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Voorwoord
Wij la t en gr a a g zien hoe we onze kla nten bijs t a a n op het
gebeid va n fina nc iële huis houding. In het nieuwe
Ac ht er hoeks e m a ga zine F ina nc ieel Wonen ver tellen zij hoe
ze t ot bepa a lde bes lis s ingen zijn gekom en in hun leven.
Bes lis s ingen die da t leven va a k een ver r a s s ende, pos itieve
wending geven.
Zo ha d Na t a s het niet a lt ijd even m a kkelijk. In pla a t s va n
bij de pa kken neer t e zit t en, gooide ze het r oer om . Ze liet
zic h niet a fs c hr ikken door m ens en die zeggen da t iets niet
ka n, m a a r zet te door . “ When not hing goes r ight , go left . ”
R ens ke en T hijs t over den hun woonplek om in een B&B en
zijn va s t ber a den hier m ee in de toekom s t hun br ood te
ver dienen. In deze edit ie lees t u hun ver ha a l.
De ver ha len bewijzen da t a bs oluut m eer m ogelijk is m et
de juis t e pa r tner s . Pa r t ner s die pr oa c t ief m eedenken, m et
u s a m enwer ken a a n de bes t pa s s ende oplos s ing en –
m is s c hien wel het a ller bela ngr ijks t – is t e ver tr ouwen. Bij
Sc huur m a n F ina nc ieel Advies ver wijzen we onze kla nten
a lleen door na a r pa r t ner s die ons vols t e ver t r ouwen éc ht
hebben ver diend.

Alle r e c ht e n vo or be ho ude n. Nie t s uit de ze
uit ga ve m a g wo r de n ve r ve e lvo udigd opge s la ge n
in e e n ge a ut om a t is e e r d ge ge ve ns be s t a nd o f
o pe nba a r ge m a a kt , in e nige vo r m o f o p e nige
wijze , he t zij e le kt r o nis c he , m e c ha nis c h, do or
pr int -o ut s , ko pie ë n, of o p we lke a nde r e m a nie r
da n o o k, zonde r vo or a fga a nde s c hr ift e lijke
t o e s t e m m ing va n de uit ge ve r . D e Infor m a t ie in
de ze uit ga ve is m e t de gr oot s t e m o ge lijke zor g
s a m e nge s t e ld. U it ge ve r s e n a ut e ur s zijn nie t
a a ns pr a ke lijk vo or m o ge lijke ha nde linge n e n/ o f
be s lis s inge n ge ba s e e r d op de de ze info r m a t ie .
F ina nc ie e l Wo ne n is e e n uit ga ve va n Sc huur m a n
F ina nc ie e l Advie s

Het zijn deze kla nten en pa r tner s , die va n ons c ha tba r e
wa a r de zijn. Of het nou ga a t over s a m enwonen,
ver huizen, ver bouwen, kinder en, inkom en, bela s t ing,
m inder wer ken, pens ioen of over lijden. Sa a ie c ijfer s
zeggen va a k niet veel. Pa s wa nneer er een ver ha a l
bijkom t , ga a t het leven.
Ik wens u veel lees plezier en ins pir a t ie!
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Renske en Thijs Hiddink over B&B ’t Bievink

Een droom die
werkelijkheid werd

Renske en Thijs Hiddink runnen vol trots en passie bed & breakfast ’t Bievink in
het buitengebied van Westendorp. Een droom die werkelijkheid werd. Maar bij
het verwezenlijken van hun droom ging het stel zeker niet over één nacht ijs. Er is
heel wat water door de Rijn gegaan voordat deze droom werkelijkheid werd.
“Wij komen allebei uit de omgeving van Varsseveld”,
vertelt Thijs. “Ik ben geboren in Westendorp en heb
een groot deel van mijn jeugd doorgebracht in
Sinderen. Mijn vader had daar een boerderij. Dat was
prachtig. Toen ik twaalf was, stopte hij ermee en
gingen mijn ouders werken in de zorg. Niet veel later
vertrokken we naar De Glind, bij Barneveld. Ik was
toen vijftien.”
Gulden middenweg
“Maar de Achterhoek bleef trekken. Eigenlijk al direct
vanaf die laatste verhuizing. Maar goed, ik was jong
en ging eerst studeren; in Deventer”, vervolgt hij.
Kort na zijn studietijd leerde hij Renske kennen. Het
was liefde op het eerste gezicht. Maar Renske
studeerde niet echt naast de deur. “Ik zat op kamers
in Nijmegen”, vult ze lachend aan. “Toen we besloten
te gaan samenwonen, werkte Thijs inmiddels in
Putten. We hebben letterlijk de gulden middenweg
gekozen en zijn we in Veenendaal en daarna in Ede
terecht gekomen.”
Een prima (tussen)oplossing. “Maar op een gegeven
moment wil je toch meer”, vervolgt Thijs. “We keken
elkaar aan en zeiden tegen elkaar: óf we bouwen hier
écht iets op, óf we gaan terug naar de Achterhoek.”
In die periode logeerde Renske en Thijs regelmatig bij

de ouders van Renske, die nog steeds in Varsseveld
woonden. “Dat was altijd super gezellig”, weet Renske.
“Maar we werden ouder en konden natuurlijk niet
eeuwig bij mijn ouders blijven logeren.”
Knoop doorgehakt
Thijs was inmiddels qua werk gelukkig niet gebonden
aan een bepaalde regio. Renske besloot te solliciteren
bij verschillende scholen in de Achterhoek en kon aan
de slag op haar oude middelbare school.
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De ouders van Thijs waren ondertussen van De Glind
naar Doetinchem verhuisd. Ze misten de ruimte bij
hun hoekwoning in Doetinchem en koesterden de
droom om weer buitenaf te wonen. Thijs: “Wij waren
ook op zoek naar iets vergelijkbaars en we besloten
na goed overleg om samen op zoek te gaan naar een
geschikte plek in het buitengebied van Varsseveld.”
Renske en Thijs hadden een huurwoning, waar ze
snel vanaf konden. De ouders van Thijs moesten
echter eerst hun huis verkopen. “Dat was natuurlijk
nog wel spannend”, geeft Renske aan. “We hadden
besloten dat we het twee jaar zouden geven. Mocht
het zijn ouders binnen die tijd niet lukken om hun
huis te verkopen, dan zouden we op zoek gaan naar
een eigen stekkie.” Het paar had, als zoveel stellen,
natuurlijk ook twijfels. “Of het bijvoorbeeld wel alleen
zouden kunnen rondkrijgen. Maar het lot was ons
gelukkig gunstig gezind en uiteindelijk zijn we de
trotse eigenaren van een karakteristieke woonboerderij in het buitengebied van Westendorp.”
Samen met hun kinderen Linde en Hielke wonen
Thijs en Renske nu in het voorste gedeelte van de
boerderij.
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De ouders van Thijs wonen in het achterste gedeelte.
Op het erf scharrelen een hond, kippen, konijnen en
twee varkens.
Nadat het woonhuis grondig was verbouwd werd de
bouwvallige schuur naast het huis gesloopt. In de
nieuwe schuur bouwde het stel onder andere een
bed & breakfast. “Dat was zeker niet direct het idee”,
vertelt Thijs. Maar er waren wel veel mensen die – al
dan niet stille – hints gaven... ‘Je kunt hier wel een
B&B beginnen. Ik zou meteen boeken’."

