MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

Creëer je eigen unieke

parketvloer

met verschillende kleuren en patronen

Stoel:

fauteuil, design of leer

Tips voor een
opgeruimd huis

Verduurzaming
woningvoorraad

Hypotheek
afsluiten

Expositie
Energietransitie:

Haarlem aardgasvrij wonen
- vanaf 6 oktober
Haarlemmer Kweektuin

Expositie Energietransitie: Haarlem aardgasvrij,
vanaf 6 oktober in het Kweekcafé in Haarlem.
In 2050 is aardgas niet meer beschikbaar om
woningen en gebouwen te verwarmen. Haarlem wil
zelfs al in 2040 van het aardgas af! Dat lijkt ver weg,
maar het is dichterbij dan je denkt.
We moeten op zoek naar nieuwe manieren
om onze huizen te verwarmen, te koken en
te douchen. De overgang naar aardgasvrij
wonen leidt tot veranderingen in huis. De
gemeente helpt in het zoeken naar de juiste
oplossing per wijk en betrekt bewoners bij
keuzes. De gemeente werkt samen met
partners in de stad. Kennemer Energie zorgt
voor collectieve zonnedaken. De Stichting
Huizenaanpak maakt het Haarlemmers
eenvoudiger hun huis te verduurzamen. Wilt
u ook uw huis verduurzamen en aan de slag
met energiebesparende maatregelen? Neem
dan contact op met de Huizenaanpak; 0852220420/info@huizenaanpak.nl
voor
een
afspraak met één van onze adviseurs.
De Haarlemmers in deze expositie gingen
zelf aan de slag. Zij wonen al steeds gasvrijer
of wonen zelfs al aardgasvrij. Bekijk de
voorbeeldwoningen en kom meer te weten

over koken op inductie, de werking van een
warmtepomp of zonnepanelen.
Kweekcafé is de PLEK voor jong en oud, voor
Haarlem en regio, voor innovators, makers
en inspirators. Waar je geïnspireerd raakt op
het gebied van voedsel, natuur, innovatie en
design. Alles met het oog op een duurzame en
circulaire economie. PODIUM voor talenten,
organisaties en bedrijven. Waar buurtbewoners,
makers en ondernemers elkaar ontmoeten;
waar door samenwerking en verbinding mooie
ideeën ontstaan. Samen maken we het verschil!
Deze expositie stond in het voorjaar 2018 in het
ABC Architectuurcentrum onder de naam In
Haarlem staat een huis #1 Energietransitie: los
van het aardgas.
Openingstijden maandag en woensdag t/m
vrijdag 8.30 -17.00 uur en zaterdag-zondag 9.30
t/m 17.00 uur. Kweektuin, Kleverlaan 9 Haarlem.

Agenda
Colofon
Wonen.nl verschijnt in de volgende plaatsen: Limmen, Castricum,
Akersloot, Uitgeest, Heiloo, Egmond Binnen, Egmond aan den Hoef,
Heemskerk, Beverwijk, Wijk aan Zee, Velsen-Noord, Velsen-Zuid, IJmuiden, Driehuis, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Velserbroek, Heemstede,
Bennebroek.
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Redactie:

www.wonen.nl
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6 OKTOBER

START EXPOSITIE: HAARLEM AARDGASVRIJ WONEN
ENERGIETRANSITIE NAAR DUURZAAMHEID
KWEEKCAFÉ - HAARLEMMER KWEEKTUIN.

6 OKTOBER

MUGFEST – HAARLEMMER KWEEKTUIN 10.00 TOT
16.00 UUR – FESTIVAL DUURZAAM DOEN

7 OKTOBER

MUGFEST - GROTE MARKT HAARLEM 12.00 TOT 17.00
UUR - DUURZAAMHEIDSMARKT
WWW.HAARLEM.NL/MUGFEST/

9 -15 OKT

NATIONALE ENERGIEWEEK - DUURZAME
ENERGIE OPWEKKING EN ENERGIEBESPARING

10 OKTOBER

DAG VAN DE DUURZAAMHEID

3 EN 10 NOV

NATIONALE DUURZAME HUIZEN ROUTE
BEZOEK EEN DUURZAAM HUIS BIJ JOU IN DE BUURT

Synergos Communicatie
Advertenties:

Wonen.nl

verkoop@wonen.nl,

Kennemerland Pers

0255-533900/06-11951223
Verschijnt vier keer per jaar als
Redactie aanleveren:

bijlage in onderstaande huis aan

verkoop@wonen.nl

huis verspreide kranten:

Met deze

tips is je huis binnen een handomdraai
opgeruimd

beeld: Family Fever

Iedereen heeft wel zo’n vriend of vriendin, waarvan het huis er altijd uitziet
om door een ringetje te halen. Bij hen nooit rondslingerende rommel en zelfs
de voorraadkast is een lust voor het oog. Vraag jij je ook altijd af hoe ze het
voor elkaar krijgen?

Opberglades onder het bed
We hebben al eens eerder een artikel geschreven over ruimtebesparende opbergmogelijkheden voor de loze ruimtes in je huis. Een bed
heeft negen van de tien keer ruimte eronder. En
het is hartstikke zonde om die ruimte niet goed
te benutten. Hiermee heb je de rondslingerende schoenen, games en sportkleding
van je dwarse puber heel snel opgeruimd.

Zo wordt opruimen wél leuk
Een opgeruimd huis, is een opgeruimd hoofd, wordt wel eens gezegd. En dat is ook zo. Want als
alles een vaste plek heeft, je kasten er netjes uitzien en je niet steeds bergen spullen hoeft te verplaatsen als je iets zoekt, geeft dat rust en heb je tijd voor andere dingen. Léuke dingen. Het is de kunst om de ruimtes
in je huis goed in te delen en je ook echt aan die indeling te
houden. Deze handige tips, helpen je alvast op weg naar een
opgeruimd huis waar je trots op kunt zijn.
Vuile was uit het zicht
Iedereen wordt vrolijk van een stapel netjes opgevouwen
schoon wasgoed. Maar de vuile was houden we liever voor
onszelf. Met een wasmand met een deksel erop ben je al heel
goed op weg. Maar nog liever kies je voor een volledig weggewerkte wasmand. Doe de kastdeur dicht en je badkamer is
weer een plaatje.
Een schoenenkast als in ‘Sex
and the city’
De tijd dat schoenen een noodzakelijk kwaad waren, is al lang voorbij. Schoenen zijn
mooi, tijdloos en
een aanwinst voor
je garderobe. En denk niet alleen aan dames met hun
verzameling pumps. Nee, ook mannen kunnen er tegenwoordig wat van. Voor een werkdag hebben ze nu eenmaal Van Bommels nodig en in hun vrije tijd willen mannen graag kunnen kiezen uit hun verzameling sneakers.
De mooie exemplaren onderin je kast wegzetten is hartstikke zonde, want daar zijn ze veel te mooi voor. Stal
ze eens uit in een mooie vitrinekast. Het staat leuk en je
weet je favoriete schoenen altijd snel te vinden.
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Heb je lef en hou je wel van
iets geks in je interieur?
Dan is deze boekenboom
een superleukidee!
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De Imola X-rock is één van de meest populaire series van 2018. De X-Rock is dan ook
een prac ti e leisteenlook vloerte el. De vloerte el is van door-en-door k aliteit en
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Sauzen/latex spuiten van wanden
en plafonds
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Binnenschilderwerk: Bel nu en ontvang
10% winterschilder korting
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. een akkerte els.nl

