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HENK WESTENENG

WIJZE
LESSEN
VAN OPA
A

ls je wat wilde weten, liep je even

Hij en natuurlijk ook mijn vader Jan gaven mij en mijn

naar opa. Zo noemde iedereen

zwager Martijn Cluistra de mogelijkheid te groeien binnen

binnen ons kantoor mijn grootvader,

ons familiebedrijf. Martijn als bedrijfsmakelaar en lettervreter en ik als dealmaker en netwerker. Opa zei altijd: ‘Heb

Henk Westeneng senior. Dertien jaar

aandacht voor mensen, dat voelen ze. En doe op een eerlijke

lang werkten we met drie generaties

en transparante manier je werk.’ Wijze lessen! Een praktisch

Westeneng iedere dag met veel plezier

leermoment voor mij was tijdens een taxatie, die ik samen
met opa zou doen. Ik reed bij de te taxeren woning direct de

en oprechte aandacht voor onze klanten:

oprit op. Opa floot me terug en zei: ‘Rijd altijd even een rond-

Henk senior, Jan en ik (Henk junior). Opa

je, neem de straat en de omgeving in je op.’ Ook die tip komt

is overleden, maar ik denk nog regelmatig aan hem terug.

nog steeds goed van pas.
HANDEL
Ik houd van de handel. Het maken van combinaties, het
koppelen van mensen aan woningen blijft écht iets bijzonders. Daar ga ik letterlijk en figuurlijk harder van lopen,
je bent voor klanten een sparringpartner in een emotioneel
proces. Kennis, expertise en geestdrift zijn daarom onmisbaar.
Dat levert een deal op zonder zorgen. Want: hoe ingewikkeld
de vragen ook zijn, binnen ons familiebedrijf weet er altijd
iemand een passend antwoord. En over die kracht van een
familiebedrijf is veel meer te lezen in deze prachtige tweede
editie van ons magazine!

Henk jr.
WESTENENG MAKELAARDIJ

Henk sr.
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WERKEN VANUIT

RUST EN
EENVOUD
Wie Lodder Keukens zegt,

deed de creatieve kant en verkocht de

komt in aanraking met een

keukens, zijn broer plaatste ze. Samen

familiebedrijf pur sang.
Inmiddels is de tweede

bouwden ze Lodder op, totdat later
Rens eruit stapte als aandeelhouder.
Hij bleef Lodder trouw en werkt tot op

generatie Lodder aan zet, in

de dag van vandaag in loondienst. De

2019 nam Gerrit Lodder het

oudste broer van Arjan, Gijs, heeft ook

bedrijf over van zijn vader.
WO ON TH EMA M A AT WE R K I NTE R I E U R S

Familiebedrijf

een lange tijd bij ons gewerkt, hij ging
echter om gezondheidsredenen met
vervroegd pensioen. In 2019 heb ik het

kan’. Hoe dat komt? Gerrit legt dat uit:

Gerrit: “Onze kracht zit ‘m al sinds

stokje overgenomen van mijn vader.

“Wij hebben alles in eigen beheer. Veel

1994 in maatwerk keukens. We kun-

Mijn jongste broer behoort ook tot de

klanten komen hier blanco binnen.

nen alles maken en afwerken zoals de

personeelsleden, hij maakt de tech-

Vervolgens maken wij een eerste

klant dat wil, omdat we alles in eigen

nische tekeningen van onze projecten.

ontwerp, met daarbij allerlei adviezen

beheer hebben. We ontwerpen niet

En mijn vader? Die houdt zich nog 2,5

en ideeën over ontwerp, materialen

alleen keukens, maar we realiseren ook

dag in de week bezig met de verkoop.

en apparatuur. Na overeenstemming

hoogwaardige kastenwanden en zelfs

Als familie, maar natuurlijk ook met

wordt het project overgedragen aan

complete interieurs.”

het hele team, werken we met plezier

de technische afdeling, die de uitvoe-

en passie aan ieder project. Daar ben ik

ring voor haar rekening neemt. Tot in

best trots op!”

de kleinste details wordt alles uit-

Arjan Lodder begon, samen met zijn

gewerkt en gemaakt, in ons eigen

broer Rens, in 1994 Lodder Keukens.
Zijn vrouw was administratief betrok-

AL L E S K AN

pand. Vervolgens monteren en instal-

ken bij het bedrijf. Gerrit: “Mijn vader

Lodder Keukens is hetzelfde als ‘alles

leren we de keuken, kastenwand of
het complete interieur op locatie.”
E I N D R E SU LTA AT
Het eindresultaat is áltijd een maatwerkproduct geheel naar smaak en
stijl. Lodder werkt met hoogwaardige
materialen en hanteert een heel eigen
ontwerpstijl. “In combinatie met de
trends van vandaag krijgt een keuken
of interieur een eigen touch. Denk aan

Anthonie Fokkerstraat 16

gebruik van materialen zoals exclu-

3772 MR Barneveld

sieve marmers en metalen, zoals rosé

info@lodderkeukens.nl

brons, messing en blauwstaal. Ook zie

(0342) 42 2370

je donkere houtkleuren met speciale

www.lodderkeukens.nl

profileringen. We werken vanuit het
principe van rust en eenvoud, wat
past in allerlei woonstijlen. Ons doel is
het mooiste eindresultaat”, zo besluit
Gerrit het verhaal over familiebedrijf
Lodder.
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I N G ESPR EK MET M AKEL A AR L AU R E N S SN EL

LAURENS SNEL:
MAKELAAR MET EEN
LUISTEREND OOR
Hij bemande in het verleden op verzoek van Martijn
Cluistra tot twee keer toe woningen tijdens de Open
Huizen Dag, terwijl hij elders werkte. Maar dat niet
alleen… Laurens verkocht ze ook meteen.

Laurens is verantwoordelijk voor het
beheer en de verhuur van 39 woningen
in Dompselaerstate (zie foto hierboven)

“Na een open gesprek was het voor
mij duidelijk: dit is de baan die me op
het lijf is geschreven. En zo startte ik
bij Westeneng Makelaardij en mag
ik mezelf nu kandidaat-makelaar

Als je écht luistert, kom je
veel meer te weten over de
klant zelf

noemen.”
BARBECUES
Laurens kijkt even weg: “Ja, ik zit er
alweer zes jaar! Als je het goed naar

enthousiast: “Mijn verantwoordelijk-

geen type om de hele dag op kantoor

je zin hebt, lijkt het dubbel zo hard te

heid binnen Westeneng Makelaardij

te zitten en dat hoeft niet.”

gaan. Het verkopen zit in m’n genen.

ligt voornamelijk bij woningen.
Vertrouwen in elkaar is noodzakelijk

Als ‘jong broekie’ van zeventien verkocht ik barbecues en tuinmeubilair

Concreet betekent het dat ik de

in de woningverkoop, daar is Laurens

bij Intratuin en later gaf ik leiding aan

verkoopgesprekken doe, verzorg ik be-

na zes jaar wel achter: “Dat probeer

dit team. Het leukste aan verkopen?

zichtigingen en heb de huurwoningen

ik niet alleen uit te stralen, maar ook

Het contact met mensen en goed luis-

in mijn portefeuille. Ook ondersteun

te geven. Op basis daarvan boek je de

teren. Want als je écht luistert, kom je

ik Martijn bij verhuur of verkoop van

beste resultaten, met aan alle kanten

veel meer te weten over de klant en

bedrijfspanden. Al met al een veelzij-

tevreden partijen. En daar doe ik het

zijn of haar diepere wensen.” Laurens,

dige baan. Gelukkig maar, want ik ben

voor!”