We wonen echt op
een hele mooie plek
en delen dat graag.
Renske vult aan: “En wij vinden het super leuk om
mensen te ontvangen, feestjes te organiseren, een
barbecue te regelen. Dan is één en één al snel twee.
Hoewel snel… het is eigenlijk langzamerhand
gegroeid. We wonen echt op een hele mooie plek en
willen dat graag met anderen delen.”

Een van de grootste drijfveren van Renske en Thijs is
het hun gasten naar de zin te maken. En hun plek in
de prachtige Achterhoek met hen te delen. Het
contact met mensen zit Renske, als docent, in het
bloed. “Daarnaast houd ik enorm van koken en ben ik
graag bezig in de tuin. Twee hobby’s die goed van pas
komen als je een B&B hebt. Een mooie tuin is ook
voor onze gasten immers deel van hun ervaring.”
Thijs: “We hebben flink wat verbouwd. Steeds weer
zijn er nieuwe dromen en plannen om het nóg mooier
te maken. Zo is ook onze B&B een droom die stapje
voor stapje werkelijkheid is geworden.”
Genoeg getwijfeld
Toch waren er ook over die droom genoeg twijfels.
Lang wisten Renske en Thijs niet of het überhaupt
haalbaar zou zijn om hun droom te verwezenlijken.
Thijs: “De schuur naast het huis had zijn beste tijd
gehad. Daar moesten we echt wat mee. Ook was onze
eigen woonruimte wat krap geworden met twee
kinderen en misten we een bijkeuken. De nieuwe
schuur is naast B&B dus ook een uitbreiding van onze
eigen woning”
Aan de bouw ging heel wat voorwerk vooraf. Van
gesprekken met de gemeente voor de benodigde
vergunningen tot afspraken met de bank voor de
financiering. “Ook hebben we de woning opnieuw
laten taxeren”, vertelt Thijs. "Gelukkig hadden we
geen maximale hypotheek en was er nog ruimte om
iets te doen.”
Renske voegt toe: “In eerste instantie leek het niet
logisch om de hypotheek aan te passen voor een
schuur.

We hadden serieuze twijfels. Op het moment dat we
met die verbouwing de bouw van de schuur ook ons
eigen woonhuis konden aanpassen, vielen de
puzzelstukjes op hun plek en leek het allemaal veel
logischer. Dat is uiteindelijk doorslaggevend geweest
voor onze B&B.”
Getwijfeld is er ook over het wel of niet overstappen
van loondienst naar een eigen onderneming. Zeker in
de coronajaren. “Renske en ik zijn beide best wel
risicomijdend. Niet dat we meteen beren op de weg
zien, maar gezonde twijfels zijn nooit verkeerd”, aldus
Thijs. “We zijn allebei altijd in loondienst geweest, dus
het blijft zeker spannend. Gelukkig waren we in
coronatijd niet financieel afhankelijk van de B&B. We
hebben allebei een goede baan, waar we nog steeds
met plezier naartoe gaan. Maar deze B&B heeft ons
leven onbetwist verrijkt. Het is echt heerlijk om weer
thuis te zijn in de Achterhoek. De vriendelijkheid van
de mensen, de nuchterheid en de prachtige natuur.
Het is geweldig om dit nu met onze gasten te kunnen
delen.”

Dubbel genieten
Overnachten bij B&B ’t Bievink is dubbel genieten: van
de Achterhoek en van al het lekkers dat de streek te
bieden heeft. Zo wordt er voor het ontbijt zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van producten uit de
directe omgeving en met een goed verhaal. De kippen
zorgen voor de eieren, de varkens voor de ham en de
vader van Renske, die altijd als bakker heeft gewerkt,
bakt het brood voor de B&B op authentieke wijze in
een houtgestookte oven.
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Mag ik me even voorstellen

Bianca de Lange de Beauveser
Ik ben geboren in Wijchen en opgegroeid in ‘sHeerenberg. Door de liefde in Terborg beland. Daar
hebben mijn man Frank en ik een mooi gezin
gesticht, met wee heerlijke jongens.
Het creatieve in mij is me met de paplepel
ingegoten. Was van jongs af aan al bezig met
tekenen en schilderen. Dit uitte zich vooral op het
gebied van mode. Kleding ontwerpen voor mijn
Barbiepoppen, en die kleertjes daarna ook zelf in
elkaar fröbelen. Op de Mavo kreeg ik extra vakken,
kunstgeschiede-nis en tekenlessen. Hier was ik heel
blij mee.
Daar heb ik van docent Nol Schrijvers erg veel
geleerd, over allerlei technieken op teken- en
schildervlak. Die wijze lessen kwamen me daarna
goed van pas op modevakschool Gelre in Arnhem.
De doorstroom naar de MTS Sint Lucas in Boxtel
heeft me genekt, door de theoretische vakken. Mijn
droom om etaleur te worden ging er tijdelijk in rook
op.
Teleurgesteld ging ik in dezelfde week dat ik van
school ging, aan het werk bij - toen nog - Boetiek 32
in Doetinchem.
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Ik was er vanaf het begin altijd bezig met de
presentatie van de winkel, waardoor ik opviel bij de
etaleurs. Met kerst had ik het geluk bij het etaleren te
mogen ondersteunen. Ik mocht blijven, en werd er
intern opgeleid tot Visual Merchandiser. Top jaren
gehad, drukke volle dagen en veel onderweg.
Door de komst van de jongens ben ik weer in de
verkoop gegaan. Dat doe ik nog steeds met veel
plezier bij Punte Juwelier in Gaanderen. Ook daar
kan ik mijn creativiteit als etaleur prima kwijt.
Opgelucht ademen
Even werd het rustig in mijn creatieve leven. Druk
met de opgroeiende kids, met m’n werk, en als
trainer van zwemvereniging NDD in Doetinchem.
Door het helpen van een vriendin met de
herinrichting van haar interieur, kwam ik op het idee
om zelf wat te maken voor aan de muur. Want koop
maar eens een mooi betaalbaar kunstwerk. Knetter
duur dus.
Eerst wat oefenen op doeken die ik nog had liggen.
Met een paletmes ging ik aan de gang, en schilderde
hierop de profielen van haar gezin.

De glans in
de ogen van
de nieuwe
eigenaar
Dank aan mijn man Frank, die om elk
schilderij een prachtige lijst weet te maken.

Mijn man Frank maakte er een prachtige baklijst
omheen. Met de nodige spanning leverde ik het werk
bij haar af. Ze vond hem enorm groot, aan de wand
bleek het een perfecte maat. Prachtig vond ze het, en
ik kon weer opgelucht ademhalen. Voor onze
slaapkamer maakte ik ook een schilderij, helemaal
naar onze zin. Hierdoor kreeg ik de smaak te pakken,
en ging door met het creëren van werken in allerlei
varianten.
Geraakt
Mensen blijven op een gegeven moment turen in het
schilderij en ontdekken er steeds meer in. De doeken
hebben allemaal een diep intens verhaal, dat
ontstaat tijdens het schilderen. Mensen worden vaak
geraakt door het doek waar ze naar kijken. De
materialen die ik gebruik zijn acrylverf, structuurverf,
water, spuitbussen en canvas gespannen op houten
spielatten. Meestal werk ik met een paletmes,
waardoor mooie structuren op het doek ontstaan.
Door de vele lagen verf die ik aanbreng, ontstaat er
heel veel diepte op het doek.

