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Op en top woonplezier! En daarbij is Van den Bosch makelaars al 25 jaar niet meer weg te denken. 

De tijd is omgevlogen. Er is heel veel veranderd en tegelijkertijd toch helemaal niet zo veel. 

Onze betrokkenheid en het persoonlijk contact met klanten is al die jaren hetzelfde gebleven. 

In 1992 zijn we gestart met passie voor het vak, interesse in onze klanten en enorm veel werkplezier. 

VASTHOUDEN AAN ONZE WAARDEN

Toen de crisis ons in 2008 overviel, hebben we de schouders eronder gezet, vastgehouden aan kwaliteit en 

onze kernwaarden: deskundigheid, betrokkenheid, creativiteit, vernieuwing, transparantie en persoonlijk 

contact. Juist in deze moeilijke periode in de woningmarkt zijn we gegroeid, als mensen en als kantoor. 

We werden volwassener en voelden onze kracht als kantoor toch toenemen.

BEWAARMAGAZINE

Met gepaste trots kijken we in dit magazine terug op 25 jaar Van den Bosch makelaars. 

We delen verhalen van klanten met u, kijken binnen in een Dongens droomhuis en geven de mensen met 

wie we samen ondernemen de verdiende aandacht. En natuurlijk ontbreken nuttige tips en adviezen niet. 

Dat maakt dit magazine meteen de moeite waard om te bewaren.

We danken u hartelijk voor uw vertrouwen en samen met u kijken we graag uit 

naar de volgende 25 jaar in ons mooie Dongen.

Veel leesplezier!

Henk Goos en Koen Dirkse

Wilt u weten wat er speelt of heeft u advies nodig? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

Wij zijn geïnteresseerd in uw vragen en woonwensen.

WONEN IN 
       DONGEN 
staat voor...
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met Eric van den Bosch
en Henk Goos

25 JAAR VAN DEN BOSCH MAKELAARS DONGEN

1 9 9 2 - 2 0 1 7

“25 jaar… waar is de tijd gebleven?” In 1992 streek oprichter 

Eric van den Bosch neer in Dongen. Hij opende zijn 

makelaarskantoor in de Kardinaal van Rossumstraat. 

“In een pand dat iedereen kende in Dongen, namelijk de 

drankenwinkel van familie Rompa”, lacht hij. “De 

woningmarkt kabbelde rustig… totdat de nieuwbouwwijk 

Hoge Akker in beeld kwam. Toen schoot de Dongense 

woningmarkt in de vijfde versnelling. Door mijn vele 

persoonlijke contacten mocht ik al snel een flink aantal huizen 

gaan verkopen, wat een geweldige kans was. Veel mensen 

wilden naar de nieuwe wijk verhuizen en zo ontstond er een 

‘ruilmarkt’. Een prachtige tijd waarin ik mijn vak optimaal 

kon uitoefenen.”

EXPLOSIEVE GROEI

Eric koos ervoor om meer service te bieden dan de gevestigde 

makelaars. Wars als hij was van hun vastgeroeste gewoontes en 

standaard dienstverlening. Hij wilde er onder andere zes dagen per 

week zijn voor zijn klanten. “Het kantoor moest overdag open en 

dat was in mijn eentje niet haalbaar. Ik ging liever naar buiten, op 

zoek naar klanten.” Eric nam zijn eerste medewerker aan. “Dat was 

Anja van Gils. Zij bleef op kantoor, zodat ik op pad kon. Samen 

verzetten we bergen werk, maar dat was op een zeker moment ook 

niet meer te doen. Versterking in de persoon van Henk Goos 

kwam als geroepen. Henk kwam in 1994 als piepjonge makelaar 

binnen en kon meteen vol aan de bak. Het personeelsbestand 

groeide na de komst van Henk binnen een jaar van drie naar acht 

medewerkers: vier makelaars en vier secretariële, commerciële 

medewerkers.” Het kantoor verhuisde in 1995 naar het oude NMB 

kantoor aan de Hoge Ham, een mooie zichtlocatie in Dongen: op 

de kop van de Sluisweg (toen nog de straat voor de wijkontsluiting 

voor Plan West II). 

DIGITALE REVOLUTIE

“Omdat we dus meer wilden bieden dan onze concurrenten sloten 

we ons in 1997 aan bij de franchiseformule ERA-makelaars”, 

vertelt Henk. “Via hen konden we onze vernieuwende ideeën 

waarmaken. We wilden de klant meer foto’s bieden en een platform 

waarop iedereen ons aanbod kon zien. ERA had die knowhow in 

huis en liep voorop in technologische ontwikkelingen in de 

makelaarsbranche. We leerden snel. Als een spons zogen we alle 

kennis gretig op. Er ging een nieuwe wereld open, zowel voor ons 

als voor onze klanten: persoonlijk contact versterken via e-mail, 

haarscherpe digitale foto’s (ook van de binnenkant van de woning!) 

en een website. Alles ging veel sneller.” Eric vult aan: “Ook Funda 

ontstond in die tijd (opgericht door de NVM in 2001, waar wij al 

eerder lid van werden). We kregen er daarmee nóg een portaal bij. 

Voor de klant werd het ineens veel makkelijker om huizen te 

bekijken en vergelijken. Een revolutionaire periode in de 

geschiedenis van de makelaardij. Deze periode van pionieren had ik 

voor geen goud willen missen.”

WEER VERHUIZEN

In 2003 kwam ‘Het pakhuis’ aan de Mgr. Poelsstraat op het pad 

van Van den Bosch makelaars. “In het jaar van de verhuizing 

gebeurde van alles tegelijk”, vertelt Henk verder. “Zo openden we 

ook een kantoor in Waalwijk, omdat we ervan overtuigd waren dat 

daar markt voor ons was. Echter, wat we vreemd genoeg over het 

hoofd zagen, was hetgeen waaraan we ons succes in Dongen en 

omgeving te danken hebben: je moet als makelaar wonen waar je 

werkt. Na drie jaar viel het kwartje eindelijk en pakten we ons 

boeltje daar weer op. Sindsdien houden we ons bij onze eigen 

leest.” Van den Bosch besloot in 2006 om bedrijfsmakelaardij aan 

de portefeuille toe te voegen, vanwege een toename in vraag en 

aanbod. Koen Dirkse ontfermt zich sindsdien met verve over 

bedrijfshuisvesting in Dongen en omstreken.”

 

ECHTE ‘MENSENMENSEN’

“In 2009 vond ik het tijd om het stokje over te dragen”, vertelt 

oud-eigenaar Eric. “Ik houd nu eenmaal van vernieuwen. Als iets 

eenmaal staat, begint het weer te kriebelen om met iets nieuws te 

beginnen. Daarmee dreef ik mijn collega’s destijds regelmatig tot 

wanhoop”, lacht hij. “Ik zag in Henk (al mede-eigenaar sinds 

1999) en Koen al sinds 2006 een prima ondernemersduo. Mannen 

met ideeën, visie én echte ‘mensenmensen’. Ze zijn toegankelijk, 

vriendelijk en eerlijk. Zij konden de goed geoliede machine 

draaiende houden. En dat hebben ze bewezen ook”, zegt hij 

tevreden. “Met de vele nieuwbouwprojecten, het overeind blijven 

tijdens de crisis, het betrekken van de juiste partners en de inzet 

van technologische snufjes. Nu er nog een makelaar bij is gekomen, 

Paul Bedaf, blijft er een frisse wind waaien. “Ik volg ze nog steeds. 

Van den Bosch makelaars blijft mijn kindje waar ik ongelofelijk 

trots op ben. Wie had 25 jaar geleden gedacht dat we een 

onuitwisbare plaats in Dongen zouden innemen? Ik… wel’, 

besluit hij lachend. 

Terug
 in de tijd
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Henk Goos
EIGENAAR | ROTS | LUISTERAAR | KANSEN | 
PATER FAMILIAS | GOLFER | FAMILIEMAN | 
ZEE

“Sinds 1994 werkzaam bij Van den Bosch. 

Sinds 1999 eigenaar, eerst samen met Eric 

van den Bosch (oprichter) en nu met 

Koen. Ik ben volledig thuis in de 

huizenmarkt van Dongen, ik woon en 

werk er al heel mijn leven. Ik ken elke 

buurt, heel veel mensen en ik hoor en zie 

veel. Oren open, antenne aan. Dat is mijn 

tweede natuur. Meedenken, kansen zien 

voor onze verkopers en daarbij de rust 

bewaren; ik vind het heerlijk. Helemaal 

als mensen voor een tweede of derde keer 

bij mij terugkomen. Daar doe je het 

voor.”