WESTENENG MAKELAARDIJ
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U ITGELIC HTE O BJ ECTE N

TE KOOP

Wonen met ruimte en rust
direct nabij het bosgebied
van de Veluwe!
Bijzondere kans! Wilt u wonen op een mooie locatie
in het buitengebied en op korte afstand van de uitgestrekte bossen? Dan bent u hier op het juiste adres.
Deze vrijstaande woonboerderij ligt verscholen achter
een groene oase en heeft een weids uitzicht over de
weilanden. Hier ervaart u het echte buitenleven terwijl
alle dagelijkse voorzieningen op korte afstand bereikbaar zijn en binnen 5 minuten bent u op de snelweg.
Deze woonboerderij biedt ruime mogelijkheden voor
verschillende doeleinden. Bijvoorbeeld voor: een professionele paardenhouderij met een nog te realiseren
binnenrijhal, een kantoor aan huis, een zzp’er, het
hobbymatig houden van dieren, etc.
Verkoper aan het woord: "Welgelegenweg 5 is
voor ons een plek waar natuur en wooncomfort
samenkomen. Waar wij dagelijks van genieten.”

STROE
Welgelegenweg 5

TE KOOP

€ 1.225.000

K.K.

30.000 m2

175 m2

Prachtige, zeer ruime,
vrijstaande woning op
centrale locatie!
Woorden schieten te kort om deze prachtige,
vrijstaande woning te beschrijven. Bij deze woning
zijn de mogelijkheden eindeloos. Zo kunt u hier uw
eigen kantoor, horecaonderneming of winkelruimte
realiseren. Dit alles op een zeer centrale locatie. Wij
heten u van harte welkom bij deze schitterende villa!
Verkoper aan het woord: “Charmant herenhuis
in het midden van de Veluwe. Of je er nu wilt
wonen, een winkel of kantoor wilt houden
(of combinatie hiervan), alles kan!”

VOORTHUIZEN
Hoofdstraat 185
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€ 1.295.000

K.K.

497 m2

648 m2

R E PO RTAG E

FAMILIEBEDRIJF VAN DER ZWAN VASTGOED B.V.:

“BLIND
VERTROUWEN”
“Er is niets leuker dan met elkaar bij projecten
langs te gaan, te beoordelen en te kijken of
we het kopen.” Aan het woord is Henk van der
Zwan, een van de drie eigenaren van Van der
Zwan Vastgoed B.V.

De mensen werken hard en hebben een goede moraal, ook
qua betalingen. Mijn vader begon het bedrijf in de jaren
zeventig, waarna ik er in 1993 bij kwam. In 2007 stapte ook
mijn zwager in, en we hebben het heel goed met elkaar. Een
echt familiebedrijf!”
MOOIE PORTEFEUILLE
Het kleine team van Van der Zwan beheert een mooie
portefeuille met vastgoed: “Wij verkopen woningen die uit

F

amiliebedrijf Van der Zwan Vastgoed B.V. is een handel-

de verhuur komen, beleggen in winkelpanden of kantoren

en beleggingsmaatschappij in onroerend goed. En

en ontwikkelen op allerlei plekken woningen. Zo hebben

daarvoor werken ze al jarenlang samen met Westeneng

we recent de Jan van Schaffelaarstraat 55 getransformeerd

Makelaardij. Henk: “We delen dezelfde normen en waarden

tot een mooi woningcomplex met zeer betaalbare

en vertrouwen elkaar blind.” Henk vertelt enthousiast:

woningen voor de starters. Mooi om te doen is ook het

“Wij zijn gespecialiseerd in het grootschalig opkopen van

transformeren van gedateerde woningen naar moderne,

verhuurde woningcomplexen door heel Nederland. In Bar-

eigentijdse objecten met een nieuwe indeling, badkamer

neveld hebben we best veel woningen, iets wat goed bevalt.

of keuken. Je weet vaak niet wat je ziet!”

Van links naar rechts: Henk van der Zwan, Henk van der Zwan sr.
en schoonzoon/zwager Wouter Baan.

WESTENENG MAKELAARDIJ
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INTRATUIN BARNEVELD

Familrijiefbed

ELK SEIZOEN
IN BEWEGING

klantenservice@barneveld.
intratuin.nl
(0342) 405 040
www.intratuin.nl

Opgegroeid met Intratuin en uit-

hebben. Dat krijg je bijvoorbeeld door

zijn enkele jaren geleden in

eindelijk erin gerold. “Zo kan je het

fijn buitenmeubilair in een veranda,

wel stellen”, beaamt Tom lachend.

gecombineerd met een keramische

“Ik heb altijd de ambitie gehad om

barbecue. Alle ingrediënten voor aan-

getreden. Ton Uljee: “En

iets met mijn broer te doen, maar dat

genaam buiten tafelen zijn aanwezig!

daar merken onze klanten

het Intratuin Barneveld zou worden,

Binnen zie je dat mensen steeds meer

hadden we niet kunnen denken. Het is

kiezen voor groot groen. Prachtige,

geweldig om binnen zo’n dynamische

grote kamerplanten trekken de aan-

tuincentrum is nog altijd wat

tak van sport werkzaam te zijn. Als

dacht in steeds meer woonkamers.”

het was. Een plek vol inspira-

Intratuin Barneveld zijn we elk seizoen

helemaal niets van, want ons

tie voor interieur- en tuinlief-

flink in beweging. Fantastisch!”

M E NSE L IJ K E VOR M E N
Een ander opvallend verschijnsel

hebbers, volop in beweging

TU I N ALS VE R L E NGSTU K

binnen een onpersoonlijke en veelal

en up to date als het gaat om

Op de vraag welke trends Tom

gedigitaliseerde leefwereld zijn de

signaleert, reageert hij direct: “Wat je

menselijke aspecten die verwerkt zijn

duidelijk ziet, is dat de grens tussen

in woontrends. “Wat je op dit moment

buiten en binnen vervaagd. De tuin is

veel ziet, zijn producten in de vorm

min of meer een verlengstuk van de

van mensfiguurtjes. Het persoonlijke,

woonkamer geworden en dat betekent

zachte van fysiek contact komt terug

dat we daar ook veel comfort willen

in het interieur.”

trends en ontwikkelingen.”

WO O N TH E MA B U ITENTR E N D S

3772 MV Barneveld

De broers Tom en Lukas Uljee
de voetsporen van hun vader
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Burgemeester Aschofflaan 1

B E L EEF I NTR ATU I N!
Intratuin Barneveld blijft ook in de toekomst een tuincentrum waarin beleving centraal staat. Tom: “We kunnen om die reden dan ook niet wachten om
mensen in de winkel te inspireren en weer workshops te geven, zodat ze ook
thuis samen met familie en vrienden kunnen genieten van het goede buitenleven! Want onze kennis en ervaring delen we graag met onze klanten.”

