het huis stamt uit 1900. In 
de loop der jaren is er steeds weer een stukje 
bij gebouwd, wat op sommige plekken een 
patchwork van balken en schuine stukjes ople-
vert. ‘We konden ons huis in Amstelveen goed 
verkopen, dus we hoefden niet zo veel bij te 
leggen. En we zijn natuurlijk de stallingkosten 
kwijt. Vroeger lag dit huisje trouwens aan het 

strand; achter de dijk begon de zee. Later is dat 
gedeelte ook ingepolderd. Maar het strand is 
nog vlak bij. Kunnen we lekker met de paarden 
naartoe; ze vinden het er heerlijk.’ Eigenlijk 
kochten John en Nicolette twee huisjes voor 
de prijs van één. Wat ooit de garage was, is 
door een vorige bewoner omgebouwd tot extra 
huisje. 

Sneeuwklokjes en fazanten
Een buurman komt voorbij op zijn trekker, John 
zwaait hem gedag. Nicolette en John hebben 
hun hele leven in de stad gewoond, maar ze 
lopen allebei rond over hun terrein alsof ze 
er al jaren wonen. ‘Ik voel me hier absoluut 
thuis’, vertelt John. ‘Een van de eerste dingen 
die ik hier trouwens geleerd heb is op klom-
pen lopen!’ Ook krijgen ze meer oog voor de 
natuur. Nicolette: ‘Ik zie nu bijvoorbeeld veel 
sneeuwklokjes; in Amsterdam ging dat gewoon 
aan me voorbij. Je ziet ook veel wild, zoals 
fazanten en hazen. En dat uitzicht! Zo’n wijds 
uitzicht heb ik nog nooit gehad.’ Ook John blijkt 
groene vingers te hebben. ‘We hebben een 
mooie pergola met een druivenstruik, maar 
ik had nog nooit gesnoeid. Daar heb ik maar 
even een boekje over gekocht. Ging prima. Kijk 
daar’, wijst hij opeens uit het raam, ‘daar loopt 
weer een fazant!’ 

Schots en scheef
Toen ze het huis kochten was het niet in gewel-
dige staat. ‘Overal zat enkel glas’, vertelt John, 
‘we verbaasden ons erover dat de vorige bewo-
ners het nooit koud hadden. En er zat een hele 
oude keuken in, uit 1960. Dat jaartal vonden 
we ergens op een kastje.’ De eerste maanden 
is hij druk aan het werk geweest met de bene-
denverdieping. De keuken, de radiatoren en het 
glas werden vervangen. Ook de vloer van de 

‘ Het strand is vlakbij. 
De paarden vinden 
het er heerlijk’ 

Toen ze het huis kochten zat er overal enkel glas in 

de ramen.  Dat hebben ze vervangen door dubbel 

glas, want soms was het er niet warm te krijgen. 

John: ‘Een van de dingen die we hier geleerd hebben, is dat we het best wat 

rustiger aan mogen doen.’  

Nicolette op haar paard Kalusha:  ‘Dat uitzicht! Zo’n 

wijds uitzicht heb ik nog nooit gehad.’
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woonkamer heeft hij aangepakt, die bleek dertig 
centimeter af te lopen. ‘Toen we de planken 
eruit gehaald hadden, zagen we dat de balken 
eronder op een gegeven moment gewoon stop-
ten. Daar zat helemaal niks onder! Logisch dat 
het zo afliep!’ De woonkamer is niet het enige 
wat niet helemaal recht was. John: ‘Alles is hier 
eigenlijk wel een beetje scheef, maar dat is ook 
de charme van een oud huis. In het begin had ik 
trouwens steeds hoofdpijn als ik wakker werd. 
Kwam ik erachter dat het hoofdeinde van het 
bed vijf centimeter lager stond dan het voeten-
einde. Dat hebben we maar even rechtgezet.’ 
Het huis bevat nog vrij veel originele elementen 
die Nicolette en John in tact hebben gehouden, 
zoals de openslaande tuindeuren. En ze hebben 
de oorspronkelijke kachel overgenomen. ‘Boven 
hebben we nog niks gedaan’, zegt John. ‘En de 
tuin wil ik ook nog helemaal aanpakken. Dat komt 
nog wel. Ieder jaar doen we weer een beetje. 
Een van de dingen die we hier geleerd hebben, is 
dat we het best wat rustiger aan mogen doen.’ 

Gastenhuisje
Tijdens de verbouwing bivakkeerden John en 

Nicolette in het tweede huisje. ‘Dat was voor 
even wel prima, maar we hadden er toen nog 
niets aan gedaan, dus erg comfortabel was het 
niet’, vertelt Nicolette. ‘Omdat we nog geen 
keuken hadden, aten we iedere avond iets uit 
de magnetron. Mijn moeder maakte van alles 
voor ons klaar in bakjes, heel lief.’ Toen ze in 
het woonhuis konden trekken, begon John 
aan het tweede huisje. Hij zette er een nieuwe 
vloer en keuken in en maakte de slaapkamer 
groter. Bijna ieder weekend zijn de ouders van 
Nicolette nu hier. Ze wonen in Amsterdam 
en genieten enorm van het platteland. ‘Heel 
gezellig’, vindt Nicolette. ‘Ze hebben hun eigen 
huisje, dus we zitten elkaar nooit op de lip. Ze 
gaan helemaal hun eigen gang, zijn druk met 
van alles. Maar ’s avonds drinken we samen 
wat en gaan een potje kaarten.’ 

Dierenvrienden
Kalusha en Nathan hebben het ook naar hun zin 
in hun nieuwe huis. De vorige eigenaars hadden 
ook paarden, dus de stal stond er al. Nathan, 
Johns paard, voelde zich direct helemaal thuis. 
Hij leeft hier helemaal op en staat graag met zijn 

hoofd naar buiten, om van het uitzicht te genie-
ten. Kalusha, Nicolettes paard, moest wat langer 
wennen. Omdat zij niet goed tegen de een-
zaamheid kan als John op pad is met Nathan, 
is de koddige Shetlander Otero erbij gekomen, 
voor de gezelligheid. Kalusha, Nathan en Otero 
zijn trouwens niet de enige dieren; Nicolette en 
John hebben ook twee katten en twee konijnen. 
En toen ze gingen verhuizen, hebben ze een 
hond uit het asiel gehaald. John: ‘We vonden 
dat een hond bij het platteland hoort. Ze heeft 
het hier heerlijk, ze kan de hele dag buiten zijn.’ 
De paarden spelen in het Wieringerwaardse 
leven een vele belangrijker rol dan toen ze 
nog op de manege in het Amsterdamse Bos 
stonden. John: ‘In Amsterdam zaten we 
iedere dag ook een paar uur op de manege, 
maar hier horen ze echt bij ons leven. Je gaat 
veel makkelijker naar buiten, even naar de 
paarden. Ik geniet hier meer van ze.’ John en 
Nicolette hebben hun ritme aangepast aan de 
paarden. Nicolette heeft haar werk bij de SOS 
Alarmcentrale zo ingedeeld dat ze veel avond-
diensten werkt, en op zondag. ‘De diensten die 
eigenlijk niemand wil’, lacht ze. ‘Maar zo kan ik 
overdag hier zijn.’ 

