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Rolluiken zijn de perfecte oplossing voor
zonwering, isolatie, licht en geluid
door Jaap Ruiter

‘Jokazon Zonwering en
Rolluiken’
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specialiseerd in het tegenhouden
van de zon tijdens warme dagen,
maar middels het monteren van
rolluiken ook gespecialiseerd om
tijdens koude dagen de warmte
binnen te houden en de kou
buiten te sluiten, tegengaan van te
veel licht en het verminderen van
storende geluiden”, zegt eigenaar
Roy Kamst.

Mariska Teerling: 0599 61 33 36

Rolluiken zijn de perfecte oplossing
Het blijkt dat steeds meer mensen
rolluiken laten monteren. “Men komt
er steeds meer achter dat rolluiken
in veel gevallen de perfecte oplossing zijn voor zonwering, isolatie
en te veel licht en geluid”, legt Roy
Kamst uit. “Dat had men 150 jaar
geleden ook al begrepen. Toen werden houten rolluiken gemonteerd.
Momenteel zijn ze van aluminium met gepoederde coating. IJzersterk,
kleurvast en geen onderhoud. Door hun enorme functionaliteit zijn ze
door Jaap
Ruiter
relatief
goedkoop.”

Louw Roukema: 0599 61 11 99

KüchenTreff in Stadskanaal is niet te
overtreffen als het gaat om een scherp
geprijsde keuken van Duitse kwaliteit!
Per 1 november hebben eigenaar Norbert Weidijk en keukenspeci-

op 11 hoog zonwering gemonteerd. Waar andere bedrijven het niet
aandurfden hebben we tot volle tevredenheid van de klant zonwering
aangebracht. Dat zijn hele speciale klussen. Maar ook dat kunnen we
goed omdat het in dit werk vooral aankomt op ervaring en goede
producten, die niet bij de eerste de beste windvlaag weg waaien, door
gaan hangen of zelfs van de muur loskomen. Want vergeet niet dat
een groot uitvalscherm in volle omvang enorme krachten uitoefent op
de gevel.”
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wij alle tijd voor. Die passie voor
het vak wordt gewaardeerd."

Ontwerpen van je eigen droomkeuken
KüchenTreff in Stadskanaal
biedt klanten de mogelijkheid
om samen met Gerben Niers
en Norbert Weidijk hun eigen
droomkeuken te ontwerpen,
met behulp van een speciaal
ontwerpprogramma dat op
een groot scherm wordt geprojecteerd. "Klanten kunnen in
breedbeeld-formaat mee kijken.

KüchenTreff is gevestigd aan de
Navolaan 44 in Stadskanaal, tussen de Praxis en de Kwantum, en
begeleidt u van A tot Z: van het
eerste persoonlijke contact en
uitzoeken en ontwerpen van uw
nieuwe en zeer scherp geprijsde
Duitse kwaliteitskeuken tot aan
de uiteindelijke vakkundige
installatie en professionele
montage. Voor meer informatie
kunt u bellen naar 0599-792020
of een kijkje nemen op www.
kuechentreff-stadskanaal.nl.
Zie ook onze advertentie op
pagina 10.
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Hensens Handelsonderneming & Dienstverlening
uit Onstwedde biedt u een ongekend breed en
zeer veelzijdig pakket aan mogelijkheden
door Jaap Ruiter
De gezonde handelsgeest zat er al op jonge leeftijd in bij Henk-Jan Hensens uit Onstwedde, dus was ook niemand in zijn omgeving echt verbaasd dat hij dat op latere
leeftijd voortzette. Henk-Jan Hensens is een gedreven en veelzijdige ondernemer en
een echte aanpakker die de blik graag breed wil houden wat betreft in- en verkoop en
dienstverlening. Om zichzelf zo weinig mogelijk beperkingen op te leggen heeft hij
daarom nu definitief voor de veelzeggende bedrijfsnaam ‘Hensens Handelsonderneming & Dienstverlening’ gekozen. "Daaruit spreekt de veelzijdigheid van mijn bedrijf."
Handelsonderneming
Er zijn veel, zelfs heel veel
redenen om ’Hensens Handelsonderneming & Dienstverlening’ in te schakelen,
want de onderneming uit
Onstwedde verkoopt bijna
alles wat los zit omdat het
ook breed inkoopt voor
de eigen handelsvoorraad:
inboedels, landbouw- en
tuinmachines, apparatuur,
gereedschappen, motoren,
auto’s, bouwmaterialen,
lichtarmaturen, verzorgingsproducten, etc, etc. En als u
iets specifieks zoekt dat niet
is te vinden in de grote handelsvoorraad van ‘Hensens
Handelsonderneming &
Dienstverlening’ dan zoekt
Henk-Jan Hensens net zo
lang totdat het wel gevonden is. "Daarnaast bemiddel
ik ook bij verkoop omdat ik
heel veel contacten heb",
vertelt Henk-Jan Hensens.
"Daarbij kun je bijvoorbeeld