I N G ESPR EK MET ASSI STE NT-M AKEL A ARS M ATH I L DA E N PAU L I N E

MATHILDA EN PAULINE

Assistentmakelaars
met oog voor het
totale traject

M

athilda Deij en Pauline Kok zijn enkele jaren
geleden gestart als managementassistente bij

Westeneng Makelaardij, maar inmiddels doorgegroeid
tot assistent-makelaar. “De papieren hiervoor hebben
we in onze avonduren gehaald, zo’n anderhalf jaar
lang studeren. Hard werken, maar we hebben er geen
seconde spijt van gehad”, zo stellen ze vast.

Het werk als assistent-makelaar is zeer divers. Mathilda:
“Je bent het gezicht van het makelaarskantoor voor klanten
en relaties, een regelaar achter de schermen, je bereidt contracten en taxatierapporten voor en soms verzorgen we een

De betrokkenheid binnen ons team
geven we door aan onze klanten, nu
en in de toekomst!

complete bezichtiging.” Lachend voegt Pauline eraan toe dat
zoiets wel spannend is. “Je bent op zo’n moment een vraag-

woningen opnemen en er later telefonisch informatie over

baak voor potentiële kopers. Zij staan voor een belangrijk

wordt gevraagd, we die vragen allemaal kunnen beantwoor-

keuzemoment in hun leven. Dat is best heel wat!”

den omdat we er zelf zijn geweest. Dat werkt niet alleen
voor ons prettig, maar zeer zeker ook voor onze klanten.”

FAMILIEGEVOEL

Als het aan Mathilda en Pauline ligt, zijn ze voorlopig nog aan

Mathilda: “Binnen Westeneng Makelaardij krijgen we veel

Westeneng Makelaardij verbonden. “De sfeer onderling is

ruimte. Soms word je in het diepe gegooid, dat geeft mij

ontzettend goed. De betrokkenheid binnen ons team geven

de uitdaging in m’n werk. Daarbij is het zo dat als we

we door aan onze klanten, nu en in de toekomst!”

Pauline

Mathilda

PERSOONLIJKE
GROEI
Mathilda en Pauline ervaren allebei dat niet alleen hun
kennis en expertise is toegenomen dankzij de opleiding.
Ook qua persoonlijke ontwikkeling zijn beiden gegroeid. “Ik
ben veel zelfverzekerder geworden en daar doe ik elke dag
opnieuw m’n voordeel mee. En het contact met mensen is
voor mij essentieel. Daar geniet ik erg van”, aldus Pauline.

WESTENENG MAKELAARDIJ
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WON I NG M ATC H. N L

NIEUW BIJ WESTENENG:

Het matchrapport
van Woningmatch.nl
Westeneng begon drieënhalf jaar geleden met Woningmatch. Met Woningmatch ontvangen ingeschreven
woningzoekers direct het nieuwste woningaanbod, voordat de woning op Funda of op westeneng-makelaardij.nl
komt. Henk Westeneng: “We voegen daar nu nog iets
extra’s aan toe, namelijk een matchrapport voor toekomstige woningverkopers. Zo komt vraag en aanbod
nóg dichter bij elkaar!”

Benieuwd hoe
uw woning in
de markt ligt?
Ontdek het aantal geïntereseerden in uw
woning en verkoop razendsnel uw woning

H

enk Westeneng: “Woningmatch is de afgelopen jaren een

via woningmatch.nl.

schot in de roos gebleken. We houden woningzoekers

nauwkeurig en snel op de hoogte van nieuw aanbod, nog
voordat het op Funda komt. En als verkoper weet je, dankzij zo’n

Ontvang een leuke attentie!
Vraag nu een matchrapport aan en ont-

matchrapport, eigenlijk al voordat je huis de verkoop ingaat, of

vang een leuke attentie als wij vrijblijvend

er voldoende belangstelling is. Zelfs in deze woningmarkt wor-

contact met u mogen opnemen.

den de meeste woningen succesvol verkocht aan ingeschreven
woningzoekers. Komt er geen match tot stand? Dan bieden we
de woning direct aan op de traditionele manier via onze eigen
site en Funda. Succes verzekerd!

Wat houdt zo’n matchrapport in?
Een korte uitleg:
U wilt uw huidige woning binnenkort te koop
aanbieden en bent benieuwd hoe uw woning in de
markt ‘ligt’.
Op Woningmatch.nl staan inmiddels ruim 4100
woningzoekers ingeschreven, ieder met een eigen
zoekprofiel. Dit zoekersbestand groeit iedere dag.
Op Woningmatch.nl kunt u als toekomstige woningverkoper geheel vrijblijvend een matchrapport aan-
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Vraag nu
een matchrapport
aan!

vragen waaruit blijkt hoeveel van deze ingeschreven
woningzoekers matchen met uw woning. Het rapport
ontvangt u direct per mail.
De volgende stap is het aanvragen van een verkoopadvies. Dat kan zowel bij u thuis (aanbevolen) of online. Onze makelaars adviseren u dan in de te voeren
verkoopstrategie en de te hanteren verkoopprijs.
Als u besluit uw woning in de verkoop te zetten bij
Westeneng Makelaardij, krijgen de woningzoekers
van Woningmatch die matchen met uw woning als
eerste bericht via Woningmatch dat uw huis te koop
staat.

N I E UWB O UW

PROJ ECT TOR EN PL E I N

ONDER
DE TOREN...
…komen winkels en appartementen. Derek Joosten, vastgoedont-

In samenwerking met:

wikkelaar bij De Bunte Vastgoed Oost vat de look and feel in een zin
samen: “Leven in stadse allure, shoppen in dorpse omgeving.”

V

oor De Bunte Vastgoed Oost is bij iedere vastgoedontwikkeling het bedienen van de eindgebruiker het

uitgangspunt. “Ontwikkelen doe je nooit alleen. Goed
samenwerken betekent een betere afstemming van het
aanbod op de vraag vanuit de markt. Deze manier van
werken heeft tot veel bijzondere projecten geleid.”
“Vanuit een goede jarenlange samenwerking met
Westeneng Makelaardij hebben we ook dit project
samen met hen opgepakt. Het betreft een (her)ontwikkeling van de huidige locatie naar wonen in combinatie
met detailhandel. Er worden circa 45 appartementen
gerealiseerd in diverse prijsklassen. Van circa 50 tot
140 vierkante meter appartementen.”
Naar verwachting zal 2022 het jaar worden van de bouw
en verkoop van deze riante appartementen op deze
fantastische locatie!

WESTENENG MAKELAARDIJ

Martijn, Derek en Jan (v.l.n.r.) op de projectlocatie, Torenplein 7-9 in Barneveld
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WOONTHEMA

Familiejfbedri
FAMILIEBEDRIJF VAN DEN BRINK SCHILDERS:

KWALITEIT EN GOEDE SFEER
Je zou kunnen zeggen dat de

van den Brink, zoon van mede-oprich-

familie Van den Brink met

ter Teus van den Brink: “Wat bij ons

verf in de aderen is geboren.

voorop staat, zijn goede kwaliteit en
een prettige sfeer. Of dat nu is in onze

Al meer dan 25 jaar bedient

winkels of als we bij een klant aan

familiebedrijf Van den Brink

het werk zijn. Goede kwaliteit komt

Schilders uit Harskamp en

tot uitdrukking in onze netheid en
betrouwbaarheid.”