Het is een grote stap geweest om vanuit de 
stad naar het platteland te verhuizen, maar 
een gelukkige, vinden John en Nicolette. ‘Het 
meeste valt me erg mee’, vertelt Nicolette. 
‘Wat ik wel mis is dat ik niet meer spontaan bij 
mijn vriendinnen langs kan gaan. Daar moet ik 
toch een uurtje voor rijden. En alles is ver weg. 
Je gaat niet zomaar even spontaan naar de 
film, of even naar de supermarkt voor een paar 
dingetjes.’ Hun levensritme is veranderd, vindt 
Nicolette. ‘Onze prioriteiten zijn hier heel duide-
lijk. Het draait om ons en de paarden. Je vindt 
ook heel andere dingen belangrijk. Laatst zei ik 
tegen John: kijk nou, wat een mooie trekker! 
Terwijl me in de stad een jas opgevallen zou zijn, 
of een mooie flatscreen-tv.’ 

‘Alles is hier eigen-
lijk wel een beetje 

scheef, maar dat is 
ook de charme van 

een oud huis’

  De vloer van de woonkamer bleek dertig centime-

ter af te lopen. Dat  is inmiddels rechtgezet. 

 De hond, die Nicolette en John uit het asiel 

haalden, heeft het heerlijk op het platteland.

  Het huis bevat vrij veel originele elementen  

die Nicolette en John intact hebben gelaten.
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Melk is goed 
voor elk
Kroonluchters zijn weer helemaal terug. Hedendaagse 
ontwerpers besteden er alle aandacht aan, en ontwerpers-
collectief Bonne Plat heeft een wel heel bijzondere ontworpen: 
de melkflessenkroonluchter. De kroonluchter bevat maar liefst 
48 ondersteboven hangende melkflessen. Samen geven ze 
een bijzonder sfeervol licht. De totale hoogte van de lamp is 
één meter. Je moet er dus de ruimte voor hebben, maar dan 
heb je ook wat! 

Melkflessenkroonluchter van Bonne Plat, € 159,95 
Bestellen via www.apartdesign.nl

Online design 
 Mooie meubels en accessoires om 

mee te pronken. U hoeft er niet een hele 

dag voor op de meubelboulevard te 

struinen. Een selectie uit de beste online 

designwinkels en websites. 

Het zweeft! 
De Selfshelf is een plankje met het uiterlijk 
en de afmetingen van een boek. Het wordt 
op simpele wijze - onzichtbaar - aan de wand 
bevestigd als drager van een stapeltje boe-
ken. Het effect is verbazingwekkend: de boe-
kenstapel lijkt aan de muur te kleven! 
Overal in huis is wel een plekje te vinden 
waar zo’n Selfshelf-plankje handig is en 
leuk staat. Bijvoorbeeld in de slaapkamer 
aan weerszijden van het bed. Verkrijgbaar in 
diverse maten en kleuren. 

Selfshelf van Irene Klinkenberg en Nicole van 
Schouwenburg, € 24,95   
Bestellen via www.nonplusultra.nl

Uitzicht op
Hawaii 
U kijkt uit het raam en ziet niet de overburen, niet de drukke rond-
weg, geen volgepoepte stoep, maar een ontzagwekkend stilleven. 
Plak al uw ramen af en waan u in het oude Egypte, in Griekenland 
of liever nog zoals hierboven op Hawaii. Ontspanning verzekerd! 

Fotobehang, vanaf € 34,95
Bestelbaar via www.apartdesign.nl 
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 nodig moeten 
Bezet of niet? Staat dat streepje onder de deurklink nou op rood, of 
is het nog wit? Vooral voor kleine kinderen komt toiletbezoek soms 
op de minuut, en dan is het handig als je al van een afstandje ziet dat 
je het nog even moet ophouden. Deze Brighthandle biedt voor ieder-
een uitkomst, en ziet er nog eens ontzettend chic uit ook. 
Brighthandle, prijs op aanvraag. 
Bestellen via www.brighthandle.com 

Lotte van Tongeren uit Alkmaar studeerde vorig jaar af aan de designopleiding Toegepaste 
Kunst in Arnhem. Haar vernuftige afstudeerobject werd meteen een hit onder designliefheb-
bers. Dit gewei bestaat uit zeven delen die je in de gewenste stand kan draaien. Hartstikke 
leuk, grappig in elk huis en in verschillende kleuren verkrijgbaar. 
Gewei-kapstok van Delotte (Lotte van Tongeren), € 59,59 
Bestelbaar via www.beslist.nl 

Warm design 
Deze exclusieve radiator is een mix van een opvallend 
design en pure functionaliteit. Voor een goede warmte-
wisseling is een groot verwarmingsoppervlakte nodig en 
daar heeft ontwerper Joris Laarman heel creatief gebruik 
van gemaakt. Het barokachtige design is gemaakt van beton 
en aluminium, en glasvezel zorgt voor de versteviging. Het 
prototype verscheen in 2003 en werd internationaal toege-
juicht door de media, maar werd niet meteen in de handel 
genomen. Dankzij het bedrijf Droog Design is het 
nu in productie.
Heat Wave van Joris Laarman, prijs op aanvraag
Bestellen via www.droogdesign.nl of 

www.gadgetgarden.nl 

Roodgloeiend
 nodig moeten
RoodgloeiendRoodgloeiendRoodgloeiend

 nodig moeten
Roodgloeiend

 nodig moeten
Roodgloeiend

  Gewild 
gewei 
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Wanneer kiest u voor welke hypotheek? Wat kan  
er eigenlijk allemaal en is het mogelijk uw maandlasten 
te verlagen? Huis & Hypotheek rekent samen met u 
uit wat in uw situatie ideaal is. Tekst Rolf de Boer Fotografie Frank Poppelaars

Maatwerk voor 
elke wens

V roeger kocht iemand één keer in zijn 
leven een huis en hoefde hij dertig 
jaar lang niet naar de hypotheek om 

te kijken. Zo gaat dat tegenwoordig niet meer. 
Er zijn zo veel veranderingen op de huizen- en 
hypothekenmarkt geweest dat iedere huizen-
bezitter de moeite zou moeten nemen om zijn 
eigen hypotheek tegen het licht te houden. 
Past deze nog bij mijn huidige situatie, is deze 
nog het voordeligst of zou ik mijn maandlasten 
omlaag kunnen krijgen? Neem de rente. Die is 
de laatste jaren zo laag dat veel huizenbezitters 
of eigenlijk hypotheekbezitters de verleiding 
meestal niet kunnen weerstaan om hun hypo-
theek over te sluiten naar een hypotheek met 
een lagere rente. 
Hypotheekbezitters zijn in een sterke onder-
handelingspositie terechtgekomen tegenover 

banken en andere hypotheekverstrekkers. De 
nieuwe Wet financiële dienstverlening schrijft 
voor dat consumenten over financiële produc-
ten in gewoon Nederlands moeten worden 
voorgelicht. Knollen voor citroenen verkopen 
is definitief verleden tijd. Consumenten zijn 
mondiger geworden. Ook al omdat ze tegen-
woordig op internet heel gemakkelijk bijvoor-
beeld rentepercentages van aanbieders kunnen 
vergelijken. Bovendien komen er steeds nieuwe 
geldverstrekkers bij. Uit het buitenland, maar 
bijvoorbeeld ook de Hema die in de hypotheken-
business is gestapt. 
Meer concurrentie moet zeker leiden tot voor-
delen voor de consument. ‘Toch moeten we  
de zaken ook niet overdrijven’, zegt Bob Storm 
van Huis & Hypotheek Den Haag Centrum.  
‘De consument denkt al snel dat er heel veel 

