
   
FAQ Rubensstraat  
 
 

1. Algemeen  
 

Is het toegestaan huisdieren te houden in mijn woning? 
Ja, zolang ze geen overlast veroorzaken.  
 
Komt er camerabeveiliging bij de centrale ingang? 
Er komt geen camerabeveiliging. Alleen een videofoon om mensen binnen te laten. Huurders 
zijn zelf verantwoordelijk voor wie ze binnenlaten. 
 
Komt er een bewonerscommissie en wanneer kunnen we die oprichten? Hebben 
bewoners inspraak en kunnen ze onderdeel uitmaken van de commissie? 
Wij juichen het oprichten van een bewonerscommissie voor onze complexen toe. Daarom 
ondersteunen we graag bij het samenstellen van een commissie. Wil je meedenken over 
verschillende onderwerpen zoals de leefbaarheid, het onderhoud, het servicecontract van de 
schoonmaak en heb je interesse om in de bewonerscommissie te komen of wil je hier meer 
informatie over? Stuur dan een mail naar info@eigenbouw.nl. Leden van de 
bewonerscommissie hebben informatierecht, overlegrecht, adviesrecht en agenderingsrecht 
in de gesprekken met Eigen Bouw. Je brengt in en denkt mee namens alle bewoners.  
 
Heeft Eigen Bouw een huurdersbelangenvereniging? 
Ja, dit is Huurdersbelangen Vereniging Eigen Bouw (HVEB). Voor vragen kun je contact 
opnemen via hveb2018@gmail.com.  
 
Hoe wordt het afvoeren van afval geregeld? Worden er afvalcontainers geplaatst door 

de gemeente? 

Er staan al afvalcontainers. De woningen komen op de bestaande voorzieningen in de 

omgeving, zoals Ruysdaelstraat, N. Maesstraat en Hobbemastraat. De gemeente Deventer 

regelt in samenwerking met Circulus Berkel de afvalinzameling. Eigen Bouw gaat hier niet 

over.   

Wat is de gemiddelde leeftijd van de huurders in het appartementencomplex? 
De gemiddelde leeftijd van de hoofdhuurders is 47 jaar. In de afbeelding hieronder zijn de 
geboortejaren van de hoofdhuurders per 10 jaar uitgesplitst. 
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Wat wordt de postcode? 
7412 GW 
 
Is het gebouw toegankelijk met een normale sleutel of een elektronische sleutel? 
De eigen voordeur werkt met een normale sleutel. De centrale deuren werken met een tag 
(elektronische sleutel).  
 
Mag ik spullen plaatsen in de portiek zoals een beeld of een plant?  
Nee, dat mag niet. De vluchtroutes moeten vrij/leeg blijven voor veiligheidsdiensten bij 
calamiteiten en zodat je zelf veilig en snel kunt vluchten. Een brancard moet door de gangen 
kunnen en in het geval van brand en rook is het belangrijk om niet te struikelen over spullen. 
De portieken hebben aan de kant van de Rubensstraat een ruime hal. Deze ruimte valt niet 
geheel onder vluchtroute. We gaan op een later moment in gesprek met de 
bewonerscommissie over de aankleding van de ruimte.  
 
Wordt de lift voorzien van bekisting tijdens de verhuizing om schade aan de lift te 
voorkomen? 
Ja, in ieder geval de eerste weken na oplevering. Hoe lang we de bekisting precies laten 
zitten bekijken we dan. 
 
 

2. Aanpassingen in de woning 
 
Als ik aanpassingen in de woning wil maken moet ik dan toestemming vragen aan 
Eigen Bouw? Hoe moet ik een aanvraag indienen? 
Veranderingen die makkelijk terug te draaien zijn zoals het leggen van een laminaatvloer of 
het schilderen van een muur of het ophangen van een plank hoeft u niet aan te vragen. 
Toestemming is in de basis alleen nodig voor bouwkundige- of installatietechnische 
aanpassingen; zoals extra elektra aanleggen, muren wegbreken, plaatsen van een 
waterontharder, aanpassen van de keuken of het leggen van plavuizen. Pas nadat je 
schriftelijke toestemming hebt voor een aanpassing mag je starten met de uitvoering. Je kunt 
je aanvraag mailen naar info@eigenbouw.nl.   
 
Wanneer moeten aanvragen voor bouwkundige aanpassingen ingestuurd worden 
(i.v.m. goedkeuring voor oplevering)? 
Uiterlijk 6 weken voor oplevering. Later mag ook, maar dan kan het zijn dat je niet op tijd een 
antwoord hebt. 
 
