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Oost west, thuis best. Die uitdruk-

king kent vast iedereen. Binnen 

ons familiebedrijf zeggen we altijd 

tegen elkaar: “Het gaat om het thuis-

gevoel.” Tijdens een bezichtiging zie je 

bij een klik een bepaalde ontspanning 

ontstaan. Potentiële kopers zakken 

even neer op de bank, ze voelen zich 

prettig. In hun hoofd maken ze van 

het huis hun thuis.

Als makelaar hebben we in bijna 60 jaar al heel wat klanten van 

een nieuw thuis voorzien. Van appartement tot villa, van rijtjes-

woning tot tweekapper en ga zo maar door. Hoe we dat doen?  

Eigenlijk heel traditioneel: intensief betrokken, prettig toeganke-

lijk en altijd bereikbaar. Persoonlijk contact is écht van fundamen-

teel belang. U zou eens op Funda naar de reviews moeten kijken 

hoe onze klanten ons betrokken personeel waarderen. Natuurlijk 

helpt het ook dat we digitaal up-to-date zijn: een moderne site, 

Facebook en Whatsapp. En wat denkt u van ons zeer unieke 

concept Woningmatch?

Als nestor van ons kantoor kan ik enorm genieten als mensen zich 

thuis voelen op hun nieuwe stek. Waar we iedere dag vol voor 

gaan? Tevreden klanten. Daarom hebben we voor deze uitgave het 

spreekwoord een tikkeltje aangepast: Oost Westeneng, thuis best. 

Een woning kopen of verkopen? Welkom bij Westeneng!

Jan Westeneng
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ABSOLUTE EYECATCHERS IN UW 
TUINHUIS OF VERANDA

STALEN
DEUREN
Thuis in Staal is een jong, 

groeiend bedrijf uit Barne-

veld. We vervaardigen unieke 

maatwerk stalen deuren. 

“Daarbij denken we con-

structief mee”, vertelt Jeffrey 

Verschut. “Buiten stalen 

deuren zijn wij ook gespecia-

liseerd in het produceren en 

plaatsen van trapleuningen 

en balustrades.”

Veranda’s in allerlei vormen sieren 

tegenwoordig veel achtertuinen en 

wanneer daar stalen deuren in worden 

gebruikt kunt u sneller én langer  

genieten van het buitenleven. “De 

mogelijkheden hierin zijn eindeloos. 

Zo kunnen we een prachtige vouw-

wand voor onze klanten realiseren. 

Deze wand zorgt ervoor dat de gehele 

pui weggevouwen kan worden en op 

die manier creëer je een royale door-

gang. Deze puien zijn niet geïsoleerd 

en daarom uitermate geschikt voor 

een tuinhuis of veranda.”

EYECATCH ER

De look en sfeer van uw tuin wordt 

elegant en stoer dankzij een stalen 

pui. Zeker wanneer dit gecombineerd 

wordt met verschillende materialen 

zoals hout, bamboe en steen. “Ook 

niet onbelangrijk is een stukje duur-

zaamheid. Staal is sterk en nagenoeg 

onderhoudsarm. Onze klanten krijgen 

betaalbaar vakwerk.”

MA ATWERK

Thuis in Staal bouwt de stalen deuren 

op uit kokerprofielen. Daartussen 

wordt het glas gemonteerd waardoor 

je aan beide zijden hetzelfde aanzicht 

hebt. Dit maakt een Thuis in Staal-

deur tot een unieke deur! “Alles wat 

wij produceren en monteren is maat-

werk en daarin is heel veel mogelijk. 

Voor wat betreft de vlakverdeling van 

de deur, de kleur en de afmetingen. 

Van heel smalle deuren tot extra 

brede deuren, nagenoeg alles is te 

realiseren.” Neem gerust contact met 

ons op om te kijken wat wij voor uw 

buitenverblijf kunnen betekenen.

Anthonie Fokkerstraat 23

3772 MP  Barneveld

info@thuisinstaal.nl

(0342) 49 11 00

www.thuisinstaal.nl
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OP PAD MET  MAKELA AR H EN K WESTEN ENG

WESTENENG MAKELAARDIJ

We beginnen de dag met een werkbespreking met 

alle makelaars. Samen nemen we de lopende dossiers 

door zodat we weten hoe het er voor staat. 

Hoe een dag van een makelaar eruitziet? Onze energieke 

makelaar Henk neemt u een doorsnee dag mee op pad. 

Een nieuwe woning op Woningmatch.nl blijkt 

populair. Mogelijke kopers leid ik graag rond en ik laat 

ze vooral ook zelf de woning ontdekken.

Voor de lunch neem ik nog een woning op 

voor een taxatie. Tussen de middag heb ik 

gelukkig tijd om thuis te lunchen.

Ik sluit de middag af met een afspraak bij de notaris 

voor de overdracht van een woning. Daarvoor vindt 

uiteraard nog de eindinspectie bij de woning plaats. 

Dan weer naar kantoor voor een afspraak, er komt 

een koper langs om de koopovereenkomst door te 

nemen en te ondertekenen.

08:00 UUR

Tijd om mijn 

mailbox bij te 

werken en wat 

telefoontjes te 

doen. Een bakje 

koffie met 

collega’s zit er 

ook nog in.

Henk
Persoonlijk kennismaken is nog 

leuker. Bel gerust voor een 

afspraak: 06-24870518

09:15 UUR 10:30 UUR

11:30 UUR

13:30 UUR

16:30 UUR



Op zoek naar een betrouw-

baar en passend advies voor 

uw hypotheek? Dan nodigen 

wij als Van Ommeren Finan-

cieel Adviesbureau u graag 

uit voor een oriënterend

gesprek om de mogelijk-

heden voor uw persoonlijke 

situatie te bespreken. 

DE GUNSTIGSTE
RENTETARIEVEN
BIJ VAN OMMEREN FINANCIEEL ADVIESBUREAU

Omdat wij onafhankelijk zijn, kunnen 

wij u een eerlijke vergelijking geven 

van de verschillende financiële moge-

lijkheden op het gebied van hypothe-

ken en verzekeringen, vertaald naar 

uw persoonlijke situatie. Vervolgens is 

de keuze aan uzelf. U kiest bij wie uw 

hypotheek of verzekering uiteindelijk 

afgesloten wordt. Of u nu een starter, 

doorstromer of oversluiter bent, Van 

Ommeren Financieel Adviesbureau is 

u graag van dienst!

Reijer van Ommeren startte in 2005 

zijn hypotheekkantoor in Barneveld en 

vertelt: “Wij kunnen meer dan 20 

hypotheekverstrekkers aanbieden, 

tegen de gunstigste rentetarieven en 

met de beste voorwaarden.”  

De adviseurs van Van Ommeren 

begeleiden het hele proces; vanaf het 

eerste gesprek tot aan de overdracht 

bij de notaris. 

NAUWKEURIG ADVIES

De wens van de klant is leidend bij 

Van Ommeren, of het nu gaat om een 

starter, doorstromer of oversluiter. 

“Daarom brengen we tijdens een 

eerste gesprek duidelijk de wensen in 

kaart. Samen gaan we op zoek naar de 

geldverstrekker en hypotheekvorm die 

het beste bij de persoonlijke situatie 

van de klant past. Vervolgens vragen 

we een offerte op. We kijken daarbij 

altijd naar datgene wat het gunstigste 

uitpakt voor de klant.”

SPAREN IS VERSTANDIG

Eigen geld inleggen is essentieel. En 

dat is dan ook een belangrijk advies 

dat Van Ommeren aan starters geeft. 

“Je hebt steeds meer eigen geld nodig 

als je een huis koopt met een hypo-

theek, bijvoorbeeld voor bijkomende 

kosten. Daarom is het, ondanks dat de 

spaarrente laag is, wel van wezenlijk 

belang om spaargeld te hebben.”

OVERSLUITEN LOONT

Van Ommeren vervolgt: “Misschien 

heeft u uw hypotheek al een aantal 

jaren geleden afgesloten. Het is 

daarom verstandig om, vanwege alle 

veranderingen, deze hypotheek nog 

eens kritisch onder de loep te nemen. 