Koen Dirkse
EIGENAAR | TEAMSPIRIT | ÉÉN MET DONGEN 
| GEZIN | SPORTER | LIVE LIFE TO THE MAX!

“In 2006 ben ik samen met Eric en Henk 

Van den Bosch bedrijfsmakelaars gestart. 

Vanaf 2009 ben ik eigenaar, samen met 

Henk. Ik leg me toe op bedrijfsonroerend-

goed en beleggingen en ondersteun waar 

nodig onze woningmakelaardij. Details 

zorgen voor kwaliteit en kwaliteit is geen 

detail. Zolang we dat nastreven kunnen we 

ons steeds onderscheiden. Onze klanten 

weten dat we dat stapje meer wíllen doen 

en dat ook daadwerkelijk doen. Mijn 

motto: dagelijks beseffen wat een mooi 

leven we hebben en daar proberen het 

maximale uit te halen! En dat streef ik ook 

na in mijn werk.”

Paul Bedaf
MAKELAAR | WERKPAARD | ENERGIEK | 
SPORTIEF | GOLFER | BOURGONDIËR  

“Sinds 2014 ben ik werkzaam als makelaar 

bij Van den Bosch makelaars. Sinds dag 

een adviseer ik met veel plezier mensen bij 

een van de belangrijkste beslissingen in 

hun leven. Ik vind het in deze moderne 

tijd belangrijk dat je ‘altijd’ bereikbaar 

bent en je hen te allen tijde van een eerlijk 

en kundig advies voorziet. Makelaar ben je 

tenslotte 24 uur per dag, 7 dagen in de 

week. Als het ons gelukt is om de verwach-

tingen van onze klanten waar te maken of 

zelfs te overtreffen geeft dat een enorme 

boost. Daardoor weet ik dat ik het juiste 

vak heb gekozen.”

Sandra Schara
COMMERCIEEL/SECRETARIEEL 
MEDEWERKSTER | SOCIAAL | KENNIS DELEN | 
DUIZENDPOOT | MAMA

“Sinds 2001 ben ik werkzaam bij Van den 

Bosch makelaars. In december 2016 heb 

ik dus mijn 15-jarig jubileum mogen 

vieren! Ik ben verantwoordelijk voor het 

administratieve gedeelte van de 

makelaardij, maar daarnaast ben ik ook 

werkzaam op de binnendienst. Agendabe-

heer, verwerken van dossiers, klantencon-

tacten; ik doe het allemaal met plezier. 

Binnen ons team heeft iedereen zijn eigen 

expertise. Niet alleen dat maakt ons samen 

sterk, maar ook het onderling delen van 

kennis en ervaring. We weten precies van 

elkaar wat we doen. Dit werkt prettig.”

Ilona Heshof 
COMMERCIEEL/SECRETARIEEL 
MEDEWERKSTER | PIETJE PRECIES | 
DROOMBAAN | MAMA

“Vanaf jonge leeftijd heb ik altijd veel 

interesse gehad in huizen. Vandaar dat ik 

altijd gezegd heb dat ik ooit bij een 

makelaarskantoor zou werken. Na mijn 

stage wist ik het zeker: mijn droombaan 

was bij een makelaar. Na ruim 9 jaar werk 

ik nog steeds met veel plezier bij dit 

dynamische kantoor. Mijn werkzaamhe-

den richten zich vooral op de verkoop van 

bestaande bouw, het maken van 

koopovereenkomsten en het uitwerken 

van taxaties (mijn specialisme zeggen colle-

ga’s). Ongeveer 10 jaar geleden verhuisde 

ik van Oosterhout naar Dongen en het is 

nog steeds gezellig wonen in Dongen.”

Dick Verbunt
COMMERCIEEL/SECRETARIEEL MEDEWERKER | WIZZKID | PROGRAMMEUR | TECHNEUT | 
ALTERNATIVE ELECTRO

“Voorheen werkte ik als app developer, maar na zoveel jaar werd het tijd voor iets anders. 

Na een korte zoektocht ben ik bij Van den Bosch makelaars terecht gekomen. Hier was ik 

heel blij mee. Ik heb inmiddels al meerdere systemen en processen geautomatiseerd. Dit 

levert tijdwinst en gebruikersgemak op. Hierdoor houden de medewerkers tijd over voor de 

klant en dat is het allerbelangrijkste. Ik zit trouwens met alleen maar vrouwen op het 

secretariaat, maar ik sta mijn mannetje wel. Althans, dat probeer ik.”

Hester Hamers
COMMERCIEEL/SECRETARIEEL 
MEDEWERKSTER | VISITEKAARTJE | 
MEESTERPLANNER | MAMA

“In juli 2005 ben ik begonnen op het 

toenmalige kantoor van Van den Bosch 

makelaars aan de Putstraat in Waalwijk. 

Toen het Waalwijks avontuur werd 

afgesloten, ben ik verhuisd naar ‘Het 

pakhuis’ in Dongen. Ik was niet bekend in 

Dongen, omdat ik woonachtig ben in 

Loon op Zand, maar nu is Dongen mijn 

tweede thuis! Bij Van den Bosch is geen 

dag hetzelfde. Plannen, organiseren, 

gesprekken met klanten, promotiewerk-

zaamheden; ik doe het al 12 jaar met heel 

veel plezier. Vooral het eerste contact met 

klanten vind ik belangrijk. Altijd een 

rustig en warm welkom is mijn streven.”  

EVEN
VOORSTELLEN

Ons team

onze nieuwste
aanwinst
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voel je
         thuis De heer Henk Goos sr. is een bekend gezicht in Dongen. 

Met zijn bestelwagentje rijdt hij door Dongen om de ‘Te koop’ 

en ‘Verkocht’ borden in de tuinen te prikken en op de ramen te 

plakken. Als vader van Dongens’ bekendste makelaar verricht hij 

allerlei hand- en spandiensten. “Toen ik net met pensioen was, 

vroeg mijn zoon of ik de borden niet ‘kon doen’ voor ze”, vertelt 

Henk sr. “De jongen die het altijd voor ze deed, was ermee 

gestopt. Dat leek me erg leuk en dat is het nog steeds.”

EVEN AANBELLEN

Voor het plaatsen van het ‘Te koop’ of ‘Verkocht’ bord belt hij altijd 

even aan om te kijken of de mensen thuis zijn. “Als ze thuis zijn, maak 

ik een praatje. Dat maakt het werk zo leuk. Als het een ‘Verkocht’ 

bordje is, komen regelmatig de buren naar buiten, nieuwsgierig naar 

de nieuwe bewoners. Dan verwijs ik ze door naar Henk.”

VERKEERDE TUIN

Hele rare dingen heeft Henk sr. niet meegemaakt. “Alleen heb ik 

het wel eens verkeerd gedaan. Had ik een bord in de verkeerde 

tuin gezet.” Henk kan er nog steeds hartelijk om lachen. “Dan 

moest ik een bosje bloemen halen van mijn zoon om het goed te 

maken. De mensen vonden het niet erg; ze zagen de humor er 

gelukkig wel van in. Maar sindsdien controleer ik de adressen nog 

eens extra.”

NOG EVENTJES

Hoe lang Henk sr. dit mooie werk nog blijft doen? “Ik heb gezegd 

tot mijn tachtigste en dat ben ik bijna. Na vijftien jaar is het mooi 

geweest.” Maar in een gat vallen doet hij niet. Hij houdt zowel de 

tuin bij van zoon Henk als dochter Lisette. “Een mens moet wel 

bezig blijven.”

De bordenman
De heer Henk Goos sr.
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Klanten 
vertellen
“ALLES KOMT HIER VOOR ONS RAAM VOORBIJ.”

“Nog steeds 
goed contact”
Rotterdammer Hans van Nispen kwam voor de liefde naar 

Dongen. Hij verliet zijn appartement in de drukke havenstad 

en ging in 1994 met de Dongense Lia van Gool op zoek naar 

een huis in Dongen. Inmiddels wonen zij al ruim twintig jaar 

op Geer 95 in het bruisende hart van Dongen. En...leuk om te 

weten… het is het eerste huis dat Henk Goos als makelaar 

verkocht.“Oud-Dongenaren kennen ons huis als ‘het huiske 

van Alida’ (red. Verharen)”, vertelt Lia. “Het huis stond te koop 

bij Eric van den Bosch, toen nog gevestigd tegenover ‘In de 

Soete Suikerbol’ (nu Eethuis Van Holst). Toen ik klein was, 

vond ik dit huis al mooi. Het heeft gewoon zo moeten zijn, 

denk ik.” 

