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Kans gepakt

In tijden van stijgende huizenprijzen is het niet 
eenvoudig door te stromen naar een andere 
woning. Maar met de terugkoopregeling 
hadden Jamie Laveber-Andriessen (35) en 
Martijn Laveber (32) een groot voordeel.  
‘In ons geval was het zeker dat Dudok Wonen 
onze oude woning zou overnemen. Zo’n 
garantie maakt je als koper extra aantrekkelijk.’

‘Mijn ouders moedigden me aan om te investeren in een eigen 
woning’, zegt Martijn. ‘Op mijn 23e vond ik een benedenwoning met 
twee slaapkamers aan de Ceintuurbaan in Bussum. Ik kon er terecht 
via Koop Goedkoop van Dudok Wonen, een voordelige regeling 
waarbij je maandelijks een vergoeding betaalt voor de grondprijs.  
Vier jaar later trok Jamie bij me in. We kregen een zoon en toen Jamie 
in 2018 in verwachting was van een tweeling werd het tijd om te 
verhuizen.’

Voordeel van terugkoopregeling
‘Martijn is een echte Bussumer, maar wilde toch ook buiten Bussum 
wonen’, zegt Jamie. ‘Het is Blaricum geworden, een mooie woning  
in een hofje. De woning is af en we hoefden niets te verbouwen.  
Met onze drie zonen onder de vier jaar zagen we dat ook echt niet 
zitten. Fijn was dat ons bod werd geaccepteerd. We waren een 
aantrekkelijke partij. In ons geval waren we namelijk zeker dat Dudok 
Wonen onze woning in Bussum overnam. Dat is een groot voordeel 
van de terugkoopregeling. We hoefden ook geen bezichtigingen  
te regelen, geen makelaar of taxateur. Fijn is dat we de woning in 
Bussum met overwaarde hebben kunnen verkopen. Via Koop  
Goedkoop en de terugkoopregeling konden ook wij uiteindelijk 
profiteren van de markt.’

‘  We waren  
verzekerd van 
een koper’
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Meer weten over het terugkopen  
  van sociale koopproducten  
    door Dudok Wonen?  
       Blader door naar pagina 7.



‘Zelfstandig  
wonen’

Corrie de Leeuw (68) woonde twee jaar in het 
oude zorgcentrum Zuiderheide. ‘De kamer 
was er prima, ik had er leuke buren. In mei 
ben ik verhuisd naar het gebouw Rubina. Het 
is met een woon-, slaap- en badkamer een 
stuk groter en alles is gloednieuw. De sfeer 

hier is gezellig. Ik kook en eet met medebewoners in de geza-
menlijke huiskamer. Maar ik vind het ook prettig meer ruimte te 
hebben om me terug te trekken. Ik zit in een rolstoel maar 
probeer hier echt zelfstandig te wonen. Het is een kwestie van 
willen. Zo ga ik samen met een buurvrouw zelf boodschappen 
doen en winkelen in Kerkelanden. Daar geniet ik telkens weer 
van.’

‘Mooie wijk’
Na de snelle, plotselinge verkoop van hun 
koopwoning, zochten Harm (80) en Mieke 
(79) Klarenbeek een dak boven hun hoofd. 
‘Gezien onze leeftijd wilden we graag huren’, 
zegt Harm. ‘Gelukkig vonden we bij Dudok 
Wonen onderdak in het Saphira-gebouw. Het 

is prachtig: niet groot, maar wel ruimtelijk en gezellig.’ Beiden 
hebben lof voor het soepele, geruisloze verloop van de bouw van 
Nieuw Zuid. Mieke: ‘Het is hier en daar nog wel wat rommelig 
met verkeerd geparkeerde fietsen en de deur van de entree die 
vaak stuk is. Die is juist zo fijn voor mensen in een rolstoel. Maar 
dat wordt vast opgelost. We kunnen niet wachten tot deze 
mooie wijk klaar is.’

