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www.dekleurenwaaier.nl     Maarsbergen 0343 - 431896

“De Verfspecialist van de Utrechtse Heuvelrug!”

De mooiste verf, direct uit voorraad!

 Verf  •  Raamdecoratie  •  Behang  •  Vloeren

Advies in de winkel & aan huis

2  |  WONINGKRANT

VLOEREN | GORDIJNEN | INBETWEENS | RAAMDECORATIE | KARPETTEN | BEHANG | ZONWERING

Raamdecoratie, vloeren, karpetten, behang en zonwering. Bij Brouwer geef je jouw interieur in één keer de gezelligste sfeer! Samen met onze adviseur.

HET HELE PLAATJE IN 
EEN KEER GEREGELD

06-430 141 06  •  www.keurder.com  •  www.debegeleider.com

inspecteren

analyseren

rapporteren

uw woning of bedrijfspand:

inventariseren

concretiseren 

coordineren

uw (ver)bouwwensen:



Voorwoord
De markt is turbulent en beweegt langzaam weg van de hectiek van hoge 
prijzen, kijkdagen en biedingen die soms ruim over de vraagprijs gaan. Dit 
biedt weer nieuwe kansen, bijvoorbeeld voor de kopersmarkt. Dat wil ove-
rigens niet zeggen dat het makkelijker is geworden. Wie zijn huis in de 
etalage heeft gezet, ziet nu dat het langer onverkocht te koop staat en 
moet soms zelfs al met de vraagprijs zakken. Kopers zien op hun beurt de 
huizenprijzen weliswaar aantrekkelijker worden, maar krijgen tegelijkertijd 
met hogere hypotheekrente te maken. En in een tijd van nog altijd flinke 
inflatie kunnen hogere maandlasten een risico vormen.

Zoals gezegd, ook voor verkopers is dit een enerverende tijd. Snelle verkoop 
voor of soms zelfs boven de vraagprijs behoort voorlopig tot het verleden. 
Er zit zodoende ook weer wat meer werk aan het verkoopproces, maar daar 
krijgen wij alleen maar extra energie van. Bij de verkoop is het online proces 
steeds belangrijker geworden. Wij gebruiken daarvoor het welbekende Fun-
da, maar zetten ook andere online media in, waaronder de sociale platformen 
Facebook en Instagram. Daar zijn namelijk de jongere generaties te vinden. 
Starters maar ook kopers die hun eigen wooncarrière al gestart zijn en van 
hun eerste naar hun volgende huis willen. We merken daarbij dat een groot 
deel van die kopers van buiten deze regio komt en geïnteresseerd is in groen 
en gezellig wonen. Voor verkopers is het dus van grote meerwaarde dat wij 
ook op dergelijke media hun woning in beeld brengen.

We doen dit met een zeer gerichte advertentiecampagne. Onze adds wor-
den namelijk specifiek gestuurd naar social media gebruikers die een daarop 
aansluitend zoekprofiel hebben. Wij kunnen de traffic richting onze adds ook 
onderbouwen, omdat we informatie krijgen waaruit blijkt wanneer en hoeveel 
er op onze advertenties geklikt wordt. Zo houden we ook tijdens de verkoop 
de vinger aan de pols en grip op de verkoop. 

Ook in deze editie leest u weer inspirerende verhalen en vindt u interviews 
met ondernemers die, net als wij, goed nadenken over hoe ze klanten blij 
maken met de juiste service op het juiste moment. Veel leesplezier gewenst!

Colofon

Inhoud

Dromen én Wonen is een gezamenlijke uitgave van 
Geijtenbeek & Boers makelaars en Breur makelaars. 

Adres
Geijtenbeek & Boers makelaars

Dorpsstraat 3, 3931 ED Woudenberg

Tuindorpweg 41A, 3951 BD Maarn

Verschijnt
Driemaal per jaar huis-aan-huis in de gemeente 

Woudenberg (als bijlage met LetOp Woudenberg), 
Maarsbergen, Maarn en Leersum.

Oplage
11.500

Vormgeving
Woudenbergse Drukkerij B.V.

Exploitatie
JOIN Communicatie B.V.

Redactie en fotografie
Baart Koster.

Verspreiding
Reli Groep B.V., Sliedrecht.