FLESJE WIJN

Het huis stond al enige tijd leeg toen Hans en Lia er gingen 

kijken. “Het interieur was gedateerd. Compleet met 

bloemetjesbehang, pluche en donkerbruine kozijnen. Een 

kleinzoon had bij oma Verharen op de eerste verdieping 

gewoond. We hadden daardoor twee keukens en twee 

badkamers. Er moest veel aan gebeuren”, vertelt Hans. “Maar 

dat zou wel goedkomen. We vonden het huis leuk en namen 

het. Henk was onze makelaar en de koop was vliegensvlug 

rond.” Sinds die tijd heeft het stel een goed contact met Henk. 

“Henk heeft nog jarenlang een flesje wijn gebracht met Kerst.”

INGEBURGERD

Hans heeft zijn plekje in Dongen echt moeten veroveren. “Ik 

werd maar raar aangekeken, met DIE Rotterdammer”, lacht 

Lia. “Maar hij is inmiddels goed ingeburgerd. En dat komt ook 

door deze woonplek. “Alles komt hier voor ons raam voorbij: 

“De Avondvierdaagse, de Zomerspelen, carnaval, de kermis, de 

Ronde van Dongen, Dongen Ice en natuurlijk de opening van 

het ijsseizoen bij ‘Smaak’. Beter kunnen we niet zitten.”

Hans van Nispen
& Lia van Gool

“Op slag 
verliefd”

“In het voorjaar kwam er een 

leuk huis op ons pad”, vertelt 

Willem Vulto. “Maar dat 

ging helaas niet door… na 

die teleurstelling besloten 

mijn vrouw Birgit en ik dat 

we zouden blijven zitten waar 

we zitten: in de Torenstraat. 

Totdat een vriend van mij 

opgewonden belde met de mededeling: “Ik heb een pand gezien 

en daar staat jullie naam gewoon op! Hoge Ham 133 (naast 

Dolavie). Ik overlegde met Birgit en onze conclusie was: nee, we 

zijn gestopt met zoeken. We zijn tevreden met wat we hebben.”

TOCH GAAN KIJKEN

Ze kregen het huis niet uit hun gedachten. “Voor een 

samengesteld gezin met vier kinderen is meer ruimte natuurlijk 

meer dan welkom”, zegt hij. “Ik belde Henk en we gingen kijken. 

En je raadt het al: we waren op slag verliefd. Een tweede 

bezichtiging met de kinderen volgde. En zelfs nog een derde: met 

de monumentencommissie, want het pand blijkt een gemeentelijk 

monument te zijn. Gelukkig kon de monumentencommissie zich 

voor 90% in onze verbouwplannen vinden.”

VIERDE HUIS

De samenwerking met Van den Bosch makelaars verliep goed. De 

begeleiding was prima en ze waren ook realistisch. Er moest veel 

aan het huis gebeuren. Ook het biedproces gebeurde professioneel. 

“Ik heb in mijn leven nu vier huizen gekocht en daar heeft Van 

den Bosch telkens naar tevredenheid een rol in gespeeld. Ons 

‘oude’ huis in de Torenstraat gaat ook bij Henk in de verkoop. We 

hopen dat voor september 2018 verkocht te hebben, want dan 

staat de verhuizing op de agenda”, besluit Willem vastberaden.

Willem Vulto
HANS VAN NISPEN EN LIA VAN GOOL
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“Gasten naar 
mijn hart”
Henk van Os, oud-eigenaar van het Dongense bouwbedrijf Osdo, 

kent Van den Bosch al vanaf de start. “In de beginjaren werkten 

we allebei voor dezelfde opdrachtgevers”, vertelt Henk. “Later, 

toen we zelf woningen gingen ontwikkelen (o.a. in Hoge Akker), 

was Van den Bosch onze verkopende makelaar. Daar heb ik goede 

herinneringen aan.”

BETROUWBAAR

“Koen en Henk zijn gasten naar mijn hart. Ze zijn betrouwbaar 

en ze komen hun afspraken na. De gemoedelijkheid is mooi 

meegenomen, maar dat vind ik geen must. Betrouwbaarheid is 

voor mij het allerbelangrijkste”, zegt de door de wol geverfde 

ondernemer. “Onlangs hebben ze nog een taxatie voor me gedaan 

voor een project en ik moet zeggen wat ze doen, doen ze goed. 

Ze zoeken alles goed uit. Koen is nu mijn vaste adviseur voor 

particulier vastgoed. Ik feliciteer ze van harte met dit mooie 

jubileum.” 

Henk van Os

Guido Gorisse

“Eerst even 
landen”

Wat klant Guido Gorisse 

opviel bij Van den Bosch 

- na vele bezichtigingen bij 

andere makelaars - was dat 

hij de ruimte kreeg tijdens 

de bezichtiging. “Waar 

andere makelaars op een 

vaste volgorde hetzelfde 

riedeltje afdraaiden, verliep 

het bij Van den Bosch anders”, vertelt Guido. “Onze makelaar, 

Paul Bedaf, begon niet meteen te ratelen. Hij liet ons eerst 

even ‘landen’ in de twee huizen die we bezichtigden. De 

nadruk lag op gevoel, rust en aandacht. Zo kon het dus ook.”

PERFECTE MATCH

Guido en zijn vrouw Ilse boden op twee huizen en het werd 

Achter den Ham 21. Nadat ze ervan overtuigd waren hun 

nieuwe stekje te hebben gevonden, zouden ze hun ‘oude’ huis 

te koop gaan zetten bij Van den Bosch. “Maar we wilden eerst 

nog wat zaken vernieuwen, zodat het er piekfijn uit zou zien”, 

zegt Guido. “Paul wist daarvan, maar belde dat hij toch alvast 

wilde komen kijken met geïnteresseerden. Deze mensen 

hadden een zoekopdracht neergelegd bij Van den Bosch en 

ons huis zou de perfecte match kunnen zijn. We twijfelden, 

omdat het huis voor ons gevoel nog niet af was, maar stemden 

toch in met een bezichtiging. En… verkocht voor de 

vraagprijs.”

PERSOONLIJKE MANIER

Guido en Ilse kijken positief terug op zowel de aankoop als de 

verkoop. “Paul heeft onze belangen goed behartigd, op een 

hele relaxte, persoonlijke en open manier. We hadden nog niet 

eerder zo’n fijne samenwerking met een makelaar.”

De 
meest 

gestelde 
vragen

OVER HET VERKOPEN EN KOPEN 
VAN EEN WONING

HET VERKOPEN OF KOPEN VAN EEN WONING IS NIET IETS DAT U DAGELIJKS 

DOET. HET IS DUS NIET ZO VREEMD DAT ER TIJDENS HET VERKOPEN OF 

KOPEN VAN EEN WONING VEEL VRAGEN OPKOMEN. NVM-MAKELAAR VAN 

DEN BOSCH MAKELAARS BEANTWOORDT UW VRAGEN GRAAG. 

DE MEEST VOORKOMENDE VRAGEN OP EEN RIJTJE. 

Een goede reden 
om dit magazine 

te bewaren
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De koop komt pas tot stand op het 

moment dat de koopovereenkomst door 

beide partijen is ondertekend. Dit heet het 

schriftelijkheidsvereiste. Zodra de verkoper 

en de koper de koopovereenkomst hebben 

ondertekend en de koper (en eventueel 

de notaris) een afschrift van de 

overeenkomst heeft ontvangen, treedt 

voor de particuliere koper de 

wettelijke bedenktijd in werking. 

Binnen deze tijd kunt u als koper 

alsnog afzien van de koop. Na deze tijd 

is de koop definitief rond, tenzij de 

ontbindende voorwaarden van toepassing 

zijn.

6 
MOGEN WIJ TIJDENS DE 

ONDERHANDELING HET 

SYSTEEM VAN VERKOOP 

WIJZIGEN?

Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel 

belangstellenden die de vraagprijs bieden 

of benaderen, dat het moeilijk te bepalen 

is wie de beste koper is. Op dat moment 

kan de verkoper – op advies van zijn 

makelaar – besluiten de biedingsprocedure 

te wijzigen in bijvoorbeeld een 

inschrijvingsprocedure. In deze procedure 

krijgen alle bieders een gelijke kans om 

een bod uit te brengen. De makelaar dient 

uiteraard eerst eventueel eerder gedane 

toezeggingen of afspraken na te komen, 

voordat de procedure veranderd wordt.

7 
MOET DE MAKELAAR ALS 

EERSTE MET MIJ IN 

ONDERHANDELING ALS IK 

DE EERSTE BEN DIE EEN 

AFSPRAAK MAAKT VOOR EEN 

BEZICHTIGING?

Of als ik als eerste een bod uitbreng? 

Nee, dit hoeft niet. De verkoper bepaalt 

samen met de verkopende makelaar met 

wie hij in onderhandeling gaat. Vraag als 

koper de verkopende makelaar van 

tevoren naar de verkoopprocedure die 

gehanteerd wordt om teleurstelling te 

voorkomen. 

8 
VALT DE MAKELAARS-

COURTAGE ONDER DE 

‘KOSTEN KOPER’?

Nee, deze courtage zit er niet 

in. Onder ‘kosten koper’ vallen: 

a. Overdrachtsbelasting. 

b. Notariskosten, onder andere voor het 

opmaken van de leveringsakte en het 

inschrijven ervan in het Kadaster.

Naast bovengenoemde kosten kunnen er 

notariskosten zijn voor het opmaken en 

inschrijven van de hypotheekakte.

Indien de koper een aankoopmakelaar 

heeft ingeschakeld, dan komt de courtage 

voor deze aankoopmakelaar voor rekening 

van de koper. Deze worden over het 

algemeen verrekend via de eindafrekening 

die de notaris opmaakt. De kosten van de 

verkopende makelaar zijn voor rekening 

van de verkoper.

9 
MAG IK ALS KOPER ADVIES 

VAN DE VERKOPENDE 

MAKELAAR VERWACHTEN?

De verkopende makelaar 

vertegenwoordigt de belangen van de 

verkoper. Hij zal de verkoper adviseren 

tijdens het verkoopproces. De verkopende 

makelaar kan en mag daarom niet 

tegelijkertijd uw belangen behartigen. Als 

u dus begeleiding en advies wilt tijdens het 

aankoopproces, dan is het verstandig zelf 

een aankopende NVM-makelaar in te 

schakelen, zoals Van den Bosch makelaars.

1 
WANNEER BEN IK IN 

ONDERHANDELING?

U bent pas in onderhandeling 

met de verkopende partij als 

deze reageert op uw bod door: a) Een 

tegenbod te doen. b) Expliciet te melden 

dat jullie in onderhandeling zijn. U bent 

dus nog niet in onderhandeling als de 

verkopende makelaar zegt dat hij uw bod 

met de verkoper zal bespreken.

2 
MAG EEN VERKOOP- 

MAKELAAR DOORGAAN 

MET BEZICHTIGINGEN ALS 

ER AL OVER EEN BOD 

ONDERHANDELD WORDT?

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft 

namelijk niet tot een verkoop te leiden. 

Bovendien zal de verkoper waarschijnlijk 

graag willen weten of er meer 

belangstelling is. Ook mag er met 

meerdere geïnteresseerde kopers 

tegelijkertijd onderhandeld worden. Wij 

moeten dit wel duidelijk aan alle partijen 

melden. Vaak zullen we belangstellenden 

mededelen dat er al een bod ligt of dat er 

onderhandelingen gaande zijn. Als 

geïnteresseerde koper mag u dan wel een 

bod uitbrengen, maar de makelaar gaat pas 

over tot onderhandelen met de andere 

partijen als de onderhandeling met de 

eerste gegadigde beëindigd is. Wij doen 

geen mededelingen over de hoogte van de 

biedingen. Dit zou overbiedingen kunnen 

uitlokken.

3 
WANNEER IK DE 

VRAAGPRIJS BIED, MOET 

DE VERKOPER DE WONING 

DAN AAN MIJ VERKOPEN?

Nee, de verkoper is niet verplicht de 

woning dan aan u te verkopen. De Hoge 

Raad heeft bepaald dat de vraagprijs gezien 

moet worden als een uitnodiging tot het 

doen van een bod. Ook als u de vraagprijs 

biedt, kan de verkoper dus beslissen of hij 

uw bod wel of niet aanvaardt, of (via zijn 

makelaar) een tegenbod doet.

4 
KAN DE VERKOPER DE 

VRAAGPRIJS VAN EEN 

WONING TIJDENS DE 

ONDERHANDELING 

VERANDEREN?

Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs 

te verhogen of te verlagen. Daarnaast heeft 

u als potentiële koper ook het recht tijdens 

de onderhandelingen uw bod te verlagen. 

Zodra de verkopende partij een tegenbod 

doet, vervalt namelijk uw eerdere bod.

5 
HOE KOMT DE KOOP  

TOT STAND?

Als verkoper en koper het eens 

zijn over de belangrijkste zaken 

- onder andere prijs, leveringsdatum, 

ontbindende voorwaarden en eventuele 

afspraken over roerende zaken -, dan 

leggen wij de afspraken vast in de 

koopovereenkomst. Pas als beide partijen 

de koopovereenkomst hebben 

ondertekend, komt de koop tot stand. 

Ontbindende voorwaarden zijn een 

belangrijk aandachtspunt. Als u deze 

opgenomen wilt hebben in de 

koopovereenkomst, dan moet u dit 

meenemen in de onderhandelingen. 

Als koper krijgt u niet automatisch 

een ontbindende voorwaarde.

Koper en verkoper moeten het eens 

zijn over aanvullende afspraken 

en ontbindende voorwaarden 

voordat de koopovereenkomst 

wordt opgemaakt. 

Voorbeelden van ontbindende 

voorwaarden zijn:

1. Financieringsvoorbehoud. 2. Geen 

huisvestingsvergunning. 3. Negatieve 

uitkomst van een bouwkundige keuring. 

4. Het niet verkrijgen van Nationale 

Hypotheekgarantie. 5. NVM No-Risk 

clausule.

HEEFT U NOG ANDERE 

VRAGEN? LOOP DAN GERUST 

EVEN BIJ ONS BINNEN. 

WIJ HELPEN U GRAAG. 
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Jorden Huijsmans 
   & Eline Heijboer

Door de brede gevel met maar liefst 16 kleine raampjes is 

meteen duidelijk dat dit een heel bijzonder huis is. Het is een 

verbouwde leerlooierij uit eind 19e eeuw met historische 

waarde voor Dongen. Op dit adres, Jan Willemenstraat 13, 

wonen de Dongenaren Jorden Huijsmans en Eline Heijboer 

met hun zonen Thijs (12) en Max (10).

“Het plan van De Hoogt kende ik van naam, maar ik wist niet dat 

het zo’n leuk project was. En van deze leerlooierij had ik al 

helemaal nog nooit gehoord”, begint Eline, terwijl ze thee zet met 

de Quooker en samen met Jorden gaat zitten aan de enorme eiken 

boomtafel. “Hier zitten we het liefst”, zegt Jorden.

 

ER LIEP AL EEN OPTIE

Hoe kwam dit paradijsje op hun pad? “In 2015 liep ik tijdens de 

Avondvierdaagse naast mijn huidige buurvrouw”, vertelt Jorden. 

“Ze vertelde dat het huis naast haar nog steeds niet verkocht was. 

Dat vond ze gek, want het was zooo gaaf! Echt wat voor ons, zei ze. 

Het 
droomhuis 
van

WONEN MET 
ALLURE IN EEN OUDE 
LEERLOOIERIJ



ARCHITECT

Al snel gingen de gelukkigen in gesprek met een architect om 

hun persoonlijke wensen door te spreken. De keuken stond 

niet in het bestek getekend, maar daar waren ze snel uit. 

“Eline weet heel goed wat ze wil”, lacht Jorden. “Een vierkant 

kookeiland, zwarte kasten en glanzende, koperen wandtegels. 

Ik vond het een spannende combinatie, maar het past perfect 

in deze ruimte.”