In de wijk
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Nieuw Zuid
Hilversum

Nieuwe  
wijk voor  
iedereen

Op de locatie van het oude zorgcentrum 
Amaris Zuiderheide in Hilversum vindt  
een ware metamorfose plaats. Het oude 
gebouw maakt plaats voor nieuwbouw en 
de bewoners verhuizen mee. Zo ontstaat 
een nieuwe wijk voor jong en oud.

Nieuw Zuid is een grote puzzel. Terwijl het oude zorgcentrum deel 
voor deel wordt afgebroken, verrijzen aan de Diependaalselaan 
nieuwe appartementengebouwen. Volgens een uitgekiend plan 
verhuizen nieuwe en oude bewoners mee. Huurders in de vrije sector 
trokken ongeveer een jaar geleden in het eerste gebouw van Dudok 
Wonen: Saphira. In Alba en Rubina, het tweede en derde gebouw van 
Nieuw Zuid, wonen nu de bewoners van Amaris. Hun oude woningen 
kunnen daardoor worden gesloopt, zodat er ruimte ontstaat voor 
het volgende gebouw: Alporti. Daar zullen de bewoners van Alba  
in trekken om zelfstandig te wonen. Dudok Wonen gaat de apparte-
menten in Alba vanaf 2021 sociaal verhuren. 

Hergebruik
Even ingenieus als de planning is het nieuwbouwproject zelf.  
Het zorgcentrum wordt bijvoorbeeld zorgvuldig duurzaam gesloopt: 
de slopers scheiden het afval zo veel mogelijk voor hergebruik.  
Ook is goed nagedacht over het gebouw Alba. De appartementen  
zijn helemaal ingericht voor de oudere bewoners, inclusief slimme 
technologische voorzieningen. Vertrekken zij naar Alporti, dan vormen 
we de appartementen flexibel om tot sociale huurwoningen. 

Bedrijvigheid
Op de begane grond van de gebouwen komt ruimte voor bedrijvig-
heid, zoals een grand café van stichting Philadelphia, waar mensen 
werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ook een gezond-
heidscentrum en een kinderdagopvang. Zo wordt Nieuw Zuid een 
multifunctionele wijk voor (piep)jong en oud.

Kijk ook op: www.nieuwzuidhilversum.nl.
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Kort
nieuws

Kort nieuws
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Barbecue  
versterkt band 
huurders
Tijdens Burendag op zaterdag 28 september 
hebben ruim honderd bewoners van de  
Van Speijklaan en de Van Ghentlaan in 
Hilversum een grote barbecue gehouden. 
Het feest werd georganiseerd door de 
bewonerscommissie met steun van Dudok 
Wonen. 

Actieve bewonerscommissies zijn belang-
rijk. Ze versterken de band tussen huurders 
en Dudok Wonen en tussen huurders 
onderling. Als dank voor hun inspanningen 
organiseerde Dudok Wonen afgelopen 
zomer een boottocht voor hen. Directeur- 
bestuurder Harro Zanting nodigde hen toen 
uit om plannen in te dienen om de leefbaar-
heid verder te verbeteren. Elke commissie 
kon hiervoor 1.000 euro krijgen. 

Het idee achter de buurtbarbecue in 
Hilversum was dat de bewoners elkaar 
beter leerden kennen. De bewoners-
commissie wilde zichzelf ook weer goed  
op de kaart zetten om vanaf oktober 
serieuze zaken aan te pakken en te  
bespreken met Dudok Wonen. 

Actie tegen  
verhuurders- 
heffing
Van 16 september tot 6 oktober voerden 
ruim honderd woningcorporaties actie 
tegen de verhuurdersheffing. Dudok Wonen 
deed ook mee. De verhuurdersheffing is een 
belasting die verhuurders moeten betalen 
over sociale huurwoningen. Dat vinden wij 
raar. Woningcorporaties betalen bij elkaar 
1,7 miljard euro per jaar aan de verhuurders-
heffing. Dat betekent dat er jaarlijks drie 
maanden huur rechtstreeks naar de staats-
kas gaat! Dat geld kunnen we dus niet 
gebruiken voor onze maatschappelijke  
taak: verhuren en verduurzamen van 
huurwoningen. 