EERSTE HULP
BIJ HYPOTHEEK
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Lineaire hypotheek
strak en stevig jaarlijks  
aflossen

Annuïteitenhypotheek
direct aflossen, met in de  
loop der jaren toenemende 
nettolasten

Levenhypotheek
voordelige levensverzekering, 
maar op de einddatum afhanke-
lijk van het beleggingsresultaat

Spaarhypotheek
absolute zekerheid op de eind-
datum, maar dat heeft z’n prijs

Beleggingshypotheek
optimale flexibiliteit, maar 
afhankelijk van beleggings-
resultaten 

Hybride hypotheek
mogelijkheid tot switchen  
tussen sparen en beleggen 
gedurende de looptijd

Krediethypotheek
voordelig lenen op basis van 
hypothecaire zekerheid, werkt 
als een doorlopend krediet

Aflossingsvrije hypotheek 
alleen rente betalen, indien 
gewenst zelf sparen voor de 
aflossing

Hypotheekprofielen

Een vaatwasser? 
Dan meteen een nieuw huis
MARCEL THOMA (40), zijn vrouw HERMIEN (38) en zoons KARSTEN (9) en KOEN (4) zijn bezig de dozen in 

te pakken. Over drie weken gaan ze verhuizen. Marcel: ‘Het begon met een vaatwasser. Mijn vrouw 

wilde er een, maar die paste niet in de keuken van dit huis, wat trouwens ook een koophuis is. We 

hadden in vijftien jaar aardig wat overwaarde opgebouwd. “Dan wil ik verhuizen”, zei ze. Dat was 

drie maanden geleden.’ Een inloopgesprek bij een makelaar verliep niet helemaal naar tevreden-

heid. Een second opinion bij een Huis & Hypotheek-adviseur bracht alles in een stroomversnelling. 

‘Ik zei: ik wil maandelijks dit bedrag betalen, wat kan ik daarvoor krijgen? Het werd een hypotheek 

met een spaardeel en een deel gekoppeld aan aandelen. Nee hoor, van beleggen krijg ik geen ang-

stig gevoel. Ik ga serieus werk maken van die aandelen. Ik zal niet om de maand willen veranderen 

van aandelen, maar ik zal er wel eens per jaar voor gaan zitten.’ Is dit het droomhuis? ‘Het begint 

er aardig op te lijken. Maar je weet het nooit. Als mijn vrouw volgend jaar een zwembad wil geef 

ik haar een abonnement voor het gemeentebad’, lacht hij.  

Honderd procent zekerheid
RICHARD BON (27) en vriendin SASKIA BARLEEUS (25) wonen bij Saskia’s ouders in huis. Hij is 

tester bij een IT-bedrijf, zij doet administratief werk bij een autobedrijf. Hun speurtocht naar 

een huis ging langs een nieuwbouwproject waar ze wel waren ingeloot, maar waar de hui-

zen van hun voorkeur werden weggekaapt, en eindigde bij een bestaande eengezinswoning 

in een dorp. Voordat ze daaraan begonnen waren ze eerst bij een Huis & Hypotheek-adviseur 

langsgegaan om te berekenen wat ze te besteden hadden. De vraagprijs van 178.000 euro 

viel binnen het budget en ze sloten een hypotheek af voor 183.000. ‘We wilden in principe 

honderd procent zekerheid. Sparen vinden we allebei de meest rustige vorm voor een hypo-

theek. Maar het werd een hybride hypotheek. Eén keer per jaar mogen we kosteloos schui-

ven tussen sparen en beleggen. Eigenlijk valt beleggen voor mij af, dat is veel te onveilig. 

Maar we hebben nu een verhouding van 70 procent sparen en toch 30 procent beleggen. Dat 

is zo geregeld omdat we dan lagere maandlasten hebben. Als ik een half miljoen won? Dan 

kocht ik meteen een boerderij met een lap grond eromheen. Dat wil toch iedereen?’  

hypotheekvormen zijn, de ene nog voordeliger 
dan de andere. Maar dat valt in de praktijk 
wel mee. ‘Tweede-generatiehypotheken’ of 
‘samen-woon-je-beter-hypotheken’ zijn gewoon 
bestaande hypotheekvormen in een nieuw jasje. 
Het beestje krijgt vaak een andere naam, maar 
het blijft hetzelfde beestje’, zegt Storm. 

De pasvorm van uw hypotheek
Welke hypotheek past nu bij wie? Storm: 
‘Eigenlijk is het een keuze tussen een hypo-
theek met een gegarandeerd rendement - dus 
met zekerheid - en een hypotheek waarbij het 
rendement niet of minder wordt gegarandeerd, 
zoals bij een beleggingshypotheek. Zo biedt de 
spaarhypotheek absolute zekerheid maar dat 
heeft een prijs. Dit is niet de hypotheek met de 
laagste maandlasten. Er zijn ook de annuïtei-

WIJ KOZEN VOOR Hybride, 20 jaar rentevast
IN SAMENWERKING MET Huis & Hypotheek Dordrecht, Harry van der Pol

WIJ KOZEN VOOR Doorgroeihypotheek, sparen en beleggen
IN SAMENWERKING MET Huis & Hypotheek Heerhugowaard, Rob de Jong
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Ingeloot maar nog
zonder hypotheek 
JESSICA EELMAN (23) en MAARTEN TER WEE (25). 

Zij is commercieel medewerker, hij beoordelaar 

bij de Sociale Verzekeringsbank. Sinds drie jaar 

wonen ze samen op een etage in het centrum 

van Utrecht. Aantrekkelijke huizen in hun buur-

tje pasten jammer genoeg niet in hun budget 

en toen Jessica op internet aan het zoeken 

was belandde ze bij een nieuwbouwproject in 

de haven van Vreeswijk. Een wit huis in oude 

stijl gebouwd voor 259.000 euro. En ze waren 

verkocht. Met alle extra voorzieningen moest 

het een hypotheek worden van 295.000 euro. 

Ze schreven zich in en werden zowaar ingeloot. 

‘We hadden het huis dus al bijna, zonder dat 

we wisten of we de hypotheek konden krijgen. 