Dokweg 36 - 1976 CA IJmuiden - Telefoon: 0255-514010
info@beenhakkertegels.nl - www.beenhakkertegels.nl

Buitenschilderwerk vanaf voorjaar 2019
Reserveer tijdig voor de zomer van 2019

Bel voor een vrijblijvende prijsopgave
Voor meer informatie
kijk op mijn website
www.schildersbedrijfmol.nl
Dennekoplaan 31 1974 VA IJmuiden
Tel. 0255 52 52 51 Mob. 06 23 69 54 01 info@schildersbedrijfmol.nl

Mugfest:

het groenste festival
van Haarlem!

Op 6 en 7 oktober is het gratis festival Mugfest in Haarlem!
Met muziek, workshops, theater, een kledingruilbeurs en
lekker eten en drinken.
Mugfest is het festival van de
Groene Mug, de Haarlemse
duurzaamheidscampagne. Tijdens het festival kun je van alles proeven, ontdekken en uitproberen op het gebied van
duurzaamheid. En dat op twee
prachtige plekken in Haarlem!
Op zaterdag wordt de Haarlemmer Kweektuin omgetoverd tot
een festivalterrein. En op zondag gaat het festival verder op
de Grote Markt met een duurzaamheidsmarkt.
Swapfest
Op het festival ontdek je op een
leuke manier wat je zelf allemaal
kunt doen om je leven ‘groener’ te maken. Zo is er op zaterdag in de Kweektuin een grote kledingruilbeurs: Swapfest.
Heb je nog een jurkje in de kast
hangen dat je eigenlijk nooit
draagt? Een paar schoenen dat
eigenlijk toch net een maatje te

klein bleek? Of zijn je kinderen
uit hun kleren gegroeid? Breng
de kledingstukken waar je vanaf
wil mee en maak er iemand anders blij mee!
Workshops, theater, duurzaam verbouwen
Behalve kleding ruilen is er nog
veel meer te doen in de Kweektuin. Zo zijn er verschillende
theatervoorstellingen voor kinderen, bijvoorbeeld van verhalenverteller Wijnand Stomp.
Denk je erover om je huis duurzamer te maken maar weet je
niet goed waar je moet beginnen? Laat je dan inspireren
door mensen die je voor zijn gegaan. Je kunt bijvoorbeeld vragen stellen bij het Duurzaamheidsloket of aan de Huizendokter (partner van de Huizenaanpak). Tijdens het Mugfest biedt
de Huizenaanpak de kans om
een eerste gratis woningcheck

te doen (www.huizenaanpak.
nl). Ook kun je informatie krijgen over de duurzaamheidslening van de gemeente Haarlem.
Duurzaamheidsmarkt
Op zondag gaat Mugfest verder op de Grote Markt. Je kunt
hier slenteren langs allerlei kramen met ‘groene’ producten. In
grand café Brinkmann zijn zondag verschillende lezingen. Het
Haarlemse bedrijf Dopper presenteert hier om 16.00 uur de
documentaire ‘In search of the
Changemaker’ van Sander van
Weert.
Meer weten?
Mugfest is op zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur in de Haarlemmer Kweektuin en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur op
de Grote Markt. Kijk voor het
hele programma op www.haarlem.nl/mugfest.
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van slopen
tot koken
pakket
• VERBOUWINGEN
• SLOOPWERK
• LOODGIETERSWERK
• WANDAFWERKING
• ELEKTRAWERK

Uitgeroepen tot beste -Holland
keukenzaak van Noord (Blad Elsevier-Retail)

*€ 2249,-

HOUTEN VLOEREN RECHTSTREEKS
UIT DE FABRIEK!
Zaterdag 6 oktober opening vanaf 10.00 uur.
U bent van harte welkom!

Na 17 jaar produceren voor detaillisten, opent
De Parketfabriek
nu ook zijn deuren voor particulieren

GLASHELDERE PRIJZEN – GEEN SCHIJNKORTINGEN
ONMIDDELLIJK DE BESTE PRIJS , ZONDER ONDERHANDELINGEN
COMPLETE OFFERTE, INCL. PRIJS MEENEMEN.

Openingsaanbieding:

Specialist in keukenrenovatie
WIJ KIJKEN VERDER DAN ONZE NEUS LANG IS

Wij leveren graag de meest mooie en nieuwe keukens, maar soms is het raadzaam om verder te
kijken en uw bestaande keuken te renoveren. Dit betekent een minder grote investering en toch
een nieuwe keuken. Wij zijn ook de specialist op het gebied van keukenrenovatie en beschikken
over vakmensen met veel ervaring. U kunt rekenen op een plan dat dan helemaal is toegespitst
op uw situatie.

Eiken multiplank 15 cm breed: p/m2 € 19,95

Daarnaast kan het ook een ‘groene keus’ zijn. Wist u bijvoorbeeld dat het vervangen van een koelkast
van 10 jaar oud een energie besparing kan opleveren van wel 50%.

Eiken Tapis visgraat 7 x 35 cm: p/m2 € 19,95

Together we Create

Maandag t/m vrijdag 8:30 -16:30 Zaterdag 10:00 -17:00
*vraag naar de voorwaarden.

Geesterweg 10
1911 NB Uitgeest
(recht tegenover de molen)
T 0251 31 18 80
www.smitskeukens.nl

Rijksstraatweg 586
2026 RB Haarlem
T 023 537 21 81
info@smitskeukens.nl

Ook te vinden in
vestiging Uitgeest:

www.parketfabriek.com
Ampèrestraat 27 1976 BG IJmuiden Tel. 085-0470224

Prachtige parketvloer!