De actie werd gesteund door een online 
campagne en liet de problemen van de 
woningmarkt zien. Samen met andere 
woningcorporaties riepen we woning-
zoekenden op hun verhaal te doen. Dat 
deden we met de vermelding #ikwileenhuis. 
Benieuwd naar onze campagne? Kijk op 
onze Facebookpagina voor de actiefilmpjes 
van onze collega’s. En neem een kijkje op 
www.wooncrisis.nl voor meer informatie.

HBV laat stem  
van huurder  
horen
Bij elke woningcorporatie hoort een  
organisatie die de belangen van de 
huurders vertegenwoordigt. Voor u is dat 
de Huurders BelangenVereniging Dudok 
Wonen, kortweg de HBV. ‘De HBV voert 
overleg met Dudok Wonen over tal van 
beleidszaken’, vertelt bestuurslid Willy 
Nijboer. ‘Het gaat om zaken die effect 
hebben op huurders, zoals nieuwbouw-
plannen, duurzaamheidsmaatregelen, 
servicekosten en huurprijzen.’ 

De HBV heeft nu zeshonderd leden. In de 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
kunnen zij hun stem laten horen. ‘We zien 
graag dat meer huurders lid worden. Hoe 
meer leden we hebben, hoe beter we de 
verschillende meningen kunnen vertegen-
woordigen. Ook zijn we op zoek naar 
nieuwe bestuursleden. Wie liever een 
afgebakende taak heeft, kan bij onze 
projectgroepen terecht.’ 

Bouw Lieven de Key gaat door
Aan de Lieven de Keylaan in Hilversum ligt al 
jaren een braakliggend terrein. Het wordt  
‘de restkavel’ genoemd: een stuk gemeente-
lijke grond die wacht op een bestemming. 
En die komt er. Want na jaren discussie gaan 
De Alliantie en Dudok Wonen er sociale 
huurwoningen bouwen. Er ligt een plan dat 
tot stand is gekomen in overleg met een 
vertegenwoordiging van de omwonenden: 
de Vereniging Buurtbelangen Invulling 
Keyplan. 

De buurt krijgt er woningen voor terug die 
perfect passen in de omgeving. Ze zijn 
verdeeld over drie blokken die mooi opgaan 
in de jaren ’60-rijtjeswoningen in de buurt. 
Dudok Wonen ontwikkelt 25 tweekamer- en 
12 driekamerwoningen. Ze worden bijna 
energieneutraal gebouwd. Elke woning krijgt 
een eigen warmtepomp. Begin 2020 start de 
bouw. Naar verwachting kunnen we de 
woningen een jaar later verhuren.
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Alles onder één dak

Terugkopen sociale koopproducten
‘Dudok Wonen heeft verschillende sociale koopproducten. Daarmee bieden we mensen met een 
kleinere portemonnee de kans om een woning te kopen. Gaan ze verhuizen, dan hebben we het 
terugkooprecht.’

Tegen marktwaarde
‘Wie een sociale koopwoning gaat verkopen, moet die eerst aan ons aanbieden. Als we de woning 
willen terugkopen, doen we dat tegen de marktwaarde. Prettig voor de verkoper is, dat je een 
koper hebt zonder voorbehoud van financiering. Er zijn geen bezichtigingen nodig. Er zijn ook 
geen kosten voor een makelaar of taxateur.’

Terug naar sociale verhuur
‘We zien dat veel verkopers een nieuwe woning hebben gekocht op de reguliere markt. Hun 
sociale koopwoning was dus een goede opstap naar een zelfstandige positie op de woningmarkt. 
En de teruggekochte woningen? Die gaan naar de sociale verhuur. Zo houden we het sociale 
huuraanbod op peil.’