denken aan bemiddeling op
provisie-basis bij verkoop
van landbouwmachines
omdat agrariërs daar vaak
niet de tijd voor hebben of
niet over de juiste contacten
beschikken."

Veelerveen. Ja inderdaad, er
is eigenlijk heel weinig wat
wij niet kunnen."

Verkoop en Verhuur
Vanwege bovenstaande
werkzaamheden verkoopt
‘Hensens HandelsonderDienstverlening
neming & Dienstverlening’
Wat betreft werkzaamhesnippers en openhaardhout
den is Henk-Jan Hensens
en heeft daarnaast een
vooral actief in de agrarische mest- en fouragehandel.
dienstverlening, grondver"Er zijn veel agrariërs die
zet, maaien van bermen en
mest over hebben en er zijn
sloten (zelfs onder water),
agrariërs of particulieren die
en heeft daarnaast een
mest nodig hebben, ik funspecialisatie ontwikkeld in
geer daarbij als tussenhanalle vormen van boomverdel", legt Henk-Jan Hensens
zorging. "Wij kappen bomen, uit. "Verder verkoop ik hooi
zelfs op de meest moeilijke
en stro aan voornamelijk
plekken, snoeien en versnip- veehouders en paardenperen en kloven. Ook de
liefhebbers." Door de grote
afvoer van hout, snippers en handelsvoorraad verhuurt
afval nemen wij voor onze
‘Hensens Handelsonderrekening, evenals het frezen neming & Dienstverlening’
van stobben. Daarbij werk ik ook diverse machines en
veel samen met ‘Agrarische
apparatuur: hoogwerkers,
Dienstverlening Brouwer’ uit houtklovers, zaagmachines,

stobbenfrees, verrijkers,
shovels, mini-kraantjes en
noemt u maar op. Met of
zonder chauffeur en/of
personeel.

neming & Dienstverlening’
in de persoon van Henk-Jan
Hensens u op een breed
front van dienst kan zijn! Het
netjes en zorgvuldig werken,
de gedrevenheid, flexibiliteit
www.hensensbv.nl
en eerlijk zakendoen waarbij
Zoekt u iets? Heeft u iets no- afspraak is afspraak geldt,
dig? Wilt u hulp? Weet dan
krijgt u er gratis bij.
dat ‘Hensens Handelsonder-

‘Hensens Handelsonderneming & Dienstverlening’ is
gevestigd aan de Holte 60 in
Onstwedde. Heeft u vragen,
wensen of wilt u iets verkopen, bel dan geheel vrijblijvend naar 06 124 14 364.
U kunt ook een kijkje nemen
op www.hensensbv.nl
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“kwaliteit en maatwerk voor gewoon normale prijzen”