Toen zijn we gaan zoeken en dat was niet mak-

kelijk. Ik had toen een tijdelijke baan en Maarten 

had nog geen vaste aanstelling. Mijn ouders 

wilden bijspringen en ook garant staan, maar 

dat was uiteindelijk niet nodig. Wel kon ik een 

verklaring van onze verhuurder overleggen dat 

we de maandelijkse huur van 750 euro altijd 

netjes betaalden. Dat hielp. En ook de Huis & 

Hypotheek-adviseur die me getipt was door 

een collega. Die heeft ons vanaf “nul” uitgelegd 

wat er bij de koop van een huis financieel komt 

kijken. We hebben een aflossingsvrije hypo-

theek in combinatie met een levenhypotheek. 

Dat kwam in onze situatie het voordeligst uit: 

de eerste jaren geeft ons dat financieel de speel-

ruimte die we goed kunnen gebruiken.’ Over 

ongeveer een jaar moet het huis klaar zijn, maar 

huiseigenaren beginnen ze zich al te voelen; de 

eerste rekening voor het lapje grond hebben ze 

betaald uit de hypotheek.

tenhypotheek en de lineaire hypotheek waarbij 
je direct begint met aflossen. Maar ook hier 
zijn de maandlasten hoger dan bij bijvoorbeeld 
een beleggingshypotheek of een aflossingsvrije 
hypotheek. Maar mensen kiezen niet altijd voor 
de laagste maandlasten. Bij een beleggingshypo-
theek bestaat net als bij het ‘gewone’ beleggen 
het risico dat resultaten tegenvallen. Iemand 
die voor een beleggingshypotheek kiest, loopt 
het risico dat hij op de einddatum geld tekort 
komt om zijn schuld te betalen. Dan moet dat 
geld ergens anders vandaan komen of er blijft 
een schuld staan waarover de rente niet meer 
aftrekbaar is. Er is nu ook de hybride hypotheek. 
Die is bedoeld voor mensen die afwisselend 
willen sparen en beleggen. Een andere optie is 
een aflossingsvrije hypotheek, die heel voordelig 
is omdat er alleen rente over de schuld hoeft te 
worden betaald die ook nog eens aftrekbaar  

van de belasting is. Maar je bouwt dan geen  
‘spaarpot’ op waarmee de hypotheekschuld aan 
het eind van de looptijd kan worden afgelost.  
De een vindt dat een vervelend idee en de 
ander is bereid met een hypothecaire schuld 
verder te leven.’ Bij het kiezen van een hypo-
theek gaat het dus niet alleen om berekeningen 
maar ook om een gevoel. ‘Waar voelt iemand 
zich prettig bij, daar gaat het om’, zegt Storm. 
‘Is die persoon “bang” voor beleggingen?  
Vindt hij het vervelend om geen kapitaal op  
te bouwen? Waarschijnlijk voelt diegene zich 
dan een stuk gelukkiger bij een hypotheek  
waarvoor hij misschien iets meer betaalt.  
Dat is dan ook niet verkeerd. Wij kunnen  
berekenen welke hypotheekvorm het voor-
deligst is, maar een consument moet zich  
er natuurlijk wel happy bij voelen.’ 

Een behoorlijke erfenis in het verschiet

WIJ KOZEN VOOR Aflossingsvrij met beleggen
IN SAMENWERKING MET Huis & Hypotheek Lopik, Anneke Veldhuizen

Baliemedewerker SANDER VAN SOOLINGEN (37) en cateraar RICK 

VERBEEK (38). Vijftien jaar samen. Altijd gehuurd, maar die bedragen 

rezen de pan uit. ‘Op het laatst betaalden we negenhonderd euro 

in de maand’, vertelt Sander. Vorig jaar vonden ze een klein huisje 

uit 1800. Echt een huis voor Sander en Rick. ‘We zijn geen types 

voor een nieuwbouwwoning.’ Het was een winkel geweest, alles 

was eruit gesloopt, op een toiletpot na. De vraagprijs was 118.000 

euro. Eerst gingen ze op bezoek bij de Huis & Hypotheek-adviseur 

om te zien hoeveel ze te besteden hadden en daarna begonnen de 

onderhandelingen over de prijs. Ze eindigden op 90.000 euro. Voor 

de verbouwing was 50.000 euro nodig. ‘We hebben gekozen voor 

een aflossingsvrije hypotheek met een deel beleggen. Dat moet ons 

in dertig jaar zo’n 80.000 euro opleveren. We hadden ook een aflos-

singsvrije hypotheek kunnen kiezen zonder beleggingen. Ik heb het 

voordeel dat ik een behoorlijke erfenis tegemoet kan zien, maar daar 

ziet mijn partner weinig van als ik eerder kom te overlijden. Vandaar. 

Ik hoef dus niet wakker te liggen van het risico van beleggingen dat 

we misschien op minder dan die 80.000 uitkomen. Het huis is door 

de verbouwing meteen meer waard geworden. We zijn nu aan het 

uitrusten, maar over een jaar of vier zal het wel gaan kriebelen. Ik 

zou graag nog eens terechtkomen in een vrijstaand huis in de polder. 

Met een geitje en een varken.’

WIJ KOZEN VOOR Aflossingsvrij i.c.m. levenhypotheek
IN SAMENWERKING MET Huis & Hypotheek Utrecht, Sander Werkhoven
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uitzendkracht bent. Uw inkomen wordt vrijwel 
hetzelfde bekeken als bij zelfstandig onder-
nemers. De geldverstrekker wil de inkomens-
gegevens van de afgelopen drie jaren zien en 
rekent het gemiddelde van deze drie jaren als 
inkomen, waarbij als maximum geldt wat u het 
laatste jaar hebt verdiend. Als u minder dan drie 
jaar freelance werkt, zijn er tegenwoordig ook 
andere mogelijkheden om toch een hypotheek 
te verkrijgen. Uiteraard wordt in zo’n situatie 
wel gekeken naar de bestendigheid van het 
inkomen.’ 

Ik heb tien jaar geleden mijn hypotheek afgesloten 
bij jullie met een rente van zes procent. Is het ver-
standig om over te sluiten?  S. Winckelman, Prinsenbeek 

Marco Waijboer: ‘Als u op dit moment een 
hoge rente betaalt, zou het aantrekkelijk kun-
nen zijn om uw hypotheek om te zetten naar 
een hypotheek met een lagere rente. Dit is 
echter van een aantal factoren afhankelijk, en 
kan niet zo in een oogopslag worden bepaald. 
Het is raadzaam om een kosten-batenanalyse 
te laten maken. Zo’n analyse laat zien op welke 
termijn de lagere lasten ervoor zorgen dat u 
de kosten die u maakt kunt terugverdienen.’ 
Eric Jol: ‘Belangrijke factoren zijn bijvoorbeeld: 
hoe lang staat de rente nog vast, bij welke 
geldverstrekker is de huidige hypotheek onder-
gebracht, wat voor een soort hypotheek heeft 
u en als er een verzekering (spaarhypotheek of 
beleggingsverzekering) aan gekoppeld is, wat 
is hiervan de waarde, de ingangsdatum en het 
premieverloop.’

Dagelijks beantwoorden onze hypotheekadviseurs  
de meest uiteenlopende vragen. Speciaal voor u  
hebben we een aantal vragen geselecteerd.  

