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Marc & Joost

blikken terug en kijken vooruit
Marc (links) en Joost (rechts) op de foto:

“Ons personeel is het grootste
succes van ons 50-jarig bestaan.”

D

it bedrijfsjubileum is een mooi moment om terug te
blikken op de afgelopen twintig jaar en vooruit te kijken
naar de toekomst. Joost: “De eerste jaren verliepen
voorspoedig. De crisisjaren waren lastig, maar we hebben het
gered. Na 2013 trok de woningmarkt gelukkig snel weer aan.”
Ons personeel heeft ons altijd gesteund, ook in die moeilijke
jaren. Zij zijn het grootste succes van ons 50-jarig bestaan. We
kennen weinig verloop en daar zijn we trots op.
Samen proberen we zo goed mogelijk in te spelen op alle
veranderingen in de markt en binnen ons vakgebied. Daarom
hebben we bewust gekozen voor specialisten binnen woningen bedrijfsmakelaardij. Een woning aan- of verkopen, vraagt
om een andere aanpak dan bedrijfshuisvesting. Focus en
specialisatie zijn essentieel als je de klant optimaal wilt
bedienen. Daar geloven wij in. Zolang de hypotheekrente laag
is, blijft er krapte op de woningmarkt. De overheid moet veel
meer investeren in starterswoningen om doorstroming te
stimuleren.”

Marc Groothuizen en Joost Brugman
staan sinds 2000 samen aan het roer
van Van Overbeek Makelaars. Zij
geven leiding aan 60 medewerkers
die werkzaam zijn bij Van Overbeek
Makelaars, de Hypotheekshops en
AVéWé Groep.

De toekomst
Marc: “Digitalisering speelt een steeds grotere rol in ons vak.
Misschien loopt de klant over tien jaar wel alleen door het
pand met een smartphone of tablet in de hand waarop alle
belangrijke informatie staat. Zijn er vragen? Dan is de makelaar beschikbaar via een chatfunctie.

Innoverende makelaar
Wij zijn altijd op zoek naar de nieuwste tools om goed zichtbaar te zijn bij potentiële kopers zoals kunstmatige intelligentie, oftewel artificial intelligence. Wij maken nu al gebruik van
deze belangrijke innovatie. Met de inzet van slimme technologie koppelen we elk huis aan de juiste doelgroep. Zo bereiken
we de juiste koper, waar die zich ook online bevindt; op nu.nl,
social media of Google.” 

Dit magazine is tot stand gekomen vlak
voor de uitbraak van de coronacrisis.

Voorwoord
Onze teams | | 50
50jaar
jaarVAN
VAN OVERBEEK
OVERBEEK
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“We doen in stenen, maar
Het is 1970 als de 24-jarige Joop van Overbeek zijn makelaarskantoor start
in een voormalige tandartspraktijk aan het Tramplein in Purmerend. Met
een gezonde dosis lef en ambitie bouwt hij zijn bedrijf uit tot een bloeiende
organisatie met meerdere vestigingen in Noord-Holland. Met broer en
bedrijfsmakelaar Ton van Overbeek en zijn voormalige rechterhand en
taxateur John van Voorst blikt hij terug op 50 jaar Van Overbeek Makelaars.

“P

urmerend telde in 1970 nog maar 10.000 inwoners,
maar profiteerde van de enorme woningnood in
Amsterdam. Mijn bedrijf liftte mee op die groei, al
moest ik mij als beginnende makelaar wel onderscheiden.
Ik had gevoel voor marketing en was de eerste makelaar uit
de regio die in Amsterdam adverteerde op trams en bussen.
Toen John in 1972 in de zaak kwam, hebben we de marketingactiviteiten uitgebouwd met onze eigen Huiswijzer en vanaf
1978 met de Bedrijfswijzer. Deze werden periodiek in een
oplage van 200.000 stuks huis-aan-huis verspreid in Waterland, Amsterdam en West-Friesland. Onze oplage was groter
dan de Telegraaf. Daarin adverteerden we ook wekelijks in de
Woonkrant; de zaterdagbijlage. Die werd heel goed bekeken.
Elke zaterdagochtend zaten wij om half negen startklaar op
kantoor om alle telefoontjes te ontvangen.
John: “Als projectontwikkelaar organiseerden we wekelijkse
zittingen in Hotel Krasnapolsky in Amsterdam om nieuwbouwprojecten onder de aandacht te brengen. Dat werkte

De allereerste
woning die Joop
verkocht in 1970
stond aan de
Bierkade 9 in
Purmerend en
kostte indertijd
125.000 gulden.

als een magneet, want het was altijd op koopavond. Mensen
gingen eerst winkelen in de Bijenkorf en kwamen dan bij ons.
Joop en ik zaten daar samen met een hypotheekadviseur
zodat mensen direct financieel advies konden krijgen. Er zijn
op die avonden heel wat koopovereenkomsten gesloten. De
overheid maakte dat ook extra aantrekkelijk, want in die jaren
kon je met koopsubsidie nog voor 30.000 gulden een eengezinswoning kopen. Zo hebben we duizenden mensen aan een
huis geholpen in Noord-Holland. Die overloop uit Amsterdam
gaf een enorme boost aan ons bedrijf. In 1978 openden we een
tweede kantoor aan de Vijzelgracht in Amsterdam en later dat
jaar aan het Buikslotermeerplein.”

Vernieuwing en expansie
Joop: “Wij waren één van de eerste kantoren in de regio met
vrouwelijke makelaars in dienst. Een bewuste keuze, want
vrouwen hebben een sterk inlevingsvermogen en die eigenschap is heel belangrijk bij bezichtigingen. Onze aanpak was
best revolutionair, want vrouwelijke makelaars waren er nog
niet. Daarom hebben we ze zelf intern opgeleid. Er zijn heel
wat secretaresses met marketinggevoel op die manier het vak
ingerold.”
John: “We waren vernieuwend en gericht op expansie. Zagen
we in een stad een pand met potentie, dan kochten we het.
Altijd een kantoor met hoekligging, want dat zorgt voor een
mooie uitstraling. Zo breidde het bedrijf uit met locaties in
Hoorn, Edam, Stedebroec en Utrecht. In Purmerend verhuisde
het bedrijf naar Tramplein 8 en nu zit Van Overbeek Makelaars
alweer 5 jaar aan de Gorslaan 12 in Purmerend.

Specialiseren in bedrijfsmakelaardij
Ton: “In 1978 deed ik als bedrijfsmakelaar mijn intrede in het
bedrijf. Ik had een marketingachtergrond en had dezelfde
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het gaat om mensen”
visie en drive als Joop. Andere kantoren deden het zakelijk vastgoed ‘erbij’.
Wij wilden ons specialiseren, want bedrijfsmakelaardij is echt een ander vak
met andere mensen en een andere taal. Binnen de particuliere markt heb
je alleen contact met relaties tijdens het aankoop- of verkooptraject. Maar
ondernemers zijn altijd in beweging. Als je eenmaal goed contact hebt, bouw
je een levenslange relatie op. Dat maakt het heel boeiend.”

Groei in de breedte
Joop: “Ik vond het belangrijk om met Van Overbeek Makelaars gestaag te
groeien in omvang en kennis. Naast de bedrijfsmakelaardij hebben we
hypotheek- en assurantiekantoren opgestart. Die groei in de breedte had
voordelen, want in mindere tijden konden we zelfstandig de klappen opvangen en iedereen binnenboord houden.”

Gunfactor van de klant
Ton: “Als we terugkijken op de afgelopen jaren is de makelaardij natuurlijk
enorm veranderd, met name door de digitalisering. De tijd van de fotoposten in de etalage ligt achter ons. Veel communicatie gaat nu via internet. Toch blijft persoonlijk contact heel belangrijk. Alleen met oprechte interesse
krijg je die klik en de gunfactor van de klant.”
Joop: “Na 2000 hebben we geleidelijk aan een stap terug gedaan, maar helemaal loslaten
kunnen we het bedrijf nog niet. Ik werk nog steeds twee dagen per week in Hoorn samen
met mijn directiesecretaresse Mirjam de Vries. Ook John en Ton worden nog regelmatig
benaderd voor advies en taxaties. Ik zeg wel eens gekscherend; ‘we doen in stenen, maar
het gaat om mensen’. Dat maakt dit vak ook zo mooi.
Als ik ooit voor de tweede keer op aarde
kom, word ik weer makelaar.” 