Kruiter-Wilzing uit Stadskanaal voor
(sier)hekwerk en veel meer
door Jaap Ruiter
Wat ooit in 1996 begon als 'leuk er bij' is inmiddels
uitgegroeid tot een bekende onderneming op het gebied
van (sier)hekwerk, balkonhekken, inrijpoorten (eventueel
met automatische bediening), lantaarns, huisnummers
van emaille, brievenbussen, uithangborden en diverse
tuindecoraties als zonne- en windwijzers. "Ja, in de loop
der jaren hebben we met 'Kruiter-Wilzing' de nodige bekendheid verworven", zegt Anita Kruiter-Wilzing, samen
met echtgenoot Bert de drijvende krachten achter het
bedrijf.
Er wordt geen 'nee' verkocht
Anita benadrukt dat 'Kruiter-Wilzing' alleen maar
maatwerk levert. "Niets is
standaard bij ons, daarom is
vrijwel alles mogelijk. Wat
de klant wenst wordt door
ons geleverd. Het maakt niet
uit of de klant breed, hoog,
met boog of krul wenst, wij
leveren het allemaal. Wij
verkopen geen 'nee'.

aan onze kwaliteitsnormen.
Maar Bert is en blijft altijd
het aanspreekpunt voor de
klant, zowel bij een grote als
een relatief kleine klus."

Onafhankelijk en onderscheidend
'Kruiter-Wilzing' is in al die
jaren een volstrekt onafhankelijke onderneming
gebleven en is contractueel
nergens aan ge- of verbonden. "Dat willen wij ook niet,
Bert is inmiddels uitgegroeid
omdat we onze handen vrij
tot een echte vakman op
willen hebben en houden",
het gebied van sierhekwerk
verklaart Anita.
en aanverwante producten.
Hij monteert en plaatst zelf.
"Bij ons telt maar een
En bij hele grote klussen
belang, en dat is het belang
worden er vaste vakmenvan onze klant. En als een
sen ingehuurd, die voldoen

klant iets speciaals of iets
heel specifieks wil, dat
normaal gesproken nergens
of heel moeilijk te krijgen is,
zorgen wij er voor dat het
wel gerealiseerd wordt. Juist
omdat wij onafhankelijk zijn
kunnen wij overal en net zo
lang zoeken totdat we hebben gevonden wat de klant
wenst, zodoende leveren wij
het verschil."

Persoonlijke aandacht en
betrokkenheid
Aangezien er talloze mogelijkheden zijn komt Bert
Kruiter het liefst even langs
om de situatie persoonlijk
in ogenschouw te nemen.
"Dan kunnen wij veel beter
adviseren", legt Anita uit.
"Bovendien nemen we altijd
voorbeelden mee, zodat
de klant direct een goed
overzicht krijgt van alle
mogelijkheden die wij te

bieden hebben. Dat contact
met de klant vinden we erg
belangrijk, want persoonlijke aandacht, ruim de tijd
nemen en betrokkenheid
zijn onmisbare onderdelen
van ons werk. Klanten kunnen ook op afspraak bij ons
langskomen. Wij hebben
een kleine showroom aan
huis."
www.kruiter-wilzing.nl
Tevens zijn er showmodellen te bezichtigen in de

