
Voorwoord
Beste lezers,
Dit keer een speciale jubileumeditie van onze krant, want deze maand be-
staan wij alweer 10 jaar. En dat willen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten 
gaan. Toen wij 10 jaar geleden in 2008 zijn gestart, was de crisis net ingezet, 
wij hebben ons hierdoor niet tegen laten houden maar hebben daar juist 
gebruik van gemaakt om ons te onderscheiden. We hadden toen niet kunnen 
bedenken dat de crisis zo lang zou duren, maar we zijn er nog steeds. Sterker 
nog, we hebben onze marktpositie sterk verbeterd en zijn één van de best-
verkopende makelaarskantoren in de regio. Maar waar wij echt trotst op zijn 
is onze goede naam in de gehele Fryske Marren. Vorig jaar zijn wij begonnen 
met onafhankelijke reviews via Feedback Company en de stand staat mo-
menteel op 53 beoordelingen van tevreden klanten die ons gemiddeld een 
9,3 geven. En hiermee steken we echt met kop en schouders boven onze 
collega makelaars uit. We nemen u even mee in een kleine terugblik van de 
afgelopen 10 jaar.

Terugblik
September 2008, de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is een feit, 
nu begint het past echt. De komende maanden zullen we gebruiken om de 
boel op de rails te zetten, de website, een kantoor inrichten, borden en een 
logo ontwerpen enz. Einde van het jaar zijn we er helemaal klaar voor en we 
broeden op een stunt om naamsbekendheid te krijgen.

1 Januari 2009 beginnen we met een nieuwsjaarstunt en staat heel Tjerkgaast 
te koop, elke woning vanaf Spannenburg tot aan Sloten staat te koop met 
ons bord in de tuin. Dit blijft zeker niet onopgemerkt en voor de eerste keer 
halen we de kranten, van de Leeuwarder Courant tot aan de regionale week-
bladen. De maanden die volgen werken we hard om de eerste woningen in 
de verkoop te krijgen, ook broeden we op een nieuwe stunt. Halverwege het 
jaar worden we benaderd door iemand uit Langweer, hij heeft zijn woning 
al enkele jaren te koop staan en wil het graag met ons proberen. Samen 
bedenken we een nieuwe stunt, hij heeft connecties met een autogarage en 
we gaan bij de verkoop een auto cadeau geven. Zogezegd zo gedaan, de auto 
komt voor in de tuin op een verhoging met een groot bord erbij. Ook dit is 
een groot succes, we worden wederom benaderd door diverse media die het 
oppikken en we staan weer in alle kranten. Onze actieve houding werpt zijn 
vruchten af en voor het einde van het jaar hebben we diverse woningen in de 
portefeuille en zelfs al enkelen verkocht.

De jaren daarna hebben we ook twee grote stunten. Met de fiets Elfsteden-
tocht staan we met twee softijsautomaten voor ons kantoor en geven we 
gratis softijs en blikje fris weg aan de fietsers. De slogan luidt “Kredietcrisis? 
Wij houden het hoofd koel”. Mede door het fantastische weer wordt ook dit 
een groot succes, jaren daarna horen we nog ”ijsje makelaar?”. Het jaar erop 
lijkt het wel herfst en pakt het ook weer goed uit met een gratis broodje war-
me worst, er wordt dankbaar gebruik van gemaakt. De slogan luidt dit keer 
“Bij ons net altijd iets meer!”. Dit keer pakken niet alleen de regionale kranten 
het nieuws op maar zijn we ook live te horen bij de radiozender van Omrop 
Fryslân, weer een prachtig stukje reclame. Maar het succes van deze stunt 
heeft ook een keerzijde want door de grote drukte en opstoppingen ontstaan 
er gevaarlijke situaties en besluiten we dat dit de laatste keer is geweest.
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Sfeervol wonen in watersportdorp Langweer, dat kan hier! Deze vrijstaan-
de woning staat in een gewilde straat, op een perceel van 365 m². Via de 
sfeervolle hal met lambrisering en een glas-in-lood raam aan het einde van 
de hal, stapt u rechts de gezellige keuken in met een moderne hoekopstelling 
en voorzien van alle nodige inbouwapparatuur. Links van de hal bevindt zich 
de knusse woonkamer, hier staat tevens een houtkachel voor de sfeerver-
warming. Vanuit de woonkamer stapt u via de openslaande deuren de fraai 
aangelegde tuin in, deze is gelegen op het zuidwesten en heeft naast diverse 
zithoekjes een vijver en een vrijstaande houten schuur van 4×3 m. Tevens 
is er een vrijstaande stenen garage van 7×3 m. Op de 1e verdieping is een 
ruime badkamer en er zijn 3 slaapkamers, waarvan de achterste slaapkamer 
voorzien is van elektrische zonnescreens. De woning is in 2015 voor het 
laatst buitenom geschilderd. Voor wie een sfeervolle woning zoekt in een 
gezellig dorp is dit een kans.
Begane grond: Entree, hal, links de woonkamer met houtkachel en open-
slaande deuren naar de tuin en terras, rechts de keuken met hoekopstelling 
en granieten aanrechtblad voorzien van diverse inbouwapparatuur zoals; 
koelkast, magnetron, fornuis, afzuigkap en vaatwasser, de plavuizenvloer is 
voorzien van elektrische vloerverwarming, toilet, bijkeuken met inbouwkasten 
en aansluiting voor wasmachine en droger, cv-kast en badgeiser.
Eerste verdieping: Overloop, 3 slaapkamers, badkamer met douche, 
whirlpoolbad, 2e toilet en wastafel.
Algemeen: De woning is gebouwd in 1891 en is geïsoleerd d.m.v. dakisolatie, 
deels lichte vloerisolatie, muurisolatie en grotendeels voorzien van dubbele 
beglazing. Er is heteluchtverwarming aanwezig met deels een elektrische 
vloerverwarming in de keuken, in de woonkamer staat nog een houtkachel 
voor de sfeerverwarming. De H.R. clv-ketel is van 1998 en eigendom, er is een 
geiser voor het warme water, deze is van +/- 2016 en tevens eigendom. Er 
zijn 3 groepen krachtstroom aanwezig. De begane grondvloer is grotendeels 
van beton, de woonkamer heeft een houten vloer, de 1e verdieping heeft 
tevens een houten vloer. Op de begane grond zijn de woonkamer en hal 
voorzien van massieve brede eiken planken, de overloop en 3 slaapkamers 
op de verdieping zijn ook voorzien van een brede eiken plankenvloer in de 
white wash.