Kootwijkerbroek klanten in
de wijde regio.

Van den Brink Schilders biedt klanten
een totaalconcept: kleuren, wandaf-

WO O N TH E MA M AR MO R I NO

werking, gordijnen, raamdecoratie,

12

Niet alleen met schilder- en behang-

vloeren, tapijt, garnituren, glas en

werk, ook stofferingswerk en inte-

zonwering, alles zit bij Van den

rieuradvies hoort daar nadrukkelijk

Brink onder één dak. Arnold: “Daar-

bij. En natuurlijk hun twee winkels,

mee leveren we echt meerwaarde,

waar klanten terecht kunnen voor

wat door onze klanten bijzonder

hun complete in- en exterieur. Arnold

gewaardeerd wordt.

Winkel & Kantoor Harskamp
Laarweg 80
6732 BN Harskamp
info@brinkschilders.nl
(0318) 457 212
Winkel Kootwijkerbroek
Veluweweg 64
3774 BN Kootwijkerbroek
info@brinkschilders.nl
(0342) 442352
www.brinkschilders.nl

MARMORINO
Een speciaal product dat een spotlight verdient, is onze Marmorino wandafwerking. Dit is een prachtige, luxe afwerking die toepasbaar is in alle
ruimtes. Arnold: “Dit product komt uit Italië en geeft een prachtig marmeren wolkachtig effect op de wanden. Door de esthetische effecten met zachte
levendige tinten of volledig uniforme oppervlakken doet het je herinneren
aan de historische ‘Marmorino Veneziano’.

V E R KO C HT

VERKOCHT O.V.

VERKOCHT

via

via

VOORTHUIZEN

€ 298.000

K.K.

“

Heel tevreden met
de verkoop van onze
woning. Iedereen in het
bedrijf stond voor
ons klaar.

BARNEVELD

Hoofdstraat 36

Rozenstraat 87
202 m2

84 m2

€ 298.000

9,5

K.K.

Verkoper:
Groninger Meeuwlaan 67

78 m2

VERKOCHT

VERKOCHT

via

via

UW WONING
VERKOPEN MET
WESTENENG?

BARNEVELD
Meilanden 7
€ 325.000

BARNEVELD
Groninger Meeuwlaan 53

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

K.K.

162 m2

€ 369.000

117 m2

VERKOCHT O.V.

VERKOCHT O.V.

K.K.

178 m2

171 m2

170 m2

140 m2

VERKOCHT
via

BARNEVELD

BARNEVELD

De Heus Plein 121
€ 369.000

“

K.K.

95 m2

10,0

Makelaardij Westeneng is
professioneel, deskundig,
heel persoonlijk en volledig
betrokken bij het proces.
Verkoper:

Hof van Callenbroeck 17

WESTENENG MAKELAARDIJ

BARNEVELD

Narcissenstraat 3
€ 379.000

K.K.

Orpingtonlaan 13
94 m2

VERKOCHT

“

K.K.

9,5

Geen fratsen, kundig en
zeer goede kennis van de
lokale markt. Fijne partij
om mee samen te werken.

KOOTWIJKERBROEK
Kootwijkerdijk 6
€ 849.000

€ 398.000

Verkoper:
K.K.

6.820 m2

235 m2

Nesciostraat 18
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Familiebedrijf
WOLLESWINKEL HOFMAN ADVOCATEN

VAN VASTGOEDDEALS TOT
EEN GESCHIL OVER PUPPIES
Als advocaat word je vaak in verband gebracht met conflictsituaties.

onrecht. “Onlangs stond ik een cliënt

Voor een deel klopt dat natuurlijk. Denk aan arbeidsconflicten of con-

bij die meende een nest raspuppies te

flicten in familiaire sfeer, bijvoorbeeld rondom een erfenis. Een advocaat

hebben gekocht. Echter, DNA-onder-

doet echter veel meer. Het is in alle gevallen belangrijk om partijdig te
zijn en de belangen van de cliënt goed te behartigen. Een portret van
een familiebedrijf.

zoek wees uit dat er geen spoortje
van het beloofde ras aanwezig was. Je
zou de koopovereenkomst conform de
wet ongedaan kunnen maken, maar

WO ON TH EMA FU L L SE RVIC E K ANTO OR

de nieuwe eigenaar was inmiddels al
Aart Hofman, advocaat bij Wolles-

deals, zoals een recente grondtrans-

gehecht aan zijn nieuwe honden. We

winkel Hofman Advocaten: “Een

actie aan projectontwikkelaars voor

hebben toen de rechter verzocht om

belangrijk uitgangspunt voor ons

woningbouw. Gezien de grote finan-

de overeenkomst wat betreft de koop-

kantoor is dat we een conflict niet

ciële belangen die bij dergelijke trans-

som te wijzigen, waardoor er toch

onnodig laten escaleren en zo lang

acties op het spel staan is het van

een bevredigende regeling getroffen

mogelijk op zoek gaan naar een

groot belang dat alle afspraken zo

werd”, aldus Hofman.

mogelijk onderling te treffen regeling,

nauwkeurig mogelijk worden vastge-

vreedzame oplossing, in plaats van

legd. Dat soort klussen geeft mij als

FA M I L I E B E DR IJ F

een gerechtelijke procedure.”

advocaat arbeidsvitamines, omdat

Jaap Wolleswinkel is ook werkzaam

beide partijen graag de deal willen.”

bij het kantoor, als tweede generatie
Wolleswinkel. “Mijn ouders richtten

B R EED TAKEN PAKKE T
Een advocaat heeft een breed taken-

PU PPI E S

het kantoor op in 1985, en hebben

pakket. Hofman: “Een groot gedeelte

Wolleswinkel Hofman Advocaten is

er tot 2017 samen in gewerkt. Toen

van onze praktijk bestaat uit het bege-

een full servicekantoor, wat betekent

heb ik het samen met Aart Hofman

leiden van partijen bij het sluiten van

dat klanten er met uiteenlopende vra-

overgenomen. De eerste vestiging van

overeenkomsten. Denk bijvoorbeeld

gen binnenkomen. De kern is eigenlijk

Wolleswinkel was de woning aan de

aan bedrijfsovernames of vastgoed-

altijd het niet kunnen accepteren van

Stationsweg 43, waar nu ons huidige
kantoorpand gevestigd is. Tot 1990
woonden en werkten mijn ouders op
diezelfde plek. Er is voor de aankoop
van dit pand destijds contact geweest
met wijlen de heer Henk Westeneng
sr. De contacten met Westeneng
Makelaardij zijn altijd gebleven. Dat
we familiebedrijven zijn, geeft een
bijzonder karakter. Het samenwerken
met Westeneng is prettig, omdat
waarden als betrokkenheid, kwaliteit
en integriteit vanzelfsprekend zijn.”