Henneke Holshuysen, Makelaar Dudok Wonen

Na enkele incidenten in het verleden  
zijn woningcorporaties en commerciële 
verhuurdersorganisaties verplicht de 
veiligheid van balkons en galerijen te 
onderzoeken. Het gaat om uitkragende 
stukken beton van woningen die gebouwd 
zijn tussen 1945 en 1975. Deze betonnen 
platen zijn verbonden met de vloeren 
binnen de woning. Ze hebben een stalen 
wapening, maar verder geen extra 
ondersteuning aan de onderzijde.

Uitgebreid onderzoek
Voor een aantal appartementen-
gebouwen gold dat Dudok Wonen 
verplicht was die te onderzoeken.  
Daarnaast hebben we een zorgplicht  
voor onze huurders: u moet veilig uw 
balkon kunnen gebruiken. Dat vinden  
wij belangrijk. Daarom hebben we het 
onderzoek uitgebreid. In totaal hebben 

we de balkons van honderden woningen 
grondig bekeken. Veel balkons konden  
we goedkeuren. Een aantal balkons laten 
we duurzaam herstellen. De bewoners 
stellen we hiervan direct op de hoogte. 
Als het nodig is, organiseren we voor hen 
een informatiebijeenkomst. Bovendien 
kunnen ze Dudok Wonen altijd bellen met 
vragen.

Tijd nodig
De onderzoeken moeten goed gebeuren en 
daar is tijd voor nodig. Experts bekijken de 
balkons, bestuderen bouwtekeningen  
en onderzoeken stukken staal in een 
laboratorium. Zo konden we veel balkons 
goedkeuren. Bij andere gebouwen loopt het 
onderzoek nog. Of we zoeken waar nodig 
naar duurzame methoden om balkons te 
verstevigen, waarbij we de overlast voor de 
bewoners zo veel mogelijk beperken.

U wilt natuurlijk veilig op uw balkon zitten. Bij sommige 
gebouwen was er twijfel over die veiligheid. Zo’n signaal 
neemt Dudok Wonen heel serieus. Vandaar dat we de 
balkons lieten onderzoeken.

Veilige balkons 

STAP 1
Er worden gaten 
geboord in de huidige

 

vloer. Dit geldt voor de

 

galerijen en voor de

 

balkons.

STAP 2
Hier wordt vervolgens 
nieuwe wapening 
geplaatst.

STAP 3
De vloeren zijn weer

 

veilig voor gebruik. U

 

kunt weer op uw balkon!



Over de vloer

8      Le e f  —   B e w o n e r s m a g a z i n e  v a n  D u d o k  W o n e n   W i n t e r  2 0 1 9



Op het terrein van de voormalige cacaofabriek 
Bensdorp in Bussum verhuurt Dudok Wonen veertig 
gloednieuwe appartementen. Zes daarvan zijn 
atelierwoningen. Kunstenaars kunnen hier hun werk 
maken en exposeren. Zoals make-up artist Sophie  
van Bijleveld (28).

Na een beginnende carrière in de marketing besloot Sophie bijna vier jaar geleden 
te kiezen voor wat ze echt leuk vindt: make-up. ‘Ik verzorg creatieve make-up voor 
reclames en televisie. Maar ook bij commerciële fotoshoots voor bijvoorbeeld 
websites en social media, en voor bruiloften.’ In haar vorige woning in Naarden 
begon ze flink wat make-up te verzamelen. ‘Het was een superleuk huisje maar ik 
miste een extra kamer om mijn spullen op te bergen.’

Hoge ramen
Zonder succes reageerde Sophie zo’n twee jaar lang op woningadvertenties. Tot de 
atelierwoningen in Bensdorp voorbijkwamen. ‘Kunstenaars zoals ik kregen daar 
voorrang op. Zo’n atelier met hoge ramen is prachtig om werk tentoon te stellen  
en workshops te geven. Ik reageerde, moest uitleggen wat voor werk ik maakte en 
werd uitgenodigd. Het appartement is lekker groot. Tof vind ik dat de oude stijl van 
de fabriek erin terugkomt.’