Mag ik zelf aangebrachte voorzieningen achterlaten bij verhuizing? 
Bij vertrek moet het appartement weer in originele staat worden opgeleverd, tenzij de nieuwe 
huurder de aanpassingen wil overnemen met de daarbij behorende voorwaarden. 
 
Welke vloerbedekking mag ik gebruiken?  
Let op: in de woningen is vloerverwarming aanwezig. De vloer moet dus de warmte goed 
door kunnen laten. Vele soorten vloeren zijn geschikt. Bijvoorbeeld Vinyl, PVC, sommige 
soorten tapijt en sommige soorten laminaat. Laat je goed informeren door de verkoper. Zeker 
wanneer er sprake is van vloeren waarvoor een ondervloer nodig is. De ondervloer moet 
voldoende geluiddempend zijn (minimaal 10 dB, je moet namelijk geluidsoverlast naar 
(beneden-)buren voorkomen), maar ook voldoende warmte doorlaten van de 
vloerverwarming. Wanneer je vertrekt uit de woning moet de vloer worden verwijderd, tenzij 
de volgende bewoner de vloer wil overnemen.  
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Is er een mogelijkheid, om bij oplevering, door Eigen Bouw laminaat te laten leggen?  
Nee, de aankleding van de woning is voor huurder. 

 
Mag ik horren plaatsen?  
Ja, uitneembare horren die geen schade aan het kozijn toebrengen mogen geplaatst 
worden. Het is niet toegestaan te boren in de kunststof kozijnen.  
 
Waar kunnen we materiaal voor de keuken en badkamer bijbestellen? 
De keuken is van Bribus. Hier kun je nakijken welke verkooppunten er zijn. 
Het badkamermeubel is van het merk Plieger, type S-Presso. Je kunt het ook via je eigen 
aannemer regelen. Wil je zelf extra wijzigingen aanbrengen? Dan moet je vooraf de 
voorwaarden opvragen bij Eigen Bouw. Na goedkeuring mag je op eigen kosten de 
wijzigingen aanbrengen na de oplevering. 
 
Mag ik een sleutelkluisje plaatsen? 
Ja, dat mag. Het plaatsen van een sleutelkluisje moet je wel aanvragen. Wij geven dan aan 
onder welke voorwaarden en waar het mag.  
 
 

3. Verwarming/ Water 
 

Kunnen jullie al een schatting geven van de gemiddelde maandelijkse kosten van het 
warmtenet? 
Nee, dat is op voorhand moeilijk in te schatten. De kosten zijn voor het grootste deel 
afhankelijk van je eigen verbruik en het vastrecht. De afspraken rondom het warmtenet gaan 
uit van het principe dat het in ieder geval niet duurder is dan een andere reguliere 
warmtevoorziening. Tip: Door de verwarming één graad lager te zetten, scheelt dat al snel 
6% per jaar op de totale stookkosten (bron: Nibud/ Milieu Centraal). De woningen zijn 
daarnaast uitstekend geïsoleerd; ook dat zorgt voor besparing.  
 
Is de temperatuur regelbaar per ruimte? 
De temperatuur is regelbaar in de woon- slaap- en badkamer. In de hal, het toilet en berging 
is de temperatuur niet regelbaar. Deze ruimten worden verwarmd door de aan-
afvoerleidingen naar woon-, slaap- en badkamer en de indirecte warmte (lucht) uit regelbare 
ruimten.  
 
Komt er vloerverwarming in het hele appartement? 
Het hele appartement wordt verwarmd door vloerverwarming.  
 
Zijn er aparte meters per appartement? 
Ieder appartement heeft een eigen meter in de SV-ruimte (gelegen naast het toilet).  
 
Hoe worden gezamenlijke kosten per appartement verrekend? 
De kosten voor algemene ruimtes (entree, gangen, trappenhuizen) worden gedeeld door het 
aantal appartementen. Je betaalt hiervoor een voorschot in de servicekosten. Na ieder 
kalenderjaar worden de daadwerkelijke kosten verrekend met de voorschotten via een 
eindafrekening. 

 
Er is sprake van vloerverwarming, betekent dit dat er helemaal geen 
radiatoren aanwezig zijn? 
Dat klopt. Er zijn nergens radiatoren. 
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Maakt het verwarmingssysteem lawaai? (geruis of gesuis) 
De afleverset heeft een pompje; deze kan geluid produceren. Het pompje zit in een aparte 
SV-ruimte met een deur. Zie plattegrond. 
 