Vaak blijken huiseigenaren een 

hypotheek te hebben die niet meer 

past bij de huidige situatie. Door de 

hypotheek over te sluiten kan de klant 

mogelijk profiteren van een lagere 

rente en daardoor de maandlasten 

omlaag brengen.” Van Ommeren 

Financieel Adviesbureau gaat graag 

op betrokken en betrouwbare wijze 

op zoek naar de juiste hypotheek. U 

bent van harte welkom aan de Albert 

Plesmanstaat in Barneveld.

Behalve hypotheekadvies geeft Van 

Ommeren advies over sparen, oude-

dagsvoorzieningen, financieringen en 

verzekeringen.
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Albert Plesmanstraat 2

3772 MN  Barneveld

info@vanommeren-fa.nl

(0342) 42 16 53

www.vanommeren-fa.nlReijer van Ommeren



Verkopers

“Westeneng Makelaardij is 
één van de meest actieve  
makelaars in de regio”

Matthias en Suzanne Bruinekreeft verkochten hun woning 

aan de Verlooplaan via Westeneng Makelaardij. Samen 

met hun dochters Marlou (5) en Romee (3) hebben zij daar acht 

jaar naar volle tevredenheid gewoond. In het dagelijks leven is 

Matthias mede-eigenaar van HORA Barneveld B.V en is Suzanne 

als managementassistent werkzaam bij NEBO Plus in Barneveld. 

“Onze eerste woning op De Burgt is destijds ook naar volle 

tevredenheid via Westeneng Makelaardij verkocht, want wij 

vinden Westeneng Makelaardij een van de meest actieve 

makelaars in de regio. Hun werkhouding is commercieel en 

positief”, vertelt Matthias. Het verkooptraject is kort en krachtig 

verlopen. “Toen we bij Henk aangaven dat ons huis in de  

verkoop kwam en we in het buitengebied wilden bouwen ging 

het snel. Nog voordat de foto’s genomen waren was al bij veel 

mensen bekend dat ons huis verkocht zou worden. Al snel

stonden de eerste bezichtigingen gepland. Een makelaar zoals 

Henk geeft vertrouwen en rust in een toch wel roerige periode.”

De authentieke woning aan de Verlooplaan is verkocht aan 

Marco Kints en Charissa Weyers die compleet verliefd waren op 

zowel de woning zelf als de plek. “Het huis is bijna honderd jaar 

oud, dus door alle authentieke details heeft het voor ons veel 

emotionele waarde. Het is dan best lastig om het huis te gaan 

verlaten, maar gelukkig ontstond een leuke klik met de nieuwe 

bewoners. Omdat alles in sneltreinvaart verliep kwamen Marco 

en Charissa op een avond om de woning te bekijken. Het was 

meteen gezellig en we hebben de verkoop direct na midder-

nacht beklonken onder het genot van een wijntje.” Lachend: 

“Om 00:40 uur had Henk een appje dat de koop rond was.” 

Kopers

“Het koopcontract is op 
Mauritius getekend” 

Ze wonen 2,5 jaar in Barneveld en zijn inmiddels eigenaren 

van hun droomwoning geworden. Marco Kints en Charissa 

Weyers woonden eerst op de Valkseweg, maar genieten nu 

dagelijks van de bijna 100 jaar oude woning aan de Verloop-

laan. “We hadden meteen het juiste gevoel bij de woning.”

Het aankoopproces ging erg snel. “We werden getipt over 

deze woning en we hebben meteen Henk gebeld voor een 

bezichtiging. De volgende dag zaten we al met verkopers 

Matthias en Suzanne Bruinekreeft om tafel.” Ondanks de 

snelheid en het directe contact met de verkopers zijn Marco 

en Charissa erg tevreden over de rol van Westeneng Make-

laardij. “Het snelle schakelen en de optimale begeleiding is 

Henk op het lijf geschreven. Bij Westeneng Makelaardij is 

alles goed geregeld en wordt er duidelijk gecommuniceerd”, 

aldus Marco. “Tijdens een gezellige avond met z’n vieren 

hebben we het huis gekocht. De volgende dag zaten we om 9 

uur in de auto op weg naar Schiphol voor onze vakantie naar 

Mauritius. Het leuke is dat we daar het koopcontract hebben 

getekend.”

Marco en Charissa hebben hun eigen woning aan de Valkse-

weg ook via Westeneng Makelaardij verkocht. ”Henk heeft 

ons goed advies gegeven en via Woningmatch hadden we al 

direct veel bezichtigingen. Een van deze geïnteresseerden 

wilde net als wij direct doorpakken. Ook dit ging dus heel

snel. Wij tevreden, de kopers tevreden en Westeneng

natuurlijk ook. Al met al een heel fijn proces.”
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U ITGELICHTE OBJ ECTEN

TE KOOP

BARNEVELD
 Plantagelaan 12 € 849.000  K.K.   1.395 m2          182 m2

Riant wonen aan de 
Plantagelaan in Barneveld

Vrijstaand, riant perceel, dubbele garage, sfeervol  

tuinhuis, slaap- en badkamer op de begane grond… 

Zo begint een lange lijst van pluspunten bij deze 

woning. Bent u nieuwgierig naar de andere voordelen? 

Dan nodigen wij u graag uit voor een bezichtiging! 

Eventueel aangrenzend perceel grond met eendenvijver 

bij te koop ter grootte van 4.630 m² met uitrit naar de 

Achterveldseweg.

TE KOOP

BARNEVELD
 Sweijslaan 3 en 5 € 995.000  K.K.   1.405 m2          598 m2

Schitterende villa op een 
riant perceel

Wij bieden u met veel genoegen aan deze schitterende 

villa op een centrale locatie gelegen in Barneveld. 

Deze in 2000 onder architectuur gebouwde woning 

met inpandige, dubbele garage en carport is nagenoeg 

geheel onderkelderd waardoor een woning met een 

vloeroppervlakte van maar liefst 598 m² en een inhoud 

van 2.320 m³ is ontstaan. Het geheel is gesitueerd op 

een riant perceel van totaal 1.405 m²! Door de gebruik-

making van bijzonder duurzame en hoogwaardige 

materialen, het hoge afwerkings- en onderhouds-

niveau en de voordelen van een geavanceerd domotica 

systeem (GIRA) ademt alles luxe en comfort uit.

Laurens
“Bij een eerste bezichtiging 

draait het echt om úw gevoel: 

kan deze woning uw thuis 

worden? Dat thuisgevoel, daar 

ben ik altijd naar op zoek!”
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Sommige agrariërs blijven graag op 

hun mooie, vertrouwde plek wonen. 

Alleen al de sloopmeters verkopen 

zorgt er in sommige gevallen voor dat 

u gewoon kunt blijven wonen. Of u 

zoekt naar innovatie-mogelijkheden, 

zoals nieuwe opkomende initiatieven 

als insectenteelt of vertical farming. 

Hoe dan ook, uw wensen zijn leidend 

bij Westeneng Makelaardij. Margriet 

van de Glind-Boon: “Wij nemen alle 

mogelijkheden die er zijn nauwkeurig 

onder de loep zodat onze opdracht-

gevers zeker weten dat zij de juiste 

keuze maken. De praktijk leert dat er 

vaak veel meer mogelijk is dan we in 

eerste instantie denken. We werken 

hiervoor graag samen met Landborg, 

een kleinschalig bureau met een schat 

aan ervaring. Door alle mogelijkheden 

van de locatie goed te inventariseren 

worden ook de verkoopkansen ver-

groot en kunnen wij potentiële kopers 

zo goed mogelijk informeren.”

  

Die schat aan ervaring zet Gerco van 

Ingen, specialist voor het buitenge-

bied bij Landborg, dagelijks in ten 

Bent u agrariër en denkt u op kortere of langere termijn aan 

stoppen met uw bedrijf? Het eerste waar u aan denkt, is 

misschien: ‘Laten we alles maar verkopen’. Tegelijk: er liggen 

op zo’n plek vaak vele herinneringen, uw bedrijf bloeide er. 

