
Voorwoord
Beste lezer,

Hetzelfde kantoor maar in een nieuw jasje
Het is nu negen jaar geleden dat wij gestart zijn met ons makelaarskantoor. 
We zijn sindsdien uitgegroeid tot een bekend en actief makelaarskantoor in 
de gemeente de Fryske Marren. In die negen jaar tijd is er veel veranderd 
en zijn we van ín de crisis eindelijk weer úit de crisis, de woningmarkt bloeit 
weer als vanouds. Voor velen misschien tijd om achterover te leunen maar 
voor ons tijd om onszelf te evalueren en wederom te vernieuwen om ons te 
onderscheiden.

En dat is gelukt! 
Wij zijn in zee gegaan met Mediabureau Skeps uit Heerenveen. Zij hebben 
voor ons een complete nieuwe huisstijl en website gemaakt met frisse en 
heldere kleuren. De website is voorzien van de modernste technieken, is erg 
gebruiksvriendelijk, heeft razendsnelle laadtijden en past zich automatisch 
aan het apparaat wat u gebruikt. Dus altijd een mooi overzichtelijk geheel of 
u nu zit te kijken op een computer, mobiele telefoon of tablet. Daarnaast zit 
de website nog boordevol met techniek zodat we nog beter te vinden zijn op 
het internet. Ook is onze woningkrant aangepast aan de nieuwe stijl, waar-
van hier het resultaat. Binnenkort zullen onze blauwe te koop borden, die je 
overal tegenkomt in de Fryske Marren, omgewisseld worden voor de nieuwe 
borden met een mooie blauwe en frisse groene kleur. Deze zullen nog meer 
opvallen omdat er ook gebruikt wordt gemaakt van speciale reflecterende 
verf zodat de borden ook in het donker goed te zien zijn. En om ons nog 
meer op te onderscheiden en op te vallen worden de bovenbordjes nog 
voorzien van verschillende teksten.

Wa Oars
Onze nieuwe slogan is er één met een knipoog en een serieuze ondertoon. 
Afgelopen jaren hebben we vele tevreden klanten gehad, waardoor we weer 
nieuwe klanten krijgen. Wij zetten ons elke keer dan ook weer 100% in om 
van elke klant een tevreden klant te maken, want dat is het visitekaartje van 
ons bedrijf. Voor ons vanzelfsprekend en we hopen dat elke nieuwe klant na 
afloop met dezelfde vanzelfsprekendheid roept: Makelaardij Bijstra, Wa Oars. 
(‘wa oars’ is Fries voor ‘wie anders’) 

Reviews
Om te meten en om te laten zien hoe onze klanten over ons denken hebben 
wij ook besloten om met klantbeoordelingen te werken. Wij hebben ervoor 
gekozen om dit niet onder te brengen 
bij de makelaarsbeoordelingen van 
Funda maar een bedrijf wat dit volledig 
onafhankelijk doet. Hierdoor hebben 
wij geen invloed op de beoordeling 
en kunnen wij er niet voor kiezen om 
sommige ervaringen wel of niet te 
plaatsen. Transparant en eerlijk dus. 
Het bedrijf wat de zogenaamde re-
views voor ons verzorgt is de Feedback 
Company en zijn te lezen op onze 
website.
Tot slot wensen wij u weer veel lees-
plezier en misschien tot binnenkort.
Een zonnige groet van uw makelaar,

Sjoerd Bijstra
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Sintjohannesga
Hoge Dijk 98 e 299.000 k.k.

760 m2 4 2008

Prachtige vergezichten, veel ruimte en heel veel licht zijn de kenmerken van 
deze vrijstaande woning met garage. De woning is nieuw opgebouwd in 2008 
waarbij het achterste gedeelte is blijven staan. Op de begane grond is een 
grote slaapkamer met aansluitend een badkamer, dus prima geschikt voor 
levensloopbestendig wonen. Op de eerste verdieping zijn nog 3 slaapkamers 
en op de tweede verdieping is het ook nog mogelijk een extra slaapkamer te 
realiseren. Heerlijk genietend vanaf de bank hebt u prachtig vrij uitzicht over 
een natuurgebied met wandelpaden, geweldig voor liefhebbers van wan-
delen of de natuur. De woning is landelijk gelegen op 10 autominuten van 
Heerenveen en de A7. Kom eens kijken of dit uw nieuwe thuis kan worden.