Joop

John

Ton

Onze teams | 50 jaar VAN OVERBEEK
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EWP Ingenieurs
Ontwerp, Constructie & Bouwadvies
FELICITEERT

50

met een persoonlijke aanpak

MET HET

jarig bestaan!

Abma Schreurs Amsterdam
Tt Vasumweg 44 1033 SC

Abma Schreurs Hoorn
Maelsonstraat 18 1624 NP

Abma Schreurs Purmerend
Waterlandlaan 52 1441 MP

Abma Schreurs Volendam
Julianaweg 204A 1131 DL

ALLE SPECIALISTEN ONDER ÉÉN DAK!

Machiel, Jos, Corien, Nicolette en Martien

Op zoek naar
mediaspecialisten die de
huizenmarkt kennen?
abovomedia.nl
Abma Advocaten
Wilhelminalaan 1E
1441 EK Purmerend
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Tel: 0299-250363
info@abma-advocaten.nl
www.abma-advocaten.nl

GEFELICITEERD!
MET JULLIE
50-JARIG JUBILEUM
“NA EEN SUCCESVOL VERLEDEN
OOK EEN SUCCESVOLLE
TOEKOMST TOEGEWENST!”
Maelsonstraat 26, 1624 NP Hoorn
0229 - 58 40 40 | www.alsemavanduin.nl

NIEUWBOUW, VERBOUW
& ONDERHOUD
Timmer- en metselwerk
Tegel- en stukadoorswerk
Machinale houtbewerking

waterland-notariaat.nl
Waterland Notariaat | Plantsoengracht 6 | 1441 DE Purmerend | Tel: 0299- 231323 | E info@waterland-notariaat.nl

waterland-notariaat.nl

ariaat | Plantsoengracht 6 | 1441 DE Purmerend | Tel: 0299- 231323 | E info@waterland-notariaat.nl

waterland-notariaat.nl

and-notariaat.nl

BEKEND,
VERTROUWD
EN GOED!

Ohmstraat 4 • 1446 TD Purmerend
Telefoon: 0299 46 27 07
info@bouwbedrijfwinkelaar.nl

waterland-notariaat.nl

Waterland Notariaat | Plantsoengracht 6 | 1441 DE Purmerend | Tel: 0299- 231323 | E info@waterland-notariaat.nl

DE Purmerend | Tel: 0299Waterland
231323Notariaat
| E info@waterland-notariaat.nl
| Plantsoengracht 6 | 1441 DE Purmerend | Tel: 0299- 231323 | E info@waterland-notariaat.nl
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Purmerend
Edwin van Buuren
Mede-eigenaar, beëdigd Register Makelaar /
Register Taxateur en vestigingsdirecteur
Purmerend
“Purmerend. Onze bakermat. Hier
begon nestor Joop van Overbeek
in 1970 zijn makelaarskantoor. In
die jaren telde de stad 10.000
inwoners, nu zijn dat er meer dan
80.000. Purmerend biedt voldoende
ruimte en mogelijkheden voor wonen en
werken. Ook voor mensen uit Amsterdam
en omgeving.
Als makelaarskantoor zijn wij één van de
grote spelers op deze dynamische woningmarkt. Ik doe dat als makelaar/taxateur
door mensen te begeleiden bij de aan- en
verkoop van hun woning.” 
Gorslaan 12, 1441 RG Purmerend (0299) 42 88 98

Gerard Stevens
Register Makelaar / Register Taxateur
vestiging Purmerend
“Ik werk al ruim 15 jaar bij Van Overbeek Makelaars. Ik ben medeverantwoordelijk voor de aankoop, verkoop en taxaties in Purmerend. We werken in een onwijs leuk team dat goed op elkaar is
ingespeeld. Hierdoor kunnen wij de resultaten behalen waar
wij met z’n allen dagelijks hard voor werken. Van Overbeek
vind ik een fijne werkgever. Er is geen afstand in het bedrijf en
er heerst een informele sfeer. Iedereen staat naast elkaar. We
zijn het misschien niet altijd samen eens, maar er wordt wel
altijd naar elkaar geluisterd en dat waardeer ik zeer.”

Louise Houtman
Commercieel medewerker
“Als commercieel medewerker doe ik
geen bezichtigingen, maar via foto’s
en video’s krijg ik toch een inkijkje in
elk huis. De kracht van ons bedrijf is de vriendelijke benadering in het contact met de klant. In de negentien jaar dat ik
werk bij Van Overbeek heb ik de mogelijkheid gehad om in
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heel wat huiskamers mee te kijken. Elke verkoop is anders.
Dat maakt mijn werk zo leuk en dynamisch.”

Karin Overman
Marketingmanager
“Vijftien jaar geleden kreeg ik bij Van
Overbeek de kans om het marketingbeleid vorm en inhoud te geven. Een
buitenkans, want ik vind het een prachtige uitdaging om ons
bedrijf, kennis en expertise zo goed mogelijk te presenteren
naar de buitenwereld. Daarin kan ik mijn creativiteit heel goed
kwijt.”

Max Engelgeer
Vastgoedadviseur
vestiging Purmerend
‘’Na het afronden van mijn bachelor
Business Studies ben ik in aanraking
gekomen met de makelaardij. Ik wilde een afwisselend vak
leren dat aansloot op het commerciële aspect van mijn vooropleiding. Een dag in de makelaardij is nooit hetzelfde. Dat
maakt het zo uitdagend. Dit voorjaar heb ik mijn diploma als

Edam-Volendam
Joris Westerneng
KRMT-makelaar en vestigingsleider Edam-Volendam
“De diversiteit in mijn werkgebied is ontzettend leuk. Er heerst
een leuke ‘ons-kent-ons’ cultuur en er is een grote variatie
in woningen. Denk aan een mooie stolp in de Zeevang, een
tussenwoning in Broek in Waterland, of een (monumentale)
woning in het centrum van Edam of Monnickendam.
Het werk in dit gebied is letterlijk elke dag anders. Het is voor
mij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van alle lokale
ontwikkelingen zowel binnen de woningmarkt als daarbuiten.
Alle informatie is voor mij essentieel om goed advies te kunnen geven aan mijn relaties.” 

“Iedereen is erg collegiaal en
betrokken met elkaar.”
Kleine Kerkstraat 4, 1135 AT Edam (0299) 37 30 40

kandidaat makelaar gehaald. Verder leer ik alle facetten van
het vak in de praktijk. Mijn eerste aankooptransactie vond ik
bijzonder. Ik had al in het eerste gesprek een goede klik met
de klant en ik heb gemerkt hoe belangrijk dat is.’’

Patricia Reijnier
Telefoniste / receptioniste
“Als gastvrouw ontvang ik klanten en
beantwoord ik de telefoon. Ik plan
afspraken in en bestel kantoorartikelen. Ook ondersteun ik de makelaars met het voorbereiden
van de taxatierapporten. Ik werk nu een jaar bij Van Overbeek
Makelaars, maar het voelt echt als een warm bad. Iedereen
is heel erg collegiaal en betrokken met elkaar. Ik heb het hier
echt getroffen.”

Anouk Thijssens
Commercieel medewerker
“Ik ben commercieel medewerker in
Purmerend. In 2018 won ik een prijs
op Facebook van Van Overbeek. Toen
ik de prijs aan de Gorslaan kwam ophalen, dacht ik direct:

‘hier wil ik wel werken!’ Twee jaar later kreeg ik deze kans en
die greep ik met beide handen aan. Ik hou van de persoonlijke
aandacht die Van Overbeek heeft voor haar relaties. Een klant
is geen nummer en het kopen of verkopen van een woning
is meer dan het sluiten van een deal. Als ik dat gevoel heb
overgebracht op mijn klanten, fiets ik ’s avonds tevreden naar
huis.”