Langweer
Brédyk 24 e 250.000 k.k.

Woning uitgelicht

Vervolg op pagina 3
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Financieel nieuws
Help, ik ga scheiden!

Steeds vaker krijg ik te maken met hypotheekvraagstukken waarbij sprake is van het beëindigen van een 
relatie. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat ongeveer een derde van de 
huwelijken eindigt in een echtscheiding. En dan spreken we dus alleen over huwelijken en niet over samen-
woners met of zonder samenlevingscontract. Een scheiding heeft grote gevolgen, niet in het minst voor de 
woonruimte. Van één huis naar twee huizen heeft in praktisch opzicht al veel impact, maar financieel ook, 
zeker als het gezamenlijke huis een koopwoning is. Als één van beiden in de woning wil blijven wonen, dan 
zal hij of zij waarschijnlijk de helft van het huis van zijn ex moeten kopen. Hiervoor heb je meestal een nieu-
we lening nodig. Wanneer je de hypotheek voor 2013 hebt gesloten gelden nu andere normen dan toen je 
de hypotheek afsloot.
• Tot 2013 kon je veel meer lenen. In 2018 is de maximale hypotheek gedaald naar 100% van de waarde. 

Voorlopig blijft het hierbij.
•  Een aflossingsvrije hypotheek mag voor nieuwe hypotheken niet hoger zijn dan 50% van de waarde van 

de woning.
•  Vanaf 2013 ben je verplicht om een nieuwe hypotheek in 30 jaar annuïtair of lineair af te lossen, ten min-

ste als je hypotheekrenteaftrek wilt ontvangen.
•  Een hypotheek oversluiten onder de oude voorwaarden mag alleen als de nieuwe hypotheek niet hoger 

is dan de oude hypotheek.
Als de geldverstrekker de huidige regels strikt toepast, wordt de hypotheek vaak duurder en kan de situatie 
ontstaan dat de bank vindt dat jij de hypotheek niet kunt overnemen. Maar de huidige hypotheeknormen 
zijn bedoeld om de consument te beschermen en een geldverstrekker mag bij echtscheiding van de Au-
toriteit Financiële Markten van de regels afwijken. Mijn advies: wijs je hypotheekverstrekker hierop als dat 
nodig is.

Koop je tijdens de scheiding al een ander huis? Als jullie besloten hebben om te scheiden, kan het 
moeilijk zijn om in hetzelfde huis te blijven wonen. Daarom willen veel mensen al een huis kopen als de 
scheiding nog loopt. Hierbij is het verstandig om alles vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Zo 
is het voor beide partijen duidelijk wie wat betaalt. Daarnaast zijn er veel geldverstrekkers die alleen een 
hypotheek willen verstrekken als er een echtscheidingsconvenant is opgesteld.