Workshops
In mei hoorde Sophie dat ze de sleutel van de atelierwoning kon krijgen. ‘Geweldig. 
In juli was het zo ver en ik gaf mezelf twee weken om de woning in te richten: 
muren verven, laminaat leggen, meubels erin. Nu wil ik me focussen op het atelier 
waar ik workshops ga geven voor professionals, zoals kappers en visagisten. Maar 
ook voor consumenten. En ik wil er mijn werk etaleren. Wellicht in combinatie met 
het werk van andere lokale ondernemers. Ik heb er nu alle ruimte voor.’

Meer zien van Sophie? 
Kijk op:  www.sophievanbijleveld.nl  
of Instagram:  @exceedreality.

‘   Prachtige ruimte  
voor mijn werk’ 
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Keverdijk centraal
Ten westen van Naarden Vesting ligt Keverdijk. Deze 
naoorlogse wijk heeft een klein centrum waar nieuwbouw 
nodig is. Na jaren plannen maken komt het er nu van. Dudok 
Wonen investeert volop in de vitalisering van de wijk met 
de bouw van sociale woningen.

57 sociale huurwoningen
In de Kolonel Verveerstraat vind je een oud wijkcentrum. Er is 
een moskee, een huisartsenpraktijk en er staan verouderde 
woningen. De gebouwen zijn aan vervanging toe. ‘Samen  
met de gemeente en de Vereniging Islamitische gemeenschap 
Naarden hebben we een plan ontwikkeld’, zegt Robbert 
Eberhard, projectmanager Vastgoed bij Dudok Wonen.  
‘Naast een nieuw multifunctioneel centrum en een nieuwe 
moskee komen er duurzame sociale huurwoningen:  
21 eengezinswoningen en 36 appartementen. Dat zijn er  
41 meer dan er nu staan.’

Investeren in de wijk
De omwonenden en de eigenaren in het centrum hebben 
ruimte gekregen om mee te denken met het plan. Eberhard: 
‘Hierin hebben we ook de buitenruimte meegenomen.  
We investeren mee in zaken als de speeltuin, straatverlichting, 
stoepen en het groen. Dat doen we graag, omdat we veel 
woningen in Keverdijk hebben. We willen dat onze huurders 
wonen in een wijk met een vitaal centrum.’

Start bouw
Begin 2020 start de bouw van het centrum, daarna komen  
de woningen. ‘Die worden gasloos, zeer goed geïsoleerd en 
hebben een lage energierekening. Of ze warmtepompen of 
zonnepanelen krijgen? Dat weten we nog niet.’

Project
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Heeft u een 
vraag?

Laat het ons weten. 
Mail naar info@dudokwonen.nl of bel  

met de redactie van Leef (035) 646 16 00.

In deze rubriek geven we antwoord op veelgestelde 
vragen. Deze keer gaan we in op tips om energie te 
besparen. Hoe zorgt u voor een lagere energierekening? 

Hoe verwarm ik zuinig? 
Met een slimme thermostaat verwarmt u uw 
woning het meest efficiënt. Heeft u die niet, 
dan kunt u met een paar trucs energie  
besparen. Zet uw verwarming niet hoog als u 
toch niet thuis bent. Komt u thuis, verwarm uw 
woning dan in stapjes, zodat uw cv-installatie 
niet opeens heel hard moet werken. Pas als u  
’s avonds rustig op de bank gaat zitten, moet 
uw woonkamer lekker op temperatuur zijn. 
Ventileer uw woning goed. Het vocht moet 
weg kunnen. Droge lucht is gemakkelijker te 
verwarmen dan vochtige lucht.