VRAAG &
 antwoord

Mijn rentevaste periode loopt binnenkort af. Waar 
moet ik op letten, krijg ik automatisch bericht hier-
van of moet ik zelf initiatief nemen? Wat houdt een 
‘rentebedenktijd’ eigenlijk in?  M. de Waal, Zutphen 

Marco Waijboer: ‘Het is goed om zelf het 
einde van de rentevaste periode in de gaten te 
houden. Van uw huidige geldverstrekker krijgt 
u pas op het laatste moment een aanbieding 
die u vanwege tijdsdruk bijna niet meer kunt 
weigeren. Als u dit drie maanden van tevo-
ren signaleert, kunt u rustig uitzoeken of het 
verstandig is om de hypotheek om te zetten.’ 
Eric Jol: ‘Rentebedenktijd houdt in dat u in 
de laatste een à twee jaar van uw rentevaste 
periode op een door u gekozen moment een-
malig uw rente opnieuw kunt vastzetten tegen 
een nieuw rentepercentage en een nieuwe 
rentevaste periode. Het kan bovendien een 
mooi moment zijn om van geldverstrekker te 
veranderen. Daar zijn wel nagenoeg altijd extra 

kosten mee gemoeid, waar het rentevoordeel 
uiteraard tegenop moet wegen.’

Vijf jaar geleden hebben mijn man en ik ons huis 
gekocht. Nu willen wij gaan verbouwen, daar  
hebben we ongeveer zestigduizend euro voor nodig. 
Kunnen we dit via onze hypotheek financieren?  
En zo ja, hoe werkt dat?  J. Pastoor, Heinenoord 

Marco Waijboer: ‘Als de woning die u wilt 
verbouwen uw “eigen woning” is, kunt u het 
bedrag dat u nodig heeft extra lenen boven 
op de bestaande hypotheek. Het voordeel 
is dat u de rente die u hierover betaalt kunt 
aftrekken van de belasting.Toevallig heb ik 
laatst een klant geadviseerd die ging verbou-
wen voor zestigduizend euro. We hebben 
samen de hele hypotheek omgezet naar een 
nieuwe hypotheek tegen een veel lagere 
rente. Haar nieuwe lasten inclusief die zes-
tigduizend euro waren hetzelfde als de oude 
hypotheeklasten.’ Eric Jol: ‘Uiteraard moet 
onder andere uw inkomen voldoende zijn. 
Bovendien moet de woning de juiste waarde 
hebben om de financiering te kunnen krijgen. 
Uw hypotheekadviseur kan u alles uitleggen 
over de mogelijkheden en u perfect begelei-
den in het proces.’

Ik ben freelancer en heb geen vast dienstverband. 
Mijn inkomsten wisselen. Kom ik toch in aanmer-
king voor een hypotheek?  I. van Wenneken, Lisse

Eric Jol: ‘Het is zeker ook mogelijk om een 
hypotheek te verkrijgen als u freelancer of 

‘Het is ook mogelijk 
om een hypotheek 
te verkrijgen als u 

freelancer of 
uitzendkracht bent’

Marco Waijboer is hypotheekadviseur van Huis & 

Hypotheek Amsterdam Centrum/Rozengracht.
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Ik heb een baan met een jaarcontract. Mijn partner 
heeft een vast contract. In hoeverre is het voor ons 
mogelijk een hypotheek af te sluiten gebaseerd op 
beide salarissen?  J. van Hulzen, Weert 

Marco Waijboer: ‘Het is geen probleem om een 
financiering te verkrijgen als u een tijdelijk con-
tract heeft. Het is wel handig om bij uw werk-
gever te informeren of het mogelijk is om een 
intentieverklaring (een verklaring voortzetting 
dienstverband) te krijgen. Deze intentieverklaring 
geeft de geldverstrekker voldoende zekerheid 
om de hypotheek op beide salarissen te finan-
cieren.’ Eric Jol: ‘Mocht u echter geen intentie-
verklaring van uw werkgever ontvangen, dan 
kunnen we altijd nog financieren op basis van 
het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie 
jaren. Als u voor het laatste kiest, is het wel van 
belang dat u op het moment van aanvragen van 
een hypotheekofferte inkomen uit arbeid hebt.’

Wij hebben onlangs een woning gekocht. Nu weet 
ik dat een aantal kosten fiscaal aftrekbaar zijn.  
Om welke kosten gaat het?   M. Vogelenzang, Emmen 

Marco Waijboer: ‘Het kopen van een woning 
is een goede investering. De fiscus heeft 
het bovendien nog aantrekkelijker gemaakt. 
Allereerst mag u de rente die u betaalt over 
de hypothecaire geldlening (t.b.v. uw eigen 
woning) gedurende 30 jaar van de belasting 
aftrekken. Maar dit is nog niet alles. Een groot 
gedeelte van de kosten koper die u betaalt 
zijn aftrekbaar.’ Eric Jol: ‘Het betreft hier de 
bijkomende kosten, zoals notariskosten voor 
de hypotheekakte, taxatiekosten, afsluitkosten 
en Nationale Hypotheek Garantie-kosten. Deze 
kosten zijn eenmalig aftrekbaar en dit geld kunt 
u het eerste jaar goed gebruiken. Ook deze kos-
ten kunnen het eerste jaar maandelijks worden 
verrekend.’

Heeft u een vraag voor Huis & Hypotheek Woon-

magazine? Stuur deze dan naar Huis & Hypotheek 

Nederland o.v.v. ‘Magazine’, antwoordnummer 9068, 

1000 VV Amsterdam (postzegel niet nodig). Of stuur 

uw vraag naar magazine@huis-hypotheek.nl. Onder 

de inzenders van een geplaatste vraag wordt een 

dinercheque t.w.v. € 50 verloot. 

Kijk voor meer informatie over hypotheken 

en voor een vestiging bij u in de buurt op 

www.huis-hypotheek.nl.

Eric Jol is vestigingsleider/hypotheek-

adviseur van Huis & Hypotheek Ede.

Ik heb net een nog te bouwen nieuwbouwwoning 
gekocht. Welk WOZ-bedrag moet ik aanhouden?

 F. Schultz, Westkapelle 

Eric Jol: ‘Bij het kopen van nieuwbouw ligt 
het allemaal even anders. Immers, de woning 
moet nog gebouwd worden en toch loopt 
er al een hypotheek op. Tijdens het bouwen 
van de nieuwe woning gelden een aantal fis-
cale regels. Het eigenwoningforfait (wat een 
percentage is van de WOZ-waarde) wordt 
verrekend over uw huidige woning totdat 
u de nieuwe woning gaat bewonen, echter 
pas dan betreft het de “eigen woning”. De 
eerste periode tijdens de bouw heeft u dus 
geen verrekening over de WOZ-waarde van 
de nieuwe woning. Het renteverlies tijdens 
de bouwperiode mag u volledig aftrekken 
van de belasting: dit is namelijk de rente die 
u betaalt over de hypothecaire geldlening 
voor de nieuwe woning. Zodra u de woning 
betrekt moet u, indien er door de gemeente 
nog geen WOZ-waarde is vastgesteld, de 
koopsom van de grond vermeerderd met de 
bouwkosten en het meerwerk aanhouden als 
WOZ-waarde in uw belastingaangifte.’ Marco 
Waijboer: ‘Maar doorgaans is er wel een 
waarde vastgesteld door de gemeente voor-
dat u uw aangifte inkomstenbelasting moet 
indienen.’