grote showtuin van Hout
& Steen in Nieuw-Buinen.
Verder kunt u voor een goed
overzicht ook terecht op de
geheel vernieuwde website
www.kruiter-wilzing.nl.
'Kruiter-Wilzing' is gevestigd aan de Ceresstraat 14
in Stadskanaal. Voor meer
informatie kunt u bellen
naar 0599-610 915 of 06
2249 7861.
U kunt ook een email sturen:
info@kruiter-wilzing.nl
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Vuurwerkshow bij
Onrust Nieuw-Buinen
Donderdag 21 december organiseert Onrust in Nieuw-Buinen weer haar jaarlijkse vuurwerkshow. Vanaf 19.00 uur ziet u het mooiste vuurwerk voorbij komen. Al meer dan 40
jaar heeft Onrust het mooiste en grootste assortiment in vuurwerk.
De vuurwerkshow begint om 19.00 uur en
duurt tot ongeveer 20.15 uur. Voor het mooiste
en beste zicht kunt u het best via de ingang van
de winkel lopen. De koffie en thee staan voor
u klaar.
Ook kunt u deze dag natuurlijk uw vuurwerkbestelling plaatsen bij één van onze medewerkers, u kunt dan ook nog gebruik maken van
onze gratis vuurwerkactie.
Kom dus langs op donderdag 21 december bij Onrust aan de Drentse Poort 1B te NieuwBuinen. Tel. 0599-653042 of kijk eens op www.onrust.net
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Binnenkort ook speedsoccer in de nieuwe
Soccer Temple in Nieuw-Buinen!
door Jaap Ruiter
Nieuw-Buinen krijgt iets nieuws! Echt iets nieuws, op het gebied van indoor speedsoccer (snel voetbal) en aanverwante activiteiten. Ondernemer Emmo Meijer opent samen
met zijn vrouw Diana, begin 2018 een gloednieuwe Soccer Temple met twee velden
aan de Drentse Poort 19 in Nieuw-Buinen, inclusief kleedkamers, sportcafé, sanitaire
voorzieningen en extra vergaderzaal. Hij is daarmee de zesde ondernemer in heel
Nederland die dit unieke franchise-concept uitrolt waardoor indoorvoetbal een hele
andere dimensie krijgt want met speedsoccer gaat de bal nooit uit omdat het veld omzoomd is met boarding en netten.
Dynamisch, intensief en
spectaculair
Speedsoccer wordt gespeeld op een door de Fifa
goedgekeurd kunstgrasveld
van ongeveer 30 bij 15
meter en wordt in principe
gespeeld door 2 teams van
elk 5 personen, inclusief
keeper. Doordat de bal
nooit uitgaat en er geen
corners, ingooien en buitenspel zijn, ligt het tempo
altijd hoog en is daarom
heel dynamisch, intensief
en spectaculair.
"Maar niet alleen overwinterende voetballers of zaalvoetballers zijn welkom",
vult Emmo Meijer aan. "In
de Soccer Temple bieden
wij ook compleet verzorgde
arrangementen met hapjes,
snacks en drankjes aan
waardoor speedsoccer ook
geschikt is voor bedrijven,
teambuilding, familie’s en
vriendengroepen."

Bumperz Bubble Voetbal
En als je toch een gezellig dagje of avond uit wilt
in de Soccer Temple in
Nieuw-Buinen, maar niet
van voetballen houdt, dan
kan er ook worden gekozen voor het spectaculaire
bumperz bubble voetbal,
waar deelnemers zelf in
een plastic bal kruipen.
"Bumperz bubbel voetbal
is een hilarische en tevens
originele activiteit voor
vrienden- en vriendinnengroepen, teamfeesten,
bedrijfsfeesten, vrijgezellenfeesten, kinderfeestjes
en familiefeesten", vertelt
Emmo Meijer. "Bumperz
bubble voetbal staat altijd
garant voor lachen, gieren en brullen om elkaars
acties."
Sociaal-maatschappelijke
betrokkenheid
Op termijn is het de bedoeling dat er het gehele jaar
door speedsoccer toer-

nooien en competities voor
bedrijven en voetbalclubs
worden gehouden in de
Soccer Temple. "Om ook
voetballiefhebbers die
slecht ter been zijn of
te kampen hebben met
andere gezondheidsproblemen de mogelijkheid
te bieden om mee te doen
gaan we ook beginnen met
het steeds populairder
wordende wandelvoetbal
voor 65+", aldus Emmo
Meijer, die er aan toevoegt
dat de landelijke franchiseorganisatie Soccer Temple
ook ideële uitgangspunten
heeft en sociaal-maatschappelijk betrokken wil
zijn door mensen uit alle
lagen van de bevolking met
elkaar te verbinden door
iedereen de mogelijkheid
te geven om te sporten."
Tijdens verbouwing al vanaf 22 december welkom
Momenteel is Emmo
Meijer drukdoende met de

rigoureuze verbouwing,
maar wil iedereen nu al de
kans geven om te komen
voetballen. "Omdat de 2
kunstgrasvelden inmiddels zijn aangelegd maar
de overige voorzieningen
nog niet klaar zijn, kan men
vanaf 22 december al tegen
een sterk gereduceerd
tarief komen voetballen."
Prijsvraag
Verder heeft Soccer Temple
Nieuw-Buinen een speciale openingsactie: op de
website staat een kinder-