Kees Groothuizen
Bedrijfsmakelaar en
vestigingsdirecteur Purmerend
“Als bedrijfsmakelaar werk je op het
kruispunt tussen vraag en aanbod.
Dat vergt een bepaalde flexibele houding. Goed luisteren,
vasthoudend zijn, maar vooral duidelijk communiceren met je
relaties. Neem ze mee in het gehele
transactieproces. Met deze werkwijze
hebben wij een grote klantenkring
opgebouwd met cliënten die ons
vertrouwen. Daar zijn we trots op.
Het is onze uitdaging om dat vertrouwen elke dag weer waar te maken.”

Onze teams | 50 jaar VAN OVERBEEK

Hoorn
Paul Moerkamp
Mede-eigenaar, beëdigd Register Makelaar / Register
Taxateur en vestigingsdirecteur Hoorn
“Ons werkterrein is heel veelzijdig. Van het centrum
van Hoorn met z’n historische panden, maar ook het
landelijke Zwaag en Blokker met een grote variatie
aan woningen. Als bedrijfsmakelaar concentreer ik
me vooral op het zakelijk vastgoed. Met meerdere
bedrijventerreinen met voldoende ontwikkelmogelijkheden, zit deze regio stevig in de lift en dat trekt veel
forensen vanuit Amsterdam. Het is prettig om samen te
werken met ambitieuze ondernemers. Die spirit zie ik
ook terug bij ons op kantoor. We streven hier hoogwaardige dienstverlening na met een optimale klanttevredenheid. Die synergie tussen collega’s en relaties drijft
mij en het geeft voldoening als het leidt tot succes, want
dat is waar we het voor doen.” 

Lepelaar 3, 1628 CZ Hoorn (0229) 27 17 77

Fleur Klein

Martijn Olofsen

Commercieel medewerker

Vastgoedadviseur
vestiging Hoorn

“Mijn naam is Fleur Klein en ik werk
sinds augustus 2019 voor de vestiging
Hoorn als commercieel medewerker.
In mijn werk ondersteun ik de makelaars en zorg ervoor dat
alles zo goed mogelijk verloopt. Goed inleven in onze klanten
vind ik belangrijk, want ik weet uit eigen ervaring hoeveel
spanning de zoektocht naar een woning met zich meebrengt.
Daarom wil ik onze relaties zoveel mogelijk ontzorgen door
een zo goed mogelijke service te bieden.”

Tim Jansen

Daan Wubs

Kandidaat Register Makelaar
Taxateur
vestiging Hoorn

Vastgoedadviseur
vestiging Hoorn

“De diversiteit van de makelaardij, de
uitdagende vastgoedmarkt en het persoonlijke contact met
opdrachtgevers en kopers/huurders zijn de drijfveer voor mijn
interesse en plezier in de makelaardij. Daarom ben ik in 2013
begonnen aan dit mooie vak. Tot op de dag van vandaag heb
ik daar geen moment spijt van gehad.”
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“Bij Van Overbeek Makelaars heb ik
kennis gemaakt met de woning- en
bedrijfsmakelaardij. Ik heb me hier kunnen ontwikkelen tot
vastgoedadviseur en ik volg nu een studie voor KRMT (Kandidaat Makelaar-Wonen). De ideale match vinden tussen koper
en verkoper; dat geeft mij veel voldoening. Ik ben dan ook
trots op de mooie resultaten die wij de afgelopen jaren met
het team hebben behaald.”

Onze teams | 50 jaar VAN OVERBEEK

“Ik begeleid het verkoopproces
waarbij de opdrachtgever uiteindelijk
aangeeft dat alles goed verlopen is. Van Overbeek Makelaars
geeft mij de kans om naast mijn werk een studie te volgen en
daarmee te werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling. In
de dagelijkse praktijk maken we soms grappige dingen mee.
Onlangs moest ik de deur openen voor een woningtaxatie.

West-friesland
Remko Koster
Beëdigd Register Makelaar / Register Taxateur en vestigingsleider
West-friesland
“Sinds 2001 werk ik als makelaar bij Van Overbeek. Na een aantal jaren in Purmerend, ben ik in 2008 vestigingsleider geworden in Bovenkarspel. Het is fijn om te
werken in de omgeving waar ik zelf woon met mijn gezin met twee opgroeiende
dochters. Ik ken de streek. Dat schept vertrouwen als ik bij mensen aan de keukentafel zit. Het gemiddelde prijsniveau is hier lager dan in de regio Amsterdam
en met de aanpassingen van de N23 is de bereikbaarheid verbeterd. Daardoor
zijn woningen in deze regio nog populairder geworden, met name
voor mensen uit Amsterdam en omgeving. Ik adviseer huizenzoekers altijd goed voorbereid op pad te gaan. Weet wat je financiële
positie is en wat je kunt lenen. Dan kan je snel in actie komen. Zolang de
rente laag blijft en er te weinig wordt gebouwd, blijft de krapte bestaan.
Ik vind het heel belangrijk om die woningmarkt aan te jagen. Als er een huis
vrijkomt dat ik kan aankopen, komt er immers ook een woning vrij om te verkopen. Door mijn kennis, ervaring en netwerk in te zetten probeer ik een actieve
bijdrage te leveren aan die doorstroming.” 
Hoofdstraat 215, 1611 AE Bovenkarspel (0228) 52 10 52

Al pratend liepen wij door de woning. Hier en daar lagen nog
wat kleren, lege glazen en een half opgegeten broodje. Dat
bevreemdde ons. Vervolgens liepen we de trap op en deed de
eigenaresse in haar nachtjapon de slaapkamerdeur open. Zij
was de afspraak compleet vergeten en lag nog in haar bed…”

Mirjam de Vries-Bom
Secretaresse van Joop van Overbeek

Er is weinig personeelsverloop, daarom doe ik ook andere
werkzaamheden ernaast. Ik ondersteun bedrijfsmakelaars
en neem vanaf dit jaar ook een deel van de boekhouding voor
mijn rekening. Kortom; ik ben van veel markten thuis en ik
voel me hier thuis. Iedereen is gelijkwaardig aan elkaar en dat
werkt heel prettig.”

Willeke Kraakman
Commercieel medewerker

“Vol trots feliciteer ik Van Overbeek
Makelaars met het 50-jarig jubileum.
Ik werk hier al 30 jaar als directiesecretaresse en dat is niet voor niets. Leuke branche met afwisselend werk en fijne en deskundige collega’s.”

Chantal Bregman
Personeelsadviseur
“In de twintig jaar dat ik hier werk ben
ik meegegroeid met het bedrijf. Ik
begon in 2000 bij Huis en Hypotheek,
de huidige Hypotheekshop. In 2004 werd ik directiesecretaresse en vandaaruit ben ik doorgegroeid als Personeelsadviseur voor Van Overbeek, AVéWé Groep en de Hypotheekshop.

“Ik werk op de centrale binnendienst
in Purmerend. Van hieruit bedienen
we de vestigingen zodat deze altijd
bereikbaar zijn. Dankzij de koppeling van ons CRM-systeem
aan de telefooncentrale hebben we direct inzage in de gegevens van de klant als deze belt. Heel fijn, want zo zijn we altijd
op de hoogte en kunnen we de klant
snel en gericht verder helpen. Dat
persoonlijke contact met de klant
vinden we heel belangrijk en dat
maakt mijn werk zo leuk. Het is net
dat extra telefoontje of mailtje dat het
verschil maakt in je relatie met de klant.”

Onze teams | 50 jaar VAN OVERBEEK

GEFELICITEERD

FINCONCEPT IS
GESPECIALISEERD
IN PERSOONLIJKE
FINANCIËLE PLANNING

Van Overbeek 50 jaar
Raymond Slotboom van Finconcept BV feliciteert
Van Overbeek Makelaars & Taxateurs met dit jubileum.
Dank ook voor de jarenlange samenwerking en ook de
aankomende jaren zullen we onze kennis gebruiken om
de gezamenlijke klanten zo goed mogelijk te adviseren.
FINANCIËLE PLANNING - BEGELEIDING BIJ ECHTSCHEIDING
ESTATE PLANNING - BELASTINGADVIES - PENSIOENADVIES

www.finconcept.nl - 0299 46 55 11

Al uw bestanden
online én vanaf elk
mobiele device.
Wij adviseren u graag.

SPOTONLINE.NL
088 - 2357768
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Wij feliciteren Van Overbeek Makelaars
met het 50-jarig jubileum!