Druk
Rodi Rotatiedruk, Diemen

Copyright: op de teksten, de foto’s en het ontwerp van 
Wonen én Dromen rust copyright. Niets mag op welke 

wijze dan ook worden overgenomen, verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever.  
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Ekris 35,
Woudenberg
Vraagprijs € 325.000,- k.k.

Tussenwoning

Nijverheidsweg 17c,
Woudenberg
Vraagprijs € 425.000,- k.k.

Hoekwoning

Van Hogendorplaan 3,
Woudenberg
Vanaf biedprijs € 500.000,-

Twee-onder-een-kapwoning

Van Galenlaan 2,
Woudenberg
Vraagprijs € 475.000,- k.k.

Hoekwoning

244 m2

203 m2

121 m2 235 m2

163 m2 129 m2

141 m2

100 m2
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Museum Valkenheide geeft een inkijkje in ruim honderd jaar jeugdzorg 
geschiedenis. Dat doen ze o.a. in Maarsbergen, maar ook in heel 
Nederland.

In het jaar 1910 kocht de Nederlandse Hervormde Kerk een stuk grond-
gebied van enkele deelgenoten van de gemeenschappelijke Maarsbergse 
heide om er een internaat te bouwen. 

Op 4 oktober 1912 werd Opvoedingsgesticht Valkenheide officieel geo-
pend door Koningin-Moeder Emma. Destijds waren er nog niet veel voor-
zieningen voor moeilijk opvoedbare kinderen. De negentiende-eeuwse 
oplossing voor kinderen die –soms gedreven door armoede– kleine ver-
grijpen pleegden, was een flinke gevangenis- of tuchthuisstraf. Door la-
tere uitbreidingen en personeelswoningen is er een buurtschap ontstaan 
met enkele tientallen woningen. 
Het internaat Valkenheide heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot 
een multifunctionele jeugdzorg-instelling en is tegenwoordig onderdeel 
van Zorgorganisatie Pluryn.

Over de stichting Museum Valkenheide
Stichting Museum Valkenheide is opgericht in 2003. Doel is het verzame-
len, registreren en documenteren van voorwerpen, documenten en foto’s 
uit de geschiedenis van opvoedingsgesticht Valkenheide te Maarsbergen. 
En het presenteren van deze verzameling aan (oud) pupillen, medewer-
kers en andere belangstellenden.

Meer weten? Kijk voor meer info op museumvalkenheide.nl 

Bron: museumvalkenheide.nl (met toestemming)

Museum Valkenheide
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Willem de Zwijgerlaan 157
3931 KP Woudenberg
Tel. 06 29510982
marco@marcocommunicatie.nl 
www.marcocommunicatie.nl

Kom jij niet (voldoende)
toe aan jouw business 
communicatie?
Marco Communicatie levert communicatie 
ondersteuning en de praktische uitvoering 
ervan. Meer weten over de mogelijkheden, 
scan deze QR code: 

Parallelweg 2  |  3931 MT Woudenberg 
E info@arnovink.nl  |  I www.arnovink.nl

M 06 5125 6559  |  T 033 303 0087 

AV risico- en assurantieadvideurs

Arno Vink geeft uw 
verzekeringen een gezicht

Een goed en afgewogen verzekeringspakket 
geeft rust, zowel bij particulieren als zzp'ers en 
werkgevers. AV risico- en assurantieadviseurs 

zorgt daarvoor. Met eerlijk, deskundig advies en 
bovenal persoonlijke begeleiding. Mogen we uw 

verzekeringen eens tegen het licht houden? 
Bel Arno Vink voor een afspraak: 033 303 0087.

Ontdek onze
    nieuwe generatie

duurzame
matrassen

Voorstraat 41-43, Woudenberg 
T. 033 286 1284  |  dalhuijsen.nl

Zeisterweg 5
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Woningen in beeld
Willem de Zwijgerlaan 143,
Woudenberg  
€ 500.000,- bieden vanaf prijs

  317 m2        116 m2       

  hoekwoning
 
Uw aandacht graag voor deze ‘instapklare’ – tot in detail afge-
werkte – hoekwoning in de gemeente Woudenberg. De woning 
heeft een fraaie aangelegde tuin waarin een flinke berging (ca. 
45 m2) met een royale veranda en een ‘buitenhaard’. Op de rui-
me oprit kunnen twee auto’s worden geplaatst.