kleurplaat die na downloaden ingekleurd kan worden
door kinderen tussen de 4
en 12 jaar. Nadat deze voor
de kerstdagen ingeleverd
is op het adres aan de
Drentse Poort 19 in NieuwBuinen worden de prijswinnaars in de categorieën 4-6,
7-9 en 10-12 jaar tijdens
de officiële opening bekend
gemaakt. "De eerste prijs
is een derby voetbal", zegt
Emmo Meijer. "Ook worden
er tijdens de officiële opening nog eens drie prijswinnaars getrokken uit alle

ingeleverde kleurplaten.
Deze prijswinnaars winnen een volledig verzorgd
kinderfeestje van maximaal
8 personen."
www.nieuwbuinen.soccertemple.nl
Soccer Temple is binnenkort gevestigd aan
de Drentse Poort 19 in
Nieuw-Buinen. Voor meer
informatie kunt u bellen
naar 06 1819 7672 of een
kijkje nemen op de nieuwe
website: www.nieuwbuinen.
soccertemple.nl
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Arjans Haardhout uit Musselkanaal heeft veel meer
te bieden dan alleen verkoop van haardhout...
door Jaap Ruiter
De bedrijfsnaam 'Arjans Haardhout' dekt al lang de lading niet meer.
De onderneming van Arjan Strockmeijer verkoopt inderdaad nog
steeds haardhout, maar daarnaast heeft het zich gespecialiseerd in
het kappen van bomen op bijna onbereikbare locaties, opruimen
en versnipperen van takken met een hakselaar en verwijderen van
boomstronken met een stobbenfrees.
Moeilijk bereikbare plekken
"De hakselaar en de stobbenfrees
zijn ook geschikt om te gebruiken
op moeilijk bereikbare plekken",
voegt Arjan Strockmeijer er aan
toe. "Laatst nog moest ik een
enorme conifeer in een heel klein
tuintje midden in de nieuwbouw
in Groningen verwijderen. Daar
komt geen hoogwerker aan te pas.
Ik klim zelf in de boom en zaag de
stam en takken in kleine stukjes
omdat je een boom in zo'n drukbevolkte buurt niet kan laten vallen.
Daarna versnipper ik de takken en
ruim ook de enorme wortels op
omdat mijn hakselaar en stobbenfrees aangepaste afmetingen
hebben waardoor het vrijwel altijd
mogelijk is om ze via de voordeur,
de hal en de keuken of achterlangs op een moeilijk bereikbaar
plaatsje of klein achtertuintje te
krijgen."
Ervaren en deskundig
Arjan Strockmeijer heeft inmiddels ondervonden dat er heel
veel vraag is naar een vakman die

bomen kan kappen op moeilijk
bereikbare plekken. Vooral nu de
crisis voorbij is en men weer iets
meer te besteden heeft, wordt
er steeds meer voor gekozen om
achterstallig tuinwerk alsnog aan
te pakken en eindelijk die uit
zijn krachten gegroeide boom of
conifeer in de achtertuin te laten
kappen. "En dat is specialistisch
werk en steekt heel nauw", voegt
Arjan Strockmeijer er aan toe.
"Daar komt de nodige ervaring en
deskundigheid bij kijken. Bovendien moet je ook over professioneel gereedschap beschikken."
Netjes werken
'Arjans Haardhout' kapt en verwerkt bomen, rooit bossen en
struiken, versnippert takken en
freest stobben en laat de werkplek
altijd keurig netjes achter. Het bedrijf van Arjan Strockmeijer werkt
voornamelijk voor particulieren,
maar wordt zo nu en dan ook
ingehuurd door andere bedrijven,
vooral als het een groot project
betreft. "En daarnaast verkoop ik

aard bezorg ik ook."
gedroogd en kwalitatief uitstekend
haardhout en ben daarmee over
www.arjanshaardhout.nl
het algemeen ook nog eens iets
goedkoper dan een ander. Uiter'Arjans Haardhout' is gevestigd aan