Kijk voor de meest fantastische
kinderﬁetscollectie op
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VOLARE-KINDERFIETSEN.NL
Bouwkundige diensten

Marketingstrategie en -executie

Hartelijk
gefeliciteerd
met het 50-jarig
jubileum!
De Luifel biedt een scala aan de meest exclusieve
producten voor onderhoud, aankleding en verfraaiing van
uw huis. We bieden de zorg en aandacht die elke klant
nodig heeft. We hebben gegarandeerd de gewenste
kleur of ontwerp in ons assortiment.

ELEKTRA, CV EN LOODGIETERSWERK
Netwerk 16, 1446 WK Purmerend
Telefoon: 0299 62 14 75
info@knooktotaaltechniek.nl
WWW.KNOOKTOTAALTECHNIEK.NL

Onze professionals zijn zeer ervaren, behulpzaam
en geven advies op maat van elk project
een succes te maken.

de Tuin 9, Bovenkarspel, 0228 511 484
info@deluifelverfenwand.nl | www.deluifelverfenwand.nl
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‘Wij spreken dezelfde taal’
Kees

Michael

Molen Vastgoed ontwikkelt en
verhuurt bedrijfsverzamelgebouwen
en kantoren in Purmerend. Eigenaar
Michael van der Molen werkt vanaf dag
één nauw samen met Van Overbeek
Makelaars. “Zij zijn mijn portaal naar de
markt.”

“T
“Het gaat
heel hard”
Bedrijfsmakelaar Kees Groothuizen over het
ondernemersklimaat in Purmerend:
“Purmerend biedt met 80 ha. bedrijfsgrond op
Baanstee-Noord een prima alternatief voor MKB dat
wegtrekt uit Amsterdam maar ook aan de lokale ondernemers. De verwachting was dat dit bedrijventerrein
uiterlijk 2035 vol zou zijn, maar die prognose is naar
voren bijgesteld. Het gaat echt heel hard. Ondernemers
houden hier van doorpakken. Niet twijfelen, gewoon
doen. Dat zie je terug in het lage leegstandscijfer. Dat is
hier maar 6% tegen 14% gemiddeld in Nederland.
Het gunstige ondernemersklimaat is mede te danken aan de gemeente en de provincie Noord-Holland
waarmee wij als Van Overbeek Makelaars een prettige
wisselwerking hebben. Ze anticiperen op signalen uit
het bedrijfsleven met een kritisch selectiebeleid. Een
ondernemer moet iets kunnen toevoegen aan het bestaande aanbod van bedrijven. Dat werpt z’n vruchten
af. Dankzij de gunstige ligging trekt Purmerend zowel
nationale als internationale bedrijven.” 
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oen ik 25 jaar geleden begon met Molen Vastgoed
was het voor mij een logische keus om bij Van Overbeek aan te kloppen. Zij waren én zijn, de grootste
makelaar in Purmerend op het gebied van zakelijk vastgoed.
Ik heb altijd een heel goede klik gehad met mijn contactpersonen. In het begin met Ton van Overbeek en nu al vele jaren
met Kees Groothuizen en Joost Brugman.
Kees en Joost kennen de markt én kennen mij. Zij weten
welke huurder ik zoek voor welk gebouw. Die moet aanvullend zijn op de bestaande dienstverlening. Daar ben ik scherp
op, maar van Overbeek ook. We spreken dezelfde taal. Die
synergie met elkaar is heel belangrijk, want anders werkt het
niet. Natuurlijk plaatsen ze mijn aanbod op Funda en de eigen
website, maar vanuit hun eigen netwerk koppelen ze ook zelf
vraag en aanbod aan elkaar.

“Van Overbeek denkt mee vanuit
het perspectief van de huurder.
Daarin versterken we elkaar.”
MICHAEL VAN DER MOLEN
- eigenaar Molen Vastgoed -

Trend verduurzaming
Van Overbeek deelt mijn visie op vastgoedontwikkeling. We
delen informatie uit de markt en vaktijdschriften over belangrijke trends zoals verduurzaming. Samen bespreken we hoe
een gebouw zo zuinig en professioneel mogelijk kan worden
ingericht en gepresenteerd. Natuurlijk zit er dan ook een
architect aan tafel. Maar van Overbeek is mijn portaal naar de
markt en denkt mee vanuit het perspectief van de huurder.
Daarin versterken we elkaar.” 

‘Een betrouwbare partner’
Alweer zestien jaar werkt Van Overbeek Makelaars voor Abovo Media. Het bedrijf
is met 145 medewerkers één van de grootste onafhankelijke mediabureaus van
Nederland. Sinds 2004 is het bedrijf gevestigd in het prestigieuze Kopgebouw
in Hoorn. Inmiddels is Abovo eigenaar van het hele gebouw, mede dankzij de
bemiddeling van bedrijfsmakelaar Paul Moerkamp. Marinus Zoutendijk en Kees
Verbeek van Abovo Media vertellen over de samenwerking.

“I

n 2004 groeiden we met 24 medewerkers uit ons
kantoor,” vertelt mededirecteur Marinus Zoutendijk.
“De zoektocht naar grotere kantoorruimte was lastig,
want dat is in Hoorn bijna niet te vinden. Al snel kwamen we in
contact met Paul die Het Kopgebouw in portefeuille had. Het
complex stond toen grotendeels leeg. Dankzij zijn bemiddeling konden we driekwart van de bovenverdieping aankopen.
Een flinke investering, maar wel een enorme vooruitgang voor
ons bedrijf.

Gefaseerd aankopen
De jaren daarna hebben we gefaseerd de hele bovenverdieping en de andere etages erbij aangekocht. Met de aankoop
van woninginrichter ThuisIn Hoorn en rijwielhandel Fietsenstunt.nl zijn we in 2020 eigenaar geworden van het hele pand.
Dat biedt nieuwe kansen. Op de eerste verdieping gaan we
onder andere een bedrijfsrestaurant realiseren. De complete
buitengevel ondergaat een eigentijdse metamorfose waarbij
comfort en duurzaamheid centraal staan. Als dit klaar is wordt
onze huidige kantine weer omgebouwd naar kantoorruimte,
zodat we ook de komende jaren organisch kunnen blijven
groeien op deze locatie.”

“Van Overbeek Makelaars is al jaren een betrouwbare sparringpartner. Het contact is hecht. Zij informeren ons over alle
relevante ontwikkelingen binnen de vastgoedmarkt en verzorgen het contact met onze huurders. Dat zegt wel iets over hun
kundigheid. Paul begeleidt ons nog op dezelfde manier als in
2004. Het feit dat hij binnen de vluchtige makelaarswereld nog
steeds bij Van Overbeek werkt, vind ik bijzonder. Er is weinig
verloop en dat is een positief teken,” aldus de andere mededirecteur Kees Verbeek. 

Marinus

Paul

Kees

Klantverhaal | 50 jaar VAN OVERBEEK
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Uitdagingen toen en nu
De marketingachtergrond van Ton van Overbeek kwam hem goed van pas toen
hij in 1978 de bedrijfsmakelaardij opstartte binnen het bedrijf van zijn broer Joop.
In dit jubileummagazine blikt Ton terug op zijn actieve jaren en vertellen zijn
opvolgers Paul Moerkamp en Kees Groothuizen over de actuele en toekomstige
uitdagingen van het zakelijk vastgoed in Noord-Holland.

T

on: “Joop en ik waren sterk publicitair gericht en
ambitieus. We wilden uitgroeien tot marktleider in
deze bedrijfstak. Dan moet je uitstralen dat je een
ruim aanbod hebt en natuurlijk heel veel netwerken. Ik ben
o.a. negen jaar voorzitter geweest van De Industrieclub. Dat
genereerde zoveel kansen waardoor we die leading rol pakten
en ons bedrijf konden laten groeien. In 1986 hebben we de
bedrijfsverplaatsing begeleid van dropfabriek Klene vanuit de
Amsterdamse Jordaan naar Hoorn. Dat liep zo gesmeerd, dat
de wethouder van economische zaken vroeg of wij ons wilden
vestigen in Hoorn, want de gemeente had behoefte aan een
specifieke bedrijfsmakelaar. Joop stond hier helemaal achter
en heeft het hele proces van huisvesting geregeld. Sindsdien zijn we ook in Hoorn gevestigd met een kantoor voor
bedrijfsmakelaardij.”