Middenstraat 70, 
Woudenberg 
€ 450.000,- 

  276 m2        104 m2       

  twee-onder-een-kapwoning
 
Dit is wel een zeer bijzondere helft van een 2 onder 1 kapwo-
ning in het hart van de gemeente Woudenberg. De woning 
met tuin beslaat een gehele straat en de ligging op ‘de hoek’ 
geeft vrij uitzicht naar alle kanten. Verder biedt de woning een 
ruime garage met puntkap -welke is ingericht als extra slaap-
kamer- en een dubbele carport. De oprit heeft plaats voor drie 
auto's op eigen terrein.

“Een mooi gelegen huis met veel 
mogelijkheden voor zzp ers of voor een 
gastenverblijf. Locatie aan de rand van 
het centrum met snelweg om de hoek”

“Wij wonen al meer dan 17 jaar in deze 
prachtige, met zorg, verbouwde woning. De 
heerlijke veranda met kachel en de grote schuur 
zijn een geweldige aanvulling op de ruime tuin. 
De ruime zolder is een stoere (kinder -slaap) 
kamer met royaal ingebouwde kastruimte. Het 
huis heeft energielabel B en is voorzien van 
spouw, vloer -en dakisolatie, met zonnepanelen 
kan deze woning met gemak van het gas af”
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Stationsweg West 49,
Woudenberg
Vraagprijs € 369.000,- k.k.

Tussenwoning

Juliana van Stolberglaan 7,
Woudenberg
Vraagprijs € 615.000,- k.k.  

Vrijstaande woning

Schans 10,
Woudenberg
Vraagprijs € 400.000,- k.k.

Tussenwoning

Kolklaan 37,
Maarsbergen
Vraagprijs € 550.000,- k.k.

Twee-onder-een-kapwoning

211 m2

404 m2

132 m2 245 m2

92 m2 112 m2

84 m2

140 m2
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Reinier Klein, eigenaar van Hoveniersbedrijf Bloemin Wouden-
berg, mag dan professional zijn in alles wat met uw tuin te ma-
ken heeft, hij draagt ook bij aan de sfeer in huis. In samenwer-
king met Esso Voskuilen aan de randweg van Woudenberg, zet 
hij inmiddels al vele jaren een wintertraditie neer.

Bij Esso Voskuilen kun je veel meer dan alleen je tank vullen. Ook 
de belangrijkste bijdrage aan een sfeervolle kerst staat er momenteel 
uitgestald, vertelt Klein. 

 ‘We hebben ongeveer duizend bomen bij Esso Voskuilen staan. Voor 
hun betekent dat extra traffic. En voor ons al hovenier is dit natuurlijk 
een prachtig verkooppunt. Het werk dat we doen in tuinen van onze 
klanten wordt door minder mensen gezien dan onze kerstbomen’, 
zegt Klein met een knipoog. 

Kaukasische kwaliteit
Het assortiment is variërend, wat wil zeggen dat de bomen in ver-
schillende formaten verkrijgbaar zijn. Zelfs kleine kerstboompjes voor 
de kinderen. Één ding varieert echter niet en dat is de kwaliteit. ‘Er 
staan fraaie Nordmann sparren tussen, ook wel de Kaukasische of 
Krim spar genoemd. Een prachtige volle boom met als bijkomend 
voordeel dat hij veel minder last heeft van naalduitval. Bij fijnsparren 
liggen er na een paar dagen soms al redelijk wat naalden rond de 
boom. Dat zul je met een Nordmann niet meemaken.’

De 
ondernemer
Bloemin

Bloemins bijdrage aan 
uw gezellige kerst

Kaarsrechte boom aan huis
Service staat bij Klein op 1. ‘Je kunt je voorstellen dat niet iedereen 
een auto heeft waar hij direct de boom in kan laden. Dat is geen pro-
bleem, wij bezorgen de bomen binnen een straal van 10 kilometer 
gratis aan huis. Je hoeft hem dus alleen maar aan te wijzen.’ 