de Schoolstraat 106 in Musselkanaal. Telefoon: 06 1410 3279.
Voor meer informatie kunt u ook
een kijkje nemen op
www.arjanshaardhout.nl
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Autoshow bij Autobedrijf
van Staalduinen en bij
ACSL Stadskanaal
Van dinsdag 26 december
t/m zaterdag 30 december is het weer extra
goed zaken doen bij autobedrijf van Staalduinen,
de Kia dealer, en bij ACSL
Stadskanaal, uw Nissan
dealer voor Zuid-Oost
Groningen.
Tijdens deze showdagen
kunt u profiteren van
kortingen op de diverse
voorraadmodellen van
Kia en Nissan die kunnen
oplopen tot wel € 5.000,-.
En als klap op de vuurpijl
ontvangt iedere koper van
een auto een dinercheque voor 2 personen te
besteden bij restaurant
De Rode Loper of een Gamma klusbon t.w.v.
€ 75,-.

voorraad met een gratis trekhaak inclusief
montage.

Op woensdagavond 27 december van
19.00 – 21.00 uur is er bij Autobedrijf van
Staalduinen tevens een Kia Optima avond.

Kijk voor de volledige voorraad occasions
op www.acsl.nl.

Op deze avond kunt u profiteren van maar
liefst 15% korting op de Kia Optima uit

U vindt Autobedrijf van Staalduinen aan de
Veenstraat 3 en ACSL Stadskanaal aan de
Koperslager 1.

Adverteren in RegioMagazine?
Bel 0599 - 61 33 36
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Gaat u trouwen na 1-1-2018?
Let op: vanaf 1 januari 2018 gaat de
Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in. De belangrijkste veranderingen zijn dat het eigen
vermogen dat vóór de trouwdatum is
opgebouwd én erfenissen en schenkingen buiten de gemeenschap vallen.
Hoe werkt deze wet en wat zijn de
verschillen met de oude algehele
gemeenschap van goederen van vóór
1-1-2018 en huwelijkse voorwaarden?
Algehele gemeenschap van goederen (tot 1-1-2018)
Wanneer je vóór 1-1-2018 in het huwelijk bent gestapt of een geregistreerd
partnerschap bent aangegaan, is automatisch de algehele gemeenschap van
goederen ontstaan. Dat betekent dat
alle bezittingen en schulden die vóór(!)
en tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd
gezamenlijk eigendom zijn. Dat geldt
ook voor bijvoorbeeld een schenking,
erfenis, tenzij bij de schenking of erfenis anders is bepaald door middel van
de uitsluitingsclausule, of (uw aandeel
in) het familiehuisje. Na een scheiding
moeten de partners alle bezittingen in
principe in tweeën verdelen. Hetzelfde
geldt voor de schulden. Ook als u niet
weet dat uw partner schulden heeft
gemaakt, moet u daar toch aan meebetalen.
Beperkte gemeenschap van goederen (vanaf 1-1-2018)
Voor stellen die trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan op of
na 1 januari 2018 geldt automatisch de
beperkte gemeenschap van goederen.
Dat betekent dat alleen vermogen dat
tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap is opgebouwd
van u samen is. Privé-bezittingen of
privé-schulden van vóór het huwelijk
vallen niet in de gezamenlijk boedel.
Ook schenkingen, giften en erfenissen
blijven persoonlijk bezit; het maakt
daarvoor niet uit of ze nu voor of tijdens het huwelijk zijn ontvangen.
Goederen waarvan de echtgenoten
echter al vóór het huwelijk gezamen-