Het liefst gebruik ik zachte kleuren, vooral
blauwtinten zijn mijn favoriet. Ook maak ik
schilderijen die gemaakt zijn door middel van
gietwerk. Dit zijn doeken die op de grond liggen,
waar vele lagen dunne verf op gegoten worden. Ik
gebruik graag de kleur goud, om een spannende
glans op mijn werk te krijgen. Grootheden, die ik als
kunstenares als voorbeeld zie, zijn Jackson Pollock,
Willem de Kooning en natuurlijk Piet Mondriaan.
Grote abstracte kunstenaars, die heel groot
geworden zijn met een duidelijke eigen stijl,
waarmee ikzelf in deze fase nog sterk aan het
worstelen ben. Toch zie ik al een beetje mijn eigen
karakter in mijn werk terugkomen.
Op Hemelvaartsdag mocht ik, samen met andere
regionale kunstenaars, voor het eerst exposeren. In
de Georgiuskerk in Terborg. Geweldig vond ik het.
Mensen leren kijken naar je werk. De reacties waren
enthousiast. Wat een ervaring! Wat het mooiste is
van kunst maken? De glans in de ogen van de nieuwe
eigenaar.
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Een levenstestament?

G

oedemorgen meneer, hoe gaat het vandaag
met u? vraagt de lieftallige zorgmedewerkster in het zorgcentrum aan mijn
man. Mijn man - moet u weten - zit daar
nu al enige tijd. Hij weet het allemaal niet

meer zo goed. Hij weet niet meer dat we een hond,
een huis, een bankrekening en een onderneming
hebben. Allemaal dingen die ik nu alleen moet
regelen. En wat als mij nu ook iets zou gebeuren….
Voor na ons overlijden hebben we alles bij de notaris
geregeld. Maar voor deze situatie hebben eigenlijk
helemaal niets geregeld. Ik wil ons huis verkopen, wil
levensloopbestendig gaan wonen. Zegt die notaris
doodleuk dat ik niet alleen kan “beschikken”. Ik snap
niet veel van die notaristaal maar heb wel begrepen
dat het huis nog niet verkocht kan worden omdat
mijn man niet meer wilsbekwaam is en we echt alleen
maar samen kunnen verkopen.

De notaris heeft ook nog gevraagd of mijn man “een
levenstestament” heeft. Nog nooit van gehoord. Nee,
zoiets heeft mijn man niet. En nu dan, vroeg ik? De
notaris vertelde dat ik de rechter kan vragen om mij
tot bewindvoerder van mijn man te benoemen. En als
dat gelukt is moet de rechter ook nog machtiging
verlenen voor de verkoop van onze woning. Ik moet
dan wel een taxatierapport kunnen overhandigen
zodat de rechter ook de koopprijs kan beoordelen
Als er een levenstestament was geweest zou het een
stuk eenvoudiger en waarschijnlijk ook goedkoper
kunnen, begrijp ik hieruit. De notaris adviseerde mij
zelf wel over een levenstestament na te denken. Die
notaris was een wijze vrouw. Ik heb het inmiddels
goed geregeld. Ik sta er nu immers min of meer alleen
voor en wil mijn kinderen niet met problemen
opzadelen.

Ik heb zelfs persoonlijke wensen in het levenstestament kunnen vastleggen. Welke dat zijn, ga ik niet
verklappen aan het grote publiek.”
Mij werd gevraagd een bijdrage te schrijven voor dit
mooie magazine over het levenstestament. Voor het
geval u - om wat voor een reden dan ook - niet meer
in staat bent uw eigen belangen te behartigen (denk
bijvoorbeeld aan een ongeluk of dementie) kunt u in
een levenstestament vast laten leggen wie namens u
de belangrijke beslissingen mag nemen. In het
voorbeeld hierboven: wie namens u het huis mag
verkopen.
Door het opmaken van een levenstestament kunt u
zelf de regie in handen nemen. U kunt niet alleen zelf
bepalen wie u het vertrouwen schenkt, maar ook
welke beslissingen de vertrouwenspersoon namens u
mag nemen. Behalve financiële zaken kunnen
bijvoorbeeld ook medische wensen in een
levenstestament
vastgelegd
worden.
Andere
onderwerpen die u misschien zou willen vastleggen
zijn de voorzetting van een onderneming, de fiscale
toekomstplanning en de mogelijkheid de eigen
bijdrage voor zorg te verminderen. Genoeg om eens
serieus over na te denken en contact met ons over op
te nemen!

Notariskantoor Passmann
Ettensestraat 16
7061 AB Terborg
www.notarispassmann.nl
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ROBERT SAALMINK?

E

DI E KA N NOG G EEN
MUURTJ E METS ELEN!
en konijnenhok timmeren zou misschien wel
lukken, maar of de dieren dan een riant
onderkomen hebben valt te bezien. Vraag
Robert ook niet om een tuin in te richten en
te onderhouden.

Hij is geen aannemer, timmerman of hovenier. Robert
heeft andere kwaliteiten. Aanvullende kwaliteiten, die
alle beroeps- groepen uitstekend van pas komen. Hij
houdt van cijfers, getallen en berekeningen. Gegevens
die we in het dagelijks leven ontelbare malen
tegenkomen en waar we niet zonder kunnen, maar die
niet iedereen kan opsommen. Robert heeft ze wel op
een rijtje!
Robert Saalmink heeft een administratiebureau, dat
al ruim tien jaar is gevestigd in Silvolde, nadat hij
jarenlang ervaring opdeed in het bedrijfsleven. Alle
administratieve rompslomp neemt hij particulieren
en ondernemers graag uit handen. Niet spontaan. U
moet het hem wel eerst vragen. Taken, die anderen
zien als een noodzakelijk kwaad, verzorgt hij enthousiast. Als ondernemer wil je ondernemen. Administratie hoort erbij maar kost tijd. Teveel tijd als je er
geen zin in en kijk op hebt. Tijd die u liever aan een
succesvolle bedrijfsvoering besteedt. Administratiebureau Robert Saalmink werkt samen met het MKB
en ZZP'ers. De boekhouding, loonadministratie of
belastingaangifte zijn noodzakelijke en essentiële
onderdelen die Robert voor zijn rekening neemt. Zijn
klantenkring groeit gestaag in aantal en is verspreid
over de hele Achterhoek kunnen we gerust stellen.

Robert is eigenwijs. Hij zal het zelf niet toegeven,
want daar is hij eigenwijs genoeg voor. Maar zijn
bemoeienis houdt niet op bij het invullen van een
formulier. U kunt erop rekenen dat Robert ook
zakelijk advies geeft. Desgevraagd, maar ook
spontaan als hij daartoe aanleiding ziet. Voor
startende ondernemers is hij de ideale vraagbaak
en hij ziet het als een uitdaging om ze veilig en
doordacht op weg te helpen.
Robert is nu 55 jaar en woont al bijna zijn hele leven
in Silvolde. Met heel veel plezier, benadrukt hij. Hij
is dan ook nauw betrokken bij het sociale leven en
diverse verenigingen en organisaties in het dorp.
Het zal niet verwonderen dat hij ook daar meestal
meester over de penningen is.
Neem gerust eens contact op als het om de centen
gaat.