Los van de kerstbomen kunnen klanten ook bij Esso Voskuilen te-
recht voor een handige standaard. En dat is even heel wat anders 
dan schroefjes aandraaien. ‘Vaak is dat een heel gedoe en na verloop 
van tijd staat de boom dan tóch weer scheef’, zegt Klein. ‘Voor deze 
kerstboomstandaard wordt er verticaal en waterpas een gat geboord 
in de onderkant van de stam. Prik je de boom vervolgens op de stalen 
punt van de standaard, dan staat hij meteen kaarsrecht. Helemaal 
klaar om van Kerstmis ’22 een sfeervol feest te maken.’ 
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Heinelaan 23,
Woudenberg
Vraagprijs € 695.000,- k.k

Twee-onder-een-kapwoning

Willem de Zwijgerlaan 177,
Woudenberg
Vanaf biedprijs € 375.000,-

Tussenwoning

Kometenlaan 116,
Bilthoven
Vraagprijs € 450.000,- k.k.

Tussenwoning

Glashorst 2D,
Scherpenzeel
Vraagprijs € 472.500,- k.k.

Appartement

153 m2

120 m2 145 m2

305 m2 113 m2

106 m2

168 m2
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Stationsweg West 31, 3931 EJ Woudenberg | T (033) 286 14 55
info@garagedejongevandijk.nl | www.garagedejongevandijk.nl

UW ONAFHANKELIJK FINANCIEEL ADVISEUR

T. 033 - 711 51 61        www.deg-fd.nl

UW ONAFHANKELIJK FINANCIEEL ADVISEUR

T. 033 - 711 51 61        www.deg-fd.nl

UW ONAFHANKELIJK FINANCIEEL ADVISEUR

T. 033 - 711 51 61        www.deg-fd.nl

UW ONAFHANKELIJK FINANCIEEL ADVISEUR

T. 033 - 711 51 61        www.deg-fd.nl

www.easyenergielabel.nl

Energielabel nodig voor 
je huis of bedrijfspand? 
Dat is verplicht bij 
verkoop, verhuur of 
oplevering. 
Wij staan voor je 
klaar! Vraag het 
direct aan.

Energielabel nodig?
Vraag het eenvoudig bij ons aan!

DE PROFESSIONAL IN ALLES WAT 
MET UW TUIN TE MAKEN HEEFT!

Tuinontwerp • Tuinaanleg • Onderhoud

www.bloemin.nl • 033 - 033 887 8823 / 06 -51 44 57 81 
Nico Bergsteijnweg 16, 3931 CD Woudenberg • info@bloemin.nl
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Er blijft genoeg te doen
Nick zal ook na 1 januari 2023 taxatie werkzaamheden blijven uitvoe-
ren voor Geijtenbeek én Boers. Daarnaast zijn Nick en zijn vrouw de 
trotse mede-eigenaren van ’t Oude Raadhuis in Maarn. Volgens de ei-
gen website de mooiste trouw- en vergaderlocatie van de Heuvelrug. 
Daarnaast is Nick Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand 
(BABS) en auditeur bij het validatie en taxatie-instituut NRVT. Stilzit-
ten zal voor Nick en zijn vrouw geen optie zijn.

Op 30 december 2022 is Nick Breur precies 30 jaar en 6 maan-
den makelaar in Maarn. Vele verkopen en aankopen van vast-
goed in en buiten Maarn zijn begeleid door Nick. Nick was én is 
een begrip in Maarn en, tot voor kort, naamgever van de make-
laardij in Maarn. 

Op 30 december 2022 stopt de makelaars carrière van Nick Breur. 
Vanaf 1 januari gaat hij genieten van zijn welverdiende pensioen. Maar 
iedereen die Nick een beetje kent weet dat hij zeker niet achter de ge-
raniums gaat zitten. Daarvoor is Nick simpelweg nog te actief.

Nick,     
dankjewel!
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41a. Een team dat met veel vertrouwen naar de toekomst kijkt. “Nick 
heeft een geweldige basis neergezet om op verder te bouwen. Ik heb 
er 100% vertrouwen in dat wij iedereen die in Maarn wil komen wo-
nen en iedereen die in Maarn een huis willen verkopen op een perfecte 
manier van dienst kunnen zijn” geeft Christa overtuigend aan. “Nick, 
dank je wel voor alles. Gelukkig woon je in de buurt en kun je altijd 
een kop koffie komen drinken. Net 
als iedereen ben je altijd van harte 
welkom op ons kantoor”.