Begane grond: Entree, hal, meterkast, toilet, trapopgang, woonkeuken met 
rechte keukenopstelling en diverse inbouwapparatuur zoals; koelkast, com-
bimagnetron, keramische kookplaat, afzuigkap en vaatwasser, schuifpui naar 
tuin en terras, en-suite deuren naar woonkamer, badkamer met douche, 
wastafel en tweede toilet, extra ruimte welke geschikt is als kantoor of slaap-
kamer, bijkeuken.
Eerste verdieping: Overloop, 3 slaapkamers, extra kamer waar mogelijkheid 
is om een tweede badkamer te creëren, vaste trap naar tweede verdieping.
Tweede verdieping: Ruime zolder.
Algemeen: De woning is goed geïsoleerd en wordt verwarmd d.m.v. centrale 
verwarming en vloerverwarming, de combiketel is van 2015. De woning heeft 
een definitief energielabel A. De garage van 9,5x3,5 m. is aangebouwd en 
overkapt en heeft veel ruimte.

Woning uitgelicht
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Een aandeel in elkaar

rabobank.nl/hypotheek

De Rabo BasisHypotheek is een hypotheek met solide basisvoorwaarden en een

lagere rente. De Rabo Hypotheek met Plusvoorwaarden biedt meer flexibiliteit.

Welke hypotheek past bij u? Vraag meer informatie via (0515) 43 70 00.

De Rabo Basishypotheek

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland

Voordelig met
een stevig
fundament

Rabo Basis
Hypotheek

Bakhuizen
Skuniadyk 25 e 150.000 k.k.

159 m2 4 1973

Financieel nieuws
Kies de hypotheek die bij uw past
De meeste mensen sluiten hooguit een paar keer in hun leven een hypotheek af. Het is dan ook belangrijk 
dat u zich goed voelt bij uw hypotheek en dat deze past bij uw persoonlijke situatie. En dat niet alleen, ook 
de keus voor uw hypotheekverstrekker is een keus voor de lange termijn. 

Passende oplossing
Neem de tijd om u te oriënteren en kijk verder dan alleen de hypotheekrente. Welke hypotheek het beste 
bij u past is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden. Soms is niet alleen de hypo-
theek zelf belangrijk, maar ook hoe snel er een getekende offerte op tafel ligt. Er zijn hypotheekverstrekkers 
die hypotheken met rentekorting aanbieden voor duurzame woningen. Interessant als u uw oog heeft laten 
vallen op een duurzame nieuwbouwwoning met een Groenverklaring. 

Voorwaarden
Naast alle mogelijkheden van de hypotheek zelf, zijn er ook verschillen in de hypotheekvoorwaarden. Laat 
u niet verrassen door de voorwaarden en neem ze mee in uw keuze voor een hypotheek en hypotheekver-
strekker. Hoe lang is uw offerte geldig, mag u vervroegd aflossen en mag u uw hypotheek meeverhuizen? 
Als u weet dat u geen gebruik gaat maken van bepaalde voorwaarden kan het interessant zijn om te kijken 
naar een hypotheek met solide basisvoorwaarden. Bij sommige hypotheekverstrekkers ontvangt u dan een 
korting op uw hypotheekrente.

Hypotheekadvies op maat
Omdat iedere situatie anders is, gaat een advi-
seur bij het hypotheekadvies echt de diepte in. 
Er wordt gekeken naar uw huidige situatie en 
eventuele veranderingen en wensen voor de 
toekomst. Zodat uw hypotheek bij u past, nu en 
in de toekomst.

Bakhuizen
A. Rampionstrjitte 35 e 120.000 k.k.

245 m2 3 1968

Verkocht onder 
voorbehoud
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Hendrik van der Zee
06 23 07 73 47

Raymond Bos
06 23 58 65 30
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Bakhuizen
Hollewei 5 e 89.000 k.k.

170 m2 3 1956

Balk
Jelle Wissesstrjitte 10 e 142.000 k.k.

147 m2 4 1973

Bakhuizen
St. Odulphusstraat 23 e 289.500 k.k.

788 m2 3 1920

Balk
De Timpe 10 e 155.000 k.k.

205 m2 2 1976

In prijs
verlaagd

Balk
Minne Jeltesstrjitte 3 e 165.000 k.k.

154 m2 4 1973

Verkocht onder 
voorbehoud

Echtenerburg
De Splitting 6 e 129.500 k.k.