SCHOOL ST R AAT 6
7064 G P SIL V OL D E
T E L : 0315 323 195
INF O@R OBE R T -SAAL MINK. NL
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Advocaat Susan du Plessis staat
letselschadeslachtoffers bij
Mensen die letsel hebben opgelopen
door bijvoorbeeld een verkeers- of
bedrijfsongeval (en tal van andere
soorten ongevallen) ondervinden daar
vaak veel en vaak ook langdurig hinder
van. Het herstel kost tijd en energie en
een ongeval heeft soms verregaande
consequenties. Er komt zoveel op
mensen af dat ze vaak door de bomen
het bos niet meer zien. Susan du
Plessis biedt soelaas.
In maart 2016 startte Susan, met ruim 22 jaar
ervaring op zak, haar eigen advocatenkantoor in ’sHeerenberg. Ze wijst slachtoffers van letselschade de
weg in het oerwoud van regels en wetten. Dat doet
ze uiterst gedreven en op een zeer persoonlijke en
betrokken manier. “Ik sta mensen bij zoals ik zelf
graag bijgestaan zou willen worden.”
Susan neemt het voortouw in deze zaken. “Ik maak
me sterk om een redelijke schadevergoeding te
krijgen. Ook bepaalde voorzieningen kunnen worden
vergoed. Denk daarbij aan het inhuren van een
huishoudelijke hulp of een tuinman. Wat veel
mensen niet weten, is dat de wet bepaalt dat
advocaatkosten een onderdeel zijn van de schade
van het slachtoffer.
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Zodra de aansprakelijkheid is erkend, worden de
advocaatkosten vergoed door de verzekeraar. Mijn
inschakeling kost het slachtoffer dus niets.”

Zij verricht een second opinion en brengt de zaken
dan alsnog tot een goed einde. “Aan de overstap zijn
ook geen kosten verbonden”.

Ontzorgen
Tijdens het intakegesprek, dat geheel vrijblijvend en
kosteloos is, kan Susan met haar jarenlange ervaring
vaak al goed inschatten of de tegenpartij
aansprakelijk is. En of de rechter, als de verzekeraar
daar onderuit probeert te komen, het slachtoffer in
het gelijk zal stellen. “Ik aarzel dan niet om te
procederen. Maar meestal is dat niet eens nodig.”
Susan kan procederen omdat ze advocaat is. Alleen
advocaten kunnen namelijk de stap naar de rechter
zetten. Na het afronden van haar rechtenstudie in
1997 doorliep ze de advocatenopleiding en
specialiseerde ze zich in de behandeling van
letselschadezaken.

Als je gezondheid
is aangetast,
maakt je dat
kwetsbaar.
Voor die mensen
wil ik heel graag
iets betekenen.

Susan neemt ook regelmatig zaken over van andere
belangenbehartigers. Mensen stappen naar haar
over omdat ze ontevreden zijn over de kwaliteit
en/of wijze van communiceren van de andere
belangenbehartiger.

Mochten mensen een rechtsbijstandverzekering
hebben, dan hoeven ze daar geen gebruik van te
maken. Zij mogen ook naar een advocaat. Susan
biedt kwalitatief hoge dienstverlening en maatwerk.
Dat gebeurt op een toegankelijke, laagdrempelige
wijze. “Slachtoffers zijn bij mij het absolute
middelpunt, en zeker geen nummer.
Ik luister naar hun verhaal en
inventariseer hun behoeften.
Ze kunnen zich richten op hun
herstel omdat ze door mij
ontzorgd worden. Ik heb een
prachtig vak, het geeft mij
enorm veel voldoening om
mensen te kunnen helpen.”
Belt u mij gerust voor vragen.
Ik sta u graag te woord.

E s us a n@duple s s is -le t s e ls c ha de . nl

Sus a n du P le s s is T 0314 843 984
www. duple s s is -le t s e ls c ha de . nl
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Vivendo Makelaardij deelt
Vivendo Makelaardij is een jong bedrijf,
gevestigd in Braamt, waar op moment
van schrijven van dit verhaal de laatste
hand wordt gelegd aan het nieuwe
kantoor aan de Langestraat 22. We
vroegen Vivendo in het voorjaar van
2022 hun visie op de woningmarkt te
delen. Bij het verschijnen van dit
magazine zitten we wat verder in het
jaar en weten we of de verwachtingen
kloppen.
De woningmarkt is nog nooit zo hectisch geweest als
de laatste jaren. Het lijkt de komende tijd rustiger te
worden en we verwachten dat de gekte op de markt
minder wordt. Extreme prijsstijgingen zouden dan
verleden tijd zijn. Ook de stijgende hypotheekrente
zal meer rust geven. Door deze ontwikkelingen wordt
het kopen van een huis weer leuk. Je maakt als koper
meer kans op een woning en bent niet meer één van
zoveel bieders.
Wie nu een bod wilt uitbrengen, vraagt kt heel vaak
‘wat moeten we bieden?’. Helaas weten wij als
aankoopmakelaar het antwoord ook niet, dat maakt
onze dienst van aankoopmakelaar lastig. We zijn
gewend dat we de aankoopmakelaar betalen voor
een geslaagde dienst, maar ook wij weten in de
huidige markt niet wat het hoogste bod zal zijn. Je
betaalt dan je makelaar, maar de kans dat het niet tot
een koop komt is nog steeds groot.
In de huidige woningmarkt is een bod van 15% tot
20% boven de vraagprijs eerder regel dan
uitzondering. Wij beschikken over software en data
waar we de daadwerkelijke koopsom en het
percentage van het overbieden kunnen zien zodra de
woning van eigenaar is gewisseld.
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Bij een woning met een vraagprijs van € 350.000 is €
70.000 overbieden geen uitzondering.
Krapte
Door de krapte op de woningmarkt en de bereidheid
om de laatste jaren van het arbeidsproces wat verder
te reizen kunnen we voorzichtig stellen dat kopers
minder waarde hechten aan een bepaalde plaats dan
voorheen. Ook het aanhoudende thuiswerken draagt
hier aan bij. De oorlog in Oekraïne heeft op dit
moment (voorjaar 2022, red.) geen invloed op de
woningmarkt. Maar de vluchtelingenstroom komt net
pas op gang en de verwachtingen zijn dat er mogelijk
honderdduizenden vluchtelingen naar Nederland

visie op woningmarkt
Alles duurder
Voor doorstromers zijn er zeker kansen, hun woning
is immers ook meer waard geworden. Er zijn kopers
die even in de wachtstand zijn gegaan. Zij hopen dat
de markt rustiger wordt, overbieden tot het verleden
behoort en huizenprijzen misschien wel weer gaan
dalen. Maar door Corona en de oorlog in Oekraïne
wordt alles duurder. We zijn massaal aan het
verbouwen gegaan en bouwmateriaal is schaars. En
omdat alles duurder wordt, zal het inkomen op
termijn ook stijgen en wordt bouwen nóg duurder. Zo
gaat het al decennia; dat heet inflatie. Maar door
Corona en de oorlog gaat het opeens veel sneller. De
grote vraag is dan ook of het nog wel goedkoper gaat
worden of dat je nu toch toe moet slaan. De
hypotheekrente is immers nog steeds vrij laag.