Barneveld
Stationsweg 43
3771 VC Barneveld

14

(0342) 491028

Nunspeet

info@wolleswinkelhofman.nl

F.A. Molijnlaan 131

www.wolleswinkelhofman.nl

8071 AE Nunspeet

R E PO RTAG E

BARNEVELD:
VROEGER
EN NU
“

Wat is Barneveld door de jaren heen gegroeid…!” Een
veel gehoorde uitspraak. En inderdaad, Barneveld

groeit. Toch blijft de eigenheid van Barneveld zichtbaar,
onder meer in prachtige panden en woningen die zijn
gebleven. Tijdloos, karakteristiek: typisch Barneveld!

at

Nieuwstra

Jan van Schaffelaarstraat

Verlooplaan

Jan Westeneng heeft een bijzondere
interesse in ‘Oud Barneveld’. Dat blijkt
wel uit zijn enorme archief met oude
foto’s. Dit komt het verkoopproces
altijd ten goede. Zo slaan we bij het in
de verkoop nemen van een oudere woning altijd het archief er even op na.

Jan
Nieuwstraat

WESTENENG MAKELAARDIJ
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UNIEKE
INTERIEURITEMS
BIJ EIGENSTIJL WONEN

Familiebedrijf

Bij Eigenstijl Wonen gaat een woon-

Industrieel, vintage,

wereld voor u open. In de showroom

modern, landelijk... Bij

in Barneveld zijn meer dan 8.000

Eigenstijl Wonen vindt
u mooie interieuritems

producten te vinden die van uw huis

die niet in één stijl

uw droomhuis maken.

samen te vatten zijn.
Ze zijn zelfs prachtig
met elkaar te combi-

Vind u het lastig
om tot een geheel
te komen? Wij

neren. En uiteraard
helpen wij u graag bij
het uitzoeken.

geven interieurWO O N TH E MA I NTE R I E U RTR EN DS

plannen vorm,

16

richten ruimtes in
en realiseren
droominterieurs.

Wattstraat 2
Onze volledige col-

3771 AG Barneveld

lectie is ook online

0342-414021

verkrijgbaar. Na uw

info@eigenstijlwonen.nl

bestelling geniet u
extra snel van uw
nieuwe aankoop.

www.eigenstijlwonen.nl

WO ONTH EM A PVC-V LOER EN

Familiebedrijf

VAN WOLFSWINKEL WONEN:

‘AAN EEN HALF
WOORD GENOEG’
Ooit begonnen met kledingverkoop langs de deur, eind
jaren vijftig. Een slordige zestig jaar later richt Van Wolfswinkel Wonen uit Barneveld alles áchter de voordeur in.
Van meubels tot complete slaapkamers, van vloeren tot
raambekleding en woondecoratie als de kers op de taart.
Klanten uit heel Nederland weten de

en van strak tot romantisch. Voor

weg naar Van Wolfswinkel Wonen

alle stijlen zijn klanten te vinden,

feilloos te vinden. Een familiebedrijf

dat maakt het werk voor ons enorm

met goede koffie, warme gastvrijheid

afwisselend.”

en natuurlijk kwaliteitsmeubelen.
PVC
Inmiddels werken de tweede en derde

Van Wolfswinkel ziet de laatste jaren

generatie volop mee. In de loop der

met name een trend in vloeren: “De

jaren is het assortiment meubels sterk

PVC-vloer is met een enorme opmars

uitgebreid. Evert van Wolfswinkel

bezig. Wij bieden een ruim aanbod

junior, de derde generatie binnen Van

met echt fraaie en tegelijk kwalitatief

Wolfswinkel, vertelt enthousiast over

zeer hoogwaardige vloeren. Denk

het familiebedrijf: “Het mooie is dat je

bijvoorbeeld aan visgraatdesign, be-

elkaar door en door kent en heel vaak

tonlook of een Hongaarse Punt-vloer.

aan een half woord of het maken van

Grote pluspunten zijn het onderhoud

oogcontact genoeg hebt.” In een ruim

en de sterkte van de vloer, het is haast

opgezette showroom vinden klanten

onverwoestbaar. Onze stoffeerders

meubels die passen bij hun smaak.

leggen PVC ook steeds meer op

Evert: “We hebben meubels in allerlei

trappen, wat voor een prachtige uit-

stijlen, van landelijk tot industrieel

straling zorgt.”

Jan en Esther de Waard uit
Barneveld kochten recent
hun vloer bij Van Wolfswinkel
Wonen: “Wij zochten voor onze
nieuwe woning een PVC-vloer
en kwamen bij Van Wolfswinkel
wonen terecht. Daar hadden
we de keuze uit ruim 300 verschillende PVC-vloeren. We namen drie stalen mee naar huis,
waar we er al snel uit waren.
Na de benedenverdieping werd
ook de trap bekleed met PVC.
We krijgen er heel regelmatig
complimenten over!”

Valkseweg 57
3771 RD Barneveld
info@vanwolfswinkelwonen.nl
(0342) 41 32 79
www.vanwolfswinkelwonen.nl
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FAMILIE
VAN
DELEN

R EPORTAGE FA MI LI E VAN DELE N

De in Barneveld woonachtige familie
Van Delen maakt al jarenlang gebruik
van de diensten van Westeneng
Makelaardij. Vader Frans van Delen
heeft het zijn kinderen dan ook met de
zogenoemde paplepel ingegoten…

F

rans en Ria van Delen zijn 40 jaar getrouwd, ouders van vier
kinderen en opa en oma van zeven kleinkinderen. Ria: “Ons

achtste kleinkind is op komst!” De Barnevelders zijn eigenlijk de ambassadeurs van Westeneng Makelaardij. En dat is in het verleden
meer dan eens gebleken.
Het contact tussen Frans en Westeneng sr. was er altijd al vanwege
Frans z’n werk in de plantsoenendienst. “Zeker als ik op de Thorbeckelaan aan het werk was, maakte ik veelvuldig een praatje met

“WE BEVELEN
WESTENENG
MAKELAARDIJ
BIJ IEDEREEN AAN”

Henk. Daar denk ik tot op de dag van vandaag nog vaak aan terug.”
Frans: “We bevelen Westeneng Makelaardij veelvuldig aan. De goede
band die we al veertig jaar met elkaar hebben, is er een die hopelijk
nog lang mag bestaan!”

FAMILIE VAN DOORNIK-VAN DELEN:

“Waar we ook een makelaar
voor nodig hebben, wij bellen
Westeneng Makelaardij!”
Familie van Doornik woont tijdelijk aan de Valkseweg in Barneveld. Evan, Wilma en hun kinderen Collin en Lewis zoeken een
fijne stek, maar weten nog niet precies hoe en wat. “Uiteraard
betrekken we Westeneng Makelaardij in deze zoektocht.” Hun
vorige woning aan de Knottenbeltlaan hebben Evan en Wilma
via Westeneng Makelaardij verkocht. Wilma: “Zowel zakelijk
als privé schakelen we altijd Westeneng in en dat genoegen is
wederzijds.” Zo is op het makelaarskantoor goede verlichting
geleverd door Meesters in Led, Evans bedrijf, terwijl de familie
Salon Uniek, mijn bedrijf, ook weet te vinden. Dat is erg leuk!”
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FRANS EN JILLIAN VAN DELEN:

“Als we ooit besluiten om te
verhuizen, nemen we zeker
Westeneng Makelaardij in de arm”
Frans en Jillian van Delen wonen sinds zeven jaar aan de Van
Hogendorplaan in Barneveld. “Het huis, in ’69 gebouwd, is een
heel fijne plek om te wonen. De ligging is centraal en in de
buurt is veel groen te vinden.”
Inmiddels is het stel in verwachting van hun eerste kindje.
Daarom vinden ze het prettig dat er ook jonge gezinnen in de
buurt komen wonen. “Er wonen mensen van alle leeftijdsgroepen en dat geeft een speciaal sfeertje in de wijk.”