Verkopen kan natuurlijk, maar laten we even teruggaan naar de 

tekentafel: ‘Wat wilt u zelf, wat zijn uw wensen?’

behoeve van ondernemers. “Sinds 

tientallen jaren helpen we onderne-

mers in het buitengebied bij de be-

drijfsuitbreiding, functieverandering 

of verbreding. We kennen daardoor 

niet alleen de ondernemers, maar 

weten ook precies wat er speelt in de 

wijde regio als het gaat om bestem-

mingsplannen, wet- en regelgeving 

en toekomstige ontwikkelingen. Wij 

zien het als onze missie om het bui-

tengebied ook in de toekomst vitaal te 

houden. Dit doen we door creatief en 

oplossingsgericht te denken voor onze 

opdrachtgevers”, aldus Van Ingen.

Het buitengebied is een continu ver-

anderende omgeving. Veel agrariërs 

moeten stoppen; vanwege het gebrek 

aan opvolging, maar soms ook door de 

knellende en regelmatig veranderende 

regelgeving. Door opgelegde regelge-

ving wordt het steeds moeilijker een 

realistisch toekomstplan te maken. 

Gerco: “Tot onze grote spijt, omdat de 

agrarische sector essentieel is voor de 

instandhouding van het buitengebied. 

Daarnaast is de sector heel belangrijk 

voor de Nederlandse economie.” 

Wegens het afnemend aantal boeren 

komen er nieuwe functies op plaat-

sen waar agrariërs stopten. Henk 

Westeneng: “Denk bijvoorbeeld aan 

functieverandering, waarbij extra wo-

ningen worden gerealiseerd. Maar ook 

de vestiging van nieuwe, niet-agra-

rische bedrijven. Al deze veranderin-

gen vragen om kennis en expertise. 

Landborg heeft dit in huis. En besluit 

een opdrachtgever te verkopen? Dan 

bent u bij Westeneng Makelaardij 

aan het juiste adres omdat wij alle 

expertise op het gebied van wonen, 

bedrijfsmatig en agrarisch vastgoed in 

huis hebben.”

TERUG NAAR DE TEKENTAFEL!
DE MOGELIJKHEDEN ALS U STOPT MET EEN AGRARISCH BEDRIJF

“De agrarische sector is 
essentieel voor het behoud 
van het buitengebied.”

Margriet

Benieuwd naar de mogelijk-

heden voor uw situatie? Wij 

zijn u graag van dienst! Neem 

contact op met onze bedrijfs-

matig- en agrarisch specialist 

Margriet: 06-46085100

Henk

GercoMargriet
n

o



Of u nu een nieuwe woning heeft gekocht of u bent tevreden 

met uw huidige woning, zonnepanelen zijn voor vrijwel ieder 

huishouden interessant. Maar hoe zit het met terugverdien-

tijd, opbrengst en garantie? Niels Veerman, mede-eigenaar van 

MobiSolar uit Barneveld: “Afhankelijk van de hoeveelheid zon-

nepanelen en de ligging van uw dak is de terugverdientijd soms 

slechts vijf jaar. Dat betekent een interessante investering!”

Zonnepanelen zijn de afgelopen jaren 

een stuk goedkoper geworden. Dat 

is positief voor woningeigenaren. 

Niels: “Wij zien de afgelopen jaren 

dat sommige klanten de investering 

in vijf jaar terugverdienen. Dankzij de 

Salderingsregeling krijgt u voor een 

opgewekte kWh-prijs een vergoeding. 

Op deze manier verdient u dus geld 

met de zonnepanelen, omdat deze 

niet bij de energiemaatschappij inge-

kocht hoeven te worden. We maken 

een berekening gebaseerd op uw per-

soonlijke situatie en weten zo precies 

wat uw terugverdientijd is.”

DUU RZA AMH EI DSLEN I NG

Als zonnepaneleneigenaar krijgt u de 

btw op uw systeem terug. Ook is het 

mogelijk om uw investering te finan-

cieren met een duurzaamheidslening. 

U sluit tegen gunstige voorwaarden 

een lening af om uw zonnepanelen te 

financieren. De rente van deze lening 

is dermate laag dat u ook hierbij 
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Zwolleweg 31

3771 NR  Barneveld

info@mobisolar.nl

(0342) 48 90 00

www.mobisolar.nl

een gezond rendement heeft op uw 

investering.

VOORSTEL

Bij MobiSolar staat klantervaring 

hoog in het vaandel. Niels: “Wij 

geloven in een persoonlijke aanpak, 

maar ook op afstand kunnen wij een 

voorstel voor u opstellen. Wij werken 

vanuit ons kantoor en showroom, 

gevestigd in Barneveld. Wij berekenen 

uw terugverdientijd, opbrengst en 

berekenen hoe de zonnepanelen zo 

gunstig mogelijk op het dak komen te 

liggen. Een positieve bijkomstigheid 

is dat al onze systemen binnen de ga-

rantietermijn worden terugverdiend. 

Als zonnepaneleneigenaar bent u dus 

verzekerd van rendement,” legt Niels 

uit. “MobiSolar is een jong, ambitieus 

bedrijf met eigen monteurs. Onze ad-

viseurs zijn altijd gericht op een eerlijk 

en passend advies voor uw situatie.”

GARANTI E

MobiSolar staat garant voor haar pro-

ducten en de levensduur ervan. “We 

hanteren garanties van minimaal 15 

jaar op de zonnepanelen. Dit betekent 

dat we als bedrijf voor een lange tijd 

uw aanspreekpunt zijn. Een goede klik 

met het bedrijf is daarbij essentieel. 

We hebben dankzij onze aanpak 

veel ambassadeurs en enthousiaste 

klanten die ons vaak aanbevelen bij 

vrienden en familie.” De medewer-

kers van MobiSolar geloven in een 

persoonlijke aanpak en doen er alles 

aan om de klantervaring naar een zo 

hoog mogelijk niveau te tillen. Ook de 

storingsgarantie geldt voor 10 jaar. 

Dus als er in die 10 jaar iets gebeurt 

waardoor het systeem niet meer 

functioneert, komen onze monteurs 

dit kosteloos verhelpen.

Niels Veerman



WONINGMATCH
IN CIJFERS
AANTAL INGESCHREVEN 
WONINGZOEKERS

201
WONINGEN

VERKOCHT VIA 
WONINGMATCH.NL

Bent u op zoek naar een woning of overweegt 

u uw woning te verkopen? Kies dan ook voor 

Woningmatch. Woningmatch is een uniek 

systeem wat woningzoekers matcht met 

nieuw aanbod in de gemeente Barneveld

voordat het op Funda komt. 

Woningmatch een succes? 
Geen misschien!
Profiteer ook van de voordelen van Woningmatch

12

4.500

WON I NGMATCH.N L

Woningzoekers worden ontzorgd en ondersteund 

in hun zoektocht naar een nieuwe woning. 

Ruim 4.500 zoekers gingen u voor. Verkopers profiteren 

van een efficienter verkoopproces en een maximaal 

verkoopresultaat. De koper van uw woning staat vast al 

ingeschreven. Denkt u niet?

Op zoek naar een 
uw droomhuis?
Bent u op zoek naar een woning maar heeft 

u zich nog niet ingeschreven als woning- 

zoeker? Meld u dan vandaag nog aan via 

www.woningmatch.nl en laat uw wensen voor 

een toekomstige woning achter. Zodra wij een 

woning hebben die aan uw wensen voldoet, 

ontvangt u een e-mail. Nog voordat de woning 

op Funda verschijnt, kunt u de woning al  

gekocht hebben. Inschrijving is gratis.

Oktober
2017

2018 2019 2020 September
2020
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WON I NGMATC H.N L  REFERENTI ES

Klaas en Marleen Krijgsman: 

“We wensen de nieuwe  
bewoners net zoveel  
woonplezier op nummer 11  
als wij hebben gehad!”

Een knus, oud huisje aan de Valkseweg 11 in Barneveld, 

met een achtertuin van maar liefst 40 meter diep. Hier 

hebben Klaas en Marleen Krijgsman, met hun vier 

kinderen, bijna negen jaar gewoond. “Het was na zeven 

maanden keihard klussen echt ons plekje geworden. 

Inmiddels is het huis door Westeneng Makelaardij ver-

kocht omdat het te krap werd met vier kinderen.” 