Lekker shoppen

komen. Dat heeft hoe dan ook gevolgen voor de toch
al krappe huizenmarkt. Voor starters blijft het dan
ook een moeilijke markt. Zolang er niet voldoende
betaalbare woningen worden gebouwd blijft de
woningmarkt voor starters op slot. Er zijn weliswaar
nieuwe initiatieven, zoals woningen voor mensen uit
het eigen dorp en zogenoemde tiny houses. In die
kleine woningen kun je met twee personen vaak wel
wonen, maar al snel zal de wens ontstaan om door te
stromen.
Met
het
aantal
groeiende
éénpersoonshuishoudens lijkt het tiny house een
groot succes te gaan worden. Maar dan moeten
gemeenten wel meewerken aan de verkoop van extra
grond, of de grond verpachten (verhuren).

Door Corona zijn we meer thuis gaan werken en zoeken
mensen vooral een grotere woning met ruimte voor één
of soms wel twee thuiswerkplekken. We hebben in onze
regio afgelopen jaar veel 50 plussers als kopers gehad.
Mensen die nog een aantal jaren moeten werken tot hun
pensioen. Zij zoeken nu alvast de rust van de Achterhoek
en reizen in hun laatste arbeidsjaren nog maar één keer
per week naar hun kantoorplek in het drukkere Westen
van het land. Die kopers verkopen veelal een woning of
appartement van rond de € 500.000, waar meestal niet
veel hypotheek meer op rust. Met bijna een half miljoen
euro op zak is het voor hen lekker shoppen op de
Achterhoekse huizenmarkt. Deze kopers zijn vooral actief
in het prijssegment boven de € 400.000. Dat is een ruime
2 onder 1 kap woning, of een vrijstaande woning. Vaak
levert de verkoop hen ook nog eens € 100.000 meer op
dan de vraagprijs. Dat is ook de reden dat veel van deze
kopers de biedingsstrijd winnen in onze regio. Zij zijn
immers bereid om zelf ook € 100.000 – of meer – te
overbieden en schuiven als het ware de extra
verkoopwinst door naar de nieuwe woning.
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Houdt er bij het kopen van een woning rekening mee
dat je woning sneller verkocht is dan dat je iets
nieuws hebt gekocht. Dat houdt in dat je eerst een
woning moet kopen voordat je jouw woning te koop
kunt zetten. Dit was een paar haar geleden wel
anders, toen liep je het risico dat je de lasten voor
twee woningen moest ophoesten. Nu loop je het
risico dat – als je eerst je woning verkoopt – je onder
tijdsdruk snel iets moet kopen of huren. Dat kan een
behoorlijke uitdaging worden.
Bereid jezelf voor voordat je gaat kijken. Als je een
bod uitbrengt en aangeeft dat je al een gesprek hebt
gehad met een hypotheekadviseur en dat de
benodigde hypotheek haalbaar is, is dat een pre. De
verkoper heeft immers een soort van zekerheid.
Verder leert onze ervaring dat een persoonlijk
motivatie, met foto’s en uitleg waarom je graag in die
woning wilt wonen, helpt. Zo krijgt de verkoper een
beetje een beeld en gevoel bij de koper. Onderzoek
wijst uit dat de maand mei gunstig is voor verkopers
en februari voor kopers, maar de verschillen zijn

minimaal. Onderzoek wijst uit dat de maand mei
gunstig is voor verkopers en februari voor kopers,
maar de verschillen zijn minimaal. Het heeft dus geen
zin om maanden te wachten om je huis te koop te
zetten.
Hoewel dit schrijven een paar maanden voor de
verschijningsdatum van het magazine ligt, hopen we
je wat meer inzicht in de huidige woningmarkt te
hebben gegeven. Mocht je een vrijblijvende afspraak
in willen plannen voor de verkoop van jouw woning of
hulp nodig hebben bij de aankoop van jouw woning?
Neem dan gerust contact met ons op via (0314) 200
150 en vraag naar Ellen of Roger.

Waar rook is ...
Op elke verdieping moet sinds juli 2022 minimaal 1 rookmelder hangen.
Heeft u nog geen rookmelders? Dan heeft Schuurman Financieel Advies een mooie actie voor u:

Sluit nu een schadeverzekering af bij Schuurman Financieel Advies
en ontvang een gratis rookmelder t.w.v. € 23,95.
Heeft u al uw verzekeringen bij ons ondergebracht?
Dan ontvangt u de tweede rookmelder voor de helft van het geld.
Behoefte aan een extra rookmelder, of een brandbeveiligingsadvies?
Neem contact op met Brandbeveiligingsbedrijf Liebrand via het
contactformulier op www.schuurmanfinancieeladvies.nl
Prijzen zijn excl. verzendkosten à € 7,25 (met Track&Trace).
U kunt de rookmelder ook ophalen op ons kantoor aan de
Walstraat 67 in Terborg. Bij de rookmelders ontvangt u een
montageset en een duidelijke instructie.
Voor deze actie werken wij samen met Brandbeveiligingsbedrijf Liebrand. De actie loopt tot 31 december 2022.
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Topdrukte door thuiswerken
De lockdowns tijdens de
coronapandemie hebben het
thuiswerken een enorme booste
gegeven. Steeds meer en vaker werken
mensen thuis. AtmR
Kantoorverandering en Derksen
Verhuizingen spinnen er garen bij.
De groeiende vraag naar thuiswerkplekken kwam voor
Derksen Verhuizingen uit Arnhem op het juiste
moment. Als Curaçao-specialist heeft de verhuizer
normaal gesproken veel internationale en overzeese
klussen, maar door de pandemie vielen die in één klap
weg. “Het verhuizen van en voor thuiswerkers trekt dat
recht”, vertelt Harold Hofman. “Dat deden we overigens
ook al voordat iemand überhaupt had gehoord van
corona.”
Begin 2020 ging Hofman al een samenwerking aan met
Rob Hasselbach en Marijn Nieuwenhuis van
kantoorinrichter AtmR (Advies tot en met Realisatie) uit
Elst, dat vanaf dat moment ook voor de helft eigenaar
van het uit 1898 daterende verhuisbedrijf.
De samenwerking werd onder meer vormgegeven in
de nieuwe website thuiswerkplek.nl. Met die site
anticipeerde de organisatie vroegtijdig op de groei van
het aantal thuiswerkers. Het legde de initiatiefnemers
geen windeieren. Vanaf het moment dat het
thuiswerkadvies van kracht werd, loopt het storm.
Hofman loopt door de immense opslaghallen achter
zijn kantoor aan de Overmaat. Er lijkt geen einde te
komen aan het aantal opslagkisten en thuiswerkplekken dat er is opgeslagen. “Volgende week zijn die
allemaal weer netjes afgeleverd. En zo gaat dat nu al
een jaar lang.”

