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www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

• sanitair

• dak- en zinkwerk

• klimaatbeheersing

• service en onderhoud

“Uw partner in duurzame techniek”
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!  Aanleg en onderhoud   
van elektrische installaties

!  Complete installaties  
in woonhuis, kantoor of winkel

! Datanetwerken

Visweg 31, 1906 CN  Limmen 
T 072 - 505 16 57,  F 072 - 505 16 89
M 06 - 54 34 26 85, info@nukolimmen.nl

Bouwbedrijf  C.  Bos  bv  
www.bouwbedrijfcbos.nl
Liefde voor Bouwen Bouwbedrijf C. Bos bv

De manier waarop we willen wonen 
vraagt in iedere fase van ons leven 
weer om een andere invulling. Dan 
kan het zomaar zijn dat je op het 
punt komt dat je eigenlijk wel wil 
verhuizen, maar dat droomhuis dat 
op je verlanglijst staat is niet te vin-
den! Om de veranderde woonwens 
te kunnen vervullen passen steeds 
meer mensen hun eigen woning 
aan: Verthuizen ofwel verhuizen in 
je eigen huis. 

Door te verthuizen zorg je ervoor dat 
je huidige woning weer voldoet aan al 
je wensen. Die eerste eetkamer meu-
belen die jullie ooit samen hebben 
gekocht zijn nu echt wel afgeschre-
ven. Je bent toe aan comfortabelere 
meubels die weer helemaal passen 
bij de tijd van nu. Je wil weer verliefd 
zijn op je eigen huis zoals VT-wonen 
dat zo mooi zegt. Misschien hebben 
de kinderen behoefte aan een eigen 
ruimte in huis, en kun je de woonka-
mer van de keuken scheiden met zo’n 
industriële stalen pui. Zie je jezelf al 
achter dat mooie kookeiland staan 
terwijl de hele familie samen in die 
gezellige woonkeuken zit? Droom 
je wel eens over een eigen spa met 
een kleine sauna? Die walk-in-closet 
misschien als de kinderen zijn uit-
gevlogen en er een slaapkamer leeg 
staat…

Allereerst is het prettig om te weten 
wat je wil veranderen. Maak samen 
met het hele gezin een lijst van de 
wensen die bij de veranderde situa-
tie passen en inventariseer hoe groot 
je budget is om die veranderingen te 
kunnen laten uitvoeren. Probeer ook 
een beetje vooruit te kijken: Wat als de 
kinderen het huis uit gaan. Hoe groot 
is de kans dat ik binnen een bepaalde 
tijd minder mobiel wordt? En daarbij 
kun je het verthuizen zo groot maken 
als je zelf wil. 

Je kunt bijvoorbeeld beginnen met 
het bijwerken van achterstallig onder-
houd: Ruim die garage eens leeg 
om alleen die spullen terug te zetten 
die je nog gaat gebruiken. Zorg voor 
een goede schilderbeurt en loop de 
deuren na. Het kan al een hele fijne 
impuls geven! 
Met een andere kleur op de muur 
en een ander kleed onder die onver-
woestbare designbank kun je een 
hele nieuwe sfeer in huis krijgen. Denk 
er ook eens aan om dat oude kastje 
van oma een andere kleur te geven of 
te bekleden met een kek behangetje. 

Een muur doorbreken voor een open 
keuken met kookeiland en openslaan-
de deuren naar de zonnige tuin is 
natuurlijk wat ingrijpender. Maar soms 
kun je met een redelijk kleine ingreep 
een heel nieuw huis maken. Die nieu-

we vloer maakt het mogelijk om vloer-
verwarming aan te leggen en doordat 
de radiator onder de vensterbank is 
verdwenen kan het raam tot aan de 
grond worden getrokken…

Een andere manier om te verthui-
zen is het verduurzamen van je 
woning. Door de isolatie aan te pak-
ken en bijvoorbeeld zonnepanelen te 
laten installeren woon je duurzamer. 
Domotica en draadloos internet kun-
nen ook je woongenot verhogen. 

Er zijn zoveel mogelijkheden dat het 
in sommige gevallen prettig is als een 

professional met je meekijkt. Voor 
iedereen is wel een passend advies te 
vinden. Bijvoorbeeld met een flitsad-
vies aan huis of met het uitwerken van 
de mogelijke plannen die passen bij 
de wensen en het beschikbare bud-
get. Huisvanbinnen heeft het afgelo-
pen jaar verschillende “verthuizers” 
geholpen met het vinden van de ide-
ale indeling of het uitwerken van een 
lichtplan. Het ontwerpen van keukens 
of kasten op maat is een van onze 
specialiteiten. We werken voor de 
uitvoering van de plannen met fijne 
vakmensen en proberen iedereen te 
verrassen met mooie oplossingen.

Verthuizen... Hoe pak je dat aan?