lijk eigenaar waren, gaan wel tot de
gemeenschap van goederen behoren.
Denk daarvoor bijvoorbeeld aan een
woning die door de echtgenoten gezamenlijk is aangekocht in de periode
dat zij nog samenwoonden.
Om te kunnen aantonen, bijvoorbeeld
bij een echtscheiding of overlijden, dat
bepaalde bezittingen uw persoonlijk
eigendom zijn, is een goede administratie belangrijk. Zonder bewijs van
eigendom worden persoonlijke spullen toch tot het gemeenschappelijk
vermogen gerekend.
Voor schulden die ontstaan tijdens het
huwelijk, ook als een van de partners
hier niets van afweet, zijn volgens de
nieuwe wet beide partners nog steeds
aansprakelijk.
Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden
Als u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap bezittingen of
schulden apart wilt houden, dan moet
u naar de notaris voor het opstellen
van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Deze situatie
verandert niet door de nieuwe wet.
U kunt na 1 januari 2018 ook nog
steeds kiezen voor de algehele gemeenschap van goederen zoals die
gold voor 1 januari 2018. Daarvoor
moet u ook naar de notaris.
Ongehuwd samenwonen
Voor stellen die ongehuwd samenwonen is de situatie ongewijzigd. De wet
heeft voor samenwoners niets geregeld. U kunt zelf een samenlevingsovereenkomst laten opstellen waarin u
uw afspraken vastlegt.
Naar de notaris; opstellen huwelijkse voorwaarden nog steeds van
groot belang
Veel mensen zijn in de veronderstelling dat het opstellen van huwelijkse
voorwaarden straks niet meer nodig
is. Of dit correct is, verschilt van geval
tot geval. De nieuwe regeling kent een
groot aantal bijzonderheden zodat het
raadzaam kan zijn huwelijkse voor-

waarden te maken. Dit is bijvoorbeeld
het geval als een van de aanstaande
echtgenoten een onderneming heeft
of eigen middelen heeft geïnvesteerd
in de woning waarvan de echtgenoten
al voor het huwelijk samen eigenaar
waren.
Maar ook als u niet aansprakelijk wilt
worden voor elkaars schulden of als er
kinderen zijn uit eerdere relaties is een
bezoek aan de notaris voor huwelijksvoorwaarden van het grootste belang.
En als echtgenoten niet onder het
nieuwe wettelijk stelsel willen trouwen
moeten zij uiteraard ook huwelijkse
voorwaarden maken. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de echtgenoten helemaal geen vermogen met
elkaar willen delen, maar ook als het
de bedoeling is dat zij juist wel al hun
bezittingen en schulden bij echtscheiding met elkaar delen, dient dit bij
huwelijkse voorwaarden te worden
geregeld. De algehele gemeenschap
van goederen die tot 1-1-2018 nog als
regeling geldt indien geen huwelijkse
voorwaarden zijn opgesteld, dient vanaf 1 januari 2018 dus juist in huwelijkse
voorwaarden te worden vastgelegd!
Advies en maatwerk
Het blijft dus van het grootste belang
om u voorafgaande aan uw huwelijk
te laten adviseren door uw notaris en
zo nodig huwelijkse voorwaarden te
maken. Iedere situatie is anders en
iedere situatie vraagt om een regeling
op maat.
Het bovenstaande geldt overigens ook
als u op of na 1 januari 2018 een geregistreerd partnerschap aangaat.
Vraag een onafhankelijk advies bij uw
notaris. Die kan u adviseren over de
verschillende mogelijkheden afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Mevr. Mr. G.H.E. Bergman-Klaasen,
notaris. Dijkstra Jansen Bergman
notarissen, Stadskanaal
Tel: 0599-612016
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Bij HVK Technisch Advies- en Installatiebureau uit
Stadskanaal gaan installatietechniek en duurzame
energie hand in hand
door Jaap Ruiter
‘HVK Technisch Advies- en Installatiebureau’ aan de Electronicaweg 25 in Stadskanaal
heeft een naam hoog te houden als het gaat om duurzame energie en toepassing van de
allernieuwste innovaties in de (standaard en duurzame) installatietechniek. Zo heeft
HVK als eerste in de regio de unieke SolarVenti in huis, die met behulp van zonne-energie kan verwarmen, ventileren en ontvochtigen!
SolarVenti
"De SolarVenti is geen vervanger van andere vormen
van verwarming, maar zorgt
er wel voor dat de thermostaat van de cv en de
vloerverwarming zo nu en
dan uit kunnen", legt Albert
van der Wal uit. "Handmatig
ventileren heeft meestal
als gevolg dat ruimtes koud
worden en niet alle vertrekken even goed worden
geventileerd. De SolarVenti
verwarmt de frisse lucht met
het zonnepaneel en de in
de muur opgeslagen warmte
waardoor de ruimte wordt
verwarmd, vocht wordt
afgevoerd en de verse lucht
van zo’n hoge kwaliteit is
dat het zelfs geschikt is voor
mensen met een allergie."
Persoonlijk contact
De SolarVenti heeft tal van
voordelen: "Gecontroleerde