‘Het kopen van 
een woning is een 
goede investering. 
De fiscus heeft het 

bovendien nog 
aantrekkelijker 

gemaakt’

Heeft u vragen?
Chat met een adviseur! 
Een nieuwe toepassing van Huis & Hypotheek is de  

live chat. Hiermee kunt u tijdens kantooruren live  

online praten met een Huis & Hypotheek-adviseur.  

Snel, anoniem en vrijblijvend. Lees er meer over op 

pagina 10 of kijk op www.huis-hypotheek.nl
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D e Nederlander pakt in zijn leven het 
boeltje gemiddeld zeven keer op, waar 
de Belgen, die veel vrijer zijn in het 

bouwen en verbouwen van huizen, hooguit drie 
keer een nieuwe stek zoeken. Verhuizen is een 
grote stap, maar dat is niet altijd nodig. Met een 
tuinhuis of een serre kan er extra leefruimte 
worden gecreëerd. Voor de uitoefening van 
een liefhebberij bijvoorbeeld, voor een werk- of 
studeerplek, sauna, opslagplaats of voor een 

opgroeiende zoon of dochter die behoefte  
krijgt aan een privédomein op enige afstand.
In Nederland zijn die plannen nu ook makke-
lijker uitvoerbaar. In 2003 is het Bouwbesluit, 
de ‘bouwbijbel’ waarin alle strenge regels voor 
het bouwen en verbouwen tot in de kleinste 
details omschreven staan, op een paar punten 
versoepeld. Het is daardoor niet meer altijd 
noodzakelijk om een bouwvergunning bij de 
gemeente aan te vragen voor de aanbouw van 

Bouwvergunning  
nodig? In Nederlandse huizen is het soms woekeren met 

ruimte. Waarom dan niet een uitbouw, een serre of 
een huisje achter in de tuin? Dankzij het versoepelde 
Bouwbesluit in veel gevallen geen bouwvergunning 
meer nodig. Tekst Rolf de Boer Beeld Niek Roos serrebouw / Serbo

Een extra plek onder de zon met een tuinhuis of serre

Financiering en aftrekbaarheid 
van de rente
Voor de financiering van een uitbouw of een bijgebouw in de tuin gelden dezelfde regels als  
bij het aanvragen van een hypotheek voor de koop van een woning. De geldverstrekker zal  
kijken of uw inkomen en de waarde van de woning na de verbouwing voldoende hoog zijn.  
De rente die u betaalt over een eventuele extra hypotheek is aftrekbaar als het gaat om een  
verbetering van de woning. Een serre of uitbouw aan de woning wordt veelal aangemerkt als 
een woningverbetering en de rente die u betaalt over de extra hypotheek is dan ook in de mees-
te gevallen aftrekbaar. Bij tuinaanleg ligt dat iets minder eenvoudig, zeker als het gaat om een 
verfraaiing van de tuin bij een bestaande woning. Dan is het namelijk minder aannemelijk dat de 
tuinaanleg leidt tot een verbetering van de woning. Bij nieuwbouwhuizen ligt dit anders. De aan-
kleding van de dan nog kale lapjes grond leidt direct tot een waardevermeerdering van het huis. 
De belastingdienst accepteert in die gevallen dan ook makkelijker een aftrekpost in verband met 
tuinaanleg. Bij twijfel is het altijd verstandig uw plannen voor te leggen aan een belastingadvi-
seur. Voorkomen is beter dan genezen!

Denk goed na over de materialen  

die u gebruikt: zo vergt kunststof het  

minste onderhoud. 
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De voorwaarden voor  
vergunningsvrij bouwen

U voldoet aan alle hierboven aangegeven 

voorwaarden. Dat betekent dat u uw gang 

kunt gaan. Uiteraard gelden wel de wetten 

en regels uit het Burgerlijk Wetboek, zoals 

het burenrecht en de eisen voor veiligheid 

en gezondheid uit het Bouwbesluit.

U voldoet aan de zwaarste criteria, maar 

niet helemaal aan de andere. Dat betekent 

meestal dat een welstandscommissie  

of stadsbouwmeester gaat kijken naar 

‘redelijke eisen van welstand’. Zij moeten 

bepalen of een bouwwerk ‘mooi’ genoeg  

is. Ze kijken dan naar materiaal, vorm en 

kleur.

U voldoet niet aan de eisen, dus u moet de 

gemeente uw bouwplan voorleggen. Dat is uw 

verantwoordelijkheid. Het bouwplan wordt 

beoordeeld en omwonenden krijgen inspraak. 

Voor een bouwvergunning moeten leges worden 

betaald. Gemeenten berekenen wat betreft de 

leges van aanbouwingen € 1100 tot € 1500 bouw-

kosten per vierkante meter vloeroppervlak.  Voor 

tuinhuisjes wordt € 600 tot € 650 per vierkante 

meter vloeroppervlak gerekend. 
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1  De bouw moet plaatsvinden bij een 

bestaande woning (permanente bewo-

ning, geen vakantiehuis).  

2  Het bouwsel moet op de  

begane grond staan. 

3  Gebouwde moet het woongenot verhogen.  

4  Het mag niet hoger zijn dan de eerste 

bouwlaag. 

5  Het bijgebouw moet aan buitenkant, 

zijkant en achterkant minimaal 1 meter 

afstand houden van weg/openbaar groen. 

6  Het huis mag geen monument of 

beschermd stadsgezicht zijn. 

serres en bijgebouwen, zoals tuinhuizen en 
schuurtjes. Maar die moeten dan wel aan een 
aantal voorwaarden voldoen. Zo moet een prieel 
of een schuur een meter van de perceelgrens af 
staan en dat houdt voor de meeste Nederlandse 
tuinen in dat de gebouwtjes een eind de tuin in 
komen en er flink wat extra meters afsnoepen. 
Bouwen zonder bouwvergunning klinkt aantrek-
kelijk - het scheelt leges en prijsverhogende 
gemeentelijke voorwaarden - maar is dat niet 
altijd. Wie heel andere plannen heeft dan wat 
de wet voor bouwvergunningloze bouwwerken 
voorschrijft (groter, hoger, of op een andere 
plek) kan beter voor de ‘oude’ weg kiezen en 
bij de gemeente een bouwvergunning aanvra-
gen. Dat duurt langer, kost meer, maar scheelt 
gedonder.
 