161 m2 4 1971

Elahuizen
Buorren 67 e 165.000 k.k.

385 m2 2 1900

Elahuizen
Buorren 42 e 261.000 k.k.

905 m2 5 1987

Balk
Jochem de Ruiterstrjitte 4 e 269.000 k.k.

282 m2 6 1993

Verkocht onder 
voorbehoud

Balk
Wyckelerdyk 44a e 385.000 k.k.

1505 m2 5 1970

Balk
Erasmusstraat 9 e 179.500 k.k

386 m2 4 1963

Balk
Rosenbergstrjitte 9 e 275.000 k.k.

450 m2 4 1996

Verkocht

3
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Elahuizen
Wâldwei 2 e 225.000 k.k.

1950 m2 2 1956

Verkocht onder
voorbehoud

Harich
Westerein 3 e 639.000 k.k.

8320 m2 5 1984

Harlingen
Groen van Prinsererstraat 81 e 139.500 k.k.

167 m2 3 1963

Hemelum
t Leantsje 14 e 135.000 k.k.

198 m2 3 1984

Idskenhuizen
Bramerstraat 65 e 172.000 k.k.

225 m2 4 1900

Idskenhuizen
Dwarsryd 18 e 199.000 k.k.

341 m2 3 1995

Heerenveen
Burg. Falkenaweg 123 e 279.000 k.k.

521 m2 3 1910

Verkocht

Hemelum
Yde B. Yntemastrjitte 2 e 239.000 k.k.

419 m2 3 1950

Makelaardij Bijstra  Wa oars 
Wel over ons gehoord maar weet je niet wie wij zijn?
Makelaardij Bijstra is gestart in 2008 toen de woningmarkt op zijn dieptepunt was en veel makelaars de 
handdoek in de ring gooiden. Dat maakt ons direct onderscheidend en ondernemend, maar dat is natuur-
lijk niet genoeg. Op een creatieve manier en met de mouwen opgestroopt hebben we de woningmarkt in 
de gemeente De Fryske Marren veroverd. Dit heeft zeker zijn vruchten afgeworpen want ondertussen kom 
je onze makelaarsborden overal tegen. Zoek je ook een makelaar die hard voor je aan het werk gaat en cre-
atief is? Een makelaar die met beide benen op de grond staat en goed bereikbaar is voor jou en je kopers, 
lees dan verder of bel ons vrijblijvend. Ons kantoor is centraal gelegen in de Frykse Marren en gevestigd in 
het voorhuis van een prachtige boerderij midden in Tjerkgaast.

Even voorstellen

Sjoerd Bijstra
Hallo, ik ben de gecertificeerde makelaar en taxateur van ons kantoor. Ik ben in de make-
laardij gestapt nadat ik 16 jaar bij justitie heb gewerkt. Ik vind het een prachtig vak want het 
is echt mensenwerk en dat is het allerleukste van dit beroep. De meesten mag ik ook nog 
eens blij maken door hun huis te verkopen of een prachtige woning voor ze aan te kopen, 
dat geeft elke keer weer energie. Alle klantencontacten en bezichtigingen doe ik zelf dus 
korte lijnen en geen verassingen. Wil je ook eens kennismaken, bel of mail gerust want ik 
kom graag bij je langs voor een persoonlijk en vrijblijvend gesprek.

Janneke van Akker  
Hoi, mij krijg je aan de telefoon als je belt, vragen hebt of een afspraak wilt maken. Ik ben in 
de makelaardij beland nadat ik jarenlang in de financiële sector heb gewerkt. Ik ben vanaf 
de opstartfase al betrokken bij het kantoor, ben erg creatief en sta vooraan als er iets 
bedacht moet voor een actie of nieuwe woning. Ik werk inmiddels fulltime op kantoor en 
ben het eerste aanspreekpunt, beheer de agenda en verzorg alle administratieve zaken. 
En kom je voor een afspraak op kantoor dan zorg ik dat de koffie klaar staat. Oan’t sjen.

Sjoerd en Janneke zijn beide geboren en getogen Friezen dus ‘praat mar Frysk’.
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Idskenhuizen
It Boerein 2 e 339.000 k.k.

539 m2 3 2005

Nijemirdum
Wissebuurt 2 e 209.000 k.k.