Hoe kook ik energiebewust?
Kookt u elektrisch? Dan kunt u veel energie 
besparen. Kookt het water, dan kunt u meteen 
de kookplaat uitdraaien. U gebruikt de rest-

warmte om de aardappels gaar te krijgen. 
Hetzelfde geldt voor pasta: kook het water, doe 
de pasta erin en zet de pan met gesloten deksel 
apart. Heeft u afbakbroodjes? U hoeft de oven 
heus niet voor te verwarmen. Kijk in uw keuken 
ook meteen even in uw vriesvak. Verwijder 
geregeld ijsafzetting. Zo verbruikt uw koelkast 
minder energie.

Hoe verminder ik het elektriciteitsverbruik?
Vervang al uw gloeilampen, want die vreten 
energie. Als u meer dan tien gloeilampen 
vervangt door led- of spaarlampen, bespaart  
u al gauw enkele tientjes per jaar. Brandt uw 
buitenlamp continu? Ook dat is zonde van de 
energie. Zet apparaten uit, niet op stand-by. 
Elektronica kan ongemerkt stroom verbruiken, 
zelfs als alleen de oplader in de stekker zit. 

Hoe gebruik ik minder water?
U kunt ook op watergebruik besparen. Douche 
een minuut korter. Dat scheelt een gemiddeld 
huishouden jaarlijks duizenden liter. U kunt 
speciale zandlopers kopen om uw tijd onder de 
douche te controleren. Zet uw vaatwasser pas 
aan als die helemaal vol is. Hetzelfde geldt voor 
uw wasmachine. Droog uw was gewoon aan 
een rek in plaats van in een droger. Ook dat 
bespaart heel veel energie.

Energie besparen 
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Vraag het Dudok Wonen...

Meer tips? Kijk op  
www.milieucentraal.nl.
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Kopen naar Wens
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Leef is het gratis bewonersmagazine van Wooncorporatie Dudok Wonen. Het magazine verschijnt twee keer per jaar in een oplage van 8.000 exemplaren.  

Dudok Wonen is een wooncorporatie. We bieden betaalbare woonruimte aan zo’n 8.000 huishoudens in Naarden, Bussum en Hilversum. Dudok Wonen  

streeft bij de productie van dit magazine uiterste zorgvuldigheid na. De uitgever aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in dit magazine.  

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Wat doet 
Dudok  
Wonen  
met …

… Het Samen Vooruit Lab

In deze column gaat directeur-bestuurder Harro Zanting in op onderwerpen die  
Dudok Wonen bezighouden.

Duurzaamheid, digitalisering, woningnood: 
er zijn veel maatschappelijke vraagstukken 
waar Dudok Wonen mee te maken heeft. En 
wij niet alleen. Ook u als huurder, koper of 
woningzoekende komt ze tegen. Net als onze 
maatschappelijke partners. Ze zijn te complex 
om in je eentje op te lossen. Daarom heet 
onze strategie ‘Samen Vooruit’: samen met  
u en vele anderen proberen we onze koers  
te bepalen. 

Jaarlijks organiseren we meerdere bijeen-
komsten over actuele vraagstukken. Door 
goed naar u te luisteren kunnen we daarover 
betere beslissingen maken. Bijvoorbeeld over 
de inzet van ons Maatwerkbudget. Daarmee 
helpen we bewoners die het moeilijk hebben 
om weer op eigen kracht verder te gaan. Dit 

Maatwerkbudget biedt echt een helpende 
hand, zo bleek in gesprek met mensen en 
organisaties met wie we samenwerken. Een 
kleine bijdrage, zoals voor het schoonmaken 
van een woning of een verhuizing, kan veel 
betekenen voor bewoners én omwonenden.