Er staat dat er in de woning een afleverset voor de vloerverwarming en het tapwater 
aanwezig is. Moeten wij dit zelf (laten) installeren/aanleggen? Wat houdt dit in? 
De afleverset is onderdeel van het warmtenet en wordt door de warmteleverancier 
geïnstalleerd. De installateur regelt de verwarming en het warmtapwater in. De installatie is 
gebruiksklaar bij aanvang van de huur.  

 
Afbeelding afleverset ter illustratie 

 
Hoe wordt het warmteverbruik gemeten en verrekend (voorschotregeling)? 
Het warmteverbruik wordt gemeten in de SV-ruimte. Wij gaan ervan uit dat dit met een 
voorschotregeling gaat, maar zoals al benoemd is het nog niet definitief wie de leverancier 
wordt en hoe deze leverancier te werk gaat. 
 
Zijn de kosten van het warmtenet verrekend in de huur of servicekosten? 
Nee, iedereen betaalt rechtstreeks aan de leverancier een eigen voorschot. De verrekening 
gaat niet via Eigen Bouw. Dit geldt ook voor het elektraverbruik en het waterverbruik.  
 
Zijn de kosten van het warmtenet gekoppeld aan de gasprijs? 
Het complex wordt gasvrij opgeleverd, maar de kosten voor warmte zijn wel gekoppeld aan 
de gasprijsontwikkeling. De ACM bepaalt de maximale tarieven (‘niet-meer-dan-anders’).  
 
Worden er voorzieningen meegenomen voor het koelen van de appartementen? Wordt 
de lucht in de woning gefilterd of gekoeld? 
Er wordt geen airco door Eigen Bouw geplaatst. Zelf een airco plaatsen mag, nadat wij 
schriftelijke toestemming op je aanvraag hebben gegeven. De buitenunit van de airco mag 
uitsluitend op eigen balkon, uit het zicht, worden geplaatst. Bevestiging aan de gevel is niet 
toegestaan.  

 
De appartementen worden in het vierde kwartaal 2022 opgeleverd. Wanneer kunnen 
we de eerste jaarafrekening van het warmtenet verwachten? 
De leverancier van het warmtenet regelt dit. Daar kunnen we nu nog niets over zeggen. 
Vermoedelijk per kalenderjaar of per contractjaar.  



   
Als de samenwerking met het warmtenet er is, hoe gaat dit dan met warm water voor 
douche en keuken? Is er ook nog een boiler? Is deze dan op gas? 
Het is een gasvrije woning. De temperatuur die via het warmtenet wordt geleverd is 
voldoende om water van 60ºC op het tappunt in de keuken en douche te krijgen. 
 
Wie is de leverancier voor water? 
In regio Deventer is Vitens de enige waterleverancier. Je kunt je aanmelden bij Vitens 
wanneer de opleverdatum definitief is. Wij informeren je daar in een later stadium over. 
 
Kunnen jullie iets concreter zijn over de verwachte kosten voor het warmtenet en de 
totale kosten?  
Het voorschot voor warmtelevering zijn van eigen gebruik afhankelijk. Heb je de verwarming 
de hele dag of alleen ’s avonds aanstaan? En hoe warm wil je het in huis hebben? Dat 
maakt allemaal verschil. De gemiddelde warmtekosten per maand voor een appartement 
waren in 2021 € 88,- per maand (bron: Nibud).  
 
De totale kosten voor het appartement zijn niet anders dan voor een ander huurappartement: 

- Kale huur (Eigen Bouw, afhankelijk van appartementkeuze) 
- Servicekosten (Eigen Bouw, afhankelijk van keuzes die we samen met bewoners 

maken) 
- Verwarming kosten (warmtenetleverancier wordt gekozen door gemeente) 
- Elektra kosten (zelf leverancier kiezen) 
- Water kosten (zelf betalen aan Vitens) 
- Inboedelverzekering (zelf verzekeraar kiezen) 
- Gemeentelijke belastingen en heffingen zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en 

waterschapsbelasting (ontvang je vanzelf als je bent ingeschreven op het adres bij de 
gemeente) 

- Internet/tv (zelf provider kiezen) 
 
Zijn de kosten van het warmtenet verrekend in het voorschot van de servicekosten? 
Nee. Je betaalt straks het voorschot rechtstreeks aan de warmtenetleverancier. Niet aan 
Eigen Bouw. Let op: Je bent verplicht warmte af te nemen bij de leverancier die de gemeente 
kiest. Dit is onlosmakelijk verbonden met de woning. Je kunt dus niet zelf een andere 
leverancier kiezen.  