560 m2 4 1961

verkocht onder 
voorbehoud

Oudemirdum
De Flechtreed 43 e 355.000 k.k.

692 m2 4 2000

Sintjohannesga
Streek 93 e 275.000 k.k.

890 m2 3 1982

Sint Nicolaasga
De Buffer 17 e 229.000 k.k.

302 m2 4 1997

Verkocht

Sint Nicolaasga
De Rijlst 40 e 419.000 k.k.

2016 m2 5 1925

Verkocht

Scharsterbrug
Hollandiastraat 114 e 129.500 k.k.

129 m2 3 1915

Verkocht

Sintjohannesga
Hoge Dijk 98 e 299.000 k.k.

760 m2 4 2008

5

Joure
Oer de Feart 36 e 289.000 k.k.

280 m2 4 2002

verkocht onder 
voorbehoud

Langweer
Swannestrjitte 14 e 147.500 k.k.

194 m2 3 1981

Oosterzee
Herenweg 95 e 598.000 k.k.

4425 m2 4 2005

Oudemirdum
Beukenlaan 13 e 569.000 k.k.

6030 m2 4 1925
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Wij bedenken huizen, bedrijfspanden 
en stallen rondom mensen, omdat iedereen 
op zijn of haar eigen manier leeft en werkt. 

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

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

 JOUW DROOMHUIS
 (ver)bouw je samen met ons

 Bouwkundig Bureau 
 Haverkamp

www.bbhaverkamp.nl

OOG VOOR
PERSPECTIEF

 

�

�

�

�

�

�

�

�

Vensterbanken
Gevelbekleding
Zonwering
Vliegenhorren

Dakkapellen
Dakgoten
Windveren
Kozijnen

Tjonger Kozijn
Sint Nicolaasga 
Wolvega
Douwe Simon Altena 06-10925856

 Johan Moes 06-51252036 

info@tjongerkozijn.nl - www.tjongerkozijn.nl

Tjonger Kozijn

Sint Nicolaasga
Dobbeleane 18 e 239.000 k.k.

408 m2 4 1993

verkocht onder 
voorbehoud

Sint Nicolaasga
De Stamme 4 e 209.000 k.k.

222 m2 4 1979

Verkocht

Bedrijf in beeld
Bouwkundig Bureau Haverkamp
In ons karakteristieke pand aan de Tsjûkemar-
wei in Sint Nicolaasga werken wij met meerdere 
generaties ‘bouwers’ onder één dak. Niet dat 
we zelf de heipalen in de grond stampen, beton storten of muren metselen. Wat we wél doen is mensen 
helpen hun woonwensen te verwezenlijken en hun bouwdromen te realiseren. Voor toekomstbestendig 
wonen en werken. Dat doen wij met ons scherpe oog voor perspectief.

Woning gekocht en verbouwen?
Of je nu een aanbouw wil realiseren, of je nieuwe woning compleet wilt verbouwen tot jouw droomhuis, 
verbouwen is een impactvolle aangelegenheid. Het dwingt je doordachte keuzes te maken op een onbe-
kend terrein. Want de keuzes die je nú maakt, bepalen of je nog jarenlang met veel plezier gaat wonen in je 
nieuwe huis.

Ontwerpen vanuit het hart
Wij begeleiden (ver)bouwplannen van het begin tot eind. Het begint bij ons altijd met een persoonlijk 
gesprek waarin we al jullie wensen en ideeën bespreken. Daarna maken we een schets met de indeling van 
jullie droomhuis. Want de manier hoe jullie leven bepaalt hoe wij de ruimtes intekenen. Om het ontwerp af 
te ronden maken we een 3D ontwerp van de buitenkant, en desgewenst de binnenkant. Op die manier kun 
jij gedegen keuzes maken over zaken waarvan je nog jarenlang plezier hebt.

Bouwen vanuit meerdere perspectieven
Als het ontwerp klaar is maken we er een kostenindicatie bij. Het ultieme middel om met een hypotheek-
verstrekker te bespreken, en zo kom je later niet voor onaangename verrassingen te staan. Daarbij kunnen 
we (indien nodig) de vergunningen verzorgen en je helpen om een timmerman of aannemer te selecteren. 
Voor de zelfbouwers onder ons, we kunnen de tekeningen waar nodig verder uitwerken tot werktekeningen 
en de inkoop van bouwmaterialen begeleiden. Zo heb je tijdens de hele verbouwing een onafhankelijke 
bouwpartner aan je zijde waar je met al je vragen terecht kan. Een vertrouwd gevoel!