Ook nodigden we huurders, de Huurdersbe-
langenvereniging, corporaties, gemeenten en 
aannemers uit voor een Samen Vooruit Lab 
over nieuwbouw. Met het groeiend aantal 
senioren en eenpersoonshuishoudens is het 
goed om te weten wat voor soort woningen 
we eigenlijk het beste kunnen bouwen. Zo 
leiden de gesprekken met u in onze Samen 
Vooruit Labs tot nieuwe inzichten en tot 
betere plannen. Plannen waar we in dit geval 
zelfs letterlijk op kunnen voortbouwen. 

 Hoe werkt het? 
– U heeft een (gezamenlijk) jaarinkomen van maximaal € 48.655.
– U koopt de woning voor minimaal 50% van de koopsom. 
– U leent geld van de bank (hypotheek) om de woning te kopen.
– Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger het deel dat u koopt. 
–  Het deel van de koopsom dat u niet direct betaalt, betaalt u als u de woning 

verkoopt.
–  Deze uitgestelde betaling groeit mee met de waardestijgingen in de regio.
–  U betaalt altijd minimaal 102% van de uitgestelde betaling aan ons terug. 
–  U kunt ook eerder het deel dat u niet betaalt afbetalen.

Dudok Wonen biedt mensen met een middeninkomen  
Kopen naar Wens. Met deze regeling kunnen zij tegen 
een relatief lage lening toch een woning kopen.  
Hoe werkt dit?

Een voorbeeld: 

2
U ziet een woning 
 van  € 300.000

3
U moet minimaal  
€ 150.000 betalen 

              1
   U heeft een 
gezamenlijk 
jaarinkomen 
    van maximaal 
         € 48.655



Contact
Dudok Wonen
Larenseweg 32
Postbus 1854
1200 BW Hilversum 
(035) 646 16 00 

E-mail: info@dudokwonen.nl
Website: www.dudokwonen.nl 

Open van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur 

Reparatieverzoek
www.dudokwonen.nl
(035) 646 16 00 (keuzemenu, optie 1)

Huurdersbelangenvereniging
p/a Dudok Wonen
Postbus 1854
1200 BW Hilversum 
www.hbvdudokwonen.nl

Geschillenadviescommissie
Postbus 2411
1200 CK Hilversum

Storingen
Cv-installaties
Bonarius: (088) 115 13 13  
Liftstoringen
MO 2: (0800) 860 08 60 
Of het telefoonnummer dat bij de lift staat.
Rioolontstoppingen 
Teeuwissen rioolontstopping: (035) 525 23 19
Geiserstoring huurgeiser
Gasservice ’t Gooi: (035) 624 22 42

U vindt ons ook op



2
U ziet een woning 
 van  € 300.000

4
U leent van de bank (hypotheek) 
€ 200.000

5
U betaalt € 100.000 later 
(€ 300.000 - €200.000) 

3
U moet minimaal  
€ 150.000 betalen 

              1
   U heeft een 
gezamenlijk 
jaarinkomen 
    van maximaal 
         € 48.655

Fleurig voordeel

In de donkere wintermaanden kan uw woning wel wat vrolijkheid 
gebruiken. Zet uw huiskamer in kleur en geur met een prachtige  
bos bloemen of een leuke plant. Met deze bon krijgt u eenmalig  
€ 5,- korting op uw aankoop bij Bloemenhuis Lobelia. De actie geldt 
tot en met januari 2020.

Ga naar: 
Bloemenhuis Lobelia | Gijsbrecht van Amstelstraat 150, Hilversum
www.lobeliabloemen.nl

Tosti met …

Heerlijk zo’n warme, knapperige tosti. Maar daar wilt u vast ook  
iets lekkers bij drinken. Bij Café au lait in de Melkfabriek krijgt u  
tijdelijk een tosti mét koffie of thee voor maar € 2,-. U kunt deze  
bon (eenmalig) inleveren van maandag tot en met vrijdag tussen 
12.00 en 14.00 uur. De actie loopt tot en met januari 2020.

Ga naar: 
de Melkfabriek | Larenseweg 32, Hilversum

KORTINGEN
WINTER 2019 
Speciaal voor de lezers van Leef