Een nieuwe balans
Hasselbach, die samen met Nieuwenhuis in 2001 AtmR
oprichtte, verwacht dat de trend zal doorzetten.
“,Kantoren veranderen voor medewerkers. Er ontstaat
een nieuwe balans tussen zakenleven en levenszaken.
Hiervoor hebben we een concept bedacht: More than
the Office.” De thuiswerktrend vormt volgens Hofman
ook een uitdaging voor kantoorverzamelgebouwen.
“Die moeten zich nog flexibeler opstellen dan ze al
doen. Mensen willen vandaag thuis werken, morgen
een meeting onderweg hebben, en overmorgen naar
het hoofdkantoor.”
Direct inrichten
“Een ander nieuw initiatief dat we hebben gelanceerd,
is directinrichten.nl”, voegt Nieuwenhuis toe. “Hierin
brengen we vraag en aanbod van bestaand meubilair
bij elkaar. Met een webshop tonen we wat er
beschikbaar is of komt en zorgen we ervoor dat het,
tegen de laagst mogelijke integrale kostprijs, bij de
nieuwe gebruiker komt. Indien gewenst of noodzakelijk
volledig gerevitaliseerd. Klanten ontzorgen, maatwerk
leveren, waarbij Derksen voor de logistieke
dienstverlening zorgt. Gewoon direct inrichten.”
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APRIL EDITION

Van rups tot vlinder
Mijn jeugd was een onveilige en traumatische periode, waarin ik veel verloren heb.
Ik zat als kind vaak onder mijn bureau om me
onzichtbaar te maken. In die veilige omgeving
maakte ik van alles. Door creatief te zijn ontsnapte ik
uit de werkelijkheid. De klappen van het leven bleven
maar komen en mijn rugzak was toen al een stuk
voller dan die van menig mens in zijn hele leven. De
overlevingsstand werd mijn leidraad in het leven.

Daaruit werd Hip van Jip geboren, mijn creatieve
uitlaatklep. Het ‘Hip van Jippen’ gaf me rust. Vrienden
vroegen mij om leuke cadeaus te maken, daarna hún
vrienden en daar weer vrienden van. Totdat een
winkel mij vroeg of ze mijn producten mochten
inkopen. Ik was zo trots dat ik het ook wel gratis had
willen geven, maar dat zou niet slim geweest zijn. In
de jaren erna groeide ik verder tot de dame die ik nu
ben en Hip van Jip groeide uit tot een merk dat in 8
winkels werd verkocht.

Tot ik in 2011 voor mezelf koos. Ik wist niet meer hoe
ik moest leven en had een muur om mezelf
opgetrokken waar ik steeds meer last van kreeg. Ik
besloot om het, voor eens en voor altijd, goed aan te
pakken en ging acht weken intern in een privékliniek.
Een hele zware opgave, maar ik was vastbesloten om
te leven in plaats van te overleven. In die kliniek heb
ik geleerd dat de littekens zullen blijven, maar dat je
met littekens ook heel goed kunt leven.

In 2016 vertelde een vriendin dat ze een winkel in
Varsseveld wilde starten. Ze vroeg mij of ik haar
wilde helpen met de creatieve kant. Ik was natuurlijk
enorm enthousiast. Toen ze daarna vroeg of ze Hip
van Jip producten in de winkel mocht verkopen ging
het enthousiasme over in stuiteren, zo blij was ik. In
de jaren erna hielp ik haar nog veel meer in de
winkel. Het werd een belangrijk deel van mijn leven.

Tijdens mijn diepe dalen in die periode pakte ik mijn
creatieve bezigheden weer op. Ik vond het heerlijk
om na de zware gesprekken mijn handen het werk te
laten doen, zonder erbij na te hoeven denken. Het
eindresultaat gaf me een trots en positief gevoel, het
werd zelfs mooier dan ik had gedacht.

In 2019 startte diezelfde vriendin een restaurant. Een
jaar later twijfelde ze vanwege tijdgebrek over wat ze
met de winkel wilde. Ik was er van overtuigd dat deze
winkel niet uit Varsseveld mocht vertrekken. Thuis
besprak ik het met mijn man. Samen kwamen we
met een oplossing: Zal ik…?
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Zo gebeurde het dat ik vanaf juli 2020 de trotse
eigenaresse ben van Winkel &Zo en besloot om Hip
van Jip exclusief in Varsseveld te verkopen. Helaas
gooide corona flink wat roet in het eten en was het
een lastige start. Maar de gedachte die mij door die
periode trok was: ‘Kom op Natas, je hebt ook erger
overleefd. Dus hup, schouders eronder!’.

APRIL EDITION

We hebben meermaals met Emiel Schuurman, van
Schuurman Financieel Advies, om de tafel gezeten.
Hij heeft ons fantastisch geadviseerd en geholpen
alles goed op een rijtje te krijgen en vooral mijn hart
te volgen.

Op mijn pols heb ik een tatoeage van een vlinder
laten zetten. Het staat symbool voor mijn
transformatie van rups tot vlinder. Daarom gebruik
ik ook een zelf gevouwen vlinder als versiering op
mijn pakketjes.
De weg ernaar toe was zwaar en lang, maar als er
iets positiefs uit mijn verleden is te halen, dan moet
het wel zijn dat ik zonder alle ellende de winkel nooit
zou hebben gehad. Het heeft
me gemaakt tot wie ik nu
ben, de super trotse eigenaresse van een prachtwinkel!

Winkel &Zo is een cadeauwinkel in leuks, lekkers en speelgoed. We vinden het belangrijk
om ons te onderscheiden van andere cadeauwinkels. Daarom vind je bij ons unieke
cadeautjes die je niet overal kan krijgen. Het assortiment is divers en continu in beweging.
En de keuze is reuze. Je vindt bij ons hét cadeau voor iedere gelegenheid. En voor iedere
portemonnee.
Ke r kple in 7A
V a r s s e ve ld

06-38504813

info @e nzo va r s s e ve ld. nl

Daarnaast geef ik creatievelingen de mogelijkheid om hun handgemaakte producten te
verkopen. Zo kunnen we ook inspelen op persoonlijke wensen. Er is heel veel mogelijk;
van het overzetten van een geboortekaartje op hout tot het verwerken van een naam of
persoonlijke tekst in een cadeau. Teveel om op te noemen. Vraag ons daarom gerust naar
de mogelijkheden. Samen komen we zeker tot iets moois.
Op de dagen dat ik niet in de winkel sta, ben ik te vinden in mijn atelier op zolder. Ik heb
namelijk ook een eigen merk gestart: Hip van Jip! En uiteraard is Hip van Jip ook exclusief
te koop in de winkel. Verder geven we regelmatig workshops in de winkel; op allerlei
gebieden. Wil je een workshop op maat voor een eigen gezelschap? Ook dat kan, dan
plannen we samen een privé-workshop. Kom een keertje kijken in onze winkel en oordeel
zelf.
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Homekeur, uw
bouwkundig
inspectiebureau!
Homekeur is dé specialist voor het
uitvoeren van een bouwkundige keuring,
energielabel voor uw woning of
bedrijfspand en het opstellen van een
bouwkundig NHG rapport. Met een ruim
en groeiend landelijk netwerk van eigen
opgeleide en deskundige inspecteurs bent
u als opdrachtgever gegarandeerd van een
gemotiveerde en ambitieuze werkwijze en
gedegen inspectie door de inspecteur.

Bouwkundige keuring
Een bouwtechnische keuring geeft u meer
duidelijkheid over de bouwkundige staat en
eventuele verborgen gebreken van de
woning. Dit wordt vaak uitgevoerd voor de
aankoop van een nieuwe woning
(aankoopkeuring). Homekeur is dé specialist
voor bouwkundige keuringen.
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Energielabel huis
Een energielabel is bedoeld om energiebesparende maatregelen te stimuleren. Het
label geeft aan hoe energiezuinig uw huis is.
Een energielabel is sinds 1 januari 2021
verplicht bij het verkopen of verhuren van
een woning en is 10 jaar geldig. Homekeur BV
werkt uiteraard met gediplomeerde
adviseurs en conform BRL9500 certificaat.