Maar hoe zit het met de hypotheekrenteaftrek als je niet meer in de woning woont en de 
ex-partner wel? Dan mag je de helft van de rente nog twee jaar aftrekken als je deze daadwerkelijk 
betaalt. Wel moet je de helft van het eigenwoningforfait bij het inkomen optellen, maar dit mag je weer 
aftrekken als betaalde alimentatie.

Jullie gaan het huis verkopen. Jullie kunnen er ook voor kiezen om de woning te verkopen. Na verkoop 
wordt de hypotheek afgelost en moeten jullie allebei weer een nieuwe hypotheek afsluiten. Is er overwaar-
de, dan krijg je te maken met de eigenwoningreserve. De overwaarde kun je gebruiken om een nieuw huis 
te kopen; de hypotheekrente is anders (voor dat deel) niet meer aftrekbaar. Jullie kunnen ook een rest-
schuld overhouden. Als er sprake was van een hypotheek met NHG, dan kan de NHG in sommige gevallen 
de restschuld kwijtschelden.
Een paar praktische tips:
•  Stel de geldverstrekkerverstrekker en eventueel de Nationale Hypotheek Garantie zo snel mogelijk op de 

hoogte van de aanstaande scheiding.
•  Blijf de hypotheek betalen en laat geen betalingsachterstand ontstaan.
•  Ga met je geldverstrekker of adviseur praten om te beoordelen welke mogelijkheden je hebt.

Bakhuizen
Hollewei 5 e 89.000 k.k.

170 m2 3 1956
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Lage	hypotheekrente,	oversluiten	of	niet?	
De	hypotheekrente	is	historisch	gezien	laag.		
Deze	lage	rente	is	goed	nieuws	voor	starters	op	de	woningmarkt	en	voor	mensen	die	al	een	
hypotheek	hebben	waarbij	het	rentecontract	binnenkort	afloopt.	
Maar	niet	voor	mensen	die	al	een	hypotheek	hebben	waarbij	de	rente	nog	meerdere	jaren	vaststaat.	
	
Je	hypotheek	oversluiten	bij	dezelfde	geldverstrekker	of	een	andere	aanbieder	kan	een	oplossing	
zijn.		
Het	oversluiten	van	een	hypotheek	betekent	dat	je	de	huidige	hypotheek	aflost	met	geld	van	een	
andere,	nieuwe	hypotheek.	
	
Twee	belangrijke	voordelen	van	oversluiten	zijn:	
-	door	een	lagere	rente	dalen	je	maandlasten	waardoor	je	extra	financiële	ruimte	kan	krijgen.	
-	een	andere	hypotheekvorm	kan	beter	aansluiten	bij	je	wensen.	
	
Oversluiten	brengt	wel	kosten	met	zich	mee.	Hierbij	moet	u	denken	aan	taxatiekosten,	
hypotheekaktekosten	(notaris),	advies-	en	bemiddelingskosten	en	boeterente.		
Boeterente	is	een	compensatie	die	u	moet	betalen	aan	de	geldverstrekker	omdat	deze	rente-
inkomsten	misloopt	doordat	u	het	rentecontract	voortijdig	verbreekt.		
	
Je	kunt	dus	eigenlijk	wel	stellen	dat	oversluiten	vooral	interessant	is	als	de	maandlasten	dalen	en	de	
kosten	van	het	oversluiten	zich	binnen	een	redelijk	termijn	terugverdienen	door	diezelfde	lagere	
maandlasten.	
	
Over	het	algemeen	geldt	dat	oversluiten	vooral	aantrekkelijk	is	voor	aflossingsvrije-	of	
beleggingshypotheken	waarvan	de	rentevastperiode	binnen	drie	á	vier	jaar	afloopt.	Bij	hypotheken	
waarvan	de	rentevastperiode	langer	dan	vijf	jaar	loopt,	is	oversluiten	meestal	niet	de	moeite	waard.		
	
Meer	informatie	of	wilt	u	weten	of	oversluiten	voor	u	interessant	is,	neem	vrijblijvend	contact	met	
mij	op.	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 			06-11956693	
	 	 	 	 	 	 	 							advies@jaspermeijer.nl	

JasperMeijer.	
onafhankelijk	financieel	adviseur	

	
	
	
	
Lage	hypotheekrente,	oversluiten	of	niet?	
De	hypotheekrente	is	historisch	gezien	laag.		
Deze	lage	rente	is	goed	nieuws	voor	starters	op	de	woningmarkt	en	voor	mensen	die	al	een	
hypotheek	hebben	waarbij	het	rentecontract	binnenkort	afloopt.	
Maar	niet	voor	mensen	die	al	een	hypotheek	hebben	waarbij	de	rente	nog	meerdere	jaren	vaststaat.	
	