Virtueel presenteren
“Gevoel voor marketing is nog steeds heel belangrijk in ons
vak,” stelt Paul Moerkamp. “Als iets niet goed door de markt
wordt opgepikt, moet je je creativiteit inzetten om tot zaken
te komen. Digitale tools helpen daarbij. Een voorbeeld is een

Ton van Overbeek (links):
“De bedrijfsverplaatsing van
dropfabriek Klene liep
zo gesmeerd, dat de
wethouder economie vroeg
of we ons wilden komen
vestigen in Hoorn.”
Joost, Paul en Kees (rechts)
spreken de aanpak van een
projectplan door.
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bedrijfshal in Hoorn van 1000 m2 waar weinig respons op
kwam. Zo’n situatie moet natuurlijk niet te lang duren. Dat
veranderde toen we de ruimtes als vier verschillende compartimenten via een 3D weergave presenteerden op onze site en
Funda in Business. Dat boorde een nieuwe zakelijke doelgroep
aan. Het pand werd gekocht door vier bedrijven die onderling
de ruimtes hebben gesplitst.”

Vastgoed transformeren
Kees Groothuizen: “Creativiteit zit ook in het meedenken over
transformeren van vastgoed om de druk op de woningmarkt
te verlagen. In Purmerend waren een aantal gedateerde
kantoorpanden waarvan de eigenaren al op leeftijd waren. De
stap om de panden te moderniseren was voor hen te groot.
Wij hebben toen een aantal panden ingebracht bij de gemeente. Die heeft het bestemmingsplan gewijzigd zodat het door
ontwikkelaars kon worden verbouwd tot appartementen. Die
zijn weer door onze afdeling Wonen verkocht. Door intensief
samen te werken, zowel intern, als met bedrijfsleven en overheid moeten we samen tot creatieve oplossingen komen. Die
uitdagingen blijven belangrijk. Nu en in de toekomst.” 

‘Het 4-ogen principe werkt’
Binnen de particuliere- en zakelijke
makelaardij zijn de taxatierichtlijnen
de laatste jaren flink aangescherpt. Elk
taxatierapport wordt inmiddels uitgebreid
onderbouwd. Vanuit dat perspectief werkt
Van Overbeek Bedrijfsmakelaars met
de taxatieapplicatie voor bedrijfsmatig
vastgoed van het Taxatie Management
Instituut (TMI).

P

aul Moerkamp, medevennoot en beëdigd Register
Bedrijfsmakelaar en Register Taxateur van Van Overbeek
Makelaars legt uit wat deze wijziging betekent in de
praktijk en waarom het nodig was om deze in te voeren.
“De strengere eisen zijn in de crisistijd ingesteld door met
name het bankwezen in samenwerking met de controlerende instanties waaronder het NRVT (Nederlands Register
Vastgoed Taxateurs). Taxatierapporten bij Van Overbeek
Makelaars voor bedrijfsmatig vastgoed worden sinds die tijd
opgesteld volgens de zogeheten ‘Discounted Cash Flow’ (DCF)
methodiek van het TMI, in combinatie met de comparatieve
methode. Op basis van deze DCF maken we een inschatting
van de cash flow die uit een object kan voortkomen binnen nu
en bijvoorbeeld tien jaar.

Referentieprojecten
Dit geeft inzicht in o.a. onderhoudskosten, opbrengsten
tijdens het beoordeelde tijdvak en een schatting van de
verwachte verkoopopbrengst aan het eind van de looptijd
(de zogenaamde exit). De vast te stellen marktwaarde wordt
comparatief onderbouwd met enigszins vergelijkbare recente
transacties in de markt. Deze referentieprojecten zijn en
blijven een belangrijke graadmeter, want de markt bepaalt
tenslotte de marktwaarde. Referenties zijn bij bedrijfscomplexen niet allemaal precies gelijk, maar het is de taak van de
taxateur om een referentiekader aan te leveren dat zo dicht
mogelijk in de buurt komt van het vastgoedobject.

Nieuwbouw
We nemen in onze inschatting ook de kosten van nieuw te
bouwen vastgoed mee. Wat kost het om een vergelijkbaar
bedrijfscomplex te bouwen op één van de bedrijventerreinen
in bijvoorbeeld Hoorn of Purmerend? Welke investeringen zijn

Van Overbeek Makelaars heeft drie TMI taxateurs:
Paul Moerkamp (foto), Joost Brugman en Maurice Bakker.

nodig voor verduurzaming en het verkrijgen van een energielabel? Al deze elementen spelen een rol bij het onderbouwen
van een taxatierapport.

Een goede zaak
Deze kwaliteitsslag in de taxatiemarkt was nodig. De belangen voor kopers en verkopers zijn groot, maar ook voor het
bankwezen dat tenslotte de financieringen verstrekt. Dagbladen berichtten tussen 2009 en 2014 regelmatig dat de waarde
van het vastgoed niet toereikend was om leningen te dekken.
Die geschiedenis moet zich niet herhalen. Feit was wel dat de
onderbouwing van de marktwaarde destijds wel eens te wensen overliet. Dat is nu sterk verbeterd en het 4-ogen principe
werkt. Ik vind het een goede zaak dat een taxatierapport door
een tweede taxateur beoordeeld wordt.” 

Bedrijfstaxaties | 50 jaar VAN OVERBEEK
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De 8 stappen
om een woning te verkopen
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Vraagprijs bepalen

Promotie

Na het kennismakingsgesprek bepalen
we de vraagprijs van de woning op basis
van o.a. een uitgebreide marktanalyse,
type woning, bouwjaar, onderhoudsstaat en ligging.

Wij zetten de juiste verkoop- en
marketing strategieën in om je huis
optimaal en op maat met professionele fotografie op de juiste kanalen
te promoten.

Bezichtiging

Woning verkoopklaar

Wij plannen en begeleiden de bezichtigingen
en informeren je altijd hoe ze zijn verlopen.
Dit vind je ook terug in het digitale dossier.

Met onze jarenlange ervaringen weten wij precies
wat kopers verwachten. Daarom adviseren wij je graag
hoe je je woning het beste verkoopklaar kunt maken.

Onderhandelen

Ondertekenen

Het voeren van onderhandelingen is een vak op zich.
Het gaat daarbij niet alleen over de koopsom, maar
ook over de overdrachtsdatum, (on)roerende zaken en
ontbindende voorwaarden.

Dit is een spannende tijd! Wij nemen de koopovereenkomst zorgvuldig met je door. Pas als alles duidelijk is,
onderteken je de koopakte. Daarna zorgen wij dat de
koper deze ondertekent.

Service

Overdracht

Ook na de overdracht blijven wij jouw eerste
aanspreekpunt bij vragen of problemen. Die
service mag je van ons verwachten.

Na een opleveringsinspectie van de woning
nemen we bij de notaris de leveringsakte door,
waarna deze wordt getekend door verkoper en
koper. Gefeliciteerd!

Stappenplan | 50 jaar VAN OVERBEEK

Van Weidevenne
naar Zuidoostbeemster

“E

ind 2019 kregen we een bouwnummer toegewezen
voor een nieuwbouwproject in Zuidoostbeemster,”
vertelt Jeroen van der Gaag uit Purmerend. “De
toewijzing kwam onverwacht omdat wij dachten dat alles al
toegewezen was. Dit leuke nieuws betekende tegelijkertijd dat
we veel moesten bespreken en regelen. Makelaar Edwin van
Buuren had kort daarvoor al een gratis waardebepaling gedaan
van onze huidige woning en met hem hadden we een leuke klik.
Daarom hebben we Edwin ook uitgekozen voor het taxatierapport en het regelen van het verkooptraject later dit jaar.
Ons nieuwe huis wordt naar verwachting in de lente van 2021
opgeleverd. Tot die tijd wonen we in ons huis in de Weidevenne, want we willen liever niet verhuizen naar een tussentijdse huurwoning. Mocht dat in deze dynamische tijd toch
verstandig zijn, dan zal Edwin ons daar tijdig over informeren.
Edwin is rustig en dat is heel prettig, want een huis kopen en

verkopen is in deze tijd behoorlijk stressvol. We zijn blij met
hem als makelaar. Bij zijn kennismaking nam Edwin een blikje
stroopwafels mee. Een kleine geste die bijdraagt aan het
goede gevoel.” 