 
Op de site van de gemeente Deventer staat dat er een tijdelijke oplossing komt voor 
het warmtenet. Wanneer gaan we alsnog over op Slim Warmtenet en welke invloed 
heeft dat op de prijs van warmte voor mij als huurder? 
De ontwikkeling van Slim Warmtenet Zandweerd duurt een aantal jaren. De aanleg van het 
leidingennetwerk gebeurt in stappen. De verwachting is dat in 2023 gestart kan worden met 
de realisatie van de duurzame warmtebron bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Dat 
betekent dat medio 2024 het warmtenet gevoed wordt met de duurzame warmte uit de 
RWZI. Tot die tijd is een gasgestookte ketel nodig, zodat tijdig warmte wordt geleverd, ook 
aan je appartement. In verband met de leveringszekerheid van de warmte, is de ketel vast 
onderdeel van het warmtenet om pieken in de vraag naar warmte op te vangen. 
Woningen die aansluiten op het warmtenet verbruiken zo’n 80% minder gas. Tijdens deze 
opbouw van het warmtenet wordt er geen tariefwijziging doorgevoerd. Je sluit straks met je 
warmteleverancier een leveringsovereenkomst af waarin de tarieven op basis van wettelijke 
eisen zijn vastgelegd. Meer zal je nooit betalen, daarnaast streven de gemeente en de 
verhuurders er naar een korting op dit wettelijke tarief door te voeren. Wel moet gezegd 
worden dat inderdaad op dit moment alle energieprijzen (gas, elektra, olie) sterk stijgen. 
Automatisch werkt dat door in verhoging van de warmteprijzen zoals die door de Wet zijn 
voorgeschreven en aan een maximum zijn gebonden. 



   
Wat is het verschil wat betreft het warmtenet voor de huizen aan de Rubensstraat en 
de andere huizen in de wijk? 
Er is sprake van een laag temperatuur warmtenet. Dit LT-net wordt aangelegd vanaf de 
rioolwaterzuivering naar de Tuinen van Zandweerd. Daar laten woningeigenaren een eigen 
warmtepomp plaatsen om deze zeer lage temperatuur op te hogen naar het gewenste 
temperatuurniveau voor de verwarming van de woning en voor warm tapwater. Voor de 
woningen in de Rubensstraat is het principe anders. De lage temperatuur warmte wordt door 
een collectieve warmtepomp met piekketel (zie beantwoording voorgaande vraag) 
opgewarmd naar een temperatuurniveau van zo’n 70 graden en getransporteerd naar alle 
woningen in het complex aan de Rubensstraat. Dit noemen we een midden temperatuur net. 
Deze woningen krijgen dus allemaal een individuele aansluiting op een collectief warmtenet. 
Elke aansluiting krijgt een eigen warmtemeter. Op basis daarvan wordt de hoeveelheid 
afgenomen warmte afgerekend. Via de leveringsovereenkomst die je met de 
warmteleverancier aangaat wordt het vastrecht en het variabel tarief voor warmte 
afgerekend.  
 
 

4. Elektriciteit/ aansluitingen  
 

Kunnen we zelf een energieleverancier kiezen of wordt dat centraal geregeld?  
Voor het elektra, CAI of glasvezel kan een eigen leverancier worden gekozen. Voor water is 
dit altijd Vitens. De warmte wordt geleverd door het Slim Warmtenet Zandweerd. Daarin 
heeft u geen keuze.  
 
Waar komen de aansluitingen van de wasmachine en droger? 
Deze aansluitingen komen in de berging van het appartement. Er kan alleen een 
condensdroger óf warmtepompdroger worden geplaatst. Geen afvoerdroger (met een slang).  
 
Is er een glasvezelaansluiting voor tv en internet aanwezig? Is er een aansluiting voor 
vaste telefonie? Waar komt het signaal het appartement binnen? 
Het signaal voor CAI en glasvezel komt binnen in de meterkast. Er is geen vaste 
telefoonaansluiting. Het doorleggen van het signaal vanuit de meterkast naar een andere 
ruimte moet je als huurder zelf regelen.  