Je	hypotheek	oversluiten	bij	dezelfde	geldverstrekker	of	een	andere	aanbieder	kan	een	oplossing	
zijn.		
Het	oversluiten	van	een	hypotheek	betekent	dat	je	de	huidige	hypotheek	aflost	met	geld	van	een	
andere,	nieuwe	hypotheek.	
	
Twee	belangrijke	voordelen	van	oversluiten	zijn:	
-	door	een	lagere	rente	dalen	je	maandlasten	waardoor	je	extra	financiële	ruimte	kan	krijgen.	
-	een	andere	hypotheekvorm	kan	beter	aansluiten	bij	je	wensen.	
	
Oversluiten	brengt	wel	kosten	met	zich	mee.	Hierbij	moet	u	denken	aan	taxatiekosten,	
hypotheekaktekosten	(notaris),	advies-	en	bemiddelingskosten	en	boeterente.		
Boeterente	is	een	compensatie	die	u	moet	betalen	aan	de	geldverstrekker	omdat	deze	rente-
inkomsten	misloopt	doordat	u	het	rentecontract	voortijdig	verbreekt.		
	
Je	kunt	dus	eigenlijk	wel	stellen	dat	oversluiten	vooral	interessant	is	als	de	maandlasten	dalen	en	de	
kosten	van	het	oversluiten	zich	binnen	een	redelijk	termijn	terugverdienen	door	diezelfde	lagere	
maandlasten.	
	
Over	het	algemeen	geldt	dat	oversluiten	vooral	aantrekkelijk	is	voor	aflossingsvrije-	of	
beleggingshypotheken	waarvan	de	rentevastperiode	binnen	drie	á	vier	jaar	afloopt.	Bij	hypotheken	
waarvan	de	rentevastperiode	langer	dan	vijf	jaar	loopt,	is	oversluiten	meestal	niet	de	moeite	waard.		
	
Meer	informatie	of	wilt	u	weten	of	oversluiten	voor	u	interessant	is,	neem	vrijblijvend	contact	met	
mij	op.	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 			06-11956693	
	 	 	 	 	 	 	 							advies@jaspermeijer.nl	

JasperMeijer.	
onafhankelijk	financieel	adviseur	

Bakhuizen
Hollewei 4 e 129.000 k.k.

285 m2 3 1953

Bakhuizen
Sint Odulphusstraat 8 e 199.500 k.k.

152 m2 2 2004

Verkocht

Verkocht

Open Huis
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Bakhuizen
St. Odulphusstraat 23 e 289.500 k.k.

788 m2 3 1920

3

Balk
Van Heemstrastrjitte 20 e 339.000 k.k.

493 m2 5 1987

Voorwoord (vervolg)
In 2013 beginnen we met onze eigen krant, de meeste makelaarskantoren bezuinigen hem weg, dus voor 
ons reden om er één te beginnen, om ons toch maar weer eens te onderscheiden. Aan het einde van het 
jaar worden we gebeld door de redactie van de NOS-televisie of Sjoerd mee willen werken aan een reporta-
ge over de crisis op de woningmarkt voor het jaaroverzicht 2013 van het Journaal. Natuurlijk wil hij mee-
werken en nieuwjaarsdag zitten we dan ook vol spanning voor de buis en zien we 30 seconden Makelaardij 
Bijstra op de landelijke televisie.

In 2014 groeien we uit ons vestje en verhuizen we naar de Gaestdyk 49, ons huidige kantoor, ook gaan we 
actief met Facebook aan de slag en hebben we weer leuke acties.

In 2015 is het tijd om de publiciteit weer eens op te zoeken en beginnen we de actiemarathon, door het 
hele jaar heen diverse acties, kortingen en prijsvragen. Zo verkopen we gratis (0% courtage) een woning, 
kunt u een tuinontwerp winnen, hebben we V.O.N. weken en nog heel veel meer.
In 2016 zijn we vooral druk met verkopen, maar ondertussen denken we na over onze website en huisstijl. 
De website is aan vervanging toe en we besluiten hier een professionele partij voor in te schakelen. Dit 
wordt mediabureau Skeps in Heerenveen, de plannen worden gemaakt en ze gaan druk voor ons aan de 
slag.

In 2017 is alles klaar en wordt de website gelanceerd en de nieuwe huisstijl en borden uitgerold. Wij zijn er 
heel blij mee en krijgen veel positieve reacties, ook onze nieuwe slogan “Wa Oars” wordt goed ontvangen.

Ook 2018 staat weer bol van acties en zijn we weer actief met huizen kopen en verkopen.

Mocht u van plan zijn te verhuizen maar heeft u nog niets anders gevonden, of heeft u advies nodig, bel ons 
dan gerust voor een vrijblijvende afspraak. Profiteer nu van onze jubileumactie en/of maak de woordzoeker 
voor een leuke prijs. We wensen u weer veel leesplezier.

