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Marcel Roelofs

Mervyn Zeldenrust

Rutger Korte
‘Een goede presentatie van 
uw woning is onmisbaar. Wij 
zorgen voor heldere teksten, 
aansprekende fotografie, 
dronebeelden, plattegronden 
en brochures, zodat de 
potentiële kopers een goed 
beeld krijgen van uw huis.’

‘Unieke, luxe huizen 
vragen om een exclusieve 
aanpak, daarom zijn 
wij aangesloten bij 
Luxevastgoed.nl. 
Het nummer 1 platform 
voor exclusieve huizen 
in Nederland en België.’

‘Het bemiddelen bij 
uitzonderlijke huizen en 
locaties is onze specialiteit.’

‘De aan- en verkoop 
van een rijksmonument 
vraagt veel aandacht. 
Door onze uitstekende 
contacten op het 
gebied van erfgoed en 
monumenten is uw aan- 
en verkoop bij ons in 
goede handen.’

‘Wij begrijpen dat een huis 
kopen een belangrijk moment 
in uw leven is. Wij helpen u 
daar graag bij, zodat u later 
kunt terugkijken op een 
weloverwogen beslissing.’

Klanten
beoordelen onze 
dienstverlening

met een 9,2!

Wij zijn
Verver Jet Winters 

Makelaars

Frank Olderode

Peter Deddens
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Voorwoord

De zomer is weer begonnen en dus is 

het weer tijd voor de zomereditie van ons 

Verver Jet Winters Magazine. In onze vorige 

editie spraken we nog over een te krappe 

woningmarkt, dit is nog steeds het 

geval, echter is er door de geopolitieke 

gebeurtenissen en rentestijgingen in 

Nederland veel veranderd. 

In zo’n veranderende woningmarkt is een 

deskundige adviseur, die de veranderende 

markt kan duiden, heel belangrijk. Met 

vele decennia ervaring weten onze ervaren 

makelaars adequaat op veranderingen in te 

spelen. Wij delen onze expertise graag om 

u te begeleiden in deze bijzondere tijden. 

Hoe klanten onze werkwijze ervaren vroegen 

wij aan Anita en Maria. Onlangs kochten zij

een prachtige Jugendstil villa in Uithuizen. In 

deze editie leest u eveneens hoe u uw huis 

kunt verduurzamen. Een onderwerp dat met 

de hoge energieprijzen van dit moment veel 

aandacht krijgt. 

Als laatste delen wij weer een greep uit ons 

exclusieve woningaanbod in onze prachtige 

regio.

Wij wensen u veel leesplezier en 

een prachtige zomer.
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Als makelaar vinden wij het erg belangrijk om u optimaal 

te ontzorgen bij de verkoop van uw huis. Wij begrijpen 

dat er van alles op u afkomt tijdens de verkoop. Dit 

geldt natuurlijk ook voor de belangstellenden voor uw 

woonhuis. Wij waren benieuwd hoe de ervaring is voor 

iemand die een woning koopt bij Verver Jet Winters 

Makelaars. Wij vroegen het aan Anita Zijlstra en Maria van 

Heumen. Zij wonen niet in onze regio en waren ook niet 

bekend met Verver Jet Winters Makelaars. Vorige maand 

kochten zij een unieke Jugendstil woning in Uithuizen via 

onze makelaar Frank Olderode.
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Aangezien tegenwoordig de huizen op veel manieren 

vindbaar zijn, zijn wij benieuwd via welk kanaal jullie 

de woning gevonden hebben?

Wij hebben de woning gevonden op Funda.nl

Was de informatie op de website www.ververjetwinters.nl 

of Funda voldoende om een goede indruk van de woning 

te krijgen?

Jazeker!

Hoe hebben jullie VJW (Verver Jet Winters) makelaars 

benaderd?

We hebben eerst telefonisch contact gehad met Verver 

Jet Winters makelaars.

Wat was jullie eerste indruk van het contact met het VJW 

kantoor en hebben jullie direct een afspraak gemaakt?

De eerste indruk was vriendelijk. Wij konden meteen een 

afspraak maken voor de eerstvolgende zaterdag. Dat was 

gezien de afstand gelukkig geen enkel probleem. 