Vriendelijke groet, Jacob Haverkamp
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Sint Nicolaasga
Gaastweg 48 e 215.000 k.k.

344 m2 3 1910

Verkocht

Sint Nicolaasga
Kerkstraat 7 e 435.000 k.k.

441 m2 5 1908

Sint Nicolaasga
It Sein 45 e 485.000 k.k.

803 m2 4 2000

Verkocht

Sint Nicolaasga
It Blêd 2 e 199.000 k.k.

272 m2 4 1983

Verkocht

Sint Nicolaasga
Kempenaerlaan 31 e 199.000 k.k.

336 m2 4 1971

Verkocht

Sint Nicolaasga
Schoolstraat 4 e 259.000 k.k.

220 m2 4 1920

Sint Nicolaasga
Sietze Hepkemalaan 3 e 375.000 k.k.

641 m2 4 1997

Verkocht

Sint Nicolaasga
Heemstrastraat 35 e 185.000 k.k.

448 m2 2 1961

Verkocht

Verkoper aan het woord
Naam:   Fam. Van Os
Woonplaats:  De Buffer 17 Sint Nicolaasga

Wij hebben onze woning in februari te koop aangeboden doordat we door toekomstplannen een andere 
woning hebben gezien dat net te koop stond. In ons huidige huis dat we hebben verkocht hebben we bijna 
9 jaar gewoond. 
In februari kwam er een huis te koop wat ons erg aansprak, een afspraak gemaakt voor een bezichtiging en 
we waren meteen erg enthousiast. Tijdens de bezichtiging hebben we met Sjoerd Bijstra de mogelijkheden 
doorgenomen voor een 
eventuele koop. Een aantal 
dagen daarna kwam ons 
eigen huis in de verkoop bij 
Makelaardij Bijstra. Doordat 
ons huis in juli/augustus 
vorig jaar is voorzien van 
een nieuwe vloer, keuken 
en dakkapel gingen we 
ervan uit dat het ook snel 
verkocht zou worden. In 
de eerste week van de 
verkoop is was er direct al 
een bezichtiging  en een 
paar dagen later was het 
verkocht! 
Wij hebben een bod gedaan op het nieuwe huis waarmee de verkopers akkoord gingen. Al met al ging het 
allemaal supersnel en was de service ook perfect! 
8 augustus krijgen we de sleutel van onze nieuwe woning en hopen binnen 2 weken klaar te zijn met het 
vernieuwen van de badkamer, schilderen van de hele woning en het plaatsen van een nieuwe vloer op de 
bovenverdieping. We kijken er erg naar uit om straks in ons nieuwe huis te gaan wonen wat echt ons thuis 
wordt.

7
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Nieuws vande notaris
Einde wettelijke gemeenschap van goederen

Situatie nu
Al sinds 1838 trouwen echtgenoten in Nederland in gemeenschap van goederen 
als zij geen huwelijkse voorwaarden maken. 
Gemeenschap van goederen houdt - kort gezegd - in dat alle bezittingen geza-
menlijke bezittingen zijn en alle schulden gezamenlijke schulden zijn. 

Verandering op til
Vanaf 1 januari 2018 zal het nodige veranderen.
Redenen voor de verandering zijn vooral dat de samenleving is veranderd. Een 
deel van de jongere generatie vindt het idee van gemeenschap van goederen 
niet meer van deze tijd. Ook vinden veel echtscheidingen plaats, waardoor 
naderhand - bij aangaan van een nieuwe relatie - zogenaamde samengestel-
de gezinnen ontstaan (waarbij kinderen van partners en kinderen uit eerdere 
relaties samenleven). Ook speelt mee dat Nederland met het systeem van de 
gemeenschap van goederen internationaal een buitenbeentje is en door interna-
tionalisering van de samenleving wordt aansluiting met buitenlandse systemen 
belangrijker. 

Situatie straks
De ‘automatische’ gemeenschap van goederen wordt vervangen door een ‘au-
tomatische’ beperkte gemeenschap van goederen: alléén vermogen dat tijdens 
het huwelijk wordt opgebouwd wordt gemeenschappelijk. Giften en erfenissen 
blijven buiten de beperkte gemeenschap en een echtgenoot wordt niet meer 
aansprakelijk voor schulden die de andere echtgenoot voor het huwelijk al had. 