RESPECT VOOR DE HISTORIE

“Tijdens de bouw moest aannemer Hoefnagel rekening 

houden met de eisen van Heemkundekring De Heerlyckheit”, 

Eline en ik waren niet actief op zoek naar een ander huis, 

maar droomden stiekem al jaren van een oud huis, maar dan 

wel zónder verbouwing”, lacht hij. “We belden Van den Bosch 

makelaars en gingen kijken, maar we moesten wel weten dat 

er al voor de tweede keer een optie op liep.”

DIT IS ONS HUIS 

Jorden vertelt over de allereerste bezichtiging: “Eerst gingen 

we lekker eigenwijs zonder makelaar naar binnen. Het terrein 

was toen nog open. We sloften door het zand, liepen over 

krakende vloeren en keken door gebarsten ruiten. Eline en ik 

keken elkaar aan… dit is ons huis. Deze vervallen duiventil 

had potentie en de ligging was perfect. Een mooie, 

verkeersluwe plek in het centrum. Na de officiële bezichtiging 

met Van den Bosch zagen we het nog steeds zitten. Toch 

hoopten we er niet teveel op, want dit huis was zo ontzettend 

leuk: die andere mensen zouden wel toehappen. Maar nee… 

zij zagen van de koop af. Wat waren wij ongelofelijke 

mazzelaars.”

“Eline en ik 
keken elkaar 
aan… dit is 
ons huis.”

vertelt Eline. “Hoewel het huis geen monumentenstatus heeft, 

is het wel een identiteitsbepalend object. Zo moest 

bijvoorbeeld de zijgevel – een lappendeken aan verschillende 

steenvlakken - intact blijven. En ook de verfkleur voor het 

kozijnwerk stond vast: wit. Voor energieneutraal wonen, onze 

wens, hebben we concessies moeten doen. Zonnepanelen 

waren geen optie en dat begrepen we ook wel.” 

OUDE HUIS SNEL VERKOCHT

De bouw startte in april 2016 en zou ruim een jaar duren. Dit 

gaf Jorden en Eline de tijd om hun oude huis aan de 

Montgomerystraat in Dongen te verkopen. “Dat huis kocht ik 

trouwens ook bij Van den Bosch”, vertelt Jorden. “En we 

hebben het ook weer verkocht via hen, aan een gezin uit 

dezelfde straat.”

OP DE BOUW

Eline en Jorden waren regelmatig op de bouw te vinden. “Elke 

week gingen we kijken. Het ging niet snel, maar ik heb liever 

dat het wat langer duurt en dat het netjes is, dan dat het snel 

af is en er dingen niet in orde zijn”, zegt Eline. “Wij zijn heel 

tevreden met hoe het verlopen is.”
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DE HOOGT

De wijk De Hoogt is verrezen in de hoek Hoge Ham-

Bolkensteeg-Minister Aalberselaan. In de volksmond: 

achter Den Hamse Bok. Een unieke wijk met 44 

woningen waarin oud- en nieuwbouw gebroederlijk naast 

elkaar staan. Van den Bosch makelaars en collega-makelaar 

Kanters verkochten de huizen in opdracht van 

wooncorporatie Casade.

ETAGE 0  Op de benedenverdieping zijn de keuken, de 

woonkamer, bijkeuken, een afsluitbare gameroom en de 

tuin met tuinhuis en bar te vinden.

ETAGE 1  Een zwarte stalen trap met eikenhouten treden 

loopt naar de entresol. Hier bevindt zich de studieplek 

van de kinderen. Deze plek staat in open verbinding met 

de keuken. Op deze verdieping liggen de slaapkamer van 

oudste zoon Thijs en de logeerkamer.

ETAGE 2  Met een paar treden komen we op etage 2. 

“Dit is onze verdieping”, zegt Jorden. “Met slaapkamer, 

badkamer en inloopkast.” Deze kamer is maar liefst 6 

meter hoog. In de nok hangt een gigantisch houten wiel. 

Overduidelijk geen gevalletje van styling. “Het is een 

hijsrad met houten as. Aan de authentieke zijgevel hangt 

ook nog de katrol die diende voor transport naar boven”, 

vertelt Eline. “Ons huis was namelijk de opslagruimte van 

de leerlooierij. Eerst zou er ook nog een gat in de vloer 

komen met een touw naar beneden, maar dat vonden we 

niet praktisch, omdat de slaapkamer recht boven de 

keuken ligt. Gelukkig konden we dat laten aanpassen.”

ETAGE 3  Op de derde verdieping is de ruime slaapkamer 

van jongste zoon Max te vinden. Hier bevindt zich ook de 

badkamer van de kinderen. Verder zijn daar een apart 

toilet en een technische/ wasruimte.

ETAGE 4  Op de vierde woonlaag zit nog een flinke 

zolder die bereikbaar is via een vlizotrap.

“Ik noem het nieuwbouw
                              in een oud jasje.”

DE SLEUTEL

In juli 2017 kregen Jorden en Eline eindelijk de sleutel. “Na 

nog twee keer ter overbrugging gehuurd te hebben, waren we er 

klaar voor om definitief in- en uit te pakken”, vertelt Jorden. 

“We hebben drie weken geklust, geverfd en restylet en toen was 

het klaar. Nu we hier wonen, merken we dat de sfeer in de wijk 

goed is. Er wonen veel jonge gezinnen en we prijzen ons 

gelukkig dat we op deze historische én gezellige plek mogen 

wonen”, besluit hij trots.

Jorden Huijsmans is ondernemer. Eline werkt als receptioniste bij 

Porsche Centrum Eindhoven.

EEN STUKJE HISTORIE

De eerste sporen uit de bouwgeschiedenis 

van het huis van Jorden en Eline stammen 

uit 1849. In 1896 werd het pand verbouwd 

van een eenvoudige huislooierij tot een 

grotere looierij. In 1921 kwam het pand in 

handen van de familie Cloïn die er in 1924 

een schoenfabriek van maakte. De gevel is 

in de loop der tijd meerdere keren 

aangepast. De huidige gevel in de stijl van 

de Delftse school dateert uit 1943, naar 

ontwerp van Q. Boon. Deze gevel sierde 

lange tijd schoenfabriek ‘Aero’.

KNUSSE SFEER

Het huis ademt de sfeer van weleer door de ongewone 

verdeling van de ramen en dikke eiken balken in de muren en 

plafonds. “De constructie is oud, maar de balken zijn nieuw”, 

vertelt Eline. “Ik noem het nieuwbouw in een oud jasje”. 

Hoewel het huis flink wat inhoud heeft (1000m3) en de 

muren hoog zijn, is het binnen toch knus. Door de speelse 

indeling en het smaakvolle interieur. Ook de buitenzijde van 

het huis is een lust voor het oog.
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Gewoon 
duidelijk over 
hypotheken

Wat is nu handiger dan de 

hypotheekadviseur onder 

hetzelfde dak als de 

makelaar? Dat noemen wij 

nu een logische combinatie. 

Mark van Dongen, eigenaar 

en erkend hypothecair 

planner van Hypotheekshop 

Dongen, houdt zijn shop op 

de eerste etage van ‘Het pakhuis’. Hij merkt dat er in Dongen 

behoefte is aan een begrijpelijk gesprek over hypotheken, zonder 

blabla. “Wij zijn niet gebonden aan welke hypotheekverstrekker 

dan ook”, zegt Mark. “We investeren veel tijd in de klant en 

bekijken de situatie altijd vanuit het perspectief van de klant. 

Onze persoonlijke benadering wordt gewaardeerd. Heel veel 

nieuwe klanten komen naar ons op aanbeveling van bestaande, 

tevreden klanten.”

LOOP GERUST BINNEN

Zowel Van den Bosch als Hypotheekshop Dongen is tevreden 

over de gang van zaken. “De samenwerking snijdt hout. Mensen 

die in de etalage van Van den Bosch makelaars een leuk huis zien, 

kunnen meteen binnenlopen om een afspraak met mij te maken”, 

zegt Mark. “Of met een van onze adviseurs natuurlijk; Francois 

Schonck of Martijn Wijnmaalen.”

Gaat u via een andere makelaar een huis kopen? Ook dan kunt u 

terecht bij Hypotheekshop Dongen.