Hoe ging de eerste bezichtiging bij de woning in Uithuizen 

en hadden jullie een eigen makelaar mee?

Nee, wij hadden geen aankoopmakelaar mee. Wij zijn 

Verkoop van een
unieke Jugenstil villa
in Uithuizen
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hartelijk ontvangen door Frank Olderode, die ons binnen

en buiten het huis heeft rondgeleid. Hij stond open voor 

onze vragen en liet ons in alle rust ook nog even alleen 

door het enorme pand struinen. 

Wij zaten op één lijn: een huis moet je ervaren, dat is meer 

dan vier muren en een dak, maar een emotie. Het moet 

goed voelen!

Hoe verliep na de bezichtiging het proces met VJW?

Enthousiast als wij waren, hebben wij telefonisch een 

tweede bezichtiging gepland: een week later reisden wij 

wederom af naar het hoge noorden. 

Vervolgens hebben wij een bod uitgebracht. Er brak een 

spannende tijd aan, maar ook tijdens de onderhandelingen 

heeft Frank Olderode, in belang van beide partijen, goed 

meegedacht.

Inmiddels hebben Anita en Maria de sleutel van 
de woning in Uithuizen en wensen wij ze veel 
geluk met dit unieke huis op Het Hogeland in de 
provincie Groningen. 
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Stad

De sfeer van de Singels. Voorzieningen op 

loopafstand. Midden in de dynamiek van 

het leven en toch ook rust en sfeer van het 

eigen huis. Dát is Stads Wonen.

Landhuizen

Statige landhuizen met eigen oprijlaan. 

Villa’s op vrije locaties aan het water. 

Gevoel van ruimte. Met allure en stijl. 

Dat alles in een prachtige omgeving.

Monumentenhuys

Het ‘Monumentenhuys’ is ontstaan uit 

pure passie voor monumenten en de 

liefde voor historie en architectuur. 

Wij zijn dé expert als er een wens ligt om 

wonen en monumenten te combineren. 

Buiten wonen

Buiten wonen in die prachtige woon-

boerderij met rieten dak in Drenthe.

Dat sfeervolle landhuis in de omgeving

van Haren. De natuur om u heen. 

Paarden in de wei. Ruimte, rust en vrijheid.

Schiermonnikoog

Uitwaaien tussen het duingras. Met blote 

voeten in het zand. Droomt u ervan een 

eigen huis te kopen op een Waddeneiland? 

Wij kunnen uw droom waarmaken op het 

prachtige Schiermonnikoog.

Onze expertise
Onze regio is rijk aan bijzonder vastgoed. Het is een groot voorrecht om deze bijzondere en prachtige 

panden voor onze relaties te mogen verkopen en aankopen. Dat vraagt uiteraard om ervaring, gedegen 

marktkennis en een relevant netwerk. Maar wat bij ons al ruim 60 jaar de boventoon voert, is passie! 

Passie voor ons vak, passie voor uw huis en passie voor wat u beweegt.
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Het Pomphuis, 
een unieke kans

Rijksmonumenten vormen al sinds jaar en dag een 

specialisme binnen ons kantoor. Wij komen dan ook 

vaak prachtige monumentale huizen, buitenplaatsen en 

industriële (rijks-)monumenten tegen. Zo ook dit zeer 

markante monument: een uniek voormalig pompgebouw. 

Dit bijzondere Pomphuis uit 1911 staat verscholen in 

het hoge bos in Haren. Het gebouw heeft prachtige 

hoge ramen, stalen dakspanten met houten dakbeschot 

en een oude pompmachine die het gebouw een 

unieke industriële sfeer geeft. Voorheen heeft het 

Pomphuis altijd dienstgedaan als machinekamer en 

personeelsaccommodatie van het Waterbedrijf. 

Het rijksmonument staat op een perceel van 2249 m2 en 

bestaat nu uit een souterrain van 370 m2 en een begane 

grond van 160 m2. Dankzij de grote ruimtes biedt het 

pompgebouw talloze mogelijkheden op het gebied van 

wonen en werken.  

‘Wie eenmaal kiest voor zo’n locatie, 
heeft eigen opvattingen en wensen’

zo is de gedachte. 