Een hartelijke groet van je makelaar,
Sjoerd Bijstra

2009

Verkocht
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Op zoek naar de beste hypotheek
in uw situatie?

Dubbelstraat 8, 8561 BC Balk

06 1195 6693

info@jaspermeijer.nl

www.jaspermeijer.nl

JUBILEUMACTIE  JUBILEUMACTIE

JUBILEUMACTIE  JUBILEUMACTIE

Zowel verkoop als aankoop is bij ons altijd op basis van No Cure No Pay

0514-531958   -   info@bijstra.nl

Omdat we 10 jaar bestaan hebben we een
interessante jubileumactie, profiteer hiervan!

Mogen wij je woning verkopen?
Dan helpen wij je bij de aankoop

van een nieuwe woning voor slechts

€ 10,-
Complete service van bezichtiging tot notaris.

Deze jubileumactie duurt tot 31 december 2018

Balk
Wickelerdyk 44a e 385.000 k.k.

1505 m2 5 1970

2009

Balk
De Weind 10 e 350.000 k.k.

546 m2 3 2006

Verkocht
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Balk
Menno Simonszstraat 10 e 169.000 k.k.

161 m2 4 1965

Verkocht

Elahuizen
Buorren 67 e 169.000 k.k.

385 m2 2 1900

Verkocht

Elahuizen
Buorren 65 e 235.000 k.k.

803 m2 2 2010

Harich
Westerein 2 e 639.000 k.k.

8320 m2 5 1984

Verkocht

Idskenhuizen
Bramerstraat 65 e 168.500 k.k.

225 m2 4 1900

Idskenhuizen
Lytse Buorren 29 e 130.000 k.k.

136 m2 2 1880

Indyk
De Greiden 95 e 360.000 k.k.

260 m2 3 1995

2009

Joure
Bouwlust 8 e 135.000 k.k.

56 m2 1 1937

Verkocht
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Langweer
Tsjillanleane 15 e 369.000 k.k.

429 m2 4 1994

Nu met 20 jaar

korting op je

hypotheek*

Je eerste Friese
huis? De beste keus
maak je met een
goede
voorbereiding. 
De beste online oriëntatie voor een hypotheek heb je bij
de Rabobank (WUA onderzoek april 2018). Op
Rabobank.nl/wonen krijg je direct een compleet beeld van
je financiële mogelijkheden. Bel voor een afspraak Hendrik
van der Zee (06-23077347) of Raymond Bos (06-23586530).

* Alleen bij een rentevaste periode van 20 jaar. Kijk voor de overige actievoorwaarden
op Rabobnk.nl/wonen

Kom maar op met de toekomst

Oosterzee
Herenweg 95 e 545.000 k.k.

4425 m2 4 2005

Oudemirdum
Beukenlaan 13 e 549.000 k.k.

6030 m2 4 1925

Langweer
Legebuorren 67 e 415.000 k.k.

616 m2 4 2008

Verkocht onder
voorbehoud

Langweer
Brédyk 24 e 250.000 k.k.

365 m2 3 1891

Verkocht

Oudemirdum
Ikebosker 36 e 179.000 k.k.

216 m2 4 1978

Verkocht onder
voorbehoud
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Sint Nicolaasga
Gaastweg 22 e 279.000 k.k.

840 m2 5 1910

Sint Nicolaasga
Molewei 4 e 229.000 k.k.

380 m2 4 1963

Oudemirdum
Stiendollen 27 e 397.000 k.k.

1301 m2 3 1988

Open Huis

Scharsterbrug 
Rienstraat 28 e 219.000 k.k.

295 m2 4 1972

Verkocht

Sintjohannesga
Hoge Dijk 98 e 289.000 k.k.

760 m2 4 2008

Verkocht

Verkocht onder
voorbehoud

Sint Nicolaasga
Kempenaerlaan 39 e 225.000 k.k.

310 m2 4 1971

Verkocht onder
voorbehoud

Sint Nicolaasga
Vegelinstraat 27 e 179.000 k.k.

256 m2 3 1967

Open Huis

Sint Nicolaasga
Lemmerweg 41 e 189.000 k.k.

209 m2 3 1893

In prijs verlaagd

Sint Nicolaasga
Kerkstraat 22 e 200.000 k.k.