FAMILIE VAN MINNE-VAN DELEN:

“Altijd blijven dromen”
Mark, Marianne, Lenthe, Nova en Mila Minne wonen aan de
Vliegersvelderlaan in Barneveld. Marianne is dochter van
vader Frans van Delen en in zijn voetsporen hebben ook zij
hun vorige woning via Westeneng Makelaardij verkocht. “We
wonen nu in een fijne twee-onder-een-kapwoning met eigen
oprit. Een grote wens van ons beiden. Daarnaast is er ruimte
voor mijn eigen kapsalon aan huis waar ik enorm blij mee ben.”
Evenals haar andere familieleden is Marianne erg tevreden
over Westeneng Makelaardij. “We kennen geen betere
makelaar.”

ARJAN EN ANGELA VAN DELEN:

“Dankzij groot netwerk
snel een koper”
Arjan en Angela van Delen wonen samen met hun twee
kinderen Daan en Liv in hun droomwoning in ‘De Vaarst’. En
daar blijven ze als het aan hen ligt voorlopig nog wonen. “Het
is de droomwoning waar we altijd al naar op zoek waren. Een
heerlijke woning waar we al 4,5 jaar lang elke dag opnieuw
enorm van genieten. Het huis is ruim en biedt veel mogelijkheden.” Voorlopig kijken Arjan en Angela nog niet uit naar een
andere woning. Lachend: “Maar zeg nooit nooit! En met onze
‘huismakelaar’ Westeneng is het prettig zakendoen.”

WESTENENG MAKELAARDIJ
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Thorbeckelaan 99
3771 ED Barneveld
info@nieuwburgelaar.nl
(0342) 412 711
www.nieuwburgelaar.nl

Famedilriiejf
b
NIEUW BURGELAAR:

niersbedrijf Nieuw Burgelaar is het

Unieke bomen als
eyecatcher in de tuin

feit dat veel groen zelf gekweekt en
uit voorraad leverbaar is. “Mensen
kunnen hier ter plekke hun bomen,
struiken en vaste planten uitzoeken. Ik
zet sommige planten soms ook even
uit zodat klanten kunnen zien hoe een
combinatie van bepaalde planten er ‘in

Al 40 jaar actief in aanleg en onder-

opbouwen, dat is de kracht van het

houd van tuinen en daarmee een

hoveniersbedrijf aan de Thorbeckelaan.

begrip in Barneveld; hoveniersbedrijf

“Sommige klanten zijn jaren geleden

Nieuw Burgelaar. Een echt familie-

met mijn vader in zee gegaan. Ik kom

bedrijf waarin kennis en passie over-

bij hen nog steeds jaarlijks over de

gedragen is van vader op zoon.

vloer om het onderhoud van de tuin
te verzorgen, dat is ontzettend leuk!”
De bomen hebben qua onderhoud wel

zo’n 45 jaar geleden gestart als kweker

iets meer aandacht nodig. “Zo moeten

en vandaaruit is hij gaan hovenieren.

sommige bomen regelmatig in vorm

Groen brengt leven. Unieke bomen

Inmiddels bedienen we zowel de

gesnoeid of uitgedund worden. Wat we

zorgen voor een bijzondere groen-

zakelijke als de particuliere markt op

natuurlijk ook graag voor onze klanten

beleving. “En voor dat bijzondere

het gebied van ontwerp, aanleg, onder-

verzorgen.”

komen klanten uit heel Nederland

Een langdurige relatie met klanten

naar de Thorbeckelaan. Want wie
GEKWEEKTE PLANTEN UIT VOORRAAD

een speciale boom in z’n tuin wil is

Een belangrijk pluspunt van hove-

bij ons aan het goede adres!”

UNIEKE BOMEN IN HET TUINONTWERP
WO O N TH E MA U N I E K E B OM EN

Wie een speciale
boom in z’n tuin wil,
is bij ons aan het
goede adres!

Gert van Brenk, eigenaar: “Mijn vader is

houd en verkoop van beplanting.”
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het echt’ uitziet.”

Gert ontwerpt zelf tuinen en neemt daarin het liefst
een unieke boom mee. “Je ziet steeds meer dat
mensen op zoek zijn naar een mooie speciale boom.
Eentje die als echte blikvanger in de tuin fungeert.
Soms heeft de stam van zo’n boom een mooie draai
of splitsing wat dan een doorkijkje vormt naar het
achterste gedeelte van de tuin. Ook meerstammige bomen of andere karakteristieke exemplaren
plaatsen wij graag in een ontwerp. Daarmee wordt
de tuin verrassend uniek!”

Naam
Telefoonnr.

Leeftijd

Lever je kleurplaat uiterlijk 14 mei 2021 in bij Westeneng Makelaardij. De winnaars worden op
19 mei 2021 persoonlijk op de hoogte gebracht en bekend gemaakt op onze Facebookpagina.
Er zijn drie leeftijdscategorieën: Tot 6 jaar, 6-10 jaar en 10 jaar en ouder. In elke leeftijdscategorie zijn
er drie prijzen: Een cadeaubon van €50,-, €25,- en €10,- van Lobbes.nl.

WESTENENG MAKELAARDIJ
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“KINDEREN
GAAN HET VAST
ANDERS DOEN”
Gaat het binnen een familiebedrijf om de opvolging dan is
volgens Peter Kooistra van Van Lienden en Kooistra Adviseurs
één ding zeker: ‘De kinderen gaan het vast anders doen’.
Tegelijk heeft hij een geruststellende mededeling: in overleg
WO O N TH E MA OV E R N A M E FA M I L I E B E D R I J F

komt het altijd goed.

22

Zakelijk gezien hebben Kooistra en zijn

EER L IJ K E N DI R E CT

collega’s hun hart aan familiebedrij-

Kooistra aarzelt niet een compliment

ven verpand. Van Lienden en Kooistra

uit te delen aan zijn klanten. Maar

is specialist op dat gebied. Peter: “Ik

als het nodig is, kan hij ook eerlijk en

denk graag mee in het oplossen van

direct zijn. “Zodra ik tegen een onder-

problemen rond een familiebedrijf. Of

nemer zeg: ‘dat heb je goed gedaan’, is

dat nu gaat om het toetreden van de

hij vaak verrast. Een ondernemer krijgt

volgende generatie, een management

niet zo vaak een compliment is mijn

CONTI N U ÏTE IT

buy-in, het verbeteren van de bedrijfs-

ervaring. Die manier van doen past bij

Vooral bij familiebedrijven is continu-

voering of het optimaliseren van de

ons, wij houden van een persoonlijke

iteit van belang, benadrukt Kooistra.

fiscale aspecten. Met de collega’s

benadering. Als adviseur staan we

Wat familieleden hebben opgebouwd,

binnen ons kantoor zorgen we voor

naast de ondernemer. Dat betekent dat

mag niet verloren gaan. De vraag is

het gewenste resultaat.”

