
 

 
 

Deelnemers Woonbeurs Nijmegen 2017      

zaterdag 15 april, De Vereeniging     

 

1 Gemeente Nijmegen - SVn 

2 SNS Nijmegen 

3 Driessen Makelaardij        

4 De Hypotheekshop 

5 Rabobank Rijk van Nijmegen         

6 Strijbosch Thunnissen Makelaars  

7 Swon – NIM, Bewust Wonen 

8 Loket Duurzaam Wonen – gemeente Nijmegen 

9 Open Makelaars Nijmegen 

10 Hekkelman Advocaten en Notarissen 

11 Hans Janssen Garantiemakelaars 

12 BPD Ontwikkeling  

13 ’t Mauritshuis Verhuurmakelaars  

14        InBeeld Makelaardij & Financiële Meesters 

15-16    Woningcorporaties: 

 Portaal 

 Standvast Wonen 

Talis 

                                                                   Organisatie: 

                                              

 

17    Nuon Warmte 

18-19      Kavelwinkel Nijmegen 

20           Park Malderborgh  

21           Van Heck Advies 

22           GB4All (Green Buildings for All) 

23-24      AM bv 

25           Heijmans Vastgoed Zuid 

26           Jan Oosterhout Ontwikkeling bv 

27           Van Wanrooij Projectontwikkeling 

28           KlokGroep Wonen  

29           Oosterhoutse Plas V.O.F. 

30-32      Waalsprong gebiedspromotie 

33           Hubbers interieurmakers 

34           Huurteams Nijmegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

Programma presentaties 

 

locatie: Annazaal 
 
 
11.15-11.35 uur   Waalsprong, wonen zoals ú dat wilt  

Gemeente Nijmegen, Frederique Benning 

 

Een presentatie over de Waalsprong, het nieuwe stadsdeel ten noorden van de Waal.  U hoort hier meer over de 

ontwikkelingen van de Waalsprong in het algemeen, en de deelgebieden in het bijzonder. Wilt u de ‘ins and outs’ 

over wonen in deze nieuwbouwwijk? Na deze presentatie heeft u overzicht over wat de Waalsprong u kan bieden 

om aantrekkelijk te wonen op fietsafstand van de binnenstad.   

 11.45-12.05 uur   Starterslening 
     Gemeente Nijmegen, Bas Böhm 
 
De gemeente Nijmegen helpt starters met het kopen van een eerste huis. Met de Starterslening overbrugt u het 
verschil tussen de prijs van uw eerste huis en het bedrag dat u bij de bank kunt lenen. Wilt u hier mee over 
weten? Kom dan naar de presentatie of bezoek de stand van de gemeente Nijmegen. 
 
12.15-12.35 uur   Duurzaamheidslening 

Loket Duurzaam Wonen Plus, Jos van der Lint 
 

De Duurzaamheidslening van de gemeente Nijmegen, voor een beter milieu, meer comfort én uw portemonnee!  
Wilt u tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan uw bestaande of 
nieuwbouwwoning financieren? Kom dan naar de presentatie of bezoek de stand van het Loket Duurzaam Wonen 
Plus. 

 
12.45-13.05 uur   Wat moet je weten bij het financieren van een woning 

Rabobank Rijk van Nijmegen, Marlous Langenhuysen en Joep Janssen 
 
De Financieel Adviseurs van Rabobank Rijk van Nijmegen gaan tijdens deze presentatie in op veel voorkomende 
vragen over het kopen van een woning. 
 
13.15-13.35 uur   Het juridisch traject rondom een koopwoning 

Hekkelman Advocaten & Notarissen, Wiebe Dijkstra en Emile Bosveld 
 
Een presentatie 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.  
 
13.45-14.05 uur   Huren of kopen 

SNS Bank Nijmegen, Rudy Bongers 
 

Veel mensen vragen zich af wat nu een betere keuze is, huren of kopen. SNS legt u het verschil uit tussen de 
twee mogelijkheden. Gaat u binnenkort met pensioen of bent u al met pensioen en wilt u een huis kopen? Hebt u 
geen vaste baan of bent u ondernemer en wilt u een huis kopen? SNS neemt u graag mee in de mogelijkheden 
die er zijn.  
 
14.15-14.35 uur   Groene gebouwen voor iedereen 

GB4All, Hans Olthaar 
 

Ontwerp uw eigen groene woning! Onder begeleiding van GB4All stelt u uw eigen woning op maat, naar wens en 
budget samen. Dit kan al vanaf €. 67.000,00. Vervolgens draagt GB4All zorg voor het ontwerp en de realisatie, op 
zowel het bouwkundige als het installatietechnische vlak. Hans Olthaar verzorgt deze presentatie en gaat u 
vertellen hoe GB4All uw woning in 1 dag plaatst. 