HYPOTHEEKSHOP DONGEN  |  MGR. POELSTRAAT 1A (ETAGE 1)

T (0162) 700543  |  WWW.HYPOTHEEKSHOP.NL/DONGEN  

HYPOTHEEKSHOP DONGEN 
PARTNER SINDS 2016

“Een witte raaf in 
makelaarsland”

NOTARISKANTOOR DONGEN

NOTARISKANTOOR DONGEN  |  BOLKENSTEEG 17A  |  T (0162) 313352

WWW.NOTARISKANTOORDONGEN.NL

Een notaris is onlosmakelijk verbonden aan de 

makelaardij. Deze persoon legt koop en verkoop 

officieel vast. Notarissen mr. Bart van de Graaf en 

mr. Heleen van Dueren den Hollander van 

Notariskantoor Dongen helpen de klanten van 

Van den Bosch makelaars al 25 jaar.

“Het contact is goed en direct”, zegt Bart. “Ze komen kun 

afspraken na en ze werken professioneel. Zo behoren de 

koopcontracten van Van den Bosch makelaars beslist tot de betere 

contracten. Ze zijn waterdicht. Dat is zowel voor de koper als de 

verkoper prettig om problemen achteraf te voorkomen.” De 

notaris vindt het belangrijk dat de makelaar zelf de 

koopcontracten opstelt. “Van den Bosch is juridisch en 

bouwkundig onderlegd en dat zie je terug in de contracten.”

ACHTER DE SCHERMEN

Tijdens het koopproces controleert de notaris onder andere of de 

eigenaar bevoegd is om te verkopen. Ook controleert hij de 

erfdienstbaarheden, om ervoor te zorgen dat de rechten en 

plichten ten opzichte van de buren duidelijk zijn. “Er komt heel 

wat bij kijken achter de schermen”, zegt de notaris.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Waar Bart zeer over te spreken is, is het feit dat Van den Bosch bij 

elke overdracht aanwezig is. “Hoe druk ze het ook hebben: ze zijn 

er altijd. Als er op dat moment nog vragen zijn, beantwoorden zij 

die meteen. Ik zie dat klanten dat enorm waarderen. De 

betrokkenheid die Henk, Koen en Paul hebben, zie ik niet vaak. 

Ze zijn een witte raaf in makelaarsland.”

PARTNERS
VERTELLEN
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“Mijn werk voor Van den Bosch begon 25 jaar geleden met 

het maken van opvallende advertenties”, vertelt Dongenaar 

Hans Zimniak, ooit begonnen als reclameman. “Toen ik als 

ondernemer definitief koos voor film en digitale producties 

volgden presentaties van huizen. We begonnen met slideshows 

op DVD (in 2004) en sinds enkele jaren maken we complete 

woningfilms - House Impressions - voor de huizenverkoop.”

MEE MET DE TECHNIEK

Hans vindt Van den Bosch een bijzondere makelaar. “Al sinds de 

start staan ze open voor vernieuwing. Ik hield ze steeds op de 

hoogte van de technologische ontwikkelingen op het gebied van 

film en fotografie en ze wilden enthousiast mee met de techniek. 

Door het anders te doen dan de massa, lopen ze voor de troepen 

uit in de makelaardij. Ik houd ook van pionieren, vandaar dat het 

goed klikt tussen ons.”

OM HET HOEKJE KIJKEN

“In mijn films neem ik mensen een dagje mee”, vertelt Hans. “In 

tegenstelling tot wat andere makelaars doen, staat in mijn films 

WWW.ZIMNIAK.COM | DIGITALE MEDIAPRODUCTIES  |  JULIANASTRAAT 

33 A, DONGEN  |  T (0162) 47 03 14  |  WWW.ZIMNIAK.COM

niet alleen het huis, maar zeker ook de leefomgeving centraal. 

Haarscherpe shots van de levendige buurt, het groen, de vogels in 

de tuin en het licht. Je begeeft je als het ware in en om het huis. 

Close-ups van details, filmische beweging en een cinema-look 

maken het spannend. Je probeert als kijker letterlijk om het 

hoekje te kijken. Maar om het geheel met eigen ogen te zien 

moet je dus echt een afspraak maken. En dan is de makelaar aan 

zet!”, lacht hij.

 

EEN DAG OP PAD MET…

Onlangs maakte Hans nog een hippe clip met makelaar Paul. Je 

gaat een dag met hem op stap. Van het moment dat zijn wekker 

gaat, totdat het donker is. “Althans zo beleeft de kijker het. Want 

hoe en in welke volgorde we de beelden daadwerkelijk opnemen 

en monteren tot het eindproduct… tja, film blijft magie.”

“Ik creëer met film
           een dagje wonen”

FILM- EN DOCUMENTAIREMAKER 

Hans Zimniak

CHECK ONZE 
FACEBOOKPAGINA 
VOOR HET FILMPJE 

MET PAUL!

KEN EN GENIET

KEN EN GENIET IS MET 300 LEDEN EEN VAN DE GROOTSTE 

NATUURVERENIGINGEN VAN BRABANT. HAAR LEDEN DOEN IN 

OPDRACHT VAN STAATSBOSBEHEER, BRABANTS LANDSCHAP 

EN NATUURMONUMENTEN O.A. ONDERZOEK NAAR DE 

VLINDER-, UILEN- EN VOGELSTAND. DAARNAAST ORGANISEERT 

KEN EN GENIET NATUURWANDELINGEN EN LEZINGEN.

Een klein 
huisje 
met grote 
waarde
Al bijna 25 jaar werkt Van den Bosch makelaars samen met 

Natuurvereniging Ken en Geniet (opgericht in 1958). 

Voorzitter Christ Grootzwagers (40 jaar lid) en lid Ad 

Leeggangers (27 jaar lid) vertellen over hoe dit zo is gekomen.

“Oud-oprichter en makelaar Eric Van den Bosch was lid van Ken 

en Geniet”, begint Christ. “Wijlen Koos Leemans (was 37 jaar 

bestuurslid) kwam regelmatig bij hem thuis om nestkasten schoon 

te maken. Eric kwam ineens op het lumineuze idee om zijn klanten 

een nestkastje cadeau te geven bij de aankoop van een huis. De 

mensen een nieuw huis, de vogeltjes een nieuw thuis”, zegt Christ. 

“Henk, Koen en Paul zetten deze mooie traditie nog altijd voort.”

EIGEN WERKPLAATS

“De eerste nestkastjes maakte Koos gewoon bij hem thuis”, vertelt 

Ad. “Hij heeft veel gedaan voor onze vereniging.” Tegenwoordig 

timmert de natuurvereniging de nestkastjes in haar eigen 

werkplaats bij Natuurtuin Kandoel, gelegen aan De nieuwe baan 

van Breda (ligt in het gebied tussen het kanaal en De IJzertijdboer-

derij). “Elke maandagochtend zijn we daar met zes man aan het 

werk in de tuin en in de werkplaats. Als de nestkastjes af zijn, neem 

ik ze mee naar huis en timmer er daar de embleempjes op. Ik breng 

er elk jaar wel een stuk of 150 naar Van den Bosch.”

KOOLMEZEN EN PIMPELMEZEN

Dankzij de vele in Dongen geplaatste nestkastjes woont hier de 

grootste populatie koolmezen en pimpelmezen van de hele regio, 

vertellen de natuurliefhebbers. “Wij vinden het heel bijzonder dat 

een makelaar hier een bijdrage aan levert. Zo’n klein nestkastje is 

een cadeau met grote betekenis. Veel waardevoller dan een bosje 

bloemen als je het mij vraagt”, besluit Christ.
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Een warmhart
In het Dongense verenigingsleven ziet u regelmatig het logo van 

Van den Bosch makelaars opduiken. Langs de lijn op het 

voetbalveld, hockeyveld, de tennisbaan of met carnaval. 

“Dongen heeft een enorm actief verenigingsleven en 

schitterende evenementen”, vertelt Henk Goos. “Wij zijn zelf 

ook verenigingsmensen en weten als geen ander dat er naast vele 

handen meer nodig is om iets van de grond te krijgen. Van den 

Bosch makelaars creëert de mogelijkheden om een steentje bij te 

dragen en dat doen we dan ook met plezier. Bijvoorbeeld in de 

vorm van sponsoring, het adopteren van een veld, het ‘kopen’ 

van een reclamebord of door middel van een financiële injectie.” 