Heeft u vragen over dit (Rijks)monument of andere 

vragen op het gebied van monumenten, neem dan 

contact met ons op.
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Verduurzamen:
hoe doet u dat?

René en Andrea kochten hun huis in 2013, een statig pand 

uit 1910 in de Schildersbuurt in Groningen. Bij de aankoop 

van de woning was het doel de woning energiezuiniger 

maken, één van de belangrijkste onderdelen van de 

verbouwing, aldus René.

Door samen met de aannemer te overleggen en op 

internet te zoeken, kwam René al snel tot goede 

oplossingen. Het eerste waar René mee begon, was het 

isoleren op makkelijk toegankelijke plekken in het huis. 

Daarnaast werden de kozijnen vernieuwd en het glas 

vervangen door HR++. Deze aanpassingen zorgden direct 

voor een enorme verbetering van het wooncomfort en 

het energieverbruik.

Een opvallende aanpassing die René deed was het 

plaatsen van twee cv-installaties die ervoor zorgden dat 

de verschillende ruimten snel opwarmden, vergelijkbaar 

met de boerderijen van vroeger. De laatste twee 

investeringen om het wooncomfort te vergroten, waren 

het vernieuwen van de gevels en het plaatsen van 

zonnepanelen. Het voordeel van deze aanpassingen is 

niet alleen het comfort en minder energieverbruik, ook 

zorgden al deze aanpassingen ervoor dat het energielabel 

van een G naar een A is gegaan. Een zeer mooi resultaat 

voor een huis uit 1910! 

Ondanks de fijne plek hebben Andrea en René hun 

Het energiezuiniger maken van een 
huis is een zeer actueel thema. Huis-
eigenaren gaan steeds vaker over op het 
verduurzamen van hun huis, dan wel 
op het compleet energieneutraal maken 
van de eigen woning. De invoering van 
het verplichte energielabel bij verkoop 
maakt dat het verduurzamen ook goed 
inzichtelijk wordt bij aspirant kopers.

Aangezien wij benieuwd zijn hoe dat werkt, het 

verduurzamen van een bestaande woning, vroegen 

wij aan René (opdrachtgever van Verver Jet Winters 

Makelaars) en onze eigen makelaar Mervyn hoe 

zij dat hebben aangepakt.



Exclusief te koop Voorlanden 3 Ansen
Vraagprijs € 1.319.000,- k.k.

René:
• Overleg met de
 aannemer
• Isoleren is eenvoudig
• Plaats zonnepanelen 
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woning inmiddels verkocht. Bij de verkoop bleek dat een 

energielabel A zeker heeft bijgedragen aan een vlotte en 

succesvolle verkoop.

Onze makelaar Mervyn heeft de afgelopen maanden 

zijn jaren ’30 herenhuis vergroot en verduurzaamd. ‘Het 

realiseren van een uitbouw op de achterzijde was een 

goed moment om met de verduurzaming van het gehele 

huis aan de slag te gaan’, verteld Mervyn. ‘Als makelaar 

hebben wij verschillende cursussen gehad over het thema 

verduurzamen en deze kennis kan nu mooi in de praktijk 

worden toegepast op het eigen “thuis”.’ 

Het bouwbesluit is ook helder over de wijze waaraan 

nieuwe bouwwerken moeten voldoen. Hierdoor is de 

uitbouw maximaal geïsoleerd en is gekozen voor een laag 

temperatuursysteem op de gehele begane grond middels 

vloerverwarming.

Naast de energiezuinige uitbouw heeft Mervyn ook het 

oude gedeelte van het huis grondig aangepakt. De 

houten begane grondvloeren zijn vervangen door 80 

centimeter schuimbeton, hiermee komt de Rc-waarde 

ruim boven de gestelde wettelijke norm van 3,5. Ook 

de spouwmuren zijn geïsoleerd met verlijmde HR-parels,

dit voorkomt dat het isolatiemateriaal gaat wegzakken 

in de spouw. Als laatste worden er nog 18 zonnepanelen 

geplaatst zodat het elektra verbruik neutraal zal zijn. 

Gezien de huidige leveringsproblemen van de warmte-

pomp zal deze in een latere fase worden gekoppeld aan 

de nieuwe cv-combi.