Administratie, conflicten en emoties
Tijdens een huwelijk hebben echtgenoten straks drie verschillende vermogens: 
ieders privévermogen van vóór het huwelijk en het vermogen dat tijdens het hu-
welijk ontstaat. Aan het einde van het huwelijk - het maakt niet uit of het eindigt 

+ Ruime ervaring

+ Altijd goedkoper

+ De juiste controle

+ Eerlijk & transparant

Bob Keukenbouwer
Transportwei 3, 8501 ZR  Joure • T 0513 - 410 919

info@bobkeukenbouwer.nl

www.bobkeukenbouwer.nl
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door echtscheiding of overlijden - moet een echtgenoot kunnen aantonen dat 
iets privé is. Dat betekent dus dat een goede administratie moet worden bijge-
houden. Kan een echtgenoot het niet bewijzen, dan wordt het tot de beperkte 
gemeenschap gerekend en moet het 50/50 worden gedeeld. Dat zal tot conflic-
ten en de nodige emoties leiden. Een goed begin zou kunnen zijn om voor het 
huwelijk bij de notaris in een akte vast te leggen wat ieder van beide aanstaande 
echtgenoten bezit en welke schulden er zijn. Dit kan een hoop problemen voor-
komen.

Eigen keuze
Uiteraard kan bij huwelijkse voorwaarden van deze nieuwe wetgeving worden 
afgeweken. Er kunnen - net als nu - ‘eigen’ huwelijkse voorwaarden worden 
gemaakt. Zelfs kan gekozen worden voor de traditionele gemeenschap van 
goederen zoals we die nu nog kennen. Ook kan worden besloten om giften en 
erfenissen wel samen te delen.

Noot:
Uitsluitend omwille van de leesbaarheid is hier geschreven over huwelijk en echtge-
noten. Dit geldt echter precies zo voor geregistreerd partnerschap en geregistreerd 
partners. 

mr. N.W. Beijaard,
notaris te Sint Nicolaasga
(Hoekstra & Partners Notarissen Sint Nicolaasga)
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Sint Nicolaasga
Schwartzenbergstraat 20 e 205.000 k.k.

333 m2 4 1971

Sloten
Menno van Coehoornstr. 28 e 210.000 k.k.

263 m2 5 1997

Sloten
Burg. G.H. Mulierstraat 10 e 129.000 k.k.

145 m2 3 1960

Verkocht

Sloten
Burg. G.H. Mulierstraat 14 e 125.000 k.k.

132 m2 3 160

Sloten
Dubbelstraat 209 e 229.000 k.k.

360 m2 4 1906

Tjerkgaast
Trochreed 4 e 235.000 k.k.

487 m2 4 1979

Tjerkgaast
Gaestdyk 45 e 275.000 k.k.

821 m2 5 1930

In prijs
verlaagd

Warns
t Noard 22/26 e 225.000 k.k.

481 m2 6 1929

verkocht onder 
voorbehoud

Sloten
Voorstreek 110 e 295.000 k.k.

197 m2 6 1750

Sneek
Worp Tjaardastraat 47 e 150.000 k.k.

168 m2 3 1963

Verkocht

Sloten
Menno van Coehoornstr. 3 e 259.000 k.k.

425 m2 3 1997

Verkocht

Tjerkgaast
Trochreed 6 e 219.000 k.k.

254 m2 5 1991
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Wijckel
Dokter Hattinkstrjitte 3 e 289.000 k.k.

428 m2 4 1994

In prijs
verlaagd

Woudsend
De Kolk 7 e 360.000 k.k.

524 m2 4 2007

Woudsend
Wellewei 1 e 579.000 k.k.

473 m2 4 2004

10

Balk
Eigen Haard 40A e 219.000 k.k.

549 m2 volledig 2008

BEDRIJVEN

Elahuizen
Buorren 8 e 85.000 k.k.

1226 m2
dak
spouw
beglazing

1985
1992

BEDRIJVEN

Joure
Janesloot 4a e 195.000 k.k.

635 m2 volledig 2005

BEDRIJVEN
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Balk
Tsjamkedykje 6 nr. 18 e 260.000 k.k.

490 m2 2 2007

RECREATIE

Sondel
Beuckenswijkstraat 28-6 e 215.000 k.k.