Wel of geen architect
Je kunt aankloppen bij een architect of aanne-
mer, of gaan shoppen op de markt van aanbie-
ders van voorgefabriceerde bouwwerken. Dat 
laatste klinkt misschien weinig origineel, maar 
het aanbod aan prieeltjes, oud-Hollandse tuinhui-
zen en kassen om bijvoorbeeld vorstgevoelige 
planten in de winter een plek te geven, zijn 
soms pareltjes voor de tuin. ‘Prefab’ betekent al 
lang niet meer dat het van kunststof is gemaakt, 
het kan ook van aluminium en hout zijn. Wel is 
kunststof nog altijd het materiaal dat het minste 
onderhoud vergt. Hout moet namelijk om de 
zoveel jaar goed in de verf worden gezet. Voor 
de gemeente maakt het niet uit of de aanbouw 

Een serre of uitbouw aan de woning wordt veelal aangemerkt als 

een woningverbetering, uw woning stijgt dus in waarde.

In alle gevallen geldt dat een verbouwing moet passen in de omgeving  
waarin deze plaatsvindt en dat omwonenden er geen overlast van onder-
vinden. Dus een bouwwerk pal voor het raam van de buren is geen optie.   
U moet aan de volgende voorwaarden voldoen om vergunningsvrij te bouwen:

MEER INFORMATIE 

OP: WWW.VROM.NL 
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of het bijgebouw prefab is, of dat er een teken-
tafel van een architect en het vakmanschap van 
de timmerman aan te pas zijn gekomen. Voor 
alle bouwwerken gelden dezelfde regels en die 
regels zijn - voor zover niet bouwvergunningvrij 
- de laatste jaren strenger geworden. Die stren-
gere beoordeling van gemeenten komt onder 
meer door een aantal voorvallen in de afgelopen 
jaren, zoals de afgebroken balkons van een 
appartementengebouw in Maastricht. Dit was 
een project van een groot bouwbedrijf, maar als 
het om veiligheid gaat, maken gemeenten geen 
of nauwelijks onderscheid tussen grote projecten 
of een ‘kleine’ verbouwing thuis. Alleen al om 
deze reden is het aan te bevelen een architect 

in te schakelen. De architect spreekt de taal van 
de gemeente, hij (her)kent de formulieren. Het 
honorarium van de architect bedraagt voor kleine 
projecten zo’n zestien à zeventien procent van de 
bouwsom, maar daar mag je dan ook een boel 
zorgeloosheid voor terugverwachten. Het kan 
ook zonder architect, maar bedenk daarbij dat 
een aannemer de kosten voor het uitwerken van 
een ontwerp natuurlijk wel doorberekent in de 
factuur. Ook de aannemer spreekt de taal van de 
bouwkundig ambtenaar, maar het grote voordeel 
van de architect is dat hij ideeën weet te vertalen 
naar ontwerpen die je zelf niet altijd kunt beden-
ken, waar de aannemer meestal geneigd is voor 
de meest praktische oplossing te kiezen.  

Het voordeel van een  
architect is dat hij ideeën  
vertaalt naar ontwerpen  

die je zelf niet bedenkt 

Voor tuinhuisjes heeft u niet altijd een vergunning nodig.

WAT MOET U DOEN?
Meld u aan via  
www.huis-hypotheek.nl.  
U kunt ook een mailtje 
sturen naar magazine@huis-
hypotheek.nl met uw motivering 
waarom juist ú die cursus heeft verdiend.  
De redactie beloont de mooiste twee  
verhalen met een prijs.

Voor de data en meer informatie over de 
cursussen en workshops van Atelier 2 kunt 
u kijken op www.atelier2.nl.

MAIL&

WIN

H oera, het is lente! We kunnen weer 
lekker de tuin in. Ook zin om uw tuin 
dit jaar eens rigoureus aan te pakken? 

Eindelijk die border opnieuw te beplanten 
met bloemen (die daar ook echt willen bloei-
en)? Of wilt u zelf een beeld voor in de tuin 
maken van natuursteen, brons of gietsteen? 
Ton Willems is beeldend kunstenaar en 
tuin- en landschapsarchitect. Hij is beroemd 
geworden met zijn beeldhouwwerken, maar 
is tegenwoordig even bekend om zijn ont-
werpen voor tuinen en landschappen. Zo ont-
wierp hij pleinen en parken in onder andere 
Eindhoven, Haarlem en ’s-Hertogenbosch en 
talloze particuliere tuinen door het hele land.

Dit kunt u winnen
In het moderne atelier van Ton Willems in Soest 
worden door hem verschillende workshops 
tuinontwerpen en beeldhouwen gegeven. Huis 
& Hypotheek geeft een workshop tuinbeeldhou-
wen en een workshop tuinontwerpen bij Atelier 

T.W.V.

€175

WIN! 2 TUINWORKSHOPS
2 weg. Deze weekendcursussen beginnen op vrij-
dagavond om 19.30 uur (tot 22.00 uur). Op zater-
dag en zondag wordt gewerkt van 10.00 tot 16.30 
uur. Voor twee uitgebreide lunches wordt gezorgd 
en ook de materialen zijn inbegrepen.
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WAARDE VAN DE WONING

I edereen zag een vervallen pand en een 
tuin vol oude bomen, maar Fred zag een 
licht, modern huis, met een nostalgisch 

tintje. Het huis, uit circa 1912, was ooit als 
erfenis aan de kerk geschonken. Daarna is het, 
onderverdeeld in drie appartementen, jarenlang 
verhuurd. Dat betekende dat er op iedere ver-
dieping een keuken, toilet en douche was. En 
jarenlang achterstallig onderhoud. Fred: ‘Mijn 
schoonvader verklaarde me voor gek. Hij vroeg: 
“Heb je een kraakpand gekocht?” Maar ik wist 
meteen wat ik ermee wilde.’

Alle 170 vierkante meters van het huis zijn 
aangepakt. Dat was nodig: ‘je kon zo door de 

Wat levert 
verbouwen op?

GEKOCHT VOOR

305.000,-
VERBOUWINGSKOSTEN

66.000,-
NU WAARD

465.000,-
GESCHATTE WINST

94.000,-

Fred en Karin kochten ruim twee jaar geleden een 
uitgewoond huis in Alkmaar. Karins vader vroeg zich 
wanhopig af of ze een kraakpand hadden gekocht, 
maar binnen drie maanden toverde Fred het om tot 
hun eigen paleis. 

Tekst Maaike Schutten Fotografie Marthein Smit



 Huis&Hypotheek Woonmagazine 29

vloeren heen springen. Iedere muur, iedere 
leiding en iedere deur is eruit geweest. Alles 
is opnieuw geïsoleerd. Het meeste heb ik zelf 
gedaan, met vrienden en mensen die ik heb 
ingehuurd.’ Elke avond en elk weekend was 
Fred aan het werk. Karin, toen zwanger van 
Thijmen (nu twee), logeerde zo lang bij haar 
ouders. ‘Het werk ging altijd door’, vertelt Fred, 
‘maar het was hartstikke gezellig, met patat 
en een kratje bier. Maar voorlopig hoef ik geen 
bamischijf meer!’