Wilt u meer weten van het team 
van Geijtenbeek en Boers in 
Maarn? Scan dan de QR-code 
met uw mobiele telefoon en 
maak kennis met Christa, Erwin, 
Barbara, Erica, Anne, Marije, Elli, 
Bianca en Sjaak.

Nick heeft in de afgelopen jaren intensief met Christa van Hunnik en 
het hele team samengewerkt. Na het vertrek van Nick op 30 decem-
ber aanstaande zal Christa 100% van de werkzaamheden van Nick als 
makelaar overnemen. Uiteraard gesteund door het kundige en enthou-
siaste team van Geijtenbeek en Boers Maarn.

Bewondering voor de lokale én vakkennis van Nick Breur
Christa werkt nu ruim 2 jaar samen met Nick. In die twee jaar heeft 
ze veel gehad aan Nick zijn kennis over Maarn en van het vak. “Nick 
is een soort wandelende bibliotheek” volgens Christa. “Hij weet alles 
in Maarn, alle ins en outs, welke mensen er wonen, welke vloeren in 
welke huizen liggen en ook nog waar asbest in zit er waar niet. Wat 
Nick allemaal weet over deze mooie plaats is bijna ongelofelijk. En dat 
is ook gelijk zijn kwaliteit, en heb ik de afgelopen 2 jaar veel aan gehad”. 

Het team van Geijtenbeek én Boers in Maarn
Nick Breur laat een professioneel team achter op de Tuindorpweg 
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De Steeg 2,
Woudenberg
Vraagprijs € 1.295.000,- k.k

Vrijstaande villa

Stationsweg West 69,
Woudenberg
Vraagprijs € 675.000,- k.k.

Vrijstaande woning

Veldschans 1,
Woudenberg
Vraagprijs € 699.000,- k.k.

Appartement

Gersteveld 7,
Woudenberg
Vraagprijs € 595.000,- k.k.

Twee-onder-een-kapwoning

267 m2

365 m2

147 m2

4343 m2 127 m2

152 m2

179 m2
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Kometenhof 2,
Maarn
Vraagprijs € 619.000,- k.k.

Twee-onder-een-kapwoning

Hertenlaan 20,
Maarn
Vraagprijs € 745.000,- k.k.

Twee-onder-een-kapwoning

Prinseheuvellaan 16,
Maarn
Vraagprijs € 449.000,- k.k

Tussenwoning

Kolklaan 35,
Maarsbergen
Vraagprijs € 549.000,- k.k

Twee-onder-een-kapwoning

211 m2

270 m2

129 m2

328 m2 161 m2144 m2

175 m2 129 m2



Puzzel mee en maak kans op een BBQ t.w.v. Heeft u het antwoord gevonden? 
Stuur dit dan op naar actie@geijtenbeekenboers.nl

WIN EEN
KAMADO

 BBQ  t.w.v. € 269,-

www.ellobo.nl
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Met een 
bedrijfshypotheek 
helpen we ondernemers 
uit de buurt.

Meer weten?Kom snel langs.

Tekelenburg & Advocaat
Dorpsstraat 251, 3925 KC Scherpenzeel
Dorpsstraat 14a, 3931 EG Woudenberg
T 033-2770666
I www.tekelenburgenadvocaat.nl

Met een 
bedrijfshypotheek 
helpen we ondernemers 
uit de buurt.

Meer weten?Kom snel langs.

Tekelenburg & Advocaat
Dorpsstraat 251, 3925 KC Scherpenzeel
Dorpsstraat 14a, 3931 EG Woudenberg
T 033-2770666
I www.tekelenburgenadvocaat.nl

Met een 
bedrijfshypotheek 
helpen we ondernemers 
uit de buurt.

Meer weten?Kom snel langs.

Tekelenburg & Advocaat
Dorpsstraat 251, 3925 KC Scherpenzeel
Dorpsstraat 14a, 3931 EG Woudenberg
T 033-2770666
I www.tekelenburgenadvocaat.nl

Gepensioneerd en Gepensioneerd en 
nog enorm fit?nog enorm fit?
Beschikbaar v.a. 2 uur per 
week? U wilt graag wat voor 
een ander doen en ook wat 
bijverdienen? Meld u dan aan als 
huishoudelijke hulp in de thuiszorg (m/v).