Klaas en Marleen hebben om twee redenen voor Weste-

neng Makelaardij gekozen: “We hadden elkaar al eens 

eerder ontmoet en toen was er al een wederzijdse klik. 

Ook bij de bezichtiging van een ander huis (niet ons 

koophuis) hadden we een leuk gesprek met Henk. Hij 

was benieuwd naar onze woning en is met ons meege-

gaan voor een kopje koffie… de rest laat zich raden…”

“Het enthousiasme van Henk ten aanzien van onze 

woning vonden we erg leuk! De stijl, sfeer, de oude ele-

menten én daarbij de enorm lange tuin gecombineerd 

met de locatie zijn verkooptechnisch aantrekkelijk. 

Ondertussen hadden we een bod op een ander huis 

gedaan en toen mocht ons huis daadwerkelijk in de ver-

koop. Henk kwam langs voor een verkoopgesprek en de 

prijsbepaling. Daarna ging het heel snel; foto’s werden 

gemaakt, de tekst geschreven en alles is ingemeten.  

De samenwerking verliep heel soepel en voorspoedig.”

Bekijk de achterpagina voor meer informatie! 

n

Verkopen met Woningmatch? 
          Ontvang een gratis verkoopstyling!

WESTENENG MAKELAARDIJ

Eward van Essen:

“Ik voelde me echt gehoord. 
Westeneng Makelaardij is  
een persoonlijk makelaars- 
kantoor.”

Eward van Essen kocht een kavel en gaf ook de verkoop 

van zijn woning aan de Rijnlanderlaan 30 te Barneveld 

uit handen aan Westeneng Makelaardij. “Ik woon 

inmiddels 1,5 jaar in Barneveld en dat bevalt me heel 

goed. Samen met mijn vriendin hoop ik hier echt oud te 

kunnen worden.”

Henk Westeneng was de contactpersoon voor Eward 

en dat verliep naar volle tevredenheid. “Ik zag dat 

Westeneng Makelaardij een kavel te koop had en belde 

Henk voor wat meer informatie. Na een kop koffie bij 

mij thuis liet Henk mij een stuk wijzer achter. Ik wilde 

er nog even over nadenken, maar besloot na verloop 

van tijd de kavel te kopen en vroeg Henk meteen of hij 

mijn woning in de verkoop wilde nemen. Zo gezegd, zo 

gedaan.”

Na acht kijkers en vier biedingen werd de verkoop een 

feit. “Ik heb mijn woning voor een goede prijs kunnen 

verkopen dankzij de inspanningen van Henk. Henk is 

een makelaar die vertrouwen inboezemt. Hij heeft veel 

voor je over en spant zich echt in voor een goede deal. 

Daarom zal ik Westeneng Makelaardij ook altijd bij 

anderen aanbevelen.”



Bij een nieuwe woning kiest u meestal ook voor een 

(deels) nieuwe inrichting. Of omdat uw meubels toe 

zijn aan vervanging, of omdat u alles wilt vernieuwen 

en daarmee een nieuwe woonstijl creëert. 

Voor een totaalpakket aan woningin-

richting kunt u in Barneveld op één 

adres terecht: Van Wolfswinkel Wo-

nen. Van krijtverf of vloer tot raamde-

coratie, van bank tot comfortfauteuil, 

van boxspring tot riante grote tafel.

Het is van belang om van de nieuwste 

trends en ontwikkelingen op de 

hoogte te zijn. Evert van Wolfswinkel 

junior: “Wij zien steeds meer klanten 

gewaagde keuzes maken, door meer 

kleur in hun inrichting aan te brengen. 

Ook zie je qua vormen spannende 

combinaties. Ronde tafels en roman-

tische stoelen worden gecombineerd 

met strakke elementen. Op die manier 

ontstaat een geheel eigen woonsfeer 

passend bij de woonwensen van onze 

klanten.”

MA ATWERK

Bent u van plan om een bezoek te 

brengen aan onze showroom? Neem 

dan een plattegrond mee van uw 

(nieuwe) woning. “Wij denken mee 

welke meubelen er kunnen staan en 

desgewenst tekenen wij dit voor u in. 

Natuurlijk gaan we niet alleen op die 

plattegrond af. Alle meubels, raamde-

coratie en vloerafwerking meten we 

ter plaatse in. Ook nemen we stalen 

mee, zodat u in uw eigen ruimtes 

kleuren en materialen kunt zien en 

ervaren”, vertelt Evert enthousiast.

JAREN LANGE ERVARI NG

Zoals bij meer familiebedrijven het 

geval is beschikt ook Van Wolfswinkel 

Wonen over jarenlange ervaring die 

overgaat van generatie op generatie. 

Evert: “Niet alleen in de winkel, ook 

onze werknemers in de buitendienst 

werken al vele jaren bij ons. Mannen 

die hun vak verstaan en altijd gaan 

voor een hoogwaardige afwerking.”

VAN WOLFSWINKEL WONEN 
UNIEKE COLLECTIES EN 
SFEERVOLLE WOONTRENDS
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Valkseweg 57

3771 RD  Barneveld

info@vanwolfswinkelwonen.nl

(0342)  41 32 79

www.vanwolfswinkelwonen.nl
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A AN BOD

WESTENENG MAKELAARDIJ

EEN WONING
BEZICHTIGEN?
Onze makelaars geven u graag een rondleiding. 

Bezoek onze website voor het actuele aanbod 

en bel ons om een afspraak te maken! 

  (0342) 415 589

Maartine
u

TE KOOP

BARNEVELD
 Nieuwstraat 15

Achter één van deze gevels in de gezellige winkelstraat 

van Barneveld schuilt een net afgewerkt en sfeervol 

3-kamerappartement met balkon, afzonderlijke berging 

en parkeerplaats. Het voordeel is dat u thuis rust ervaart 

terwijl u binnen no time de gezelligheid van het centrum 

kunt opzoeken: ideaal

      80 m2
€ 409.000  K.K.

TE KOOP

BARNEVELD
 De Heus Plein 41

Comfortabel wonen in het centrum van Barneveld? Dan 

is dit uiterst verzorgde 4-kamerappartement met afzon-

derlijke berging en prachtig uitzicht wellicht iets voor u! 

Interesse? Onze makelaars geven u graag een rondleiding! 

Eventueel parkeerplaats bij te koop!

      156 m2
€ 475.000  K.K.

TE KOOP

BARNEVELD
 Rozenstraat 61

Van harte welkom bij dit 3-kamerappartement! Compleet 

met terras en afzonderlijke berging en ook nog eens 

gelegen op een mooie woonlocatie nabij het centrum van 

Barneveld.

       78 m2
€ 298.000  K.K.

TE KOOP

VOORTHUIZEN
 Molenpark 27

Deze 2-onder-1-kapwoning wacht op nieuwe bewoners, 

mensen die zoeken naar vrij uitzicht, een garage, eigen 

oprit en een veranda. Wordt dit binnenkort uw nieuwe 

(t)huis?

  237 m2          123 m2
€ 398.000  K.K.



Of het nu gaat om een nieuwe woning, uw huidige woning, 

een stadswoning of een in een vrije omgeving gelegen villa: 

de tuin bepaalt in belangrijke mate de sfeer en uitstraling 

van uw woning. Het is echt een verlengstuk van de woning. 

Mark Top Tuinvormgeving denkt vanuit deze visie graag 

met u mee om het juiste ontwerp te maken, te realiseren én 

indien gewenst te onderhouden. 

“Ons uitgangspunt is dat u als klant 

altijd geniet van uw tuin”, aldus Mark 

Top, eigenaar van Mark Top Tuinvorm-

geving. “Dat kunnen allerlei soorten 

tuinen zijn: een tuin met veel groen, 

een kindvriendelijke tuin of juist 

een onderhoudsarme buitenruimte. 

Ook de plek van de tuin verschilt, 

wij zijn er voor de particulier en voor 

bedrijfspanden met groen eromheen. 

De juiste sfeer en kwaliteitsproducten 

maken het échte verschil!”