Met een parketvloer kun je werkelijk alle kanten op.
Creëer je eigen unieke parketvloer met verschillende kleuren en patronen.
circa 4 mm dik en wordt afgewerkt met lak, olie of was. Massieve vloerdelen kunnen zwevend
of vast gelegd worden en zijn geschikt voor elke vlakke ondervloer. Een vochtwerende onderlaag is aan te raden.
Samengestelde vloeren
Er zijn méér ontwikkelingen op het gebied van de klassieke parketvloer. Dé trend van afgelopen jaren zijn de samengestelde vloeren. Dit zijn vloeren met een standaard onderlaag en een
toplaag in een houtsoort naar keuze. Het voordeel van dit type vloer is dat het rechtstreeks verlijmd kan worden op de ondervloer en hij daardoor laag blijft. Hierdoor is de kans op werking
ook minder en de vloer is verhuisbaar. Bovendien is er geen spaanplaatmateriaal meer nodig.
Verder is bij een samengestelde parketvloer het rendement bij vloerverwarming veel groter. En
wist je dat ook kokos, bamboe en kurk heel goed combineren met hout?
Hout en kurk
Iets aparts is de vloer waarbij plankdelen van hout en kurk in één stuk worden verlijmd (Iso
Parketvloer). Het resultaat is een planken- of parketvloer die eenvoudig en snel te leggen is
met behulp van een geavanceerde contactlijm. Dankzij de speciaal ontwikkelde kurklaag onder het hout worden warmte en geluid uitstekend geïsoleerd. De vloer heeft een natuurlijke
uitstraling en heeft weinig last van krimpen of uitzetten. Iso Parket is inmiddels officieel erkend
door TNO en wint snel aan populariteit.

Parket is een verzamelnaam geworden voor houten vloeren die opgebouwd zijn uit stroken hout die
smaller zijn dan 18 centimeter, bijvoorbeeld lamelparket, tapisparket, massief of mozaïek.

Het heeft de authentieke eigenschappen van een houten vloer én de variatiemogelijkheid van
een laminaatvloer: parket. Hiermee heb je dus het beste van twee werelden! Voorzie je parketvloer van een persoonlijke tintje met de verschillende soorten hout, kleuren, structuur en legpatroon. We maken onderscheid in twee soorten: traditioneel en industrieel parket. Daarnaast
zijn er samengestelde vloeren, die zich goed laten combineren met kokos, bamboe en kurk.
Traditioneel parket (voorgefabriceerd) is massief en duurzaam, en wordt pas ná het leggen geschuurd en afgewerkt. Het leggen moet in principe door een vakman worden gedaan. Industrieel parket (ook wel systeemparket genoemd) wordt kant-en-klaar geleverd en hoeft na het
leggen niet meer te worden behandeld. Dit type parket is doorgaans goed zelf te leggen. Samengestelde vloeren hebben een standaard onderlaag en een toplaag in een houtsoort naar
keuze.

Kokosparket
Een parketvloer mag dan iets klassieks hebben, tóch volgen de innovaties elkaar snel op. Ken
je bijvoorbeeld het kokosparket al? Omdat de kokospalm geen zichtbare jaarringen heeft, valt
dit materiaal niet onder de houtsoorten. Toch is kokospalm harder dan eiken en het krimpt en
zwelt minder. Kokosparket valt op door de diepe kleur en bijzondere tekening en krijgt daarom volop aandacht van designers en architecten. Het materiaal kan worden geolied of gelakt
en is geschikt voor vloerverwarming.
Bamboe
Is geen houtsoort maar een grassoort. De Bamboeplex heeft een mes-en-groef verbinding en
is opgebouwd uit 2 lagen: een 6 mm dikke bamboe toplaag en een 15 mm dikke dwarsgeperste multiplex onderlaag. Bamboe heeft een karakteristiek uiterlijk dankzij de oppervlaktestructuur met 'knopen'. Het is zeer hard (harder dan bijvoorbeeld eiken) en daardoor uiterst duurzaam. Een parketvloer van bamboe hoeft slechts eens per 5 tot 8 jaar te worden geschuurd
en opnieuw van een lak- of olielaag te worden voorzien. Bamboe heeft weinig last van krimpen en uitzetten (iets minder dan eiken) en is daarom goed toepasbaar in het Nederlandse klimaat. Bamboeparket is verkrijgbaar in verschillende soorten, zoals massieve delen, tapis, lamel- en hoogkantparket.

Traditionele parketvloeren
Qua traditionele parketvloeren zijn er drie categorieën: tapis-, stroken- en mozaïekparket.
Tapisparket
Tapisparket, van het Franse woord voor tapijt, is 'tapijtdik'-parket van 6 tot 10 mm dikte dat bestaat uit massieve houten plankjes zónder messing of groef. De plankjes worden gelijmd en
gespijkerd op een tussenvloer van houtachtig plaatmateriaal (meestal spaanplaat), die op zijn
beurt wordt gelijmd en gespijkerd op de ondervloer. De naden en spijkergaatjes worden dichtgesmeerd, waarna de parketvloer wordt geschuurd en afgewerkt.
Strokenparket
Strokenparket bestaat uit een combinatie van houten latjes mét messing en groef rondom. De
lengte bedraagt minimaal 60 cm, de breedte varieert grofweg van 50 tot 90 mm en de dikte van
15 tot 22 mm. Wanneer de onderconstructie op verend materiaal rust en de overige ruimte onder de vloer wordt opgevuld met mineraalwol, kan dit parket als akoestisch isolerende (zwevende) vloer worden toegepast. Strokenparket is dikker dan tapisparket, maar kan daardoor
ook meer gaan krimpen en uitzetten onder invloed van de luchtvochtigheid.
Mozaïekparket
Mozaïekparket bestaat uit massief houten rechthoekige latjes die worden samengevoegd tot
vierkante blokjes van 12x12 cm of 16x16 cm. Deze blokjes worden haaks op elkaar gelegd
waardoor een mozaïekpatroon ontstaat. Mozaïekparket is meestal 8-10 mm dik en wordt vaak
geleverd in matjes die aan de onderzijde bij elkaar worden gehouden door een net of door papier. Deze kunnen direct op een vlakke ondervloer worden gelijmd.
Parket of planken?
De dikte van de plank is het grootste verschil tussen parket en een plankenvloer. Kenmerkend
bij een plankenvloer is ook de tand en de groef. Parket is daarentegen eigenlijk een verzamelnaam voor houten vloeren opgebouwd uit dunne stroken hout die in een speciaal motief worden geplaatst.
Industrieel parket
Sterk in opkomst is het parket dat eigenlijk kant-en-klaar geleverd kan worden, ook wel systeemparket genoemd. Dit type parket is goed zelf te leggen (klikken) en al in de fabriek afgewerkt, zodat het na het leggen direct gebruiksklaar is.
Lamelparket
Lamelparket wordt zwevend op de ondervloer gelegd en kan daarom makkelijk zelf worden
gelegd én verhuisd. Lamelparket is opgebouwd uit verschillende lagen: een toplaag van circa
4 mm, met eronder meestal twee lagen van vurenhout. De drie lagen worden kruiselings verlijmd; een stabiele constructie die nauwelijks kan uitzetten of krimpen. De toplaag wordt in de
fabriek voorgelakt of geolied, en is verkrijgbaar in vrijwel alle houtsoorten. Net als traditioneel
parket moet lamelparket van tijd tot tijd worden geschuurd, wat door de dikte van de toplaag
maar een beperkt aantal keren mogelijk is. Lamelparket is meestal rondom voorzien van messing en groef, en verkrijgbaar in verschillende breedtes: 2-strooks, 3-strooks en breedstrooks,
die het meest lijkt op de plankenvloer.
MDF-parket
MDF-parket bestaat uit een kern van MDF met een boven- en onderlaag van 0,7-0,9 mm. Het
wordt in de fabriek geschuurd en gelakt en wordt geleverd in stroken en blokken voorzien van
messing en groef. MDF-parket kan net als tapisparket of in stroken worden gelegd.
Massieve vloerdelen
Massieve vloerdelen zijn gemaakt van massief hout van 20-22 mm dikte. De delen bestaan uit
twee aan elkaar gelijmde stroken en zijn rondom voorzien van messing en groef. De breedte van de delen varieert van circa 13-24 cm en de lengte van 75 tot wel 370 cm. De toplaag is