“Edwin is rustig en dat is
heel prettig, want een huis
kopen en verkopen is in deze tijd
behoorlijk stressvol.”
JEROEN VAN DER GAAG
- laat door Van Overbeek zijn woning verkopen -

Klantverhaal | 50 jaar VAN OVERBEEK
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Het perfecte plaatje
woningen. Vandaag staan een aantal woningen in Purmerend
op de planning. Op een frisse lenteochtend komen wij aan bij
een leegstaand appartement. We komen binnen in een ruime en
mooi verlichte woning. Dianne legt mij uit hoe het fotograferen
in zijn werk gaat. Haar camera is bijvoorbeeld zo ingesteld dat
er van ieder shot vijf foto’s worden gemaakt met verschillende
belichting - van heel donker tot heel licht. Deze foto’s worden
dan over elkaar heen gelegd om zo het perfecte plaatje met de
beste belichting te creëren. Uiteindelijk worden deze shots ook
nog eens nauwkeurig bewerkt op kantoor.

E

lke woning verdient een perfecte presentatie. Daarbij kiest
Van Overbeek altijd voor professionele fotografie. Zin in
een kijkje achter de schermen? De fotografen en inmeters
van SOO Media nemen je mee naar een dag in hun leven.
Hoe vaak staat een woning zonder foto’s online in de verkoop?
Precies, vrijwel nooit - vandaar dat wij mee op stap gaan met
fotograaf Dianne. Bijna dagelijks fotografeert zij meerdere

Daarna rijden we mee met Dimitri. Hij is werkzaam als inmeter
voor SOO Media. Naast het leveren van opmetingen, maakt de
inmeter ook een eerste schets van de plattegrond. Deze wordt
tegenwoordig vaak digitaal opgeleverd met behulp van een tekentablet. De tekening wordt vervolgens doorgestuurd naar een
professioneel tekenteam, waar de schets omgetoverd wordt tot
de overzichtelijke plattegrond die zo broodnodig is voor de verkoop van een woning. Of je nu een appartement, tussenwoning
of een villa verkoopt, zonder goede fotografie en tekeningen lukt
het niet! 

WIJ SNAPPEN ALLES VAN HYPOTHEKEN ...

... en regelen graag de juiste hypotheek voor elk
droomhuis. Mensen adviseren over de belangrijkste
financiële beslissing in hun leven, is ons vak.
EN HEBBEN ÓÓK VERSTAND VAN VERZEKEREN!

Kostbaar bezit moet worden beschermd. Verzeker je
huis en alles wat daarin staat dus goed. Regel het
met onze verzekeringsexperts. Wij werken samen
met de Beste Schadeverzekeraar van Nederland,
Nh1816 Verzekeringen.
Voor huiseigenaren hebben wij in ons pakket:
✓ Woonhuis-, inboedel- & kostbaarhedenverzekering
✓ Aansprakelijkheid- & rechtsbijstandverzekering
ADVIES?

Bel of mail onze verzekeringsexperts
AVéWé Groep
Gorslaan 12 • 1441 RG Purmerend
(0299) 77 55 55
info@avewe.nl • www.avewe.nl

Huis gekocht?
Verzeker het goed!
20
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Jouw huis online in de spotlight
Het beste verkoopresultaat: dat is het doel bij het verkopen van jouw woning.
Om dit te bereiken is het van belang zoveel mogelijk potentiële kopers te bereiken.
Van Overbeek Makelaars realiseert dit door jouw woning effectief te promoten,
online en binnen de juiste doelgroep. Om dit te realiseren werkt Van Overbeek al
meer dan 10 jaar met de oplossingen van Moving Digital.

D

oor online woningadvertenties te starten, bereiken
we zoveel mogelijk geïnteresseerde kopers en richten
we ons niet alleen op de actieve huizenzoekers via bijvoorbeeld Funda. Dankzij de slimme technologie van
Moving Digital is het mogelijk om de woning bij exact de
juiste doelgroep te presenteren. Met behulp van websiteanalyses worden bezoekersprofielen opgesteld. Op basis van deze
profielen is het mogelijk om woningadvertenties bij de juiste
doelgroep te tonen.
Voorbeeld: Je verkoopt een eengezinswoning in een kindvriendelijke buurt. Het heeft geen zin om de woning onder de
aandacht te brengen bij starters die een appartement in de
binnenstad zoeken, maar juist wel bij jonge gezinnen!

Wist je dat veel potentiële kopers zich bevinden in het sociale
netwerk van jouw vrienden? Hoe leuk is het om deze personen
op een gemakkelijke manier te informeren over de te koop
staande woning? Met een eigen woningwebsite deel je gemakkelijk informatie via e-mail, social media of Whatsapp.
Plaats op de eigen woningwebsite leuke anekdotes en vertel
over het fijne winkelcentrum om de hoek of voeg foto’s van de
gezellige buurtbarbecue toe. Zo activeer je niet alleen jouw
eigen sociale netwerk om de woning te promoten, maar laat
je toekomstige bewoners op persoonlijke wijze alvast hun
nieuwe woonomgeving verkennen. 

Met de Van Overbeek promoties:




wordt de juiste doelgroep bereikt;
bereiken we ook niet-actieve zoekers;
vinden we meer geïnteresseerden voor jouw woning.

Samen
vinden we
de juiste
koper!

Moving Digital | 50 jaar VAN OVERBEEK
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Taxatierapport
of waardebepaling?
Wil je je woning verkopen en weten wat de waarde is? Vraag dan bij een
NVM Makelaar een gratis waardebepaling aan. Heb je al een woning gekocht?
Dan is een taxatierapport verplicht voor de aanvraag van de hypotheek.
Edwin van Buuren, Register Makelaar/Register Taxateur en vestigingsleider bij
Van Overbeek in Purmerend legt de verschillen uit.

“W

ij krijgen regelmatig verzoeken voor woningtaxaties. Vragen we door, dan blijkt soms
ook een waardebepaling voldoende, omdat
mensen nog overwegen of ze hun woning willen verkopen.
Voorheen kon je met een waardebepaling op schrift of een
ongevalideerd taxatierapport de financiering regelen. Dit
was natuurlijk wel afhankelijk van het doel; aankoop van een
bestaande- of nieuwbouwwoning, of voor het oversluiten van
de bestaande hypotheek. De NVM heeft deze regels in 2010
aangescherpt.
Sindsdien mag je alleen nog de financiering regelen met een
gevalideerd taxatierapport. Een waardebepaling wordt alleen
nog gebruikt als je plannen hebt om een woning te verkopen
en nieuwsgierig bent naar de verkoopwaarde. Bij een waardebepaling wordt niets op papier vastgelegd.

“Wil je weten wat je woning
waard is? Bel ons voor een
gratis waardebepaling.”
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Gevalideerd taxatierapport
Een gevalideerd taxatierapport werkt volgens het 4-ogen principe. Elk rapport wordt gecontroleerd door het Nederlands
Woning Waarde Instituut (NWWI). Die toetst of het taxatierapport is opgesteld volgens vaste richtlijnen en voldoet aan
strenge kwaliteitseisen. Is het rapport gevalideerd? Dan kan
de opdrachtgever hiermee de financiering aanvragen.
Elke taxateur is verplicht de taxatiewaarde te onderbouwen
met zes verschillende referentieobjecten. Dat zijn woningen
met vergelijkbare kenmerken. Alle informatie bij elkaar zorgt
voor een hogere kwaliteit van het taxatierapport. De opdrachtgever krijgt dus een professioneel, overzichtelijk en
goed onderbouwd taxatierapport dat voldoet aan de hoogste
kwaliteitsnormen die je mag verwachten van een NVM Makelaar.” 

Regel je hypotheek
met Online Advies
Zelf je hypotheek regelen vanuit je eigen huis? Dat kan nu met Online Advies.
Deze innovatie van de Hypotheekshop is het eerste digitale programma in
Nederland waarmee starters zelf de financiering van hun woning kunnen
regelen. Marc Groothuizen, directeur van de Hypotheekshop en mededirecteur
van Van Overbeek Makelaars, vertelt hoe het werkt.