Waar René en Mervyn beiden mee te maken kregen, 
waren natuurlijk de kosten van de verduurzaming. 
Een verbouwing is niet goedkoop en het blijft een 
zoektocht naar een gezond evenwicht tussen de 
kosten en de opbrengsten. De overheid stimuleert 
het verduurzamen van je huis door het verstrekken 
van subsidies. Deze dragen zeker bij aan een kortere 
terugverdientijd van de investering. Daarnaast is 
het ook een prettig gevoel dat iedere huiseigenaar zijn 
‘steentje’ bij kan dragen aan een beter milieu.

Mervyn:
• Niet alles tegelijk
 willen aanpassen
• Een laag energielabel
 helpt bij de verkoop
 van uw huis
• Monitor het verbruik 



Hageneind 7 Tynaarlo
Vraagprijs € 1.075.000,- k.k.

Streeksterweg 2 Usquert
Vraagprijs € 1.100.000,- k.k.
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Exclusief woningaanbod
U zoekt een huis. Niet zomaar een huis. Úw nieuwe 

droomhuis. Een bijzondere woonboerderij, villa, 

monument of design stadsappartement in Groningen, 

Haren of Drenthe? Zie hier een greep uit ons 

exclusieve woningaanbod! 

Nijend 6 Anderen
Vraagprijs € 489.000,- k.k.

Hagepreekkamp 3 Groningen
Vraagprijs € 650.000,- k.k.

Munnekeholm 12 Groningen 
Vraagprijs € 1.189.000,- k.k.

Rijksstraatweg 124 Glimmen
Vraagprijs € 745.000,- k.k.

Waardeel 9 Glimmen
Vraagprijs € 845.000,- k.k.

Parklaan 3 Groningen
Vraagprijs € 795.000,- k.k.

Hoofdweg 274 Paterswolde
Vraagprijs € 1.200.000,- k.k.



Quintuslaan 1 Groningen
Vraagprijs € 1.769.000,- k.k.

Middenstreek 7 Schiermonnikoog 
Vraagprijs € 1.095.000,- k.k.
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Hereweg 237 Meeden
Vraagprijs € 739.000,- k.k.

Meerweg 243F Haren 
Vraagprijs € 1.245.000,- k.k.

Molenweg 18 Loppersum
Vraagprijs € 725.000,- k.k.



Bij Verver Jet Winters Makelaars zetten wij alles in om tot 

een maximaal resultaat te komen. We combineren passie 

en ondernemingszin met een scherp oog voor detail. Indien 

nodig zoeken we buiten de gebaande paden. Op alle 

juridische, bouwkundige en menselijke aspecten die bij de 

aankoop of verkoop van een huis aan de orde komen, mag 

u van ons advies en begeleiding verwachten. 

We zijn buitengewoon trots op ons uitgebreide netwerk 

met landelijke dekking en onze vaste klantenkring die we 

in Haren, Groningen (stad en provincie) en Drenthe als 

makelaar hebben opgebouwd.

Ons hechte team bestaat uit persoonlijke dienstverleners 

die met plezier samenwerken om uw woonwensen waar 

te maken! 

Verver Jet Winters Makelaars

Rijksstraatweg 26A

9752 AE Haren

050 534 05 15

info@ververjetwinters.nl

ververjetwinters.nl

Volg ons online voor exclusieve previews 

en fantastische woonbeelden:

Marcel Roelofs | NVM Makelaar

marcel@ververjetwinters.nl

Frank Olderode | NVM Makelaar

frank@ververjetwinters.nl

Mervyn Zeldenrust | NVM Makelaar/Taxateur

mervyn@ververjetwinters.nl

Peter Deddens | NVM Makelaar/Taxateur

peter@ververjetwinters.nl

Rutger Korte | Kandidaat-Makelaar

rutger@ververjetwinters.nl

Yolanda Horst | Officemanager

info@ververjetwinters.nl

Christel Tillema | Officemanager

info@ververjetwinters.nl

Leonie Ronde | Marketing & Communicatie

leonie@ververjetwinters.nl

Michelle Roelofs | Administratie & Boekhouding

info@ververjetwinters.nl

Jan Ruzius | Senior medewerker

info@ververjetwinters.nl