WA ARDETOEVOEGI NGEN

Ook voor waardetoevoegingen bent u 

bij Mark Top Tuinvormgeving aan het 

juiste adres. “Een vijverpartij of water-

val brengt leven in uw tuin en de juis-

te verlichting op de goede plek geeft 

een verrassende sfeerbeleving. Maar 

een veranda, zwembad of pergola kan 

ook door ons worden gerealiseerd”, 

vult Mark aan. 

KWALITEIT

Tuinaanleg bij Mark Top Tuinvorm-

geving staat voor één en al kwaliteit. 

Mark, bevlogen: “Om die kwaliteit te 

leveren, maken we gebruik van duur-

zame materialen en gaan we secuur 

te werk. Om u van een hoogwaardige 

tuin te voorzien, is kennis van zaken, 

goed gereedschap en een gezond 

arbeidsethos nodig. Die ultieme com-

binatie zorgt voor een tuin in topcon-

ditie, of het nu hoogzomer of diep in 

de herfst is. Ons resultaat is een tuin 

waar u jarenlang plezier van hebt!”

PERSOON LIJ K ONTWERP

Na een kennismakingsgesprek gaat 

Mark Top Tuinvormgeving aan de slag 

met het ontwerpen van uw tuin. Op 

korte termijn ontvangt u een ontwerp 

en bijpassende offerte. Na het vast-

stellen van het ontwerp en de offerte 

wordt de planning besproken. De 

schop kan de grond in… “We gaan iets 

moois maken” besluit Mark.
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info@marktop.nl

(06) 23 86 82 20

www.marktop.nl

DE TUIN ALS EEN
BEELDBEPALER 

Mark Top



EEN EXTRA KAMER
IN UW TUIN
In uw woning richt u alles 

helemaal in volgens uw wen-

sen, in de passende woonstijl.  

Al nagedacht over een extra 

kamer in uw tuin? Een stijl-

volle veranda? Of extra berg-

ruimte of een garage nodig? 

Van Middendorp Stijlvolle 

Houtbouw regelt het, tot in 

detail en op maat! 

Van Middendorp Stijlvolle Houtbouw 

is een jong, gedreven Barnevelds 

bedrijf. Eigenaar Diederick van Mid-

dendorp werkt met een klein en hecht 

team aan de mooiste houtprojecten. 

Wat is bijzonder als u in zee gaat met 

Van Middendorp? Vakmanschap en 

oog voor detail. Diederick: “Iedere 

klant is uniek, daarom houden wij het 

graag persoonlijk en leveren wij ook 

uniek, stijlvol maatwerk.”

MA ATWERK OPLOSSI NGEN

Diederick vervolgt zijn verhaal: “Wij 

kennen geen standaard bouwpakket-

ten. Dat betekent dat we voor iedere 

situatie een passende houtoplossing 

bieden. Of het nu gaat om een buiten-

kamer, een veranda of een schuur. Dit 

zorgt voor buitengewone resultaten 

voorzien van een strakke planning. Wij 

zetten uw buitenwensen graag om in 

werkelijkheid.”

VERSCH I LLEN

Als exclusieve houtbouwer maakt Van 

Middendorp de mooiste dingen van 

natuurlijke materialen. Wat denkt u 

van een buitenkamer? In zo’n kamer 

geniet u het hele jaar van uw tuin en 

het buitenleven, terwijl u gewoon 

binnen zit. Een andere mogelijkheid is 

een fijne veranda. Onder zo’n overkap-

ping zit u van het vroege voorjaar tot 

diep in het najaar buiten. Met een glas 

wijn, een barbecue of een spannend 

boek. Meer bergruimte nodig? “Wij 

bouwen ruime garages en schuren, 

soms ook in combinatie met een 

veranda of een buitenkamer”, aldus 

Diederick. 

UW PLAN 

Een passend stuk houtbouw nodig 

en al een indeling in gedachten? Of 

samen met een blanco papier een keer 

brainstormen over de mogelijkheden? 

Bel of mail Diederick! 

17

W
O

O
N

T
H

E
M

A
  

B
U

IT
E

N
LE

V
E

N

info@vanmiddendorphoutbouw.nl

(0342) 22 10 33

www.vanmiddendorphoutbouw.nl

Diederick van Middendorp



N I EUWBOUW EN ONTWI KKELI NG

VILLA 
THORBECKE 
Wonen met grandeur aan de 
Thorbeckelaan

De architectuur van dit unieke appartementencomplex 

straalt een klassieke exclusiviteit uit met name door 

de rietgedekte kappen, de kleurstelling en het hoog-

waardige materiaalgebruik. De locatie is bovendien erg 

gunstig, vlakbij het gezellige centrum van Barneveld. 

Bent u de nieuwe buurman of buurvrouw van  

Westeneng Makelaardij? Er zijn nog twee  

appartementen te koop. De bouw van de villa 

gaat binnenkort van start.

Bouwnummer 5: Bouwnummer 7:

Villa Thorbecke is een ontwikkeling van Kroon B.V.

NOG 2 BESCHIKBAAR 
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V I L L A

THORBECKE

LAANTJE  
THORBECKE
Vrijstaand wonen aan de 
Thorbeckelaan!

Twee prachtige bouwkavels op een markante locatie, 

nabij de uitvalswegen en het dorpscentrum, in de 

entree van Barneveld. Dit is dé mogelijkheid om uw 

droomwensen in vervulling te laten gaan. Op beide 

kavels mag een zeer ruime, vrijstaande woning met 

bijgebouw gerealiseerd worden.

€ 819.000  V.O.N. € 799.000  V.O.N.

TE KOOP

Kavel 1: Kavel 2:

€ 489.000  K.K. € 489.000  K.K.

  ca. 1.200 m2   ca. 1.000 m2



ONDER DE 
TOREN
Winkels en appartementen in 
het centrum van Barneveld

In het voormalige onderkomen van onder andere Villa 

Varia wordt momenteel hard gewerkt aan de realisatie 

van detailhandel en appartementen (met een parkeer-

garage). De komende tijd bereiden we het plan stap 

voor stap voor. 
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PREVIEW

Interesse?
Dit project is momenteel nog in ontwikkeling. 

Heeft u interesse? Bel of mail ons en wij  

brengen u op de hoogte zodra de verkoop van 

deze appartementen start. 

WESTENENG MAKELAARDIJ

Dit project met een dorps karakter op een 

fantastische locatie is een eigen ontwikkeling (in 

samenwerking met De Bunte Vastgoed). Hierbij 

komt onze ervaring op het gebied van wensen 

van kopers en zoekers optimaal tot z’n recht. 

DE HESSEN-
HOEVE
Twee half vrijstaande woningen aan 
de Hessenweg in Lunteren

Degenen die al in het buitengebied wonen zullen het 

beamen: de rust en de ruimte van buitenaf wonen 

geeft een gevoel van vrijheid en ongedwongenheid.  

Te midden van boerderijen en landerijen verrijst 

een hoeve met uitstraling. Laat uw woonidealen in 

vervulling gaan in één van de twee half vrijstaande 

woningen aan de Hessenweg in Lunteren. De hoeve is 

onder architectuur ontworpen en wordt gerealiseerd 

uit hoogwaardige materialen en systemen. U kunt uw 

woning geheel naar wens af laten werken of de  

afwerking in eigen beheer uit laten voeren.

TE KOOP

DE HESSENHOEVE
LUNTEREN



Van plan een nieuwbouw- 

woning zonder gasaansluiting 

te kopen? Of bent u binnen-

kort bezitter van een door-

leefd en wellicht zelfs monu-

mentaal pand, logischerwijs 

zonder warmtepomp? In 

beide gevallen heeft Kusk het 

antwoord: sfeer en comfort 

gaan hand in hand met een 

hout- of pelletkachel. 

Met een team van 14 gepassioneerde 

vakmensen is Kusk haarden & kachels 

een bekende naam in Barneveld en 

wijde omgeving. Sinds 2000 voorziet 

Kees van de Bunt met zijn team wo-

ningen van sfeer en warmte. 

Kusk levert hout- en gaskachels in 

allerlei soorten en maten, van uiteen-

lopende merken, waaronder het eigen 

label Buntfires. ‘Past niet’ is iets wat u 

niet snel zult horen bij deze specialist: 

naast een standaardassortiment 

levert Kusk uit haar eigen werkplaats 

maatwerk. Op bijna iedere plek in 

iedere woning is een verwarmings- 

optie te bedenken en uit te voeren. 