M

arc: “Als je een woning wilt kopen,
moet je van alles regelen. Bij de Hypotheekshop helpen wij onze klanten met
persoonlijke adviesgesprekken op weg. Een
afspraak hiervoor inplannen kan heel eenvoudig
via de website, maar we maken het onze klanten
graag nog iets makkelijker met Online Advies. Dit
programma kost maar tachtig euro en bestaat uit
een uitgebreide digitale vragenlijst die mensen
via onze site kunnen invullen en versturen.

Succesvol
Daarna ontvangen zij direct een uitgebreid
hypotheekadvies inclusief een adviesrapport.
Met deze informatie weet de klant precies wat
de goedkoopste bank is, hoe lang de rente moet
worden vastgezet, welke hypotheekvorm het
beste past en wat er moet gebeuren in geval van overlijden
of arbeidsongeschiktheid. Met dit rapport in de hand kan de
klant zelf naar elke willekeurige bank stappen om de hypotheek te regelen. Maar we kunnen dit werk ook uit handen
nemen. In dat geval vragen wij de offerte aan en verzorgen wij
de hypotheekaanvraag.

Primeur in Nederland
Ik ben zelf heel enthousiast over Online Advies. We zijn de eerste hypotheekadvies organisatie in Nederland die dit product
aanbiedt. In Engeland is het al heel succesvol en ik verwacht
dat ook voor Nederland. Maar het komt zeker niet in de plaats
van het persoonlijke contact. Klanten die het prettig vinden
blijven altijd bij ons welkom voor een persoonlijk adviesgesprek.” 

Onze Hypotheekshops vind je hier:
Lepelaar 3, Hoorn • Hoogstraat 37 Purmerend • Overtoom 80,
Amsterdam • Ceintuurbaan 263, Amsterdam • Soendaplein 39, Haarlem

‘One-Stop-Shop’
De Hypotheekshop is een franchiseorganisatie
met 160 vestigingen in Nederland. Vijf daarvan
zijn gelieerd aan de vestigingen van Van Overbeek
Makelaars. Marc Groothuizen: “Met deze ‘one-stopshop’ formule kan onze klant de woningaankoop en
financiering onder 1 dak regelen en dat biedt grote
voordelen. Afspraken met de makelaar en
hypotheekadviseur kunnen achter elkaar worden
ingepland, zodat de klant niet onnodig vrij hoeft te
nemen. En dreigen er problemen met de financiering, dan kunnen we dat snel en voortijdig oplossen,
want onze lijnen zijn kort. Dat scheelt onze klanten
veel onnodige stress.”

De Hypotheekshop | 50 jaar VAN OVERBEEK
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De aankoopmakelaar
adviseert en ontzorgt
Een NVM aankoopmakelaar neemt veel zorgen én tijd uit handen. Hij heeft de
vakkennis, het netwerk en weet wat er moet gebeuren gedurende het gehele
aankooptraject. Dit praktijkverhaal van Gerard Stevens, Register Makelaar en
Register Taxateur op de vestiging in Purmerend, onderstreept het belang van
een goede NVM aankoopmakelaar.

“N

a een intensieve zoektocht vind ik met Petra*
haar nieuwe woonhuis. Na het bestuderen van
alle woninginformatie, kunnen wij het aankopen
onder voorbehoud van een bouwkundige keuring. Niets staat
een succes meer in de weg. Helaas blijkt uit de keuring dat er
asbest zit in de kruipruimte. Een domper én een financiële
tegenvaller. Wij stellen de verkoper voor de keuze: de verwijderingskosten betalen óf zorgen dat de ruimte wordt schoongemaakt. De verkoper kiest voor het laatste en later blijkt
waarom….

Laatste check
Voor de eigendomsoverdracht bij de notaris voeren wij altijd
een laatste inspectie uit om te kijken of de woning wordt
opgeleverd conform afspraak. Functioneren ramen en deuren,
is er warm water, werkt de verwarming etc.
‘Is het asbest ook verwijderd?’ vraag ik de verkoper. Die knikt,

maar kan geen bewijs overhandigen. Hij heeft geen factuur,
geen naam van een asbestsaneerbedrijf en geen asbestinventarisatierapport, terwijl dat wel verplicht is. De verkoper
belooft dit bewijsstuk direct op te vragen. Op dat moment
kiezen wij ervoor om naar de notaris te gaan, in afwachting
van het rapport.

In depot
Bij de notaris loopt het anders dan verwacht. De verkoper
geeft aan dat hij toch geen bewijsmateriaal heeft. Aan tafel
ontstaat een pittige discussie, maar we komen tot afspraken.
Om de overdracht toch door te laten gaan, spreken wij af om
een bedrag in depot te houden en de woning te laten herkeuren. Is de asbest juist verwijderd? Dan betaalt de koper de
herkeuringskosten. Is de asbest niet of onvoldoende verwijderd? Dan zijn de kosten voor herkeuring én sanering voor de
verkoper. De eigendomsoverdracht kan plaatsvinden.

Financiële risico’s
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Tijdens de herkeuring blijkt dat het asbest deels is weggehaald, maar niet op de juiste manier. De eerder aangetroffen
asbestpijp is stukgeslagen en grotendeels afgevoerd, maar
door het stukslaan van de pijp is de kruipruimte een besmette
ruimte geworden. De kosten vallen fors hoger uit en wij stellen
de verkoper aansprakelijk voor de volledige saneringskosten.
Even lijkt het af te stevenen op een juridische procedure, maar
dat kan gelukkig worden voorkomen. De verkoper betaalt de
volledige kosten en Petra kan de sanering conform de regels
laten uitvoeren. Mijn klant is blij dat ze een aankoopmakelaar
had, zodat door snel en accuraat handelen een langlopende
discussie wordt voorkomen. Petra kan nu haar woning laten
saneren. Bovendien loopt ze geen financiële risico’s op het
moment dat ze deze woning weer gaat verkopen.” 
*Petra is niet haar echte naam.
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“Het NVM-lidmaatschap
straalt vertrouwen uit”
Van Overbeek Makelaars is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging
van Makelaars (NVM). Deze organisatie bestaat al sinds 1898 en is
uitgegroeid tot een begrip in ons land.

“D

e NVM staat voor kwaliteit, deskundigheid en
betrouwbaarheid en dat is precies waar wij als Van
Overbeek ook voor staan. Het lidmaatschap is dus
een zeer bewuste keuze,” stelt mededirecteur Joost Brugman.
Voor het lidmaatschap gelden strenge beroepseisen en een
gedragscode waaraan leden zich moeten conformeren. De opleidingseisen zijn hoog. Daarnaast is Van Overbeek verplicht om
op elke vestiging minimaal één geregistreerde woningmakelaar
en bedrijfsmakelaar werkzaam te hebben. Ook moeten de aan-

gesloten makelaars en taxateurs zich jaarlijks laten bijscholen
binnen hun vakgebied. Tot slot geldt dat de makelaars en taxateurs ingeschreven moeten zijn bij de Stichting VastgoedCert en
het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Beide instanties controleren of de ingeschreven makelaar/taxateur zich
aan de opleidings- en gedragscodes houdt. “De regels zijn strikt,
maar dat is een goede zaak,” stelt Joost. “Met het lidmaatschap
laten we zien dat we onafhankelijk zijn en transparant communiceren. Dat straalt vertrouwen uit naar onze klanten.” 

Jouw droomhuis vinden
Stel; je zoekt al tijden naar een woning in de populaire
Purmerendse wijk Weidevenne? Dan wil je natuurlijk
direct op de hoogte zijn als jouw droomhuis in de
verkoop komt. In de huidige markt kan het lastig zijn
om jouw droomwoning te vinden of zelfs te kopen. Er
is meer vraag dan aanbod en voor je het weet is de
woning waarin je geïnteresseerd bent alweer verkocht.