ventilatie, gezonder binnenklimaat, lagere verwarmingskosten, vermindering van
vocht, geurtjes en schimmel
en eenvoudige en goedkope
montage", aldus Albert van
der Wal, die met HVK het
adres is voor particulieren,
doe-het-zelvers, ZZP’ers
en technische diensten.
De toenemende vraag naar
duurzame oplossingen heeft
er voor gezorgd dat het personeelsbestand is gegroeid.

klanten verlies. En dat wil
ik hoe dan ook voorkomen,
want dat is behalve onze
specialisme in standaard en
duurzame totaalinstallaties,
ook onze kracht."

Gepassioneerd ondernemer
Albert van der Wal heeft
in al die jaren nog niets
van zijn gepassioneerdheid verloren waar het gaat
om gas, water, elektriciteit,
zink, cv, vloerverwarming,
Momenteel werken er bij
domotica, sanitair en isolatie
'HVK' 7 vakmensen, inclusief
(nog steeds de goedkoopste
eigenaar Albert van der Wal:
manier van energie bespa"De groei zit er flink in en ik
ren!) en raakt nog steeds
ben erg blij dat ik heb kunniet uitgepraat over duurnen uitbreiden met vakbezame energie, waar steeds
kwaam personeel, dat hier
meer vraag naar is. "Het kost
gelukkig erg graag werkt en
mij als techneut daarom ook
waardoor de sfeer ook erg
geen enkele moeite om op
goed is. Maar veel groter wil
de hoogte te blijven van
ik ook niet groeien, want dan
alle innovaties. Ik verslind
ben ik bang dat ik het perrapporten, literatuur, stasoonlijke contact met mijn
tistieken en doe daarnaast

ook zelf onderzoek naar
de nieuwste vormen van
duurzame energie, want
ik geloof niet alles wat ik
lees. Daarnaast combineer
ik allerlei mogelijkheden
van duurzame energie waar
andere collega’s nog niet
eens aan hebben gedacht
en kijk ik veel verder dan
bijvoorbeeld alleen het
installeren en afstellen van
een warmtepomp, want dat
werkt alleen goed als je het
totaalplaatje bekijkt. En als
je daar oog voor hebt kom je
ook wel eens tot de conclusie dat een warmtepomp of

een andere duurzame toepassing niet altijd geschikt
is. Maar daar ben ik ook heel
eerlijk in naar mijn klanten
en kan dat ook onderbouwen. Vervolgens ga ik aan
de slag om een andere duurzame oplossing te bedenken
die wel geschikt is."
www.hvkstadskanaal.nl
HVK verkoopt trouwens
alleen artikelen uit de Acategorie. "En dat zijn heel
andere artikelen dan er bij
bouwmarkten in de schappen liggen", besluit Albert
van der Wal het interview.

"Als je kwaliteit wilt moet je
ook met professionele artikelen werken, maar desondanks zijn we prijstechnisch
gezien heel scherp! Ik zou
zeggen, kom langs en ervaar
en vergelijk zelf!"
‘HVK Technisch Advies- en
Installatiebureau’, ook voor
24/7 onderhoudsabonnementen, denkt graag met u
mee en is gevestigd aan de
Electronicaweg 25 in Stadskanaal. Telefoon: 0599-650
226. Meer informatie vindt
u op www.hvkstadskanaal.nl
of op Facebook.

