
1 Gemeente Nijmegen - SVn 

2 SNS 

3 Standvast Wonen        

4+5 Talis 

6 Rabobank Rijk van Nijmegen         

7 Strijbosch Thunnissen Makelaars  

8 Loket Duurzaam Wonen – gemeente Nijmegen 

9 Bewust Wonen Nijmegen 

9a Open Makelaars Nijmegen 

10 Hans Janssen Garantiemakelaars 

11     Parktorens Nijmegen – BAM Woningbouw 

12 BPD Ontwikkeling  

13+14 Portaal 

15           NUON 

16           ’t Mauritshuis Verhuurmakelaars Nijmegen 

17 De Hypotheekshop – St. Annastraat 

 

 

18           Driessen Makelaardij – Actief Makelaars  

19 Kavelwinkel Nijmegen 

20           Aankoopmakelaardij Attis van der Horst  

21           Van Heck Advies 

22           Hekkelman Advocaten & Notarissen 

23           Heijmans Vastgoed 

24           AM bv 

25           GB4All (Green Buildings for All) 

26           Reuvers Bouw en Ontwikkeling 

27           Bouwbedrijf van Grunsven 

28+29    Trebbe Wonen BV  

30           Jan Oosterhout Ontwikkeling BV 

31+32    Waalsprong gebiedspromotie 

33           Hubbers BV Ontwerpers van interieurs I makers van meubilair 

34           Huurteams Nijmegen 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEELNEMERS 

Organisatie: 

 



PROGRAMMA LEZINGEN  

LOCATIE ANNAZAAL 

 

LO 

 
11.15-11.35 uur   
Waalsprong, wonen zoals ú dat wilt  
Door: Frederique Benning, Gemeente Nijmegen 
Een korte kennismaking met de Waalsprong. Wilt u meer weten over wonen in de Waalsprong, de voorzieningen en de 
woonbuurten in Lent en Oosterhout? In deze presentatie hoort u meer over de jongste wijk van Nijmegen, dichtbij de 
binnenstad van Nijmegen. U hoort er tevens meer over de nieuwste wijken, waar binnenkort gebouwd gaat worden. 
  
11.45-12.05 uur 
De Starterslening van de gemeente Nijmegen, helpt dromen waarmaken!  
Door: Janneke Broers, SVn/Starterslening 
In Nijmegen zijn al ruim 10 jaar startersleningen beschikbaar voor bestaande en nieuwbouwwoningen tot € 225.000 en ook in 
2016 gaat de gemeente Nijmegen hiermee door! Deze lezing gaat in op de ruime mogelijkheden voor startersleningen, wie 
hiervoor in aanmerking komt en hoe een aanvraag ingediend kan worden. 
  
12.15-12.35 uur   
De Duurzaamheidslening van de gemeente Nijmegen, voor een beter milieu, meer comfort én uw portemonnee!  
Door: Janneke Broers SVn en Jos van der Lint Loket Duurzaam Wonen 
Gemeente Nijmegen stimuleert het nemen van duurzame maatregelen en biedt daarom de Duurzaamheidslening aan. Wilt u 
meer weten over deze lening, waarmee u tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan uw bestaande 
of nieuwbouwwoning financiert? Kom dan naar de presentatie of bezoek de stand van het Loket Duurzaam Wonen. 
  
12.45-13.05 uur 
'Samen & Wonen’ 
Door: Wiebe Dijkstra en Emile Bosveld, Hekkelman Advocaten & Notarissen 
Een lezing waarin wordt stilgestaan bij de juridische aspecten van de aankoop en financiering van een woning en wat je moet 
regelen in het kader van de samenwoning. 
  
13.15-13.35 uur   
Starters op de woningmarkt 
Door: André Toonen en Edwin van der Burgt, Rabobank Rijk van Nijmegen 
Gaat u voor de eerste keer een huis kopen? Geweldig natuurlijk, maar ook super spannend. Dat wilt u meteen goed aanpakken. 
Waarmee moet u bijvoorbeeld rekening houden om een veilige hoogte van uw hypotheek te bepalen? En waar let een bank op? 
Kunt u überhaupt wel een hypotheek krijgen? Heeft u een vast contract nodig? Een lezing waarin wordt ingaan op veel 
voorkomende vragen over het kopen van een eerste woning. 
  
13.45-14.05 uur  
Stichting Huurteams Nijmegen, gratis hulp voor bij vragen over huur van woonruimte 
Door: Irene van Setten, Stichting Huurteams Nijmegen 
Stichting Huurteams Nijmegen kan u helpen bij vragen over het huren van woonruimte en geschillen met uw verhuurder. 
Hierbij kunt u denken aan het toetsen van de hoogte van huurprijs van uw woning aan het wettelijk maximum, het splitsen van 
een all-in huurprijs, het beoordelen van de servicekosten, het verlagen van de huur bij achterstallig onderhoud en het instellen 
van bezwaar tegen de huurverhoging. Wilt u meer weten over uw rechten en plichten als huurder en wat Stichting Huurteams 
Nijmegen voor u kan betekenen? Tijdens de lezing wordt ingegaan op veel voorkomende vragen van huurders. 
  
14.15-14.35 uur   
Huren of kopen 
Door: Mariska van Klaveren en Rudy Bongers, SNS Bank Nijmegen 
Veel mensen vragen zich af wat nu een betere keuze is, huren of kopen. Het ene is niet per definitie beter dan het andere. 
SNS legt de verschillen uit tussen de twee keuzes zodat u wellicht een betere beslissing kunt nemen. 
  
14.45-15.05 uur  
Green Buildings For All; Wonen zoals jij dat wilt, bewust en betaalbaar 
Door: Hans Olthaar, GB4All 
GB4All slaat een brug tussen deze vraagstukken met een innovatieve oplossing die bestendig is voor de toekomst: groene 
gebouwen voor iedereen. Wij geloven dat het mogelijk is om huizen te realiseren voor alle woningzoekenden, met gebruik van 
duurzame energiebronnen en respect voor mens en milieu. Zonder in te leveren op luxe of ruimte om te leven en genieten. 
Omdat het anders moet. En omdat het anders kan. 

  