Foto: www.pexels.com

Legpatronen
Mozaïek, diagonaal, visgraat, scheepsdek of ladderpatroon. Dit zijn slechts enkele van de legmogelijkheden. Het patroon waarin de houtstroken gelegd zijn heeft veel invloed op de uitstraling. Echter, elk te leggen patroon is door werking van het hout wel gebonden aan regels.
Informeer hier altijd naar bij jouw vloerenspecialist.
Lange levensduur
Bepalend voor de sterkte en levensduur van een parketvloer zijn vooral de dikte en de houtsoort van de toplaag en de lak of finish waarmee deze is behandeld. Bij een toplaag van enige
millimeters hout met een hoge hardheid en een goede afwerklaag, kun je uitgaan van een lange levensduur. De slijtlaag kan van lak, olie, was of een speciaal soort zeep zijn. De lagen die
zich onder de toplaag bevinden, hebben met de eigenlijke slijtage niets te maken.
Natuurproduct
Omdat hout een natuurproduct is, ‘werkt’ parket. Dat wil zeggen dat het krimpt en zwelt onder
invloed van het wisselende vochtgehalte van de lucht in huis. Sommige houtsoorten zijn hiervoor gevoeliger dan anderen en hebben een structuur die het vocht makkelijker opneemt. Tapis- en lamelparket zijn het minst gevoelig. Het leggen van parket in vochtige ruimtes zoals de
keuken, badkamer en het toilet kán wel, maar is niet altijd aan te raden.
Wel is de parketvloer geschikt voor vrijwel elke ondervloer, mits deze vlak en droog is. Kleine oneffenheden in de ondervloer worden door de eventuele tussenvloer opgevangen. Deze
zorgt tegelijk voor betere geluidsisolatie. Door sommige specialisten wordt de combinatie van
parket en vloerverwarming afgeraden, toch bestaan er wel degelijk mogelijkheden. Voorwaarde is een harde parketsoort. Veel leveranciers zijn aangesloten bij de Vereniging van Parketvloeren Leveranciers (VPL).
Geluidsoverlast?
Parketvloeren worden regelmatig geassocieerd met holle geluiden. Het geluid dat je hoort
wanneer je over een parketvloer loopt, is het lucht/loopgeluid dat terugkaatst tegen spullen in
de ruimte zoals meubilair en gordijnen. Ook is de manier van leggen verantwoordelijk voor het
geluid dat de vloer produceert. Zit je niet te wachten op deze geluiden? Kies dan voor een tussenvloer die onder het parket geplaatst wordt. Comfortabel voor jou en voor je buren.

Stoel: fauteuil, design of leer
Stoel: loveseat
Dit meubel lijkt net een kleine bank of een grote fauteuil. Een loveseat
is geschikt om heerlijk met zijn tweeën in te zitten. Warm, knus en beschermend; dat zijn de kernbegrippen van een loveseat. Houd je ervan om met z’n tweetjes dicht naast elkaar te zitten? Een loveseat biedt
dan uitkomst!

Stoelen zijn comfortabel en mooi.
Zak na een lange dag heerlijk
weg in een loveseat, fauteuil,
design of leren stoel!
Bekijk hier voorbeelden.

Stoel: leunstoel
Een leunstoel is meestal een comfortabele stoel met een licht gekantelde rugleuning. Ook de zitting is vaak dieper en lager bij de grond dan
bij een gewone eetkamerstoel. Een leunstoel heeft meestal armleuningen. Een ander woord voor leunstoel is armstoel, omdat de leunstoelen
soms brede armleuningen hebben. Leunstoel is echter een benaming
die alles zegt: wil je een stoel om in te ontspannen, te luieren en lekker
te zitten? Leun dan achterover in een leunstoel!

Fauteuils komen voor in een zeer grote verscheidenheid aan vormen,
maten en materialen. Meestal is een fauteuil bekleed met leer of stof.
Maar fauteuils van kunststof of opblaasfauteuils zijn ook verkrijgbaar.
(Guido van Loon)

Een loveseat is vaak in verschillende stijlen leverbaar; van romantisch
tot strak en van landelijk tot klassiek. Daarnaast zijn ze verkrijgbaar Op een leunstoel kun je heerlijk comfortabel zitten, maar heeft geen
in verschillende materialen en kleuren. Kortom: diverse mogelijkheden specifieke functie in huis. Deze veelzijdigheid zorgt ervoor dat de leundie jouw interieur compleet maken.
stoel in elke ruimte een aanwinst is. Daarbij mag een leunstoel zeker
opvallen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat leunstoelen bestaan in
Tips over het kopen van een loveseat
allerlei soorten, maten, maar ook kleuren en designs. Of je de leunstoel
– Test het zitcomfort van een loveseat minstens een half uur uit voor
nu in de slaapkamer hebt staan of in de woonkamer, door een apart
je tot een keuze overgaat;
design haal je een echte eyecatcher in huis.
– Als je kinderen en/of huisdieren hebt, kun je het beste voor sterke
materialen kiezen die gemakkelijk te reinigen zijn;
Stoel: designstoel
– Kies bij een vrij donkere kamer voor een frisse en heldere kleur;
Wie van ontspanning en relaxen houdt, komt niks tekort in een de– Als er wordt gerookt, ga dan na of de gebruikte materialen
signstoel. Een designstoel is tegenwoordig in allerlei denkbare vorvuurbestendig zijn. Dat is veiliger en helpt brand te voorkomen.
men, maten, kleuren en stijlen verkrijgbaar. Zo kun je kiezen voor hele felle kleuren of juist wat natuurlijke tinten. De stoelen kunnen gemaakt worden van leer, hout, stof, of een combinatie van materialen. Wat jouw smaak of stijl ook
is, voor elk interieur is er wel een
bijpassende designstoel te vinden.
Stoel: fauteuil
Het woord fauteuil is afkomstig uit het Frans en is in de Nederlandse taal verschenen in de
18e eeuw. Het refereert naar een
comfortabele, brede en diepe
stoel met een zachte rugleuning.
Wil je echt lekker zitten, dan is
een fauteuil de juiste keuze. Hieronder laten we een aantal inspirerende voorbeelden zien.