Kusk levert en installeert de kachels 

in uw woning, maar zorgt ook voor 

periodiek onderhoud, zodat u een 

langdurige relatie opbouwt met  

vertrouwen als sleutelwoord. 

PELLETKACH ELS 

Gasloos leven, het is een veel bespro-

ken onderwerp. Kees: “Veel nieuw-

bouwwijken hebben tegenwoordig 

geen gasaansluiting meer. Als je 

bij wilt verwarmen, kiezen mensen 

voor een traditionele houtkachel 

of een pelletkachel. Veel oudere 

woningen (van voor 2000) zijn nog 

niet van vloerverwarming voorzien 

en verwarmen dus door middel van 

hogetemperatuurverwarming zoals 

radiatoren. Als bewoners van dat 

soort huizen willen verduurzamen, 

is een pelletketel gecombineerd met 

een buffertank zeer aan te bevelen. De 

pelletketel brengt warmte in de tank, 

en de tank voorziet de woning (of het 

bedrijfspand) van warmte. Inmiddels 

hebben we ook de eerste bedrijfspan-

den voorzien van een pelletketel.” De 

pelletketel is tevens een ultieme ver-

vanging voor het prijzige propaangas.

TRADITION ELE HOUTKACH EL

Een traditionele houtkachel is de 

 oudste vorm van verwarmen. 

“Houtgestookte toestellen moeten 

weliswaar voldoen aan strenge  

Europese eisen, maar dat is geen  

probleem wanneer mensen kiezen 

voor de juiste kachel en gebruik 

maken van de juiste stooktechniek. 

In onze showroom aan de Van Zuijlen 

van Nieveltlaan staan uitsluitend 

kachels die al voldoen aan de nieuwe 

regelgeving voor 2022. Zo kopen onze 

klanten echt iets voor de toekomst!”

ALLES ON DER ÉÉN DAK

Kusk heeft alles onder één dak: 

verkoop, werkvoorbereiding en eigen 

gecertificeerde monteurs. Vanuit 

deze opzet staat het bedienen van de 

klant centraal; van A tot Z. Dit begint 

bij advies in de showroom en eindigt 

bij aftersales en alles wat daartussen 

zit. Overtuig uzelf en bezoek onze 

showroom. De koffie staat klaar!
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Van Zuijlen v. Nieveltlaan 83

3771 AB  Barneveld

info@kusk.nl

(0342) 42 11 15

www.kusk.nl

VERANTWOORD
HOUTSTOKEN
HET KAN ÉCHT! 

Kees van de Bunt



Wordt het de eerste keer dat u uw woning in de verkoop wilt  

brengen? U wilt uw woning natuurlijk voor de beste prijs  

verkopen en het liefst ook zo snel mogelijk. Maar een woning in de  

verkoop zetten, doet u niet elke dag. Daarom is het fijn om te weten 

waar u aan toe bent. We zetten het even op een rijtje.
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 EERSTE GESPREK 

Tijdens het eerste, vrijblijvende gesprek 

willen wij u en uw woning graag 

leren kennen. We geven u meteen een 

inschatting van de waarde van uw 

woning én adviseren u over de hoogte 

van de vraagprijs. Ook nemen we de 

verkoopstrategie door. 

 

 PRESENTATIE 

Om ervoor te zorgen dat uw woning 

professioneel en aantrekkelijk 

gepresenteerd wordt, komt er een 

woningfotograaf langs en laten we 

plattegronden maken. Een van onze 

secretaresses komt, samen met de 

makelaar, uw woning opnemen. U 

ontvangt een verkoopmap met onze 

werkwijze.

 WONINGMATCH

Uw woning wordt eerst gematcht 

met de woningzoekers die bij ons 

ingeschreven zijn op Woningmatch. 

Dit gebeurt ruim voor plaatsing op 

Funda. Wordt de woning niet verkocht 

via Woningmatch? Dan presenteren 

wij uw woning op onze eigen website, 

funda.nl én adverteren we in de krant 

en op Facebook.

 BEZICHTIGING

Als zich potentiële kopers melden 

begeleiden wij de kijkers persoonlijk 

tijdens een bezichtiging. Na afloop 

krijgt u verslag van het verloop van 

de bezichtiging. Komt het tot een bie-

ding, dan behartigen wij uw belangen 

in de onderhandeling en geven wij u 

een eerlijk en onderbouwd advies.

 VERKOOP

Komt er overeenstemming over de 

prijs en de voorwaarden, dan stellen 

wij een koopovereenkomst op. We 

bespreken deze met u en de koper en 

maken een afspraak op ons kantoor, 

voor de ondertekening. 

 OVERDRACHT

We controleren de notariële stukken 

en inspecteren samen met u en de 

toekomstige bewoners nog één keer de 

woning en nemen de meterstanden op. 

Klaar voor de overdracht bij de notaris! 

ZO WERKEN WIJ

WESTENENG MAKELAARDIJ

Zo verkoopt u 
uw woning met 

Westeneng! 

Suzanne

Wilt u meer weten over onze 

werkwijze of heeft u een  

andere vraag? Laat het weten! 

WIJ REAGEREN
ALTIJD SNEL!

Stuur gewoon een Whatsapp 

bericht en wij helpen u direct.  

Ook op zaterdag kunt u  

rekenen op een reactie! 

Pauline

  (06) 576 09 941



Een goede nachtrust is van groot belang, dat weten we alle-

maal. Echt uitgerust ontwaken betekent slapen in de juiste 

houding mét de benodigde vorming én steun. Bij Rhetap Slapen 

gaan ze niet voor het duurste of goedkoopste bed, maar voor 

het juiste bed. Passend bij u als persoon, bij uw slaapgewoon-

tes, gewicht en nog veel meer. 

therapeut lopen en overdag een goede 

houding hebben, kan er blijvend 

sprake zijn van lichamelijk ongemak. 

Dit ligt vaak aan de slaaphouding. Bij 

het adviseren houden we rekening 

met uw lichaamsbouw, gewicht en 

uw persoonlijke voorkeuren.” Door 

alles in kaart te brengen raadt Rhetap 

u de beste combinatie van boxspring, 

matras en topper aan. Daarbij mag 

natuurlijk passend bedtextiel niet 

ontbreken.

HYPNOS

Kwaliteitsproducten zijn onlosma-

kelijk aan Rhetap Slapen verbonden. 

Dat is terug te zien in de merken die 

de slaapspecialist voert. Merken als 

Avek, Mahoton, Tempur en Hypnos 

zijn in de showroom te vinden. “Het 

feit dat we boxsprings van Hypnos 

kunnen adviseren is voor ons een hele 

eer. Het van oorsprong Engelse merk 

maakt met behulp van uitsluitend 

natuurlijke materialen prachtige bed-

den. Matrassen kunnen, wanneer ze 

aan vervanging toe zijn, opgehaald en 

volledig gerecycled worden. Het merk 

weet exact hoeveel CO2 men jaarlijks 

uitstoot en dat wordt gecompenseerd 

met het planten van bomen. Achter 

alles wat ze bij Hypnos doen zit een 

gedachte, ze nemen hun maatschap-

pelijke verantwoordelijkheid heel 

serieus”, vertelt Rob. 

KREAMAT

Rhetap Slapen is ook dealer van 

Kreamat. De boxsprings van dit 

merk met meer dan 50 persoonlijke 

slaapcombinaties ter ondersteuning 

van schouder, lende en heup zijn een 

uniek concept in de sector. 

Rhetap Slapen is hét adres om uw 

slaapkamer nieuw leven in te blazen! 

Aan de Amersfoortsestraat kunt u 

terecht voor alles rondom de inrich-

ting van uw slaapkamer: matrassen, 

hoofdkussens, toppers, bedtextiel, 

maar ook kasten op maat, wandbekle-

ding en vloeren. Plender: “Wij bieden 

goede garanties, optimale service en 

een zeer gunstige prijs-kwaliteitver-

houding.”