TWEE KANTEN

Sponsoring werkt twee kanten op. “De vereniging of het 

evenement beschikt door onze sponsoring over extra financiële 

middelen. Om voor de leden iets leuks te organiseren zoals een 

jeugdtoernooi of om juist iets noodzakelijks te doen, zoals 

bijvoorbeeld onderhoud aan de kleedkamers. En voor ons is het 

een mooie manier om onze naam onder de aandacht te 

brengen. We hopen dat mensen aan ons denken als ze hun huis 

willen verkopen of een nieuwe woning willen aankopen”, zegt 

Henk eerlijk. “Dit stimuleren we door de leden van 

gesponsorde clubs bepaalde privileges te bieden, zoals korting 

op onze tarieven.”

DEEL VAN UITMAKEN

“Ik denk dat de Dongense evenementen en verenigingen er 

inmiddels wel van overtuigd zijn dat we het beste met hen 

voorhebben. Daarnaast vinden Koen en ik het als Dongenaren 

gewoon fantastisch wat er allemaal georganiseerd wordt in 

Dongen. Daar wil je toch gewoon deel van uitmaken als 

Dongens bedrijf én als mens.”

ORANJEPARKFESTIVAL CARNAVALSSTICHTING DE PEEËNSTEKERS KONINKLIJKE MUZIEKVERENIGING MUSIS SACRUM GOLFVERENIGING DONGEN NATUURVERENIGING 

KEN & GENIET GEZELLIGHEIDSKOOR HET DONGENSE LEVENSLIED V.V. DONGEN LIBERTY VV OLYMPIA ’60 D.V.V.C. T.C. BAS DONGEN DE DIKKE BANDEN RACE 

DONGEN FIETST TEGEN KANKER STICHTING MET JE HART SCOUTING DE STORMVOGELS STICHTING VRIENDEN VAN HET HOSPICE DE VOLCKAERT

A L  2 5  J A A R  S P O N S O R  VA N  V E L E N

mijn huis
mijn thuis

waar ik 
binnen

bijkom van 
buiten
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D I E  U  I N  U W  V E R H U I S  T E A M  M O E T  H E B B E N

types
ELKE VERHUIZING HEEFT EEN 

SFEERBEHEERDER NODIG. EN EEN 

REGELTANTE OF –NEEF. STERKER NOG, ER 

ZIJN 9 DUIDELIJKE TYPES DIE U ABSOLUUT 

IN UW VERHUISTEAM WILT. PAK EEN 

BLOCNOTE EN BEGIN MAAR MET AFVINKEN.

1 

DE REGELTANTE OF -NEEF 

Deze vrouw (of man) gaat uw leven redden. 

Of in ieder geval: uw verhuizing. Het is een 

behulpzaam type dat de zaakjes áltijd goed 

voor elkaar heeft en bij wie te laat komen een 

doodzonde is. De Regelaar heeft de 

verhuizing tot in de puntjes voorbereid en 

kent een vaste standplaats midden in de 

woonkamer van uw nieuwe huis. Van daaruit 

kan de Regeltante/-neef alles goed overzien.

2 

DE WANDELENDE 

GEREEDSCHAPSKIST

Deze persoon zult u dankbaar zijn op het 

cruciale moment waarop dat ene 

schroefje kwijt is of dat plankje toch niet 

past. Dan staat de Wandelende 

Gereedschapskist al glimlachend achter u 

en haalt de meegebrachte gereedschaps-

kist tevoorschijn, met daarin ál het 

gereedschap in álle mogelijke formaten.    

3 

DE POETSMIEP

Te herkennen aan de fijne 

bloemetjesgeur die dankzij de fles 

allesreiniger permanent om hem of haar 

heen hangt. En dat non-stop wapperende 

poetslapje in de handen. Zodra een 

vertrek is ingericht, gaat de Poetsmiep in 

Speedy Gonzales-tempo aan de slag, 

zodat in uw stulpje straks ook diezelfde 

fijne bloemetjesgeur hangt. 

4 

DE JEROMMEKE 

Als er geen verhuizingen zijn, is de 

Jerommeke te vinden in de sportschool, te 

herkennen aan zijn spierballen en 

blokjesbuik. Hij tilt ieder zwaar meubelstuk 

in een mum van tijd vijf trappen op. De 

day after heeft hij spierpijn, maar dat zal hij 

nooit toegeven. En eerlijk is eerlijk: 

Jerommeke is een jongensnaam maar 

er zijn ook dames genoeg.

6 

DE OPPERKOK

De held(in) die ’s ochtends met een volle 

boodschappentas arriveert en ervoor zorgt 

dat de keuken op tijd af is, zodat er 

gekookt kan worden. Hij/zij is er vooral 

voor de innerlijke mens. De Opperkok 

maakt een mega pan overheerlijke 

tomatensoep, spaghetti, nasi of 

gehaktballen volgens grootmoeders 

recept en maakt altijd te veel.  

7 

DE BETROUWBARE CHAUFFEUR 

Iemand die, behalve een rijbewijs en een 

busje, ook nog eens bakken geduld heeft. 

De Betrouwbare Chauffeur rijdt met 

liefde twintig keer op en neer tussen het 

oude en het nieuwe huis en houdt bij 

ieder drempeltje rekening met uw 

breekbare vaas of die ene dure lamp.  

8 

DE HANDIGE HARRY  

De man of vrouw die al weken opschept 

over hoe goed hij is met meubels. De hele 

verhuisdag hoort u ’m niet, maar aan het 

eind van de verhuizing heeft Harry of 

Henriette vijf kasten, drie bedden en 

vier stoelen in elkaar gezet.

9 

HET PIETJE PRECIES 

Heeft altijd een meetlint bij zich en krijgt 

jeukende uitslag als er schilderijen of 

schapjes scheef hangen. Pietje Precies is 

extreem goed in het inruimen van de 

keukenkastjes, het sorteren van uw 

kleding in de kledingkast en het inpakken 

van de boekenkasten (vaak op kleur). 

5 

CHEF SFEERBEHEER 

Verhuizen is hard werken, maar ook 

gezellig. Mede mogelijk gemaakt door 

Chef Sfeerbeheer. De socializer die erop 

toeziet dat de radio op de juiste zender 

staat afgesteld en dat iedereen op tijd eet 

en drinkt. Om het half uur tapt de 

Chef een goede mop of deelt wat 

complimentjes uit: ‘Lekker 

bezig mensen!’ 
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Nooit 
een kater 
achteraf

IK KAN ZELF WEL EEN HUIS AANKOPEN

Wie affiniteit heeft met het vak, tijd heeft en graag zelf alles 

uitzoekt, kan dat ook prima zelf. Wat we dan wel van harte 

hopen is dat u geen zaken over het hoofd ziet en dat alles 

goed gaat.

WAAROM WEL EEN AANKOOPMAKELAAR?

Stel. U gaat naar een restaurant en wilt wijn bestellen bij uw 

diner. Op de kaart staan zes verschillende wijnen en u maakt 

een weloverwogen keuze. Tenminste, dat denkt u. 

De ober komt bij uw tafel en adviseert u voor een optimale 

smaakbeleving bij het gekozen gerecht toch een andere wijn. 

De bevlogen sommelier vertelt serieus over de streek, de juiste 

timing van de druivenoogst, de toewijding van de wijnboer en 

VAN DEN BOSCH 
ALS AANKOOPMAKELAAR

de zin en onzin van een etiket. Uiteindelijk maakt u een andere 

keuze. En inderdaad, mede door de wijn kwam het gerecht 

uitstekend tot zijn recht.

VERGELIJKEN WIJ ONSZELF MET DE SOMMELIER?

Absoluut. Nu is het kopen van een huis natuurlijk wel iets 

anders dan het uitkiezen van een wijn, maar de vergelijking 

maakt een hoop duidelijk. Wij beschikken net zoals de 

sommelier over informatie die u als consument niet heeft. 

DE VAN DEN BOSCH 
MAKELAARS APP

STAP 1: Ga op uw telefoon naar de 

Google Play Store app (Android 

toestel) of naar de App store (iPhone toestel).

STAP 2: Tik in ‘Van den Bosch makelaars’. De app 

verschijnt bovenin uw scherm. Klik erop en start 

download.

STAP 3. De app staat op uw telefoon. Druk op 

openen en de huizenjacht kan beginnen!

Download  'm nu!

WAT ZIJN DE EISEN 
DIE DE GEMIDDELDE 
KOPER IN DONGEN 
AAN ZIJN WONING 
STELT?