we er ook zijn als het even tegen zit.”

altijd: is de opvolger geschikt voor de

GOE DE FA M I L I E BAN D

eigen ondernemersplan en hebben

Ook een belangrijk aspect in het

ze inzicht in de financiële situatie van

proces van bedrijfsopvolging is de

het bedrijf. Verder staan timemanage-

positie van de overige familieleden.

ment, presentatie en inzicht in persoon-

Hebben die een rol en past dat? Vaak

lijke drijfveren op het programma.”

verzorgen we een presentatie voor
alle familieleden waarin openheid

COM MU N ICATI E IS SL E UTE L

gegeven wordt over alle aspecten van

Komt de overdracht van het familie-

de overdracht. Narigheid achteraf, wat

bedrijf dichterbij? Peter heeft drie tips:

je juist niet wilt binnen de familie,

begin op tijd, geef elkaar vertrouwen

voorkomen we hiermee.

en schep ruimte: “Echte ondernemers
willen van nature innoveren. Dat komt

“

“Leiding geven is één
ding, ondernemersbloed is ook onmisbaar.”

tijdens de training aan bod en we
besteden er bij onze advisering ook
voortdurend aandacht aan. En blijf
communiceren. Zeker binnen een
familiebedrijf is dat een doorslaggevende factor voor succesvolle
bedrijfsopvolging!”

ZESDA AGSE TR AI N I NG
Om het proces van bedrijfsopvolging in
goede banen te leiden, ontwikkelde Van
Lienden en Kooistra onder het
label Familiebedrijvigheid een zesdaagse training. Kooistra: “Tijdens deze
training scherpen we het financieel inzicht van de kandidaat aan en besteden

Albert Plesmanstraat 30
3772 MN Barneveld

taak die hem of haar wacht? Leiding

we aandacht aan de ontwikkeling van

geven is één ding, ondernemersbloed

allerlei persoonlijke vaardigheden. Daar-

is ook onmisbaar. Peter: “Samen

naast komen zaken als personeelsbeleid

denken we ook na over de toekomst,

en in- en externe communicatie aan

www.vlkadviseurs.nl

of de zaak blijft bestaan en waar de

bod. Na de interactieve en intensieve

www.familiebedrijvigheid.nl

focus komt te liggen.”

cursus beschikken deelnemers over een

barneveld@vlkadviseurs.nl
(0342) 40 06 25
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B O G T WI LMIJ

NIEUWBOUW TWILMIJ
Van links naar rechts: Henk Jan de Kat (DSM),
Martijn Cluistra en Gert van de Bunt
(ontwikkelaar)

MARKTKENNIS EN
RELATIE RESULTEERT
IN NIEUWBOUW PAND

Henk Jan de Kat is als accountmanager verbonden aan Koninklijke DSM. “Vermoedelijk klinkt niet iedereen dat bekend in de
oren, maar als ik vertel dat Twilmij en Kwalipak te Stroe in 2017
zijn overgenomen door DSM, gaat er vaak een lichtje branden.
Vanuit een schat aan kennis

in twintig jaar tijd enorm hard. Die

en ervaring ontwikkelen wij de

groei zorgde ervoor dat de focus

meest effectieve premixen voor de

op huurcapaciteit moest worden

mengvoerindustrie. Mooi gezegd

gelegd. “Vanuit DSM werken we

verenigen we daarbij de krachten van

vanuit de filosofie dat we logisch

een toonaangevende multinational

werken en vooral ook grondstoffen

met de flexibiliteit van een lokale

veilig op willen slaan. Een belangrijk

partij.”

aandachtspunt dat voor ons ook

Zowel Twilmij als Kwalipak groeiden

meespeelde was het feit dat in een
relatief klein dorp als Stroe door onze
aanwezigheid veel vrachtverkeer door
het dorp moet. De vraag rees: kunnen

Centraal, overzichtelijk
en logistiek goed
georganiseerd

we van vier huurlocaties naar één
huurlocatie, en liefst in een straal van
10 min vanaf Stroe.”
GOE D E OVE R E E N KOM ST
De hulp van Martijn Cluistra werd
ingeschakeld. “Martijn selecteerde
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in eerste instantie een drietal
mogelijke locaties. Zaken als ligging,
bouwkwaliteit, uitstraling, aanrijroute
en huurkosten speelden voor ons een
belangrijke rol.
Uiteindelijk hebben we een prachtige
locatie gevonden en dankzij de
inspanningen vanuit Westeneng
Bedrijfsmakelaardij zijn we tot een
goede overeenkomst gekomen.”

Ontwerp: Architectenbureau Cor & Partners B.V.
K E N N IS ÉN EEN KLI K
Kennis is macht. Dat weet Henk Jan
uit ervaring. “En over marktkennis

bijkomstigheid was de persoonlijke

in Barneveld. Daar doen we de

beschikt Martijn absoluut. We zijn

klik die Martijn en ik hadden en

kwaliteitscontrole en zetten we

enorm tevreden over zijn werkwijze,

hebben.”

de grondstoffen klaar. Centraal,
overzichtelijk en logistiek goed

communicatie en kunde. We hebben

georganiseerd.”

een pand van ruim 4.500 m2 voor

En in Stroe? Henk Jan lacht: “Daar

tien jaar gehuurd en dat bepaalt

zullen per dag gemiddeld 15

je onderhandelingsstrategie. De

vrachtwagens minder komen lossen.

Bent u op zoek naar ruimte voor uw

uitgangspunten van beide partijen

Het wordt hierdoor veiliger in de

bedrijf? Onze vastgoedspecialisten

doorgronden is een kunst die Martijn

omgeving van de Houtbeekweg te

denken graag met u mee! Bel 06-

absoluut beheerst! Een erg prettige

Stroe. Grondstoffen worden gelost

20598722 om een afspraak te maken.

VERHUURD

VERKOCHT

BARNEVELD

BARNEVELD

Zwolleweg 6a
Schitterend gelegen bedrijfsunit

Gildeweg 14
245 m

2

Nieuw bedrijfspand, zeer goed bereikbaar,
unieke vrije hoogte

VERHUURD

VERKOCHT

BARNEVELD

BARNEVELD
Raadhuisplein 42-45

De Landweer 7
Bedrijfsgebouw met voorterrein op
Harselaar West-West

WESTENENG BEDRIJFSMAKELAARDIJ

1.800 m2

1.130 m2

Verkocht als transformatieproject naar
8 appartementen en een winkelruimte

25

B O G CO LUMN

TAXEREN VRAAGT OM EEN
VERTROUWENSBAND
Het is voor de meeste bedrijven geen dagelijkse kost; het aankopen
van een bedrijfspand. Een taxatierapport is daarvoor noodzakelijk. Toch
behelst de basis van een goed taxatierapport meer dan alleen rekenmodellen. Margriet van de Glind, makelaar en taxateur bij Westeneng
Makelaardij: “Het is van groot belang om te weten wat er speelt in de
markt. Dat bepaalt uiteindelijk de marktwaarde van het pand.”