162 m2 3 1995

2010
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Nieuws van de notaris
DE HYPOTHEEK BIJ UIT ELKAAR GAAN
Heeft u het gezien? De Radar-uitzending van 10 september jl? De casus was, vrij 
vertaald, als volgt: Frits en Kim zijn al jarenlang samen en wonen in een koopwo-
ning. Om die woning te kunnen financieren, hebben ze een hypotheek afgeslo-
ten, op beider naam en inkomen, om meer te kunnen lenen; u kent het wel.
Twee kinderen en dubbel zoveel minnaressen (Frits) later, wordt de scheiding 
(Kim) aangevraagd. Ze komen samen overeen dat Frits in de woning blijft wonen 
en ook de hypotheek betaalt. Ze laten dit door hun advocaat vastleggen in het 
echtscheidingsconvenant.
De minnaressen van Frits blijken echter het nodige te kosten. Voor de hypothee-
klasten houdt Frits geen geld meer over en zelf woont hij inmiddels in het buiten-
land. Gelukkig voor de bank heeft zij een makkelijkere weg om haar geld terug te 
krijgen: aankloppen bij Kim!
Kim laat het convenant zien aan de bank: Frits zou de lasten betalen, niet zij.  
Groot is haar verbazing als de bank zich daar niets van aantrekt. Heeft de bank 
een punt?

Aansprakelijkheid….
Toen Frits en Kim een hypotheek afsloten op twee namen, waren er drie partijen 
bij betrokken: Frits, Kim én de bank. Daarbij werd geregeld dat de bank de schuld 
voor 100% kan innen bij zowel Frits als Kim, naar keuze van de bank. We noemen 
dit hoofdelijke aansprakelijkheid.

…. en draagplicht
Tijdens de relatie van Frits en Kim waren zij naar elkaar toe verplicht om beide
50 % van de schuld af te lossen. Dat is de draagplicht. Frits en Kim mochten 
daarover ook andere afspraken maken, bijvoorbeeld dat de schuld naar evenre-
digheid van ieders inkomen wordt afbetaald.
En ook ná de relatie konden Frits en Kim afspraken over de draagplicht maken 
met elkaar, bijvoorbeeld dat degene die in de woning blijft wonen, ook de hypo-
theeklasten betaalt. Dergelijke afspraken zijn tussen de (ex-)partners gewoon 
geldig. 

Medewerking van de bank
Maar er was nóg een partij bij de hypotheekafsluiting: de bank. De bank werd 
echter niet betrokken bij de afspraken die Frits en Kim maakten in het echtschei-
dingsconvenant. Daarom hoeft de bank zich inderdaad niets aan te trekken van 
de afspraken tussen Frits en Kim. De afspraken tussen Frits en Kim gelden alleen 
intern en niet extern.
Om de bank ook te betrekken bij de afspraken, hadden Frits en Kim aan de 
bank moeten vragen of zij het ook oké vonden dat Frits de schuld geheel op zich 
zou nemen. Bij akkoord had Kim ‘ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid’ kunnen 
krijgen.

En nu voor u: voorkomen is beter dan genezen
Helaas werkt de bank niet altijd mee aan dat ontslag; de bank vindt het wel pret-
tig om twee personen aan te kunnen blijven spreken. Maak daarom afspraken 
over wat te doen als de bank niet meewerkt. Dat kan in het echtscheidingsconve-
nant, maar ook al als u elkaar nog wel aardig vindt: in huwelijkse voorwaarden of 
een samenlevingscontract. 
En bedenk ook al bij het afsluiten van de hypotheek of u de hypotheek wel op 
twee namen wilt hebben. De voordelen van een hogere leencapaciteit wegen niet 
altijd op tegen de gevolgen bij uit elkaar gaan. Laat u goed voorlichten door uw 
notaris.

 

mr. N.W. Beijaard,
notaris te Sint Nicolaasga
(Hoekstra & Partners Notarissen Sint Nicolaasga)

 1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Het notariskantoor voor  
persoonlijk en helder advies 

 
 

 
mr. N.W. Beijaard 

( (0513) 43 26 00 � * sintnicolaasga@hoekstraenpartners.nl 
Tsjûkemarwei 4 Sint Nicolaasga 

www.hoekstraenpartners.nl 
                                     
 

Waar betrokkenheid vooropstaat 
 
 

 
 

Wij bedenken huizen, bedrijfspanden 
en stallen rondom mensen, omdat iedereen 
op zijn of haar eigen manier leeft en werkt. 

Dankzij onze 3D visualisaties zie je jezelf bijna wonen of 
werken in de door ons geschetste panden. Dat is heel handig 
als je beslissingen moet nemen die verregaande gevolgen 
kunnen hebben. De keuzes die je nú maakt, bepalen of je nog 
jarenlang met veel plezier woont, werkt of boert. Dáárom heb 
je een bouwpartner nodig met ‘oog voor perspectief’! 

Heb je (ver)bouwplannen en ben je op zoek naar een ervaren 
bouwpartner? Kom eens bij ons langs in Sint Nyk of neem 
contact met ons op.