Hoe gaan we te werk?
Na het ontvangen van uw opdracht zullen wij
in de meeste gevallen contact opnemen met
een verkopend makelaar en alle afspraken
maken.
U bent van harte uitgenodigd om bij de
inspectie aanwezig te zijn, zodat u
bijvoorbeeld vragen kunt stellen.
De volgende werkdag ontvangt u een
uitgebreid bouwkundig rapport per e-mail.
Een afspraak kan altijd op korte termijn
gemaakt worden.

Buro Achterhoek:

Al 12 jaar ‘Zaken voor elkaar’
Totaalpakket voor publiciteit én sales
Drukwerk, een evenement organiseren, een mooi logo of
passende website? Buro Achterhoek regelt het. Een
reclame- of salescampagne? Wij verzorgen het hele
traject. Buro Achterhoek neemt alles uit handen als het
gaat om de sales en publiciteit van jouw bedrijf. Geen
afstemming met meerdere bureaus, drukkers of uitgevers,
maar één contactpersoon. Snel schakelen, een hoge
kwaliteit en betrouwbaar!
Samen
Bij Buro Achterhoek krijg je twee in één: communicatie- én
verkoopondersteuning. Al meer dan twaalf jaar vergroten
wij voor talloze partners de naamsbekendheid en hun
omzet. We zijn een enthousiast, compact en fullservice
bureau, dat uiteraard niet overal in is gespecialiseerd. Dat
hoeft ook niet. Onze kracht zit in samenwerking. Want
door krachten te bundelen, krijgen we meer voor elkaar.
Met onze professionele partners realiseren we jouw
online en offline communicatiemiddelen. Onze kracht is
dat we doen wat we beloven, snel en op tijd. We regelen
alles voor je, van de vormgeving, het schrijven van teksten,
het organiseren van evenementen, fotografie, video,
drukwerk en handling.

Doen wat we beloven
Buro Achterhoek vindt jou als klant belangrijk. Onze
belangrijkste taak is jou te ontzorgen bij zowel kleine als
grote opdrachten. Onze kracht is dat we doen wat we
beloven, snel en op tijd. We regelen alles voor je, van de
vormgeving, het schrijven van teksten, het organiseren
van evenementen, fotografie, video, drukwerk en
handling. Een transparante, duidelijke, no-nonsense,
praktische aanpak en humor kenmerken onze manier van
werken. Mensenkennis, een groot netwerk en onze
jarenlange ervaring helpen daarbij.
Krachten bundelen
Samen kunnen we meer betekenen voor ons allemaal.
Daar geloven we in bij Buro Achterhoek. Wij zijn sterk in
het leggen van contacten binnen alle geledingen binnen
een bedrijf én in het tot stand brengen van relaties en
effectieve sales. Verkoop is vaak een ondergeschoven
kindje bij marketing en communicatie. Zo helpen we jouw
onderneming verder.
Groot netwerk = meerwaarde
Samenwerken betekent ook kennis delen en elkaar
versterken. Daarom is Buro Achterhoek initiatiefnemer en
organisator van de succesvolle AchterhoekBIZniZZ Club,
die vier keer per jaar bijeenkomt. Ook zijn we uitgever van
het businessmagazine AchterhoekBIZ, het enige echte
Achterhoekse ondernemersmagazine, gemaakt voor en
door ondernemers in de Achterhoek. Ons uitgebreide
netwerk stellen we ook beschikbaar voor jou als klant.
Want het succes van jouw bedrijf vinden wij het
belangrijkst.
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Client Officer Sandra Lubbers

Luisterend oor
Met het verdwijnen van bankfilialen
verdwijnt ook de mogelijkheid om
even binnen te stappen met vragen
over financiële zaken of voor advies.
“Vreemd”, vindt Sandra Lubbers,
Client
Officer
bij
Schuurman
Financieel Advies. “Want ook in
digitale tijden, heb je soms nog
steeds behoefte aan een luisterend
oor en een persoonlijk gesprek.”

Na een aantal jaren te hebben gewerkt bij een bank,
kwam Sandra Lubbers in 2016 als Client Officer in
dienst bij Schuurman Financieel Advies. Een van de
mooie aspecten van haar werk vindt ze de
inloopmomenten – iedere dinsdag tot en met vrijdag
van 10:00 uur tot 12:00 uur. Sandra: “Als je bezig bent
met de aan- of verkoop van een woning, wil je soms
belangrijke informatie even checken. Maar ook als je
als ZZP’er een mooie opdracht kunt binnenhalen,
maar vragen hebt over eventuele financiële en fiscale
consequenties, kan het heel fijn zijn als je iemand
hebt om mee te sparren en je zo even kunt
binnenlopen.”
Sparren en adviseren, zit Sandra in het bloed. Vier
ochtenden in de week is ze bezig met de
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klantenportefeuille “Ik creëer contactmomenten op
basis van dataselecties die ik zelf maak. Dat kan een
aankomende renteherziening zijn, een hypotheek die
afloopt, of een leeftijdselectie om zaken als pensioen
aan te kaarten. Wij noemen dit aandachtgesprekken.
Door op basis van klantdata het contact met
bestaande klanten te maken creëer je relevantie. Mijn
ervaring is dat klanten je tijdens zo’n gesprek van alles
toevertrouwen, ook over andere onderwerpen dan
waarvoor je in eerste instantie het contact zocht. Zo
proberen we steeds de best passende oplossing te
komen en kom je samen verder. Dat is wat gerichte
aandacht met mensen doet. En dat is ook wat dit
werk zo leuk maakt. Geen dag is hetzelfde.”

Altijd wel iets te bespreken
Leidt het aandachtgesprek tot een concrete afspraak,
dan zorgt Sandra ervoor dat collega Emiel alle
relevante informatie krijgt en in het systeem kan
terugvinden. “De aanpak is een groot succes”, weet
Sandra uit ervaring. “Onze klanten hebben bewust
voor ons gekozen en vinden het fijn om af en toe iets
van ons te horen. Zeker met alle (fiscale) wijzigingen
en veranderingen in het leven van de klant, is er
eigenlijk altijd wel iets te bespreken.”
Uiteraard weten klanten Schuurman Financieel Advies
ook uit zichzelf te vinden. Bijvoorbeeld als er een
aanpassing nodig is, of wanneer er ontwikkelingen
zijn waarover ze meer willen weten. “Door ook na het
afsluiten van een financieel product zichtbaar te zijn,
bouwen we een hechte relatie op met de klant. En dat
wordt gewaardeerd”, aldus Sandra.
Samenspel met geldverstrekker
Naast de selecties die ze zelf maakt en het opvangen
van pieken, bijvoorbeeld na de recente hypothekengekte, krijgt Sandra ook klantsignalen vanuit
geldverstrekkers.

Daarnaast overleg ik regelmatig met Emiel over zaken
en actualiteiten die hem opvallen in zijn gesprekken
met de klanten. Niet zelden kan dat immers ook
relevant zijn voor andere klanten.”