462 m2 5 2005

RECREATIE

Sondel
Beuckenswijkstraat 28-17 e 169.000 k.k.

460 m2 2 2005

RECREATIE

Sondel
Beuckenswijkstraat 28-35 e 190.000 k.k.

455 m2 3 2005

RECREATIE

Sondel
Beuckenswijkstraat 28-30 e 200.000 k.k.

571 m2 3 2005

RECREATIE

Nieuws uit de woningmarkt
Koop zonder voorbehoud financiering 
Doordat de woningmarkt aantrekt en hier en daar krapte ontstaat op de woningmarkt is er vooral in het 
westen van het land een toename zichtbaar van koop zonder voorbehoud financiering. In de meeste 
gevallen is dat niet verstandig en zeker niet zonder risico’s.  Heeft u eigen geld om de woning te kopen en 
geen hypotheek nodig dan is dat natuurlijk niet van belang. Bent u echter nog niet zeker van de financiering 
dan moet u dit risico niet nemen, want als de koop dan niet doorgaat moet u een boete betalen en die 
bedraagt veelal 10% van de koopsom. Dat is ook de reden dat het financieringsvoorbehoud standaard is 
opgenomen in het landelijk model Koopovereenkomst.
Wij adviseren dan ook om niet een bod uit te brengen zonder een voorbehoud te maken van financiering, 
als u bij ons een woning koopt zit er standaard een voorbehoud financiering bij, zo behoeden we u voor 
het nemen van onverantwoorde risico’s.  Maar het spreekt voor zich dat de uiteindelijke beslissing om wel 
of geen voorbehoud te maken bij u ligt. 

Actie!
Natuurlijk zijn wij trots op onze nieuwe huisstijl en website, maar we willen ook graag weten wat u ervan 
vindt. Op onze Facebookpagina kunt u een reactie geven op ons bericht over de nieuwe huisstijl en website 
en gelijk onze pagina liken. Onder de reacties verloten wij een echte voorjaarsprijs. De winnaar kan kiezen 
uit een tuinontwerp of een hovenier voor een middag, verzorgd door Hoveniersbedrijf Gooitzen Wester uit 
Tjerkgaast. Deze actie duurt de hele maand juni. Een heerlijk begin van de zomer toch!

Sjoerd Bijstra
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Colofon
Deze krant is een uitgave van Makelaardij Bijstra, 
verschijnt 3x per jaar en wordt gratis huis aan huis 
verspreid.

Oplage:
14.000 exemplaren

Verspreidingsgebied:
Zuidwesthoek van Friesland

Opmaak en druk:
Hunia’s Drukkerij Workum

Woudsend
Wellewei 1 e 579.000 k.k.

473 m2 4 2004

BEDRIJVEN

Spoardyk 56
8711 CK Workum
0515 541466
info@huniadrukkerij.nl
www.huniadrukkerij.nl

Drukwerk?
Bij Hunia’s Drukkerij kunt u terecht

voor alle soorten drukwerk

Kijk op huniadrukkerij.nl



www.jaring.nl

Linnenkasten

Eetkamerstoel Smile

Wij hebben een groot assortiment linnenkasten. Deze bieden 

ongekende mogelijkheden om uw ruimte optimaal te benutten en 

kunnen moeiteloos in iedere situatie worden ingepast.

Leuke trendy eetkamerstoelen gemaakt van echt 

leder. Leverbaar in verschillende vrolijke kleuren. 

Kom kleur bekennen.

Een aanwinst 
voor elk interieur

Bank Merio 
Keuze uit 2-, 3- en 4-zits. 
2-zits in stof vanaf € 499,-. In gazelle vintage*exclusief sierkussens

Zweefdeurkast Ellis 
150x197 cm

Grandeur 1000 
160x200 cm
Elektrisch

649,-*

389,-
AKTIEPRIJS!

179,-
AKTIEPRIJS!

1999,-2659,-

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

Stoer en robuust voor een zachte prijs!

Vrolijke 
leren stoeltjes 

voor een 
‘smile’prijsje

Slapen  
wordt weer 
genieten

Slapen
Een groot aanbod bedden en matrassen van Auping, M Line en Altijd Goed 

Slapen vindt u bij Jaring de Wolff. Comfortabel en kwaliteit van hoog niveau! 

219,-

Binnenhuis-
adviseurs  

die thuis zijn 
in elk huis