 JOUW DROOMHUIS
 (ver)bouw je samen met ons

 Bouwkundig Bureau 
 Haverkamp

www.bbhaverkamp.nl

OOG VOOR
PERSPECTIEF
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Balk
Eigen Haard 40A e 219.000 k.k.

549 m2 volledig 2008

BEDRIJVEN

Balk
Tsjamkedykje 6 nr. 18 e 215.000 k.k.

490 m2 2 2007

RECREATIE

Sondel
Beuckenswijkstraat 28-35 e 190.000 k.k.

455 m2 3 2005

RECREATIE

Indyk
De Greiden 95 e 360.000 k.k.

260 m2 3 1995

RECREATIE

Elahuizen
Buorren 8

huurprijs: n.o.t.k.

1226 m2 volledig
1985
1992

BEDRIJVEN

Sint Nicolaasga
Molenkap 16 e 275.000 k.k.

1478 m2 volledig 2000

BEDRIJVEN

Tjerkgaast
Trochreed 4 e 235.000 k.k.

487 m2 4 1979

Wijckel
Lunenburgpaed 4 e 265.000 k.k.

772 m2 4 1996

Sloten
Burg. G.H. Mulierstraat 8 e 175.000 k.k.

186 m2 3 1960

Verkocht

Sloten
Dubbelstraat 213 e 249.000 k.k.

110 m2 3 1700

Verkocht

Warns
It Sou 51 e 525.000 k.k.

13273 m2 3 1860

Woudsend
Molestrjitte 28 e 235.000 k.k.

329 m2 3 1939

Verkocht onder 
voorbehoud
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Vensterbanken
Gevelbekleding
Zonwering
Vliegenhorren

Dakkapellen
Dakgoten
Windveren
Kozijnen

Tjonger Kozijn
Sint Nicolaasga 
Wolvega
Douwe Simon Altena 06-10925856

 Johan Moes 06-51252036 

info@tjongerkozijn.nl - www.tjongerkozijn.nl

Tjonger KozijnVoor een enorm assortiment tuinplanten 
ben je bij ons aan het juiste adres

Tsjerkepaed 2
8571 RS  Harich
06 5391 2424
www.greensalesbalk.nl

 

Koper aan het woord
Namen: Jelle Klaas en Adriana Rienstra
 Hylke (6 jaar), Jinthe (5 jaar), Wytze (3 jaar)

Woonplaats:  Balk 

Jullie hebben recent een huis gekocht en Sjoerd Bijstra was de verko-
pende makelaar, hoe is jullie ervaring hiermee? Super goed! Het leuke 
aan Sjoerd vonden wij dat we het gevoel kregen dat Sjoerd voor de aankopende 
en verkopende partij een goeie makelaar is. Hij wil dat beide partijen een goed 
gevoel overhouden aan de koop/verkoop en is hierin lekker nuchter. Dit en de 
positieve verhalen uit onze naaste omgeving hebben ervoor gezorgd dat wij ook 
onze huidige woning hebben laten verkopen door Sjoerd en niet te vergeten 
Janneke.

Waarom gaan jullie verhuizen? We hebben drie kinderen en zouden graag 
wat meer ruimte willen en wonen in een rustigere straat. Het huis wat we heb-
ben gekocht voldoet aan al deze kenmerken.

Zijn jullie lang op zoek geweest? Nee, we hadden dit zeker niet zo gepland 
en waren eigenlijk niet eens op zoek. Ik zag dit huis op Funda voorbijkomen en 
wist dat dit voor “ons” bestemd was. 

Hebben jullie veel huizen bekeken? Dit is het enige huis wat we bekeken 
hebben.

Waarom is het dit huis geworden? De straat is rustig en erg mooi zo aan het 
Balkster bos. Verder vinden we het een prachtig huis, waarin we perfect passen. 
Alle kinderen een eigen slaapkamer en dan nog een logeerkamer over, een bad-
kamer waar alle kinderen tegelijkertijd kunnen tandenpoetsen, sfeervolle woon-
kamer en dan nog een prachtige ruime tuin op het zuiden met overkapping! 

Waarom in weer in Balk? De kinderen gaan hier naar school en we hebben 
hier inmiddels ons sociale leven opgebouwd. We hebben het naar ons zin in 
Balk, dus waarom niet.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vragen of prijsopgave? 

info@dehoopdienstverlening.nl · 06-41758383 · www.dehoopdienstverlening.nl 

JW de Hoop Dienstverlening is een gespecialiseerd en professioneel schoonmaakbedrijf. 
Wij bieden onze diensten voor zowel particulieren als bedrijven. 
Met de kennis, ervaring en passie voor ons vak, kunnen wij u kwalitatief goed werk leveren 
op de volgende gebieden. 
 