 
Is het verhuizen van tv- internet- telefoonprovider mogelijk? 
Je kunt een nieuwe provider kiezen of je huidige provider laten meeverhuizen. Meer 
informatie over verhuizen vind je in de voorwaarden van je huidige providercontract. 
 
Komen er zonnepanelen op de daken? 
Ja. De opbrengst wordt gebruikt om de kosten voor het elektragebruik van de algemene 
ruimte te verlagen. 

 
Wordt er per woning een krachtaansluiting gerealiseerd (400V)? 
Nee. De aansluiting is 3x25A (220V). 
 
Komt er mechanische ventilatie in het appartement? Zit de unit hiervoor in de aparte 
(kleine) SV-ruimte of in de grotere berging? 
Ja, er komt mechanische ventilatie. De mechanische ventilatie-unit wordt in de grotere 
berging van het appartement geplaatst. 
 
 
 



   
Hebben de wasmachine en droger beide een eigen electragroep zodat ze tegelijkertijd 
gebruikt kunnen worden? 
De wasmachine en droger hebben beide een aparte groep en kunnen dan ook gelijktijdig 
gebruikt worden. 
 
Waar zit de technische ruimte in het appartement? 
De techniek zit zowel in de berging van het appartement als in de SV-ruimte. 

 
Zijn er in het appartement, behalve voldoende stopcontacten, ook loze leidingen? 
Bijvoorbeeld om netwerkkabels naar alle ruimtes te trekken voor internet/tv. 
De stopcontacten staan in de technische tekening. In de woonkamer, slaapkamer 1 en 
slaapkamer 2 is een loze leiding opgenomen voor eventueel internet of tv. 
  
Voor wie is het onderhoud van de mechanische ventilatie? 
Eigen Bouw laat het onderhoud uitvoeren.  
 
Waar komt de warmteterugwin (WTW) unit te hangen? 
Er komt geen WTW-unit in de appartementen. Er komt mechanische ventilatie (MV). De MV-
unit wordt in de grote berging in het appartement geplaatst.  
 
 

5. Keuken  
 
Mag je in het appartement een ‘losse’ vriezer neerzetten; bijvoorbeeld in de berging 
van de woning? 
Ja, dat mag.  
 
Komt er een combi-oven of een combi-magnetron?  
Er wordt een oven met magnetronfunctie geplaatst.  
 
Hoe hoog gemeten vanaf de grond wordt de combimagnetron geplaatst?  
De hoogte is van 121 tot 166 cm vanaf de grond.  
 
Welke functies heeft de combimagnetron? Om welk model gaat het? 
De oven met magnetronfunctie is van het merk Etna; model CM450RVS. Lees hier meer 
over de functionaliteiten. 
 
Er komt in de keuken een elektrische kookplaat. Is dit een inductie- of keramische 
kookplaat?  
Dit is een inductie kookplaat. 

 
Hoe groot is de inductiekookplaat? 4 of 5 pits? 
Het betreft een 4-pits kookplaat (60 cm). 
 
Van welke merk is de inbouwapparatuur? 
De inbouwapparatuur is van het merk Etna.  
 
Hoe zit het met garantie en onderhoud van keukenapparatuur? 
Eigen Bouw is verantwoordelijk voor het onderhoud van de apparatuur. Wanneer er klachten 
zijn kun je contact met ons opnemen.  
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Wat gebeurt er wanneer keukenapparatuur bij verhuizing duidelijke gebruikssporen 
heeft? 
Gebruikssporen ontstaan door gebruik. Dat is in beginsel geen probleem. Als er schade is 
ontstaan die niet voorkomt uit normaal gebruik, dan wordt de schade hersteld door- of in 
rekening gebracht bij de huurder.  

 
Wat is het energielabel van de keukenapparatuur? 
Het betreft nieuwe apparatuur. De exacte energielabels zijn op dit moment niet bij ons 
bekend. 
 
Welke kleur krijgen de plinten onder de keukenkastjes? 
De plinten onder de keukenkastjes worden zwart. 
 
Welke kleur krijgen de zijpanelen van de keuken? 
Zijpanelen die zichtbaar zijn krijgen dezelfde kleur als het frontje.  
 
De keuken in type 2 is iets smaller dan de andere types. Waarin verschilt deze 
keuken? 
De kastjes links en rechts naast het ladeblok zijn 45 cm in type 2. In de overige types zijn 
deze kastjes 60 cm.  
 