OPENINGSTĲDEN:
DINSDAG & VRĲDAG
10.00 UUR - 17.00 UUR
ZATERDAG
10.00 UUR - 16.00 UUR

DIJKSTRA
Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest

Is uw vloer toe aan een opfrisbeurt?

Tel. 0251 - 31 72 70

Geen zin in onderhoud?

Uitgeest

www.meubelstoffeerderijdijkstra.nl

✓ Voor al uw stoffeerwerk
✓ Showroom vol meubel-,
gordijn- en tapijtstalen
✓ Gespecialiseerd in leer
Geopend maandag t/m vrijdag van
8.00-17.00 uur, donderdagavond
op afspraak.

Hoorne 8a, tel. 0251-31 72 70, www.stoffeerderij-dijkstra.nl

of

Wij reinigen uw vloer machinaal en
zetten hem opnieuw in de (onderhouds)olie.
* Vraag naar de mogelijkheden

PARKET - LAMINAAT - PVC

INTROĲMUIDEN.NL

Zo kun je je

houtwerk in huis
schilderen
met verf op
waterbasis

Je huis schilderen doe je natuurlijk gewoon lekker zelf. Het is
een dankbare doe-het-zelf klus waarmee je je huis weer een
frisse nieuwe look geeft. Vroeger moest je wekenlang luchten om de chemische verflucht uit je huis te verdrijven (hallo,
hoofdpijn!). Met watergedragen (lak) verf heb je dat probleem
niet. Het is namelijk geurarm en veel beter voor je gezondheid
en voor het milieu.

- Het staat vocht makkelijker af, waardoor er minder houtrot ontstaat
- Het is even duur als alkydverf
De nadelen van verf op waterbasis
- Je moet sneller werken
- Je kunt minder makkelijk foutjes en druipers corrigeren
- Het heeft van nature wat minder glans dan alkydverf,
maar het verliest minder glans door de jaren heen

Waar kun je lakverf op waterbasis allemaal voor gebruiken?
Watergedragen verf is geschikt voor houtwerk, kunststof en metaal.
Je gebruikt deze variant vooral voor het schilderwerk binnenshuis.
Maar er bestaat ook een watergedagen hoogglanslak die toepasbaar
is voor buitenschilderwerk.

EN NU… AAN DE SLAG!
Stappenplan houtwerk schilderen met watergedragen verf
De werkwijze is eigenlijk bijna hetzelfde als je gewend bent bij schilderen met chemische (alkyd) verf.

Wat is eigenlijk het verschil tussen verf op waterbasis en alkydverf?
Verf op waterbasis wordt ook wel watergedragen verf genoemd. Deze verfsoort is water-verdunbaar en wordt gemaakt zonder chemische oplosmiddelen, in tegenstelling tot verf op alkydbasis. Verf op
waterbasis is geur arm en droogt sneller dan chemische verf. En qua
kwaliteit en prijs verschillen de twee niet veel van elkaar.
Kun je over alkydverf heen schilderen?
Ja, met verf op waterbasis over alkydverf heen schilderen kan wel.
Andersom weer niet. Als je eenmaal begint met watergedragen verf,
zal je altijd met dit soort moeten blijven schilderen. Maar dat is natuurlijk geen straf, want verf op waterbasis heeft enorm veel voordelen!
De voordelen van verf op waterbasis
- Het is heel kleurvast. Wit blijft dus altijd wit!
- Het droogt snel. Daardoor kun je snel werken en heb je minder
kans op ingedroogd stof
- Het is niet schadelijk voor je gezondheid
- Het is beter voor het milieu

Stap 1 Dek de vloer (en eventuele meubelstukken) goed af
Stap 2 Maak het houtwerk schoon met een goede (biologische!)
ontvetter
Stap 3 Indien nodig, vul gaten op met lakplamuur (deze hoeft niet
watergedragen te zijn)
Stap 4 Schuur het oude schilderwerk op met fijn schuurpapier
voor de beste hechting
Stap 5 Borstel het houtwerk af, zodat al het fijne stof verdwijnt.
Stap 6 Neem het houtwerk nogmaals af met een ontvetter, zodat
de verf straks optimaal hecht
Stap 7 Plak af wat je niet mee wilt schilderen met afplaktape,
zoals ramen en hang- en sluitwerk
Stap 8 Behandel het houtwerk met een geschikte primer (bij
chemische verf gebruikte je grondverf) en laat goed drogen
Stap 9 Schilder het houtwerk met de juiste techniek, zoals hierna
omschreven
Stap 10 Verwijder alle afplaktape, om ervoor te zorgen dat je later
het schilderwerk niet beschadigt en laat de verf goed drogen
Voor alle stappen geldt: doe het grondig. Hierdoor hecht de verf het
best en heb je het langst plezier van je schilderwerk.

Hier vind je tips én een
checklist over hoe je
deuren, kozijnen, meubels
en vloeren schildert met
watergedragen verf.