Stijlvolle elementen bewaren
Voor zo’n omvangrijk project was een strak plan 
nodig. Als stukadoor wist Fred daar wel raad 
mee en maakte hij een doordacht bouwplan. 
Hij had al eerder met dit bijltje gehakt; hun vori-
ge huis had hij ook helemaal verbouwd en met 
een flinke meerwaarde verkocht. Hij wilde zo 
veel mogelijk de vooroorlogse elementen van 
het huis bewaren, zoals de jugendstildeur in 
de hal, de glas-in-loodramen in de erker en de 
oude deuren. Waar geen originele deuren meer 
waren, liet hij ze namaken. Hetzelfde geldt voor 
de ornamenten aan de plafonds.
De drie appartementen moesten bovendien 
worden teruggebracht tot één huis. Op de 
benedenverdieping kwam een ruime woonka-
mer, met een lichte houten vloer. De plek van 
de keuken werd in ere gehouden. Wat vroeger 

de douche was, is nu een wasmachinekamertje 
(‘er zat toch al een aansluiting’). Op de eerste 
verdieping kwam de slaapkamer van Fred en 
Karin met groot balkon en de slaapkamer van 
dochter Floor. Het keukentje werd een studeer-
kamer en in de oude badkamer kwam een bij-
zonder hoekbad. Karins vader, eerder nog scep-
tisch over het ‘kraakpand’, legde zorgvuldig de 
kleine tegeltjes in de badkamer. Op de tweede 
verdieping bleef de douche op z’n plek. Ook 
kwamen daar de slaapkamer van Thijmen en 
de logeerkamer. Alle toiletten bleven waar ze 
zaten, maar werden wel helemaal vernieuwd. 

In de tuin bouwde Fred nog een schuurtje 
en maakten de bomen plaats voor een groot 
gazon, zodat Thijmen en Floor lekker buiten 
kunnen spelen.

Extra waardestijging 
Fred en Karin kochten het huis voor 305.000 
euro, met daar bovenop het bouwdepot van 
66.000 euro. ‘Ik wist dat het al een vrij duur 
huis was, dus met dat budget wilde ik zo veel 
mogelijk doen, tot het op was.’ Als we het 
allemaal hadden uitbesteed, denk ik dat we 
anderhalve ton kwijt waren geweest.’ Wat 
heeft dat harde werk en de slimme budget-
tering van de verbouwing opgeleverd? ‘Het is 
de investering absoluut waard’, vertelt taxateur 
Egbert van Kesteren. ‘Ik schat dat het huis nu 
zo’n 465.000 euro waard is.’ Dat betekent een 

mogelijke winst van 94.000 euro. Fred is blij 
verrast. ‘Ik had nooit gedacht dat we eraan zou-
den verdienen. Ik wilde gewoon lekker wonen.’ 
De waardestijging is niet te danken aan extra 
woonoppervlakte (op het nieuwe schuurtje 
na is die even groot), maar aan de moderne 
staat van het huis, met centrale verwarming, 
goede isolatie en dubbel glas. ‘Het is heel goed 
gedaan en bovendien erg smaakvol. Zeker met 
al die authentieke elementen, dat spreekt aan.’ 
Ook de keuze van de buurt werkt mee. ‘Deze 
buurt wordt steeds populairder bij jonge men-
sen. Het is hier rustig, maar het is toch dicht bij 
de stad. Aan veel huizen in deze buurt is wei-
nig gedaan, dus dit huis springt er echt uit!’ 
 

Heeft u uw huis ook grondig opgeknapt,  
bent u benieuwd wat het na de verbouwing 
waard is en lijkt het u leuk om uw woning in  
Huis & Hypotheek Woonmagazine te zien  
staan? Stuur  dan uw motivatie naar:  
magazine@huis-hypotheek.nl.

Met dank aan van Kesteren / van Keller Makelaars 
uit Alkmaar

‘Als we alles hadden 
uitbesteed, waren 
we anderhalve ton 
kwijt geweest’

➊  Iedere muur, leiding en deur is eruit geweest: 

alles is opnieuw geisoleerd. 

➋  De waardestijging kwam vooral tot stand door de  

moderne staat van het huis: CV, goede isolatie en 

dubbel glas.   

➌  Fred en  Karin slapen op de eerste verdieping en 

hebben een groot balkon. 

➍  Fred: ‘Mijn schoonvader verklaarde me voor    

gek. Hij zei: “Heb je een kraakpand gekocht?"' 

➌➋

➍

➊
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Niet tevreden over de badkamer? Of komt u maar 
niet tot een leuke indeling van de woonkamer? 
Maak de quiz en wie weet wint u een professioneel 
interieuradvies van styliste Willemien van Egmond! 

Achter alle antwoorden staan letters. De juiste letters vormen 
samen een met uitsterven bedreigd dier.

Dieren Quiz

Mail het juiste antwoord naar magazine@huis-hypotheek.nl 
of stuur de oplossing voor 1 juni 2006 naar: 
Huis & Hypotheek Woonmagazine, Antwoordnummer 9068, 1000 VV 
Amsterdam. Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1  Wat doen boze lama’s? 
A Krabben (K)
B Bijten (B)
C Spugen (Z)
D Weglopen (S) 

2  Een spinvis is een bepaald soort vis, maar 
ook de artiestennaam van een min of meer 
bekende Nederlander. Wat doet hij? 

A Hij schrijft kinderboeken (A)
B Hij is beeldhouwer (L)
C Hij schrijft poëtische, Nederlandstalige liedjes (E) 
D Hij beoordeelt visrestaurants (R) 

3  Hoe heet het eerste gekloonde schaap? 
A Herman (F)
B Corry (N)
C Dolly (E)
D Wilma (B)

4  Hoeveel spieren zitten er in een kattenoor? 
A 2 (B)
B 14 (E)
C 21 (Z)
D 32 (P)

5  Welk dier is het snelste landdier ter wereld? 
A Het jachtluipaard (A)
B De hazewindhond (E)
C De leeuw (G)
D De struisvogel (L)

6  Hoe heten Knabbel en Babbel in het Engels? 
A Morty and Ferdie (J)
B Hughy and Dewey (Y)
C Chip and Dale (A)
D Ren and Stimpy (D)

7  Hoe oud kan een kameel worden? 
A 15 jaar (I)
B 30 jaar (T)
C 40 jaar (C)
D 45 jaar (R)

8  Hoeveel weegt een pasgeboren 
neushoorn? 

A 40 kilo (F)
B 60 kilo (D)
C 80 kilo (J)
D 120 kilo (W)

9  Hoe lang doet een slak over één 
kilometer, als hij aan één 
stuk doorkruipt? 

A 20 uur (J)
B 30 uur (R)
C Een hele week (A)
D  Een slak leeft niet lang genoeg

om die afstand af te leggen (T)

10  Hoe wordt de zeeduivel ook wel 
genoemd? 

A Reus (M)
B Bok (V)
C Stier (O)
D Ham (E)

De winnaar van de vorige quiz is Joop 
Postma uit Koog aan de Zaan. Hij heeft bij 
Huis & Hypotheek Zaandam zijn kunstwerk 
opgehaald. Het schilderij heeft inmiddels 
een mooi plaatsje veroverd aan de muur 
in de woonkamer. Gefeliciteerd! 

DierenQuiz
een  professioneel interieuradvies! t.w.v.

WIN
250