UITGERUST WAKKER WORDEN
IN EEN BED VAN RHETAP SLAPEN

Rhetap opende in 2019 een slaap-

showroom aan de Amersfoortsestraat 

in Barneveld. In dat pand was Rhetap 

al gevestigd, maar destijds alleen 

met vloer- en raambekleding. De 

showroomuitbreiding geeft direct 

bij binnenkomst al een beeld van het 

uitgebreide assortiment. Prachtige 

bedden en boxsprings nodigen uit om 

even te testen. Rob Plender, verkoop-

adviseur bij Rhetap Slapen: “En dat is 

wat wij ook het liefste zien. Een bed 

koop je niet in een half uur, daar moet 

je de tijd voor nemen. Ik zeg altijd: 

‘Kom op het tijdstip waarop u op uw 

fitst bent’. Als iemand moe is, ligt 

ieder bed namelijk heerlijk. Door goed 

uitgerust te testen, beleef je als klant 

het bed en het matras het beste.”

Is uw bed aan vervanging toe? Of is er 

sprake van lichamelijke ongemakken 

zoals nek- en rugklachten? “Ondanks 

dat mensen soms jaren bij een fysio-
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Amersfoortsestraat 35

3772 CG  Barneveld

verkoop@rhetap.nl

(0342) 47 02 55

www.rhetapslapen.nl

Rob Plender
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VERKOCHT

VOORTHUIZEN
 Rembrandtstraat 18

BARNEVELD
 Wildenborg 66

VERKOCHT

VERKOCHT O.V.

€ 319.000  K.K.

€ 459.000  K.K.

  309 m2      124 m2

  611 m2      152 m2

BARNEVELD
 Kraaikoplaan 46

VERKOCHT O.V.

 via

€ 325.000  K.K.   135 m2      137 m2

BARNEVELD
 Wildenborg 48

VERKOCHT O.V.

€ 598.000  K.K.   755 m2      226 m2

BARNEVELD
 De Heus Plein 96

€ 398.000  K.K.      115 m2

KOOTWIJKERBROEK
 Essenerweg 172

TERSCHUUR
 Eendrachtstraat 3

VERKOCHT O.V.VERKOCHT O.V.

VERKOCHT O.V.

€ 420.000  K.K.

€ 649.000  K.K.

  1065 m2      70 m2

  795 m2      156 m2

KOOTWIJKERBROEK
 De Wiek 24

LUNTEREN
 Koudhoornweg 8A

VERKOCHT O.V.

€ 449.000  K.K.

€ 798.000  K.K.

  254 m2      162 m2

  1960 m2      220 m2

UW WONING 
VERKOPEN MET 

WESTENENG? 
Maak een afspraak en één van onze 
makelaars komt graag bij u langs.

WESTENENG MAKELAARDIJ

10,0

9,5

Verkoper:

  Korenbloemstraat 15

Verkoper:

  Stellingmolenstraat 1

“

“

Wij zijn super blij dat we 
ons huis succesvol, goed én 
snel verkocht hebben via 
Westeneng Makelaardij.

Toen het bod gedaan 
werd, heeft de makelaar 

op een deskundige 
manier geadviseerd.

VERKOCHT



De gemeente Barneveld is 

een goede regio om zaken te 

doen. Centraal gelegen in 

Nederland en met een 

bevolking die gewend is om 

de handen uit de mouwen te 

steken. Als bedrijfsmakelaars 

verbinden wij ondernemers 

met ruimte om te  

ondernemen.  

SPECIALISTEN IN 
BEDRIJFSMAKELAARDIJ

24

BOG

Wat gaat er vooraf aan een bedrijfs-

verhuizing? Welke ontwikkelingen op 

de Barneveldse markt zijn van belang 

voor zakelijk vastgoed? Westeneng Be-

drijfsmakelaardij houdt zich bezig met 

bedrijfspanden, bedrijfsgrond, winkels 

en kantoren. We leggen daarbij voort-

durend verbindingen tussen kopers en 

verkopers of huurders en verhuurders. 

Onze insteek is een optimale match 

voor beide partijen.

“Onze insteek: een 
optimale match tussen 
kopers en verkopers of 
huurders en verhuurders”

VASTGOEDADVI ES

Vooraf doen wij gedegen onderzoek 

naar bijvoorbeeld uitbreidingsmoge-

lijkheden. Ook adviseren wij u of u 

beter kunt huren of kopen. Wij bieden 

toegevoegde waarde vanuit onze ja-

renlange ervaring, een groot netwerk 

en relevante ingangen bij juristen, 

overheidsinstanties, accountants en 

andere specialisten. 

Heeft u als ondernemer plannen 

om te verhuizen? Neem dan in het 

beginstadium contact met ons op. Be-

drijfsplannen en wensen van andere 

ondernemers zijn vaak bij ons bekend 

waardoor wij volledig op de hoogte 

zijn als het gaat om locaties die op ter-

mijn beschikbaar komen. Samen gaan 

we op zoek naar de perfecte match!

Martijn

Bent u op zoek naar ruimte 

voor uw bedrijf? Onze vast-

goedspecialisten denken graag 

met u mee! Bel 06-20598722 

om een afspraak te maken. 

Heleen
Martijn

Ellen

Margriet
n

o

u

u

BEDRIJFSONROERENDGOED

secretaresse

secretaresse

bedrijfsmakelaar/
taxateur

bedrijfsmakelaar/
taxateur
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BOG  REFERENTI E EN TRANSACTI ES

Ronald en Ton van de Bunt zijn samen eigenaar van 

Van de Bunt Projecten B.V. in Ede. De focus ligt binnen 

dit bedrijf op projectontwikkeling. Ronald: “Wij kopen 

industriegrond die geschikt is voor de bestemming 

bedrijfsverzamelgebouwen. Op deze grond gaan wij 

vervolgens een plan ontwikkelen voor een bedrijfsverza-

melgebouw.” 

“Zodra een plan volledig is uitgewerkt is het klaar voor 

de verkoop en dragen wij de verkoop over aan een 

makelaar. In dat kader hebben wij al vaker zaken met 

Westeneng Makelaardij gedaan in de persoon van 

Martijn Cluistra.”

Ronald vervolgt: “Ik ken Martijn Cluistra al jaren. Hij is 

een man die doet wat hij zegt, is vakbekwaam en enorm 

enthousiast in zijn werk. Daarbij werkt het hele team 

zeer professioneel wat goed aansluit bij onze bedrijfs-

filosofie.”

AMBASSADEU RS

Terugkijkend op de verkoop van het laatste project  

vertelt Van de Bunt: “Martijn heeft binnen een zeer  

korte tijd alle units verkocht in het project. Dit is natuur-

lijk heel erg fijn, want daar doe je het voor. Wij hebben 

nu een tweede project in Nijkerk en ook dit hebben wij 

in opdracht gegeven aan Martijn.” Lachend: “Dus het 

is geen vraag of wij ambassadeurs zijn van Westeneng 

Makelaardij.”

WEKEROM
 Lage Valkseweg 26F

VOORTHUIZEN
 Rijksweg 77

BARNEVELD
 Harselaarseweg 36

VERKOCHT VERHUURDVERHUURD

    1.735 m2   421 m2             930 m2

Ton en Ronald van de Bunt:

“Het enthousiasme en de  
professionaliteit van Westeneng 
Makelaardij sluit goed aan bij 
onze bedrijfsfilosofie”

RUIMTE VOOR VERDERE GROEI

WESTENENG BEDRIJFSMAKELAARDIJ

Bedrijfscomplex Autoverkooplocatie Woon-/zorglocatie



Een bedrijfshypotheek is fei-

telijk gezien een zakelijke le-

ning die is afgestemd op het 

kopen of verbouwen van een 

bedrijfspand met gemiddeld 

een looptijd van zo’n 20 jaar.

schakelen.” Heeft u plannen met uw 

bedrijf? Wilt u de mogelijkheden 

die er zijn de revue laten passeren? 

Welkom!