Welke techniek gebruik ik om te schilderen met verf op waterbasis?
Schilderen met watergedragen verf gaat net even anders dan schilderen met alkydverf. Het droogt namelijk veel sneller. Aan de ene
kant is dat handig, want het is sneller stof droog en je hebt veel minder kans op druipers. Maar het betekent ook dat je sneller moet werken. Je kunt achteraf namelijk niet meer zomaar corrigeren. Experts
adviseren om echt per deel te schilderen. Een raamkozijn bijvoorbeeld, zet je per stijl op met een kwast en schilder je direct daarna af
met een geschikte lakroller. Opzetten met een kwast kan wel, maar
je moet wel oppassen dat er geen strijkstrepen achterblijven. Enige
snelheid in je werk is dus vereist.
TIP: smeer je ramen van tevoren in met groene zeep. Dan hoef je
geen afplaktape te gebruiken en veeg je de verfresten zo van de ruit.
Checklist: dit heb je allemaal nodig als je gaat schilderen. Handig
om als boodschappenlijstje mee te nemen als je gaat shoppen bij de
bouwmarkt of de verfwinkel!
- afdekfolie of stucloper
- (biologisch afbreekbare) ontvetter of ammoniak
- fijn schuurpapier
- borstel of stoffer
- lakplamuur (indien nodig)
- 2 plamuurmesjes
- afplaktape
- primer op waterbasis
- verf op waterbasis
- voor watergedragen verf geschikte kwasten en lakrollers
- verfbakje en lakrollerhouder
- roerhoutje om de verf goed te roeren
Zo zie je maar, schilderen met verf op waterbasis is een heel goed
- of zelfs beter - alternatief voor de chemische variant. En schilderen is helemaal niet zo moeilijk. Heel veel succes! (Sandra van Koningshoven)

NAJAARSKNALLERS
KNALLERS
REDBRICK MOTION
WERKSCHOENEN
Alle Redbrick Motion modellen
10% KORTING.
Van 89,95 voor 80,95

SIKKENS RUBBOL
BL REZISTO

89,95

80,

95

Semi-Gloss/Satin/High Gloss.
1L van 70,10 voor 43,35

70,10

Incl. BTW

43,35
Incl. BTW

RELIUS R1 PRO

VERFPOINT POWER LATEX

Schrobvast en dekkend klasse 1. Hoogwaardige
kwaliteit, zeer populair onder de schilders.
12,5 liter wit van 201,41 voor 99,00
12,5 liter lichte kleur van 201,41 voor 99,95

Super dekkende, matte muurverf voor binnen.
10L wit 93,80 34,95
10L lichte kleur 93,80 39,95

201,41

99,00
Incl. BTW

93,80

34,95
Incl. BTW

Openingstijden showroom Maandag t/m vrijdag 06.30 t/m 17.00 uur - Zaterdag 09.00 - 13.00 uur

Lijnbaan 70 l 1969 NG Heemskerk l T. 0251 25 1376 l E. info@verfpoint.nl l www.verfpoint.nl

BESTAAT
80 JAAR!!!

WIE 80 IS
TRAKTEERT!!
EN DAAROM....

TEGEN INLEVERING BIJ RIGO VERFCENTRUM
CADEAUBON

CADEAUBON

CADEAUBON

1 liter EKODUR
Grondverf

1 liter SKYLT
Original

10 liter RIGOCRYL
Muurverf wit of tint uit wit

1 liter EKODUR
Aflak

1 liter SKYLT
Original

10 liter RIGOCRYL
Muurverf wit of tint uit wit

voor € 80,-

voor € 80,-

voor € 80,-

geldig van 6 t/m 13 oktober

geldig van 13 t/m 20 oktober

geldig van 20 t/m 27 oktober

+

(normaal € 97,-)

+

onzichtbare lak

onzichtbare lak

(normaal € 101,34)

+

(normaal € 130,-)

verfmakers, sinds 1938
IJmuiderstraatweg 6 - 9, 1971 LA IJmuiden I www.rigoverfcentrum.nl

IJmond en Zuid-Kennemerland als proeftuin voor

verduurzaming woningvoorraad
Helemaal happy in je duurzame huis. Dat is het doel van de stichting Happy Balance. De stichting
wil de bestaande woningvoorraad in Nederland sneller verduurzamen met een vernieuwende
integrale aanpak. Niet door het ‘stapelen’ van losse maatregelen, maar door steeds een ideale
mix te maken van groene energie, comfort, gezond leven en financiële oplossingen. Want het
resultaat is pas goed als alle ingrediënten met elkaar in balans zijn.

(Samenwerking Stichting Happy
Balance en stichting Huizenaanpak)

Jeroen Schutz, directeur Stichting Happy Balance, is enthousiast. “Je moet ervan uitgaan dat alle maatregelen die je in of aan de woning neemt ideaal op elkaar zijn afgestemd. Anders gaat het niet gebeuren,
die opschaling die we met elkaar proberen te bereiken.” De stichting is een open kennis- en innovatieplatform. Het gaat om duurzaamheid en energie, leef- en wooncomfort en de gezondheid van bewoners.
Nieuwe innovaties, het versnellen van bouwstromen en een integrale aanpak zijn de speerpunten van de
stichting en die zijn hard nodig voor de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.
Stimuleren van innovatie en werkgelegenheid
Op korte termijn moeten alle woningen van het aardgas af. Dat betekent een enorme opgave in de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland van ca 3.000 woningen per jaar vanaf 2020. De vraag neemt dus
in hoog tempo toe. “Daarvoor zijn technische innovaties nodig, het opleiden van bestaand personeel en
het aantrekken van nieuwe krachten ”, Zo meent Herman Schotman, projectleider van de Huizenaanpak.
IJmond en Zuid-Kennemerland als proeftuin voor verduurzaming woningvoorraad
Kunnen we de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland laten uitgroeien tot een van de proeftuinen in Nederland voor kennis, innovatie, valorisatie en toepassing op de gebieden verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, comfort van woningen, healthy aging en veiligheid in Nederland? Dat is de vraag die
de Huizenaanpak zich stelt en graag beantwoord ziet in een samenwerking met Happy Balance.
“Het gaat om kwaliteit en uniformiteit. Iedereen zit op zijn eigen eiland in de
energietransitie. Het is belangrijk dat je met elkaar in gesprek gaat en komt en een route
bepaalt.” Isabelle Sternheim, Directeur VvE Duurzaamheidsloket, aangesloten bij de
Huizenaanpak.
Innovatiekracht
Het VvE duurzaamheidsloket is aangesloten bij de Huizenaanpak De toegang tot de innovatiekracht van
Happy Balance, biedt adviseurs de kans om zich kundig te maken op het gebied van verduurzaming en
zo een ambassadeursrol in de energietransitie te verwerven.
Samenwerkingsovereenkomst
De samenwerking tussen stichting Happy Balance en de Huizenaanpak zal dan ook richten op het aangaan van de dialoog, het meekijken bij adviezen, training en opleiding. De samenwerking is gericht op
kwaliteit en uniformiteit en kennisdeling en verspreiding.
Meer informatie op www.huizenaanpak.nl

Met fotobehang zorg je voor een
persoonlijke touch
De mogelijkheden met fotobehang zijn eindeloos.
Jouw favoriete foto siert de muur van je slaapkamer, de woonkamer of de kinderkamer.
Die foto van je favoriete vakantiebestemming van je laatste vakantiebestemming of die superschattige
foto van je kids: fantastisch om aan je muur te hebben hangen. En het leuke van fotobehang is: je bestelt
het op maat. Zo past het dus altijd! Er zijn verschillende materialen mogelijk. Bijvoorbeeld vliesbehang of
zogenaamd designdoek.
Vliesbehang is stevig, scheurt niet snel en is eenvoudig
schoon te maken. Designdoek kan uit één stuk geprint
worden, dus je hebt geen naden! Bovendien is de
kleurechtheid erg hoog.

n fotobehang.

ke voorbeelden va

Hier een aantal leu

Heeft u er wel eens over
nagedacht om uw keuken
te laten renoveren of aan te
passen? Dit is voordeliger
dan het installeren van een
geheel nieuwe keuken!