U bent niet snel te oud, onze oudste medewerker is 83!!

Wij zijn werkzaam in Amersfoort, Leusden, Scherpenzeel, 
Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Woudenberg

info@anjaassisteert.nl  -  033-2862288

€ 16,-
PER UUR

Neem gerust contact op voor meer informatie:

info@woudenbergsedrukkerij.nl         
woudenbergsedrukkerij.nl
(033) 286 34 98

ZOVEEL MEER

WOUDENBERGSE DRUKKERIJ

COMPLETE UITVOERING 
PROMOTIECAMPAGNES
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Medeoprichter Erwin van Geijtenbeek én Boers makelaars zit 
met zijn team in een opwaartse dynamiek. Ondanks de wat 
sombere macro economische vooruitzichten blijft zijn onder-
neming sinds de start met Barbara Boers in 2019 groeien en 
bloeien. Wat is zijn geheim?

Geijtenbeek is een positief maar tevens nuchter mens. Een geheim 
heeft hij dus niet, zegt hij lachend. Óf het moest zijn dat hij zijn werk 
met heel veel plezier doet. Dat lijkt zich uit te betalen, want in januari 
breidt Geijtenbeek & Boers makelaars zich alweer uit met een nieuwe 
medewerker. ‘We hebben een goed gemotiveerde ploeg fijne men-
sen. Dus als we al een geheim hebben, dan is dát het waarschijnlijk. 
Doordat we blijven groeien, kom ik bovendien steeds meer toe aan de 
dingen waar ik het best in ben en die ik het leukst vind. Dus dat helpt 
ook mee.’

Klant ontzorgd
Geijtenbeeks kracht ligt primair in het onderhouden van contacten en 
acquisitie. Hij heeft de handen daar nu meer voor vrij dan de afgelopen 
jaren. ‘Aanwezig zijn vind ik überhaupt essentieel, ook als bedrijf. We 
tonen dagelijks dan ook onze meerwaarde bij de aan- en verkoop van 
vastgoed. Dat doen we niet alleen in het directe klantencontact, maar 
ook online.’ Facebook is een medium waarop Geijtenbeek & Boers ma-
kelaars veel woningen promoot met hoogwaardige foto- en videopre-
sentaties. Maar dat niet alleen. ‘We staan middenin de maatschappij 
en werken samen met specialisten, waaronder dienstverleners in de 
bouwsector en het financieel advies. Zodoende kunnen we klanten op 
alle aspecten van woningkoop en –verkoop helemaal ontzorgen.’ 

Op de bank én op Facebook
Sinds kort staat voor het kantoor een opvallende stalen bank met 
daarin het bedrijfslogo gefreesd. ‘Een cadeautje van een zakenrelatie. 
We gebruiken die onder meer voor PR. Maandelijks posten we een ‘Op 
de bank met’ in de vorm van een video op Facebook. Daarmee laten 
we zien met wie we samenwerken en ook wie onze collega’s zijn. Mijn 
directe collega en makelaar Christa van Hunnik beet het spits af. Dus 
ga dat zien op Facebook!’ 

De meerwaarde die Geijtenbeek communiceert vindt hij temeer be-
langrijk omdat door de veranderende marktomstandigheden de ma-
kelaarsrol steeds meer toegevoegde waarde heeft gekregen. ‘Hadden 
we voorheen bijvoorbeeld vijf woningen in de verkoop dan waren we 
die een week later allemaal kwijt. Nu hebben we een voorraadje, om-
dat veel mensen ervoor kiezen éérst hun huis te verkopen voordat ze 
een nieuw huis kopen. Met als voordeel dat als de ene woning een 
koper niet aanspreekt we alternatieven in vaak dezelfde prijsklasse 
kunnen aanbieden. Er is bij ons dus wat te kiezen.’

Sfeervol wonen
Ondanks dat de economische vooruitzichten niet zonnig lijken, blikt 
Geijtenbeek vol vertrouwen vooruit. ‘Veel mensen, vaak van buitenaf, 
willen graag in ons mooie groene dorp wonen. De behoefte om prettig 
te wonen blijft bestaan, en wij kunnen bij uitstek helpen om die be-
hoefte in te vullen.’