• Gevelreiniging 
• Schoorsteenreiniging 
• Gevelrenovatie 
• Schoorsteenrenovatie 
• Impregneren 
• Dakbehandeling anti-mos/alg 

 
 

• Dakcoaten 
• Dakreiniging 
• Damwand/bedrijfspand reiniging 
• Glasbewassing 
• Houtwerk reiniging 
• Kunststof reiniging/waxen 

 

Gaan jullie nog verbouwen? Voorlopig niet, wel gaan wel alles schilderen van 
binnen en boven wat nieuwe vloertjes leggen. 

Wat gaan jullie nog voor de inrichting aanschaffen? Veel meubels uit onze 
huidige woning knappen we op, verven we of krijgen een nieuwe functie. Zo 
wordt de tv-meubel een bankje waar de kinderen hun schoenen aan & uit kun-
nen doen, van matrasdelen laat ik 2 kussens bekleden die daar weer op kunnen. 
Verder schaffen we een nieuwe lamp aan voor boven de eethoek, nieuwe eetka-
merstoelen en een ander tv-meubel. 

Hebben jullie nog een gouden klus- of inrichtingstip? Bedenk welke stijl je 
leuk vindt en ga daar lekker mee aan de haal. Ik kijk op Pinterest, woonbladen 
en Instagram voor inspiratie. Ik probeer dan in die stijl te blijven. Ik slaag vaak bij; 
action, woonwinkels, Ikea, kringloopwinkel en marktplaats. Maar ook spulletjes 
die je al hebt kunnen soms een 2e leven krijgen door ze te schilderen of anders 
te gebruiken. Dit maakt je huis eigen.
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AANBOD
AANKOOPMAKELAAR
ACTIEF
ADVIES 
AFSPRAAK
APPARTEMENT
BEREIKBAAR
BETROKKEN
BEZICHTIGING
BIJSTRA
BOUWKEURING
CONTACT
COURTAGE
CREATIEF
DESKUNDIG
ENERGIELABEL
FUNDA
GECERTIFICEERD
HOEKWONING
HYPOTHEEK
KAVEL
KOOPCONTRACT
KOPEN
KWALITEIT
MAKELAAR
MAKELAARDIJ
MAKELAARSKRANT
NOCURENOPAY
NOTARIS!
ONDERHANDELEN
PERSOONLIJK
PLATTEGROND
PRESENTATIE
REGIO
SERVICE
TAXATIE
TUSSENWONING
VERTROUWEN
VRAAGPRIJS
VRIJBLIJVEND
VRIJSTAAND
WAARDEBEPALING
WAOARS
WOONBOERDERIJ

WOORDZOEKER
Deze woordzoeker bestaat uit allemaal woorden die betrekking hebben op Makelaardij Bijstra. De woorden staan horizontaal, 
verticaal, diagonaal en achterstevoren. De overgebleven letters vormen de oplossing, mail of bel als je deze hebt gevonden, de 
eerste 5 goede inzendingen kunnen een leuke prijs ophalen bij het kantoor van Makelaardij Bijstra. 

Oplossing:

Sondel
Beuckenswijkstraat 28-30 e 200.000 k.k.

571 m2 3 2005

RECREATIE

Sondel
Beuckenswijkstraat 28-6 e 215.000 k.k.

462 m2 5 2005

RECREATIE

Sondel
Beuckenswijkstraat 28-17 e 169.000 k.k.

460 m2 2 2005

RECREATIE



www.jaring.nl

Linnenkasten

Eetkamerstoel Smile

Wij hebben een groot assortiment linnenkasten. Deze bieden 

ongekende mogelijkheden om uw ruimte optimaal te benutten en 

kunnen moeiteloos in iedere situatie worden ingepast.

Leuke trendy eetkamerstoelen gemaakt van echt 

leder. Leverbaar in verschillende vrolijke kleuren. 

Kom kleur bekennen.

Een aanwinst 
voor elk interieur

Zweefdeurkast Ellis 
150x197 cm

451,-
AKTIEPRIJS!

179,-
AKTIEPRIJS!

Industrieweg 7A / 8521 MB St. Nicolaasga, tel. 0513-431789, Vrijdag koopavond
Compleet en voordelig!

Vrolijke 
leren stoeltjes 
voor een 
‘smile’prijsje

leren stoeltjes 

219,-

179,-
AKTIEPRIJS!219,-

Vanaf 799,-

Stoer en robuust 
voor een zachte prijs!

NIEUW!

Bank Primo 
Bank met eigenzinnige details, zoals het onderstel 

dat doorloopt in de zijden en de rugdetails in het 

leer. 208 cm breed.

Slapen wordt een feestmet deze boxspring!

1993,-
2650,-

ELEKTRISCH VERSTELBAAR140/160/180 X 200/210 CM