BEN JIJ AL THUIS?

GRATIS INSPECTIE

Uw oude keuken
weer als nieuw!

Stijlgids vind je meer dan genoeg inspiratie om dit

Henk en Piet Hoekstra zijn gespecialiseerd in het renoveren en aanpassen
van alle merken keukens en het vervangen van inbouwapparatuur.
Om u kennis te laten maken met De Keukenvernieuwers Henk en Piet
Hoekstra bieden wij u een gratis inspectie voor uw keuken aan. Wij kijken
uw keuken van top tot teen na en voeren waar mogelijk kleine reparaties uit.
Op uw verzoek geven wij een duidelijke prijsindicatie voor de aanpassingen
die u eventueel aan uw keuken wenst.

najaar van jouw huis een persoonlijk thuis te maken.

Uiteraard kunt u ook voor een nieuwe keuken bij ons terecht.

De herfst is begonnen. Dit betekent dat het de
hoogste tijd is om ons interieur te vullen met een
mooie mix van rijke stoffen en warme kleuren.
In onze nieuwste editie van de Home Made By

Bel nu voor gratis advies en een gratis inspectie voor uw keuken!

Vraag onze GRATIS Stijlgids aan:
www.homemadeby-ree.nl/gratisstijlgids
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Wij zijn dealer van Atag, Pelgrim, Etna, Siemens en Bosch.

Henk en Piet Hoekstra T (0255) 52 76 66
of mail naar: piethoekstra@dekeukenvernieuwers.nl
Foto: Insulationsolutions
www.dekeukenvernieuwers.nl

Uw keuken als nieuw!
SPECIAL PAINTS

voor

Uw keuken functioneert nog prima maar
mist de uitstraling van weleer? Door bijv.
loslatende toplaag, kleur, schade e.d.
Dan is dit misschien de oplossing!

na

NU
SPECIALE
AANBIEDING
van 1695,-

voor 1450,Zolang de
voorraad strekt

Kijk op de website www.keukenspuiten.nl of bel 06 - 144 36 185

Haardenspecialist De Schouw
Lamoraalweg 69 | 1934 CC Egmond a/d Hoef | Industrieterrein ‘ De Weidjes’
Telefoon 072- 506 41 33 | www.deschouwhaarden.nl
openingstijden: di. t/m vr. 10.00 tot 17.00 en za. 10.00 tot 16.00 uur

Schouwen – Haarden - Kachels
Haardenspecialist De Schouw

Deze foto is aangeschaft op iStockphoto.com. Info over de licentie: www.istockphoto.com/nl/help/licenses.

Lamoraalweg 69 | 1934 CC Egmond a/d Hoef
Industrieterrein ‘ DeWeidjes’
Telefoon 072- 506 41 33 | www.deschouwhaarden.nl

Je huis verbouwen of verhuizen:
wat is de beste keus?

Veel mensen kennen het tv-programma wel waarin
mensen de keus krijgen tussen verbouwen of verhuizen.

In het programma zijn man en vrouw het niet met
elkaar eens: de een wil verbouwen, de ander gaat
liever verhuizen. Vervolgens gaan ze proefwonen
in een andere woning, terwijl hun eigen huis verbouwd wordt. Bij terugkomst moeten ze beslissen: in het verbouwde huis blijven, of toch verhuizen? In dit geval hebben de partners hulp gehad
bij het kiezen van een geschikte koopwoning én
professionele hulp bij het verbouwen van de woning. Maar wat is voor ‘gewone’ mensen de beste keus, als ze alles zelf moeten doen en beslissen? Kortom: wil jij je huis verbouwen, of ga je liever verhuizen?
Je huis verbouwen…
Bij het verbouwen van je huis gaat het vooral om waardevermeerdering. Je kunt enorme bedragen uitgeven
aan allerlei verbouwingen, maar als die niet zorgen voor
waardevermeerdering levert dat uiteindelijk financiële
problemen op. Globaal gezien zijn de meest voordelige verbouwingen degene die extra ruimte opleveren of
waarbij de sanitaire voorzieningen worden opgeknapt.
Zo is het bouwen van een dakkapel vaak een goede
keus, omdat dit best wat extra ruimte kan creëren op
de bovenverdieping. Bovendien hoeft de bouw van een
dakkapel helemaal niet zo duur te zijn. Doe altijd even
een check of een verbouwing niet teveel kost ten opzichte van de waardevermeerdering van de woning.

verbouwing te duur zou worden. Heb je bijvoorbeeld
echt veel te weinig ruimte in je huidige woning, dan
zit er soms weinig anders op dan verhuizen. En zeker
als je weg wilt vanwege de ruimte in de tuin of vanwege de omgeving waar je woont, heb je weinig keus. Op
VerhuizenInfo.nl vind je allerlei informatie over verhuizen, waar je allemaal aan moet denken en hoe duur
dat eigenlijk is.
Soms is verhuizen de beste keus, maar soms kan een
verbouwing je problemen oplossen en kun je lekker in
hetzelfde huis blijven wonen. Dit hangt helemaal af van
jouw situatie, wensen en financiële ruimte. Het is een
handige regel om eerst te kijken naar de mogelijkheden voor een verbouwing voordat je gaat kijken of je
moet verhuizen. Een verbouwing is in veel
gevallen voordeliger, maar kan soms
je problemen niet oplossen.
Wil je sowieso al binnen een
aantal Je huis verbouwen
of verhuizen? Jij bent zelf
de enige die echt zeker weet
wat de beste keus is.