Wat zijn de afmetingen van de vaatwasser en de onderkasten?  
Alle kasten zijn 60x60 met een daarbij passende vaatwasser. Alleen de kast met lades onder 
de kookplaat zijn 80 cm breed. 
 
Kunnen jullie de keukentegels achterwege laten als ik zelf tegels wil plaatsen?  
Nee, alle appartementen worden hetzelfde opgeleverd.  

 

 
6. Badkamer  

 
In de bijschrijving van de badkamer staat dat de muren sausklaar zijn. Is er helemaal 
géén betegeling? En zo ja, tot hoe hoog is er getegeld?  
Dit staat verkeerd in de brochure. De badkamer wordt tot aan het plafond getegeld. 
 
Wat is de hoogte van het toilet? Kan ik kiezen voor een verhoogd toilet? 
De hoogte van de bovenkant van het toilet (zonder wc bril) is 43cm. De aannemer plaatst 
alle toiletten op dezelfde hoogte. (Deze hoogte is al 3 cm hoger dan standaard.) Wil je zelf 
een ander toilet plaatsen? Dat kan. Vraag eerst toestemming bij Eigen Bouw. Je hoort dan 
waaraan een nieuw toilet moet voldoen.  
 
Hoe komt het ‘op afschot’ tegelen eruit te zien? 
Alleen de douchehoek wordt op afschot getegeld. Zo loopt het water goed af naar de afvoer.  
 
Kan ik zelf het formaat tegel voor de keuken, toilet en badkamer kiezen? 
Nee, er komen witte wandtegels in zowel keuken, badkamer als het toilet. In de badkamer 
komen donkere accentstroken achter de douche en achter beide toiletten. Het toilet en 
badkamer krijgen een donkergrijze tegelvloer (Kermos – serie ZON – kleur: F104 grijs). 

 
Komen er randloze toiletten? Zit er achter het bedieningspaneel een bakje waarin 
spoeltabletten gedaan kunnen worden?  
Er komen randloze (rimfree) toiletten. Achter het bedieningspaneel zit het inbouwreservoir. 
Hier zit géén bakje voor een spoeltablet. 



   
 
Komt er een waterbesparende douchekop? Zo ja, mag je hier een andere douchekop 
met meer waterdruk op aansluiten?  
Ja dat mag zolang je de oorspronkelijke douchekop terughangt bij vertrek (of deze wordt 
overgenomen door de nieuwe huurder). 
 
Wat zijn de afmetingen van het badkamermeubel? 
Het badkamermeubel is 85 cm breed en 46 cm diep met 2 laden. 
 
Waar wordt het handdoekrek geplaatst in de badkamer? Is er daarna nog wel plek over 
voor een extra (hoge) kast? 
Het handdoekenrek wordt waarschijnlijk geplaatst tussen het toilet en het bad. De exacte 
plek moet nog worden vastgesteld. 
 
Kan de spiegel in de badkamer lager geplaatst worden? 
Nee, in elk appartement wordt de spiegel op dezelfde plaats gemonteerd.   
 
Zijn de douche en het ligbad gecombineerd of apart van elkaar geplaatst?  
Ze staan apart van elkaar, zie de technische tekening. 

 
Welke afmeting heeft de douchehoek door de douchewand? 
De vloeroppervlakte is 90 x 90 cm. 
 
Is het ligbad in het appartement verplicht? 
Ja, er komt in ieder appartement een ligbad. Wil je het bad verwijderen? Dan moet je vooraf 
de voorwaarden opvragen bij Eigen Bouw. Na goedkeuring mag je op eigen kosten het bad 
verwijderen na de oplevering. 
 
Welk type kraan komt er op de wastafel?  
Deze kraan komt op het wastafelmeubel en deze kraan komt op het fonteintje. 
 
Wordt het toilet betegeld tot aan het plafond? 
Nee, het aparte toilet wordt tot ongeveer 1,50m hoog getegeld. De badkamer wordt wel tot 
aan het plafond getegeld. 
 
Komt er een douchebak? 
Nee, de douchewand wordt op de tegelvloer geplaatst. De vloertegels in de douchehoek 
worden op afschot getegeld.  
 
Welk type wc-bril wordt er geplaatst? Is het een soft-close? 
Ja, de wc-bril die wordt geplaatst is soft-close.  
 
Welke spiegel komt er in de toilet en badkamer? 
In de badkamer komt een liggende spiegel van 80 x 60 cm. In het toilet een staande spiegel 
van 30 x 40 cm. 
 