Westeneng
Makelaardij is een
flexibele partner met
verstand van zaken
Pieter de Kruif, eigenaar van De Kruif
Machines in Stroe, heeft onlangs
autobedrijf Catsburg/Ruiter uit Voorthuizen overgenomen. Zoon Gerrit
de Kruif is verantwoordelijk voor

Margriet van de Glind - Boon

Heliflight, onderdeel van De Kruif

“We hebben diepgaande kennis

te koop staan? Al die elementen

Holding, en vanwege zijn achtergrond

van de vastgoedmarkt in Bar-

bij elkaar bepalen de definitieve

in de autobranche gaat hij het auto-

neveld en omstreken. Of het nu

marktwaarde. De conclusie?

bedrijf runnen.

gaat om financiering, aan- of

Taxeren is écht maatwerk!”

verkoopbeslissing of een bedrijfs-

Waardes moesten worden bepaald, risico’s

overname, onze opdrachtgevers

VERTROUWEN

geanalyseerd en een financiering geregeld.

krijgen altijd een goed onder-

Het belang van een goede ver-

Pieter: “Vallei Accountants & Adviseurs

bouwd en representatief taxa-

trouwensband is helder: “Daar

adviseerde Westeneng Makelaardij voor de

tierapport dat aan alle gestelde

koersen we als makelaars en

benodigde taxaties vanwege hun flexibele

eisen voldoet”, aldus Margriet.

taxateurs ook altijd op. Je loopt

werkwijze en goede samenwerking met

soms een langere periode met

financiers. Bij ons contact met onze

MEEDENKEN

iemand mee en krijgt inzicht in

huisbankier Rabobank viel de naam

Margriet: “We denken bij taxaties

privézaken. Een lange-termijn-

Westeneng Makelaardij opnieuw als po-

op alle fronten met een onder-

relatie is voor mij dan ook erg

tentiële taxateur. Dit omdat hun taxaties

nemer mee hoe hij of zij het

prettig. Niet alleen omdat je de

geaccepteerd worden door de banken.

geheel het beste kan aanvliegen.

geschiedenis van een onderne-

Wat is er bijvoorbeeld mogelijk

mer kent, maar vooral omdat

Op onze huidige locatie werden privé en

qua ondersplitsing van zakelijk en

mensen je hun vertrouwen

zakelijke updates uitgevoerd, en ook het

privé? Dit alles gebeurt in goed

schenken. Daar ben ik zuinig op!”

nieuwe bedrijf werd door Margriet van de

overleg met de ondernemer zelf,
zijn accountant en de bank. Zo
kom je na behoorlijk rekenwerk
tot een bepaalde waarde. Of die
waarde reëel is, bepalen we door
kritisch te kijken naar de actuele
marktsituatie. Hoeveel animo
is er voor het object mocht het
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Glind vlot, zakelijk en soepel van nieuwe
Benieuwd naar de
mogelijkheden voor uw
situatie? Neem contact op
met onze bedrijfsmatig en
agrarisch specialist
Margriet: 06-46085100

rapporten voorzien. Het is heel prettig
om met een bedrijf samen te werken
dat begrijpt dat dit soort serieuze zaken
geen dagelijkse kost voor ons is. Daarbij
is vertrouwen van het grootste belang.
Dat heeft Westeneng meer dan waar
gemaakt!”

BOG AANBOD

TE HUUR

TE KOOP

5 bedrijfsgebouwen

Bedrijfsgebouw

EDE BTA12
Bonnetstraat 49 t/m 57

Start
bouw:
2021

BARNEVELD
Energieweg 30A

Wij bieden u aan: 5 zelfstandige, geschakelde bedrijfs-

In 2010 is op Harselaar-Oost dit opvallende bedrijfs-

gebouwen, hoogwaardig afgewerkt, op een prachtige

gebouw nieuw gebouwd. Met een vrije hoogte van ca.

zichtlocatie met veel manoeuvreruimte en parkeergele-

13 meter, zwaar uitgevoerde constructie en vloeren, 2

genheid. Je zou haast zeggen: wat wenst u nog meer? Dit

kraanbanen en een overheaddeur van 8 x 8 meter is het

is dé ideale locatie voor uw bedrijf om productief te onder-

woord uniek zeker op zijn plaats. Onder andere voorzien

nemen! Logistiek uitstekend gelegen nabij de op- en afrit-

van ruim 190 zonnepanelen, een spuitcabine en nette

ten van de A12 en A30 en in het midden van Nederland.

kantoorruimten.

HUURPRIJS OP AANVRAAG
Oppervlakte bedrijfsruimte: Vanaf ca. 1.346 t/m 9.285 m2

€ 949.000

K.K.

Oppervlakte: 846 m2

Kantoorruimte: 228 m2

TE HUUR

TE KOOP / TE HUUR

Showroom met werkplaats

Bedrijfscomplex

BARNEVELD

BARNEVELD

Harselaarseweg 36

Energieweg 60-62

Bedrijfslocatie met showroom, werkplaats, wasplaats

Multifunctioneel bedrijfscomplex met verschillende

en groot buitenterrein rondom! Dit bedrijfspand op een

mogelijkheden, gelegen op een prominente hoeklocatie.

perceel grond van ca. 2.750 m² heeft een moderne

Circa 10 parkeerplaatsen op eigen terrein. Ideaal voor een

uitstraling en beschikt over een showroom (450 m²),

combinatie met showroom (business to business) met

werkplaats en wasplaats (261 m²), onderdelenmagazijn en

kantoor en magazijn. Ter plaatse van de tweede verdieping

overige ruimtes (219 m²) en buitenterrein rondom (achter

bevindt zich een ruim dakterras (gecombineerd met

terrein alleen al ca. 900 m²). Nog aanwezige inventaris

het aangrenzende complex). De bereikbaarheid van het

ter overname. Instapklaar is dus zeker op z’n plaats! Het

bedrijfscomplex is optimaal te noemen door de ligging

bedrijfspand is gelegen op een zeer centrale (zicht)locatie,

nabij de op- en afritten van de A1. Tevens bevindt zich het

midden op bedrijventerrein De Harselaar.

treinstation Barneveld-Noord op loopafstand.

HUURPRIJS € 5.900,-

PER MAAND EXCL. BTW

Oppervlakte bedrijfsruimte: Totaal 930 m2

WESTENENG BEDRIJFSMAKELAARDIJ

€ 595.000

K.K.

HUURPRIJS € 69,-

Oppervlakte: 175 m2

PER M2 / PER JAAR EXCL. BTW

Kantoorruimte: 755 m2
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Wat onze
klanten
vinden:

9

,2

Deel een foto en win
een cadeaubon!
#WONENMETWESTENENG
Kan uw interieur wel wat extra

Altijd al willen weten hoeveel
geïnteresseerden er zijn voor
uw woning?

woonsfeer gebruiken? Deel
een leuke foto van uw interieur
op Facebook of Instagram met
#wonenmetwesteneng en maak
kans op een waardebon van

NIEUW!

Vraag via www.woningmatch.nl een
gratis matchrapport aan en ontvang
een leuke attentie!

Eigenstijl Wonen t.w.v. €100,-!

Lees er meer over op pagina 10
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n

Pauline

Heleen

HARTELIJK WELKOM!

BEL

E-MAIL

THORBECKELAAN 18, BARNEVELD

(0342) 415 589

INFO@WESTENENG-MAKELAARDIJ.NL

WWW.WESTENENG-MAKELAARDIJ.NL