•  EEN CENTRALE LIGGING, DICHTBIJ 

VOORZIENINGEN EN UITVALSWEGEN 

• GOEDE BUURT 

• GUNSTIGE ZONLIGGING

• INSTAPKLARE WONING

•  GROTE WOONKEUKEN (OF MOGELIJKHEID  

OM DIE TE CREËREN) 

• MINIMAAL 3 SLAAPKAMERS 

En wij zorgen er als aankoopmakelaar voor dat u die informatie 

krijgt. Op basis daarvan maakt u de juiste keuze. Het is onze 

taak om uw belangen op deskundige wijze te behartigen voor 

– uiteindelijk – optimaal woonplezier zonder een kater achteraf.
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Visie op de 
markt
De crisis hield de Nederlandse woningmarkt tot 

eind 2014 stevig in zijn greep. Er was weinig vraag 

en heel veel aanbod. Nu de woningmarkt weer in 

de lift zit, daalt het aantal te koop staande 

woningen en ontstaat er weer een schaarste, 

voornamelijk in het segment instapklare 

woningen. Het consumentenvertrouwen is in een 

korte tijd enorm gegroeid en kopers zijn actiever 

dan ooit op de huizenmarkt. In 2014 stonden in 

de gemeente Dongen nog 288 woningen te koop 

terwijl dat er nu nog 167 zijn.

De veranderende markt vraagt ons om alert te blijven, de 

ontwikkelingen gaan enorm snel. Internet en social media spelen 

een cruciale rol in het zoek- en koopproces van woningzoekenden. 

Het bezoek van websites en gebruik van apps via mobiele apparaten 

neemt steeds verder toe. Dit hebben we goed ingericht. We 

presenteren te koopstaande woningen door middel van woningfilms 

(House Impressions). De juiste content zorgt voor een optimale 

verkoop met het daarbij horende resultaat. 

MEER AANDACHT VOOR ADVIES

Het verzamelen, verwerken, combineren en analyseren van gegevens 

uit diverse woningmarktinformatiebronnen wordt als marketingtool 

ingezet. Hierdoor kunnen wij de voor de klant relevante informatie 

sneller aanbieden. Wij zijn betrokken en realiseren ons en ervaren 

dat persoonlijk contact nog steeds van onschatbare waarde is. 

We hebben aandacht voor uw persoonlijk verhaal, we stemmen 

daar een helder advies op af en gaan vervolgens voor het voor u 

optimale resultaat.

WONINGEN EN BEDRIJFSPANDEN

Vanuit ons kantoor aan de Mgr. Poelsstraat is ons enthousiaste team 

supergemotiveerd bezig met het helpen van mensen. Bij het 

verkopen of aankopen van woningen en bedrijfspanden. 

De verschillende specialismen houden wij gescheiden, dus u heeft 

altijd te maken met een professional.

ONZE PROFESSIONALS…

… leggen de lat enorm hoog en overtreffen verwachtingen

… zijn ontzettend gepassioneerd en zien makelen als een ‘kunst’

… zijn creatief en omarmen innovatie

KOM GERUST LANGS

Als u eenmaal met ons kennis hebt gemaakt, bent u meteen 

verkocht! We horen graag uw verwachtingen. Wat vindt u belangrijk 

en hoe kunnen wij daar het beste in voorzien? Kom gerust eens 

langs bij ons op kantoor.

AFWEGINGEN

Het is een groeiende markt, waarin kwalitatief goede huizen 

snel van eigenaar wisselen. Deze ontwikkeling wordt naar ons 

idee gestuwd door de (ogenschijnlijk beperkte) 

mogelijkheden van het financieren van een verbouwing. 

Maar ook de woningen waar wat mitsen en maren aan zitten, 

zijn makkelijker te verkopen. Door de afname van het 

aanbod is de koper weer bereid om concessies te doen.

Hoe zit dit nu eigenlijk en waar liggen uw kansen? We 

hebben de huidige trends en ontwikkelingen die van invloed 

zijn op de woningmarkt voor u op een rij gezet.

NEE, TOCH MAAR NIET …

1. verlaging hypotheekrenteaftrek: de  

maximale hypotheekrenteaftrek gaat jaarlijks met 

0,5% omlaag en vanaf 2020 jaarlijks met 3%

2. minder hypotheek mogelijk 

a. het maximale leenbedrag in 2018 is 100% 

b. verplicht aflossen verhoogt de maandlasten 

c. lagere leencapaciteit bij hetzelfde inkomen

3. stijging eigenwoningforfait

4. groei flexibele arbeid

DE MAKELAAR 
VAN MORGEN

JA, WE GAAN ERVOOR!

1. historisch lage rente

2. huren wordt steeds duurder

3. tekort aan nieuwbouwwoningen

4. ‘kosten koper’ zijn lager

5. aantal huishoudens groeit

6. inkomens blijven stijgen
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Het internet biedt een goudmijn aan informatie voor mensen die 

een woning willen aan- of verkopen. Een enorm aanbod aan 

huizen, checklists voor de aan- of verkoop van een huis, 

voorbeeldcontracten en -brieven en ga zo maar door. Vrij 

eenvoudig dus, om met die informatie op zak zelf de markt op te 

gaan en makelaarskosten te besparen. Tenminste, als alles goed 

gaat… maar wat als…

•  u telkens achter het net vist bij de woning van uw dromen, 

omdat de makelaar van uw woonconcurrent u te snel en te 

slim af is? 

•  u per ongeluk enkele kleine lettertjes over het hoofd ziet?

•  u uw woning net te goedkoop van de hand doet?

•  de verbouwingskosten hoger uitvallen dan u zelf had 

ingeschat?

•  u weer vrij moet nemen voor de zoveelste bezichtiging?

•  de buurt waar u terechtkomt niet bij uw levensstijl blijkt te 

passen. 

Zonde van alle energie en inspanningen. Wat zou het fijn zijn als 

u de garantie krijgt dat alles wél goed gaat. Die garantie geven 

wij.

EEN MAKELAAR? 
NEE HOOR, IK KAN DAT 
ALLEMAAL PRIMA ZELF.
OF NIET? 

1. PROFESSIONEEL EN BETROKKEN 

Hoe vaak (ver)koopt u een woning in uw leven? Hoe makkelijk 

doet u afstand van uw vertrouwde plek, uw thuis? Het verkopen 

en aankopen van huizen is voor ons dagelijks werk. We zijn 

betrokken bij uw verhaal, maar hebben er persoonlijk geen 

emoties bij. Door gevoel van ratio te scheiden, besparen we u 

veel geld.

2. KENNIS EN ERVARING TELLEN 

•  Wij kennen de woningen, buurten en hebben een groot 

netwerk aan potentiële kopers en verkopers.

•  Wij kennen het prijspeil in Dongen en weten waar we op 

moeten letten om de juiste prijs te bepalen.

• Wij weten wat er speelt in de markt.

•  Wij zijn op de hoogte van alle juridische regels rondom de 

aan- en verkoop van uw huis. 

•  Wij onderhandelen iedere dag over aan- en verkoopprijzen. 

•  Wij kennen de strategieën, de argumenten en zijn 

professioneel betrokken waardoor we afstand en overzicht 

houdt.

3. ALS EERSTE OP DE HOOGTE 

Niet alle huizen staan direct op internet. Een groeiend aantal 

verkopers kiest ervoor om hun huis in eerste instantie alleen aan 

te bieden via een makelaar. Bijvoorbeeld om de markt af te tasten 

of om te voorkomen dat het huis te lang openbaar te koop staat 

op internet waardoor de vraagprijs onder druk komt te staan.

4. BEREIKBAARHEID EN SNELHEID 

Een verkoop- of aankooptraject is gebaat bij snelheid. Wij zijn 

altijd goed bereikbaar. Bij ons kunt u altijd binnen drie dagen 

bezichtigen.

5. REGELT ALLES EN ONTZORGT

Styling, professionele fotografie, video’s, marketing, 

bezichtigingen, onderhandelingen, het opstellen van contracten, 

het voorbereiden van de overdracht bij de notaris, laatste inspectie 

voor de overdracht. Van den Bosch makelaars neemt u bij de 

hand en regelt alle zaken die nodig zijn om uw huis op de juiste 

manier te verkopen of aan te kopen. Dat bespaart u tijd, energie 

en kopzorgen. 

5 REDENEN 
WAAROM VAN 
DEN BOSCH 
MAKELAARS 
ZICHZELF 
ALTIJD TERUG-
VERDIENT
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