Met het verdwijnen van bankfilialen
verdwijnt ook de mogelijkheid om
even binnen te stappen met vragen
over financiële zaken of voor advies.
“Vreemd”, vindt Sandra Lubbers,
Client
Officer
bij
Schuurman
Financieel Advies. “Want ook in
digitale tijden, heb je soms nog
Zo wordt er bijvoorbeeld na het passeren van een
steeds een
behoefte
aan eenover
luisterend
hypotheek
contactmoment
drie jaar
klaargezet.
“Alle klanten elk
jaar persoonlijk
oor enSandra:
een persoonlijk
gesprek.”

Klanten vinden
het fijn om iets
van ons te horen.
Er is altijd wel iets
te bespreken

spreken is helaas niet haalbaar, maar het
uitgangspunt is wel om jaarlijks bij elke klant digitaal
in beeld te zijn, bijvoorbeeld via de digitale
nieuwsbrief die we regelmatig mailen aan onze
klanten.”

Abonnementensysteem voor particulier en ZZP’er
Schuurman Financieel Advies werkt al jaren met een
Financieel Service Abonnement. Client Officer Sandra
Lubbers legt uit hoe het werkt:
“Meestal is het zo dat, wanneer je een verzekering
afsluit, je extra geld betaalt in de vorm van provisie
als vergoeding voor de Financieel Adviseur. Wij
werken zonder provisie. Je betaalt dus eigenlijk zo’n
20 tot 25% minder voor je verzekeringen. In plaats
daarvan betaal je een vast bedrag (het abonnement)
voor de Financieel Adviseur. Dit is eigenlijk altijd
goedkoper en het is een vast bedrag.

Als een adviseur kiest voor provisie, is het maar net
de vraag of er wordt gekozen voor de verzekering en
de maatschappij die het best bij de klant, of voor de
partij met de meeste provisie… Een klant moet hier
niet over hoeven te twijfelen, maar er blind op
kunnen vertrouwen dat de adviseur primair het
klantbelang dient en niet de belangen van de
verzekeringsmaatschappij. Bij een vaste beloning – in
de vorm van een maandelijks abonnement – is de
financieel adviseur niet meer afhankelijk van een
percentage van de premie, van de verzekeringsmaatschappij of van het aantal polissen.”
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“Een grote en
spannende stap”
Na 25 jaar te hebben gewerkt als Hoofd
Verkoop bij een meubel- en decoratiegroothandel, besloot Ron Jolink in 2017
het roer om te gooien en zelfstandig
verder te gaan. Een spannende, grote
stap, maar nu – vijf jaar later –
antwoordt hij volmondig ‘ja’ op de
vraag of hij die stap misschien wel
eerder had moeten maken.
De relatief korte periode dat Ron voor zichzelf werkt,
kan allerminst als rustig vaarwater worden
bestempeld. “We hebben al heel wat spannende
tijden meegemaakt; van een oorlog binnen Europa en
een wereldwijde pandemie tot een containerschip dat
de hele boel blokkeert en zorgt voor ongekende
vertragingen in de toeleveringsketens. Maar gelukkig
hebben we ook al een heleboel gave projecten mogen
oppakken en groeit het aantal tevreden klanten
gestaag.” In de roerige periode heeft SpecialS
Furniture & Decorations, haar klanten altijd kunnen
helpen aan verschillende stijlen (tuin)meubelen en
decoratieve artikelen, zoals lampen en bronzen
beelden. “Zo’n tevreden klant, dat is en blijft toch één
van de mooiste aspecten van dit vak”, glundert Ron.
Bijzondere speler
De jarenlange ervaring én de eigen import maken
SpecialS Furniture & Decorations tot een bijzonder
speler in de nichemarkt.

Het klantenbestand varieert van interieurontwerpers
en winkeliers tot horecaondernemers en handelaren.
Ron: “Ze komen altijd met veel plezier naar
Gaanderen. En als dat even niet uitkomt, kunnen ze
rustig shoppen via onze website. Daar is ons volledige
assortiment te vinden. In de toch 1.000 m2 tellende
showroom, Cash & Carry en het magazijn kunnen we
helaas niet alles uitstallen.”
De luxe meubelen en decoratieve accessoires zijn
geïnspireerd op verschillende stijlperioden, zoals
rococo, art nouveau, art deco, empire, barok en midmodern. “Die stijlen kunnen worden gepersonaliseerd
door talrijke kleurstellingen en uitvoeringen. Zo
sluiten onze producten altijd naadloos aan op de
wensen van onze klanten”, voegt Ron toe. “Daarbij
staan kwaliteit en klantenservice hoog in ons vaandel.
Onze producenten zijn goedopgeleide ambachtslieden, die de meubelstukken vakkundig produceren
en beschikken over alle benodigde expertise omtrent
bijvoorbeeld chinoiserie en het vergulden van
accenten.”
Benieuwd naar de showroom? Scan de
QR-code en laat weten wat je ervan
vindt. Of loop eens binnen voor een
gezellig, Achterhoeks, kopje koffie.
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Financieel onafhankelijk en
betrouwbaar advies
Het realiseren van uw plannen begint met een helder financieel advies.
Een advies dat past bij uw doelen en rekening houdt met uw toekomst.
Schuurman Financieel Advies geeft u onafhankelijk advies op maat. Wat uw
vraag ook is, ons kantoor beschikt over de benodigde kwalificaties.
Erkend Hypothecair Planner
De NVHP bewaakt het kwaliteitslabel ‘Erkend Hypothecair Planner' (EHP). Dit label
wordt gevoerd door hypotheekadviseurs op HBO-niveau die de opleiding EHP met
goed gevolg hebben afgerond. Zij hebben aan de vereniging laten zien dat zij
ervaren en deskundig zijn in het geven van adviezen op het gebied van
hypothecaire planning. Deze kennis wordt jaarlijks op peil gehouden door middel
van actuele opleidingen en trainingen. Met een Erkend Hypothecair Planner wordt
uw hypotheek een financieel plan met een persoonlijk karakter.
Erkend Financieel Adviseur
Bij een Erkend Financieel Adviseur bent u verzekerd van financieel advies van hoge
kwaliteit. De kennis van uw adviseur is altijd up-to-date. Het keurmerk wordt
uitgegeven door de SEH, een onafhankelijke stichting die is opgericht met het doel
u te voorzien van het beste financiële advies en om de vakbekwaamheid van
adviseurs op een hoog niveau te brengen én te houden. Alle Erkend Financieel
Adviseurs zijn ervaren, hebben geldige wettelijke diploma’s, volgen jaarlijks
verplichte SEH-opleidingen en moeten voldoen aan strenge gedragsregels.
Gecertificeerd aankoopbegeleider
In Nederland mag iedereen zich makelaar noemen, dus ook aankoopmakelaar.
Hoe gek het ook klinkt, een opleiding tot makelaar is helemaal niet nodig. De titel
Gecertificeerd aankoopbegeleider is echter beschermd en mag uitsluitend worden
gevoerd door de adviseurs, die hiervoor speciaal zijn opgeleid.
Een Gecertificeerd aankoopbegeleider heeft met goed gevolg de praktijkgerichte
opleiding gevolgd en voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Tevens dient een
Gecertificeerd aankoopbegeleider verplicht verzekerd te zijn bij een
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar voor de werkzaamheden die worden
verricht. Verder gaat een aankoopbegeleider jaarlijks terug naar de schoolbanken,
om bijgeschoold te worden.
31

MEER WETEN? KOM BINNEN.
DE KOFFIE STAAT KLAAR.
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