Medewerker 
aan het woord
Erwin Geijtenbeek

Geijtenbeek én Boers makelaars: 
groeiend en steeds veelzijdiger
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Maarnse Grindweg 47,
Maarsbergen
Huurprijs € 1.300,-

Vrijstaande woning

Maarnse Grindweg 23,
Maarn
Vraagprijs € 750.000,- k.k.

Twee-onder-een-kapwoning

Pr. Christinastraat 3,
Woudenberg
Vraagprijs € 395.000,- k.k.

Eengezinswoning

Beukenlaan 60,
Woudenberg
Vraagprijs € 475.000,- k.k.

Appartement

124 m2

417 m2 157 m2

203 m2

200 m2

137 m2

40 m2
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Ted Visserweg 64,
Maarn
Bieden vanaf prijs € 895.000,-

Vrijstaande villa

Huygenslaan 11,
Woudenberg
Vraagprijs € 485.000,- k.k.

Hoekwoning

Stationsweg West 6a,
Woudenberg
Vraagprijs € 795.000,- k.k.

Vrijstaande villa

694 m2

224 m2

223 m2

1761 m2 119 m298 m2

Zeisterweg 5,
Woudenberg
Huurprijs: € 1.400,- 

Bedrijfs-/kantoorruimte

132 m2



Dromen én Wonen  |  21

markt is, door de sinds februari stijgende rente, nagenoeg voorbij. ‘Wat 
opvalt is dat in de afgelopen periode de aankoopmarkt voor bestaande 
huizen kleiner was. Maar die trekt nu juist weer aan, wat samenhangt 
met stijgende rente en daardoor dalende huizenprijzen.’ Van Essen 
krijgt bovendien meer aanvragen voor verbouw en dat vaak in combi-
natie met verduurzaming. ‘Dus in een half jaar tijd hebben we met een  
totaal andere hypotheekmarkt te maken.’

Energieprijzen helpen duurzaamheid
Door de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen ontploft. ‘Dat blijkt 
weer als hefboom voor woningverduurzaming  te werken. Particulie-
ren gaan tegenwoordig veel hypotheekleningen aan of breiden die uit 
om zonnepanelen, warmtepompen en spouwmuurisolatie te financie-
ren. Zodoende is het werkvolume voor ons gelijk gebleven. We denken 
nu bijvoorbeeld vaker mee over maandlasten, want leenrente moet je 
uiteraard afzetten tegen de besparing op je energierekening. Met die 
afweging helpen wij veel klanten.’ 

Verbouwkrediet
Tot slot biedt Van Essen nog een verrassende oplossing waarvan veel 
mensen niet op de hoogte zijn. ‘Voor grotere financieringen is hypo-
theek het aangewezen financiële product, maar heb je bijvoorbeeld 8 
mille nodig voor een dakkapel, dan kan het handig zijn om dat buiten 
de hypotheek om te financieren met een verbouwkrediet. Dat wordt 
makkelijk, zonder veel formele vereisten verstrekt. Je betaalt weliswaar 
iets meer rente, maar over een kleiner bedrag. Dus ook die optie kan 
voor klanten interessant zijn.’ 

Kortom; er zijn meerdere wegen die naar lagere lasten leiden, óók in 
deze moeilijke economische tijd. Volop reden om eens koffie te gaan 
drinken aan de Maarsbergseweg 2 in Woudenberg.

‘Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?’. Het is de eerste vraag 
op de homepage van DEG Financiële dienstverlening, maar ook 
de eerste die Wouter van Essen en zijn collega’s stellen als u het 
kantoor in hartje Woudenberg bezoekt voor financieel advies. Met 
een heerlijk kopje koffie erbij natuurlijk!

Van Essen, mede-eigenaar van DEG Hypotheken en financieel advi-
seur, geniet van zijn werk. Na een uitgebreide loopbaan bij Rabobank, 
stapte hij in 2011 in het zelfstandig ondernemerschap. ‘Dat bood me 
de kans om bij de vele geldverstrekkers waarmee wij zakendoen in de 
keuken te kijken. Heel leerzaam en inspirerend. En, wat voor mij het 
belangrijkst is, het is een uitgelezen kans om steeds weer het product te 
vinden dat helemaal aansluit bij wat onze klant zoekt. Naast hypothe-
ken helpen wij klanten overigens ook met het vinden van een passende 
verzekering.’ 