D

oor gebruik te maken van het zoeksysteem waarmee
Van Overbeek Makelaars werkt, zorg je ervoor dat je als
eerste op de hoogte bent van het nieuw aangemelde
aanbod. Het systeem is alleen toegankelijk voor woningzoekers die Van Overbeek Makelaars hebben ingeschakeld als
aankoopmakelaar. “Het systeem is uitgebreid, gebruiksvriendelijk en overzichtelijk te gebruiken op je laptop, tablet en
telefoon,” stelt Max Engelgeer. Bij de start van het aankooptraject vullen wij samen een uitgebreide lijst met zoekcriteria
in die voor de woningzoeker belangrijk zijn. Verder maken wij
hen wegwijs in het systeem. Zodra het zoekprofiel compleet

is, ontvang je e-mails van de nieuw aangemelde woningen
die voldoen aan jouw woonwens. Matcht de woning niet op
alle aspecten? Dan is dat geen probleem. Dit systeem sluit
namelijk geen woningen uit, maar geeft per woning aan
hoeveel procent de woning matcht aan jouw woonwensen. Zo
kan de woningzoeker bijvoorbeeld beslissen na het advies van
de makelaar om, ondanks een minder matchend percentage,
toch te gaan kijken. Met één simpele druk op de knop ontvangen wij de bezichtigingsaanvraag en plannen deze in voor de
woningzoeker en daar begint in de huidige woningmarkt het
voordeel.’’ 

Woonwens | 50 jaar VAN OVERBEEK
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AVéWé Groep
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Gewoonwaar wij goed in zijn!

Goed verzekerd zijn geeft een stuk rust om prettig te kunnen wonen en werken
en te genieten van het leven. Het brede palet aan verzekeringen van AVéWé Groep
maakt dit mogelijk. Dankzij de one-stop-shop formule met van Overbeek Makelaars
en de Hypotheekshop is het heel eenvoudig om bij de financiering van je woning of
bedrijfspand ook direct een verzekeringspakket op maat af te sluiten.

A

VéWé Groep is in 2000 ontstaan uit een fusie van AKS,
Van Overbeek Makelaars en Wals & Bakker (opgericht nog door de opa van de huidige directeur, Joost
Brugman). “Wat we bij AVéWé Groep proberen uit te stralen is
gewoon doen wat we zeggen. Iedereen heeft een verzekering
nodig en wij kunnen daarin voorzien. Persoonlijk contact met
de klant staat voorop. Mensen krijgen bij ons geen computer
aan de telefoon, maar gewoon een medewerker die vaak de
klant kent en de omstandigheden waarin hij of zij verkeert.
Ons kantoor groeit snel en we bedienen een grote groep relaties, zowel zakelijk als particulier. Van grote theaterproductiemaatschappijen tot loonbedrijven, maar we zijn net zo blij met
de particuliere klant die bij ons een inboedel- en opstalverzekering afsluit.
AVéWé Groep is een assurantietussenpersoon. In geval van
schade zijn wij het aanspreekpunt. Het is fijn om de klant
daarin te ontzorgen, want ons vakgebied is dynamisch en best

complex door veranderende wetten en regels. Wij kennen
daarin de weg en kunnen snel een oplossing bieden. De mobiele telefoon helpt daarbij. Heb je schade? Maak er een foto
van, app het naar ons en we kunnen direct aan de slag.” 

‘Ons huis is een Buitenkans’

K

arin en Rob kochten hun dijkwoning via Van Overbeek. “We wilden vanuit Purmerend de rust opzoeken van West-Friesland.
Gerard kenden we al omdat hij ook de woningaankoop van onze dochter had begeleid. Met hem hebben we een goede klik.
We waren al in onderhandeling over een ander huis toen Gerard het bouwkundig rapport onder ogen kreeg en ontdekte dat
de fundering in zeer slechte staat verkeerde. ‘Koop het niet’; was zijn duidelijke advies. Toen hebben we toch wel een aantal nachten
wakker gelegen. Achteraf pakte het voor ons heel gunstig uit. We vonden namelijk
een prachtige dijkwoning in Oudendijk. Het huis heet ‘Buitenkans’ en dat is
het ook. Aan de achterkant kijken we uit over de weilanden en aan de voorkant
op een prachtige tuin aan de dijk. We wonen hier heerlijk rustig en toch zijn
we binnen tien minuten in Hoorn en Purmerend. Toen het koopcontract was
getekend, moest ons huis in Purmerend nog verkocht worden. Gerard zette hoog
in met de verkoopprijs, dat was spannend. Op zijn advies deden we mee met de
Open Huizen Dag. De eerste mensen die kwamen kijken, waren gelijk enthousiast.
Binnen drie weken was onze woning aan hen verkocht.” 
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‘De koper liep op de kermis’

J

erry Bakker uit Bovenkarspel vertelt: “Toen we het huis
van mijn moeder in Lutjebroek mochten verkopen, hebben we meerdere makelaars uitgenodigd. Met Remko
hadden we een fijn gesprek. Hij is eerlijk en to the point. Geen
man van gladde praatjes. Bovendien komt hij ook uit deze
omgeving en dat spreekt ons aan. De keus voor hem was dus
snel gemaakt.
Het weekend voordat de woning op Funda kwam, was de jaarlijkse kermis. Remko raadde mij aan om vooraf op Facebook
aan te kondigen dat het huis in de verkoop zou komen, want
daarover praat men graag met elkaar. Dat gold ook voor de
uiteindelijke koper, want die hoorde op de kermis dat het huis
van mijn moeder te koop kwam. Binnen drie weken was de
woning verkocht. Sneller dan ik had verwacht. Het huis moest
toch behoorlijk worden opgeknapt en stond te koop in een
hogere prijsklasse. Toch is het voor een prima prijs verkocht.
Dit najaar wilden we ons eigen huis verkopen en zat Remko
aan onze keukentafel in Bovenkarspel. Toen we hier vier jaar
geleden introkken, hebben we de woning helemaal gestript en
opgeknapt. Nu verwachtten we wel dat het snel verkocht zou

worden, maar wij waren toch verbaasd over de grote belangstelling. Remko kwam met een goede strategie. Hij stelde voor
om twee verkoopochtenden te organiseren. Daar kwamen 24
mensen op af en 8 kijkers deden een bod. Uiteindelijk is het
huis ver boven de vraagprijs verkocht.” 

‘Tim sprong eruit voor ons’
Peter en Mieke Bouwman uit Hoorn kijken met een goed gevoel terug op
de verkoop en aankoop van hun woningen. Alle drie met hulp van Tim Jansen
van de vestiging Hoorn.

“N

a het overlijden van mijn vader, benaderden we Tim en enkele andere makelaars voor de verkoop van de ouderlijke
woning in Hoorn. Een goed onderhouden vrijstaand pand, maar wel gedateerd. Tim was de enige die de potentie zag.
Zijn enthousiasme sprong eruit. Hij kwam met een helder advies en benaderde zelf enkele kandidaten uit zijn portefeuille. Met succes. Op maandag zou de woning op Funda komen,
maar op zondagavond kregen we al een definitief eindbod.
De verkoop van ons eigen huis is ook door Tim gedaan. De vraagprijs was ambitieus, maar niet irreëel, want onze woning staat
op een gewilde plek in Hoorn. Op advies van Tim organiseerden
we twee bezoekersmiddagen en dit pakte goed uit. Binnen twee
weken was onze woning verkocht.
Tussendoor hebben we ons nieuwe huis aangekocht met hulp
van Tim. Deze woning wilden we heel erg graag, maar er was een
bezoekersdag gepland. Tim heeft toen met de verkoopmakelaar geregeld dat wij eerder mochten kijken en een bod konden
uitbrengen.” 

Klantverhalen | 50 jaar VAN OVERBEEK
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Sommige dingen vergeet je...

5
Van Overbeek Makelaars 50 jaar. Wat gaat dat snel. En wat is er veel veranderd! Maar één
ding zal nooit veranderen: de liefde voor onze klanten. Al die duizenden mensen voor wie
wij een woning of bedrijfspand hebben verkocht of gevonden. Dank voor het vertrouwen.
Dank voor een fantastische samenwerking. Op naar de volgende vijftig jaar!
Ps: Wij hebben alvast een voorschot op de toekomst genomen met onze
compleet vernieuwde website: www.vanoverbeek.nl.

Sommige dingen vergeet je nooit.
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