Moet het plafond in de badkamer nog bewerkt worden om schimmelvorming te 
voorkomen? 
Het spuitwerk op het plafond is geschikt voor vochtige ruimtes. Extra behandeling is dus niet 
nodig.  
Wel is het belangrijk om goed te ventileren na het douchen. Het droogmaken van de tegels 
(na het douchen) en het afdrogen van de kraan zorgen ervoor dat de badkamer van goede 
kwaliteit blijft. 

https://www.grohe.nl/nl_nl/eurosmart-wastafelmengkraan-s-size-23372002.html
https://www.grohe.nl/nl_nl/costa-l-toiletkraan-20186001.html
https://pressalit.com/nl-nl/toiletzittingen/zittingen/pressalit-300-760/p-760000-da7999/
https://catalog.geberit.nl/nl-NL/Geberit-300-Basic-28-wand-wc-diepspoel,-gedeeltelijk-gesloten-vorm,-Rimfree/PRO_1425529.html


   
7. Afwerking  

 
De plafonds worden met structuurspuitwerk opgeleverd. Moet het plafond dan nog 
door de bewoner geschilderd worden of volstaat het structuurspuitwerk?  
In principe zijn de plafonds afgewerkt/klaar. Het naar eigen inzicht schilderen van het 
spuitwerk kan. Houd er dan wel rekening mee dat deze vers gespoten plafonds een 
zuigende werking hebben. Wij raden voorstrijken aan. 
 
De meeste muren worden sausklaar opgeleverd. Kunnen we dan direct sausen of moet 
er nog voorstrijkmiddel door de bewoner worden aangebracht? 
Nieuwe muren hebben een zuigende werking. Voorstrijken is zeker aan te raden om sneller 
dekkend te kunnen schilderen.  
 
Zijn de binnenmuren tussen twee appartementen geïsoleerd? Zo ja, hoe? 
De woningscheidende wanden voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit. Er komen 30 
centimeter dikke kalkzandsteenwanden tussen de appartementen. Deze hebben een 
uitstekende geluidsisolatie. 

 
Hoe worden de wanden afgewerkt?  
Wanden worden sausklaar opgeleverd van kaal beton.  
 
Bestaat de kans op scheurvorming?  
Bij nieuwbouw is de kans groot op (krimp)scheurtjes in de wandafwerking. Dit komt omdat 
het gebouw zich de eerste jaren moet ‘zetten’. Er kunnen bijvoorbeeld scheurtjes ontstaan in 
hoeken, of waar twee soorten materialen elkaar raken (bijvoorbeeld hout en steen). Houd 
hier dus rekening mee bij de keuze van de wandafwerking. Als je de wanden schildert, dan is 
het relatief makkelijk om eventuele scheurtjes te vullen en over te schilderen. Bij stucwerk of 
(normaal) behang is dat veel vaak niet goed mogelijk. Glasvezel, glasweefsel en 
glasvliesbehang is beter bestand tegen krimpscheuren. Er is veel verschil in kwaliteit, laat je 
daarom goed informeren door de verkoper. 
 
Op welke wijze is rekening gehouden met gehorigheid? 
Het appartement wordt opgeleverd volgens de laatste eisen van het bouwbesluit.  
 
Komt er bij elk raam een vensterbank? 
Nee, niet bij elk raam. Ramen die doorlopen tot aan de vloer worden niet voorzien van een 
vensterbank. 

 
Mag ik zelf weten welke kleuren ik gebruik voor de binnenmuren en kozijnen? 
Muren moeten voor een toekomstige nieuwe bewoner in één keer te witten zijn. Dus 
wanneer je de muren in een donkere kleur saust moet je die voor vertrek in lichte tint verven. 
Kozijnen mogen niet geverfd worden.  
 
Zijn er, naast de balkondeuren, ramen die open kunnen. 
Ja, de meeste ramen zijn zogenaamde draaikiepramen.  
 
Hebben de ramen ventilatieroosters? 
In elke ruimte is minimaal één ventilatierooster aanwezig.   

 
Is de deur naar het balkon een kiepdeur?  
Nee, er is een normale deur van de woonkamer naar het balkon en een draaikiepraam vanaf 
de slaapkamer naar het balkon.  