DUU RZAME I NVESTERI NGEN

Als het gaat om duurzame investe-

ringen hanteert de Rabobank vaak 

de zogenoemde Rabo Groen Lening 

of Lease. Niek: “Voor lease volstaat 

enkel een factuur van bijvoorbeeld 

zonnepanelen. Binnen een dag geven 

wij duidelijkheid aan onze klant. Een 

bijkomend voordeel is dat de klant 

geen eigen geld hoeft in te brengen en 

ook de btw kan meegefinancierd wor-

den. Als een klant een zakelijke lening 

nodig heeft dan doorlopen we samen 

een aantal stappen (zie tekstkader 

hiernaast). Bij duurzame investe-

ringen kunnen wij (na goedkeuring 

RVO) een groenkorting verlenen op de 

rente.”

 

ZAKELIJ K EN PRIVÉ 

Ook voor combinatietrajecten is de 

Rabobank een geschikte partij omdat 

wij alles onder een dak hebben. “Wij 

werken in een dealteam nauw samen 

en stemmen alles goed af zodat we u 

kunnen adviseren over zowel de za-

kelijke financiering als de particuliere 

woonhuisfinanciering in één gesprek. 

Wel zo gemakkelijk toch?  Bovendien 

geniet de klant dan van een sterk 

gecombineerd tarief.“

SPARREN

Bent u een ondernemer met kleine 

of grote investeringsplannen? Het is 

altijd prettig om eerst even met een 

adviseur te sparren over de mogelijk-

heden, voordat de aanvraag gestart 

wordt. “Dat kan telefonisch, fysiek of 

via een videogesprek.”

Niek Schlief is accountmanager MKB 

bij Rabobank Gelderse Vallei en legt 

uit: “De looptijd van een hypotheek 

hangt deels af van de mate waarin je 

de investering kunt afschrijven. Als 

financiële partner denken wij graag 

met onze zakelijke klanten mee om 

tot passende financiële oplossingen 

te komen. Ik hanteer korte lijnen met 

mijn klanten, zodat we snel kunnen 
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Torenplein 2

3772 CX  Barneveld

niek.schlief@rabobank.nl

(0342) 34 22 00

(06) 53 81 34 43 (Niek)

www.rabobank.nl

Brochure 
Rabo Zelf Beleggen

Brochure 
Rabo Zelf Beleggen

RABOBANK GELDERSE VALLEI

OOG VOOR
ONDERNEMERS

Hoe vraag ik  
een zakelijke  
financiering aan?

Vraag in vier stappen een zakelij-

ke financiering aan bij de Rabo-

bank. Voordat u begint: verzamel 

deze gegevens en documenten:

• Jaarcijfers

• Prognose

• Aangifte inkomstenbelasting

Stap 1. Bereid uw plan goed voor

Uw financieringsaanvraag begint 

met het opstellen van een goed 

plan. Hierin beschrijft u het be-

drijf, uw rol als ondernemer en de 

financiële situatie. Als u in deze 

fase met iemand van de bank wilt 

sparren, neem dan gerust contact 

met mij op of met één van mijn 

collega’s. We helpen u graag.

Stap 2. Vul de online aanvraag in

Heeft u het plan opgesteld en 

heeft u alle benodigde gegevens 

bij de hand? Dan bent u klaar 

om de online financieringsaan-

vraag te starten. Als u goed bent 

voorbereid, duurt deze aanvraag 

ongeveer twintig minuten.

Stap 3. Licht uw plan toe in een  

persoonlijk gesprek

Na ontvangst van de aanvraag 

neem ik of één van mijn colle-

ga’s contact met u op om uw 

aanvraag door te nemen en 

een adviesgesprek te plannen.

Stap 4. Teken de offerte en ga 

aan de slag

Groen licht gekregen voor de 

financiering? Dan ontvangt u 

binnen twee werkdagen een 

offerte. Lees de voorwaarden 

goed door, zodat u weet waar 

u aan toe bent. Na onderteke-

ning kunt u vaak al binnen twee 

werkdagen gebruikmaken van de 

financiering.
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TE HUUR

NIJKERK
 Smitspol 15C tot 15Z

Vanaf € 975  per maand, excl. BTW
  Van 135 m² tot 194 m²

(BVO, begane grond + verdieping)
*excl. servicekosten

Voor diverse kopers van De Smit project 1 mogen wij 9 

verschillende types bedrijfsunits verhuren. Wilt u een 

hoekunit? Een unit met een hele of halve verdiepings-

vloer? Volledige afgebouwd? Voorkeur voor eigen afgeslo-

ten buitenterrein? Het is allemaal mogelijk. De units zijn 

gelegen in twee bijzondere bedrijfsverzamelgebouwen, op 

een prachtige locatie dichtbij de snelweg A28. Kenmerken: 

gasloos en hoge isolatiewaarden, snelle glasvezelverbin-

ding, een royaal buitenterrein met brede rijpaden, veel 

parkeergelegenheid en gave architectuur. 

TE HUUR

BARNEVELD
 Koningsbergenweg 6-03

€ 55 per m2/jaar, excl. BTW
  400 m2          

Splinternieuwe bedrijfsunit op Harselaar-Zuid. Huurprijs 

is inclusief basis afbouw: meterkast, verlichting, stop-

contacten en wc. Verdere afbouw is bespreekbaar. Ruime 

sparing in verdiepingsvloer aanwezig voor bijvoorbeeld 

goederenlift. Vrije hoogte van maar liefst 4,75 meter. Bij 

het gehuurde behoren 3 eigen parkeerplaatsen, waarvan 2 

direct voor het gebouw. 

TE KOOP

BARNEVELD
 Energieweg 30A

€ 949.000  K.K.   846 m2          228 m2

In 2010 is op Harselaar-Oost dit opvallende bedrijfs-

gebouw nieuw gebouwd. Met een vrije hoogte van ca. 

13 meter, zwaar uitgevoerde constructie en vloeren, 2 

kraanbanen en een overheaddeur van 8 x 8 meter is het 

woord uniek zeker op zijn plaats. Onder andere voorzien 

van ruim 190 zonnepanelen, een spuitcabine en nette 

kantoorruimten. 

TE HUUR

BARNEVELD
 Wencopperweg 20A

€ 49  per m2/jaar, excl. BTW
  3.159 m2          

Naast bedrijventerrein de Harselaar gelegen bieden wij 

u een vrijstaand bedrijfsgebouw aan (hoogte 8,8 meter). 

Deze ruime hal is voorzien van 2 laaddocks, meerdere 

overheaddeuren, wasruimte, werkplaats (met werkplaats-

kantoor), wasplaats en een verdiepingsvloer met twee 

kantoorruimtes. Kortom: een compleet en goed onderhou-

den gebouw met goede ontsluitingsmogelijkheden, goede 

manoeuvreruimte en optioneel een royaal buitenterrein.

WESTENENG BEDRIJFSMAKELAARDIJ

BOG  A AN BOD

(Verdeeld over 2 bouwlagen)

(incl. verdiepingsvloeren)

    DEELHUUR BESPREEKBAAR!



HARTELIJK WELKOM! 

THORBECKELAAN 18, BARNEVELD
BEL

(0342) 415 589
  WHATSAPP

(06) 5760 9941

WWW.WESTENENG-MAKELAARDIJ.NL

9,3Wat onze
klanten 
vinden:

Kies voor Woningmatch en ontvang een

Een optimale presentatie van uw woning op Woningmatch 

of Funda zit ‘m in de kleine dingen. Een woningstyliste helpt 

u, voordat de fotograaf langskomt, bij het overbrengen van 

de juiste sfeer. Vraag voor 31 oktober 2020 een waarde-

bepaling aan via www.woningmatch.nl/waardebepaling, 

breng uw woning bij ons in de verkoop en u ontvangt een 

gratis verkoopstyling van een ervaren styliste. 

Deze actie geldt alleen voor waardebepalingen die tussen 

17 september en 31 oktober 2020 via www.woningmatch.

nl/waardebepaling worden aangevraagd. Om te profite-

ren van de verkoopstyling moet de woning in 2020 in de 

verkoop worden gebracht bij Woningmatch/Westeneng       

Makelaardij.

GRATIS
VERKOOP
STYLING

MartijnMathildaHeleen
Pauline

Ellen MargrietSuzanne
Maartine

HenkJanLaurens
n

n
n

o
o