…of verhuizen?
Mocht je denken dat verhuizen goedkoper is dan verbouwen, dan zit je er meestal naast. Er komen
heel wat extra kosten kijken bij een verhuizing, zoals een tijdje dubbele woonlasten, aanpassingen in het nieuwe
huis, het inhuren van een verhuizer en het kopen van nieuwe meubels. Toch kan
verhuizen de beste keus
zijn, als je je huis niet kunt
verbouwen of als een

Climate Reality Project
(Al Gore)

Afgelopen zomer was er voor het eerst in 5 jaar weer een training van het Climate Reality Project in Europa. De driedaagse training werd gehouden in Berlijn met 700 internationale deelnemers, waaronder Andries Tieleman uit Haarlem. Andries is actief lid en
secretaris van de buurtcoöperatie Duurzaam Garenkokerskwartier, één van de project
teams van de Huizenaanpak. Daarnaast is hij bestuurder van “Zon op Garenkokerskwartier”, het eerste collectieve zonnedak van Noord-Holland op het Seinwezen.
Het Climate Reality Project is opgericht door voormalig Vice President Al Gore, na het uitkomen
van zijn film An Inconvenient Truth. Er worden mensen opgeleid om de urgentie van klimaatverandering te delen en tot actie over te gaan, inmiddels zijn dit er al 15.000 wereldwijd. Klimaatverandering; wat is het nu precies, welke gevolgen en gevaren zijn er en wat zijn de positieve ontwikkelingen? De boodschap is hoopgevend en roept mensen op zelf in actie te komen tegen klimaatverandering. Voor meer informatie zie https://www.climaterealityproject.org
Het buurtonderhoudsplan
Andries geeft hier o.a. concreet invulling aan door zijn inzet bij de buurtcooperatie Duurzaam Garenkokerskwartier in Haarlem. De Huizenaanpak en de buurtcoöperatie hebben de handen ineen
geslagen om onderhoud en verduurzaming met de buurt aan te pakken. Het buurtonderhoudsplan bestaat uit een online vragenlijst en daaruit ‘rolt’ een meerjarenplan voor jouw huis, gebaseerd op vergelijkbare woningen in de buurt. Het is een op maat gemaakt advies. De basis voor
een substantiële verduurzaming van je woning.
Waarom zou je meedoen?
Met het buurtonderhoudsplan krijg je inzichtelijk welk onderhoud je voor de komende jaren aan
je woning hebt, wat dat globaal kost en hoe je aan lokale bedrijven komt die deze klussen voor
je doen. Zo sla je als eigenaar een dubbele slag: je haalt meer rendement uit de investering in je
woning en jij hebt een comfortabeler huis. Voor meer informatie: https://huizenaanpak.nl/buurtonderhoudsplan/
Woon je elders in de regio IJmond of Zuid Kennemerland en wil je graag aan de slag met energiebesparende maatregelen. Neem dan contact op met de Huizenaanpak; 085-2220420 /info@
huizenaanpak.nl voor een afspraak met één van onze adviseurs.

Foto’s Andries Tieleman

Verschillende soorten raamdecoratie:

wat past in jouw woonkamer?

Er is zoveel mogelijk in je interieur! Zo kun je spelen met kleuren, accessoires, meubels of raamdecoratie.
plaatst wordt. Dit heeft als voordeel dat er meer privacy is, maar het kan tevens dienen als decoratie. Bijvoorbeeld een fijn geweven transparant rolgordijn in
een witte kleur is een mooie oplossing.
Houten of aluminium jaloezieën
Wat we verder zien is dat jaloezieën steeds meer aan
populariteit winnen, eigenlijk in alle type interieurs.
Het voordeel is dat ze verkrijgbaar zijn in vele kleuren
en lamelbreedtes. De keuze voor het materiaal (hout
of aluminium), hangt af van de stijl van je interieur.
Heb je veel natuurlijke elementen in je interieur? Dan
passen houten jaloezieën het beste. Bij een strakke en
minimalistische look staat aluminium het beste. (Guido van Loon)

Zeker de laatste, raamdecoratie, is een sfeerbepalende factor voor je interieur. Zo kun je eindeloos variëren met materialen, kleuren en ophangsystemen. Ga
altijd goed na, wat past het beste in jouw interieur?
En wat wil je?
Warme sfeer
Ga je voor een warme sfeer in je woonkamer? Dan zijn
plooigordijnen of vouwgordijnen een goede optie.
Hierbij is het materiaal meestal wat grover en geven
de gordijnen een wat ondoorzichtige, massieve uitstraling. Bovendien voorkomen ze inkijk en verkleuring door direct zonlicht. Voordeel is bovendien dat je
kunt kiezen voor koele kleuren als wit, zwart, grijs of
bruin.
Lichtinval en toch privacy
Kies je voor rolgordijnen dan kun je de stijl laten aansluiten bij de rest van het moderne interieur. Je ziet
vaak dat dit in combinatie met overgordijnen ge-

Ruim 85 jaar uw
ZONWERING specialist!
MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

Aantrekkelijke winterkorting op het renoveren
van markiezen, nieuwe markiezen en rolluiken
•
•
•
•

Markiezen
Knikarmschermen
Rolluiken
Binnenzonwering

sinds 1933

•
•
•
•

Uitvalschermen
Screens
Terrasoverkappingen
Horren

Markiezenfabriek
Noord-Holland

www.markiezenfabriek.nl
Beijneslaan 51 - Beverwijk - 0251-226047
Wij leveren aan Particulieren, Bedrijven en Instellingen

DEBED,BEDWETERS
FLOOR EN MORE
LEGAANBIEDING:
LAMINAAT OF PVC INCLUSIEF
ONDERVLOER EN PLINTEN
van 34,95 voor

NAPOLI
•
•
•
•
Leverbaar in 80x200, 90x200, 160x200 en 180x200
en in lengtemaat 210 en 220.

Afmeting 160x200, van 1499,-

24,95 per m

2

Compleet met leggen van het laminaat!
WIJ HEBBEN DE VOLGENDE MERKEN:
Nú

1095,Interieurkasten – schuifwandkasten – inloopkasten
SCHU IFWAN DK ASTEN
OP MA AT GE MA AKT,
OOK MET
KL AS SIE KE DE UR EN!

TEGEN INLEVRING VAN
DE ADVERTENTIE, GR ATIS
DEKBED BIJ BESTELLING VAN
DIT LEDIKANT)

INCLUSIEF ELEKTRISCH
VERSTELBARE
BODEM EN MATR AS

EDEN
•

Ledikant is tevens leverbaar in 140x200, 160x200 en 180x200
en tevens in lengtemaat 210 of 220.

Afmeting 120x200, van 1999,-

Voor

1499,-

TEG EN INLEVER ING VAN
DEZE ADVE RTENTIE, 300,00
KORTING OP ELKE 3 DE UR S
SCHU IFWAN DK AST!

wij maken voor u een offerte op maat
•
•
•

• wij leveren tegen zeer scherpe tarieven
• wij maken onder het genot van een
kopje koffie graag een sluitende offerte

•

De Bedweters Den Helder
•

DE BEDWETERS VELSEN
UW TEMPUR DEALER

De Bedweters Alkmaar
•
De Bedweters Velsen-Noord Maandag en woensdag gesloten.
•

P

Kijk voor meer aanbiedingen op www.debedweters.nl
Prijs-modelwijzigingen en zetfouten voorbehouden, aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