ONAFHANKELIJK: in hoofdletters
In die speurtocht opereert DEG Financiële dienstverlening geheel 
onafhankelijk van de geldverstrekkers. Er zijn immers door het pro-
visieverbod geen financiële prikkels meer om voor een bepaalde fi-
nancier te kiezen. ‘Ik zag overigens al twee jaar vóór de provisie eraf 
ging die maatregel aankomen. Voor ons maakte dat trouwens weinig 
uit, wij werkten ook in die aanloopperiode al onafhankelijk. Dat heeft 
te maken met onze visie op klantservice. Wij willen daarin über-
haupt niet op een verkeerde manier beïnvloed worden. Schrijf onaf-
hankelijk in ons geval dus maar in hoofdletters’, aldus Van Essen.

Totaal andere hypotheekmarkt
De wereld is in verandering, en dat geldt helemaal voor hypotheken, 
vervolgt Van Essen. De afgelopen jaren was het oversluiten van hypo-
theken zijn core business, wat samenhing met de lage rentestand. Die 

Onafhankelijk naar de beste
hypotheek voor iedere klant

Interview met Wouter van Essen: DEG Financiële dienstverlening
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Utrechtseweg 44,
Amersfoort
Vraagprijs € 935.000,- k.k.

Appartement

Utrechtseweg 44 A,
Amersfoort
Vraagprijs € 495.000,- k.k.

Appartement

Utrechtseweg 44 C,
Amersfoort
Vraagprijs € 350.000,- k.k. 

Appartement

Utrechtseweg 44 B,
Amersfoort
Vraagprijs € 360.000,- k.k.

Appartement

224 m21761 m2 73 m2128 m2

46 m2 45 m2

In het stadshart van de gemeente Amersfoort worden in een karakteristiek pand uit 1928, vier luxe appartementen gerealiseerd, met de uit-
straling van de jaren ’30 en het comfort van vandaag. De locatie bevindt zich in een aantrekkelijke en sfeervolle winkelstraat met lokale onder-
nemers zoals de bakker, slager en groenteboer omgeven door levendige horecazaken. De appartementen worden gerealiseerd op drie verdie-

pingen. De appartementen worden gebouwd met gebruikmaking van zoveel mogelijke duurzame producten en worden geheel geïsoleerd.

“
”
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De Maat 2 

Woudenberg

Gouden Regen 74 
Woudenberg

Nico Bergsteijnweg 119 
Woudenberg

Spoorlaan 2 
Maarsbergen

Trompstaete 50 
Maarn

Vossenlaan 8 
Maarn

De Tol 5 
Woudenberg

John F. Kennedylaan 127 
Woudenberg

Nico Bergsteijnweg 39 
Woudenberg

Stationsweg West 139 
Woudenberg

Tuindorpweg 43 
Maarn

Willem de Zwijgerlaan 189 
Woudenberg

Essenlaan 28 
Woudenberg

Klein Lichtenberg 52 
Woudenberg

Samuel de Marezhof 127 
Maarsbergen

Stationsweg West 179

Van Beuningenlaan 21 
Maarsbergen

Zonhof 8 
Maarn

Fazantenlaan 24 
Maarn

Meidoorn 3 
Woudenberg

Sparrenlaan 11 
Maarn

Thorbecklaan 27 
Woudenberg

Voorstraat 42a 
Woudenberg

Zweder van Zuylenlaan 2 
Werkhoven



Waar wacht je op?

Jouw volgende auto is via import wél snel leverbaar
Een jaar (of langer) wachten op je volgende auto? Of kies 
je voor  snelheid met import door Van  Wikselaar Automotive? 
Als jij merk, model, type, brandstofsoort en kleur vertelt, 
vinden wij jouw auto in Europa of daarbuiten. Weet je niet 
precies wat je wilt, dan geven we graag advies! 

We zijn dé importspecialist en begeleiden je  persoonlijk, van 
eerste gesprek tot aflevering thuis. Operational lease? Ook 
mogelijk! Bel Willem van Wikselaar (0318 471 498) of stuur 
een mail met je wensen naar willem@vanwikselaar.nl. Waar 
wacht je op, doe het nu!