 



   
Van welk materiaal en kleur zijn de kozijnen en balkondeur? 
De binnenkozijnen in het appartement zijn van staal. De buitenkozijnen zijn van kunststof. De 
kleur van het vaste deel van het kozijn is grijs (RAL 7039) en van het draaiende deel 
donkergrijs (RAL 7038). 

 
Wat is de afstand tussen vloer- en raamkozijnen/vensterbank?   
Dit is per situatie en kozijntype verschillend. 

 
Is de woning rolstoeltoegankelijk en levensloopbestendig? 
Ja, de woning is rolstoelvriendelijk en levensloopbestendig. 
 
Zit er extra isolatie in de opbouw van de vloer in verband met geluidsoverlast?  
De woningen voldoen aan de laatste eisen van het bouwbesluit.  
Tip bij aanschaf van een vloer: laat je goed informeren door de verkoper. Zeker wanneer er 
sprake is van vloeren waarvoor een ondervloer nodig is. De ondervloer moet voldoende 
geluiddempend zijn (minimaal 10 dB), maar ook voldoende warmte doorlaten van de 
vloerverwarming. 
 
We willen graag een zware televisie ophangen aan de muur. Wat is de kwaliteit van de 
tussenmuren in het appartement? 
De tussenmuren zijn gemaakt van Ytong. Deze muren zijn sterk genoeg om een zware tv 
aan op te hangen. Laat je goed informeren door de verkoper over de ophangmogelijkheden 
bij een Ytong binnenmuur. Er bestaan speciale pluggen voor Ytong wanden. 
 
Hoe hoog zijn de plafonds? 
De plafonds zijn 2.60 m hoog. 
 
Kunnen de dorpels achterwege blijven i.v.m. vloer doorleggen? 
Er komen alleen dorpels bij de badkamer en toilet. Je kunt de vloer in de overige ruimten dus 
gewoon doorleggen. 
 
Wat voor type deur wordt er geplaatst naar het gemeenschappelijke gedeelte van het 
terras? Komt er een deurdranger op zodat de deur niet hard dichtklapt? 
Er komen glazen deuren met een kunststof kozijn. De deuren worden zo gemonteerd dat ze 
geen geluidsoverlast geven. Op blz. 7 en blz. 23 van de brochure zie je het zijaanzicht van 
het dakterras.  
 
Wat zijn de afmetingen van de lift? 
Er komt in elk blok een lift die geschikt is voor een brandcard.  
Afmetingen: +/- 2.10 m bij 1.10 m met een deuropening van 90 cm. 
 
Wat wordt de kleur van de voordeur en binnendeuren in de woning? 
De voordeur wordt grijs, het kozijn eromheen donkerder grijs. De binnendeuren worden wit.  

 
 
 
 



   
8. Parkeren/ Bergruimte  

 
Krijgt ieder appartement een eigen parkeerplek op kenteken? 
Nee, het is vrij parkeren. Er zijn meer parkeerplaatsen dan appartementen. 
 
Mag ik een brommer plaatsen in algemene berging? 
Er is geen algemene berging, alleen een scootmobielberging. Je mag wel een brommer 
plaatsen in je eigen berging.  
 
Is er verlichting in eigen berging? 
Ja, verlichting en stopcontacten. 
 
Is de ruimte waarin de berging zich bevindt openbaar toegankelijk? 
Nee, hiervoor heb je een sleutel van het complex nodig. 
 
Kan ik de bergingen beneden zelf uitkiezen of worden deze aan een woning 
gekoppeld? 
De berging is gekoppeld aan de huisnummers. In de verhuurbrochure staan de huisnummers 
van de bergingen aangegeven.  
 
Er komen drie laadpalen (zes laadplekken) voor elektrische auto’s. Hoe gaat Eigen 
Bouw om met de toenemende vraag naar elektrische auto’s en het daarvoor 
beschikbaar stellen van laadpalen? 
Zodra de situatie erom vraagt kunnen er meer openbare laadpalen geplaatst worden.  
 
Zijn er invalide parkeerplekken? 
Ja, er zijn 4 aangewezen invalide parkeerplekken. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor mensen 
met een invalidenparkeerkaart. De gemeente beoordeelt of u recht heeft op een 
invalidenparkeerkaart. We wijzen deze vooralsnog niet aan individuele bewoners toe. Mocht 
dat in de praktijk niet werken, gaan we de situatie opnieuw beoordelen.  

 
Komt er camerabeveiliging op de parkeerplaatsen? 
Nee, er worden geen beveiligingscamera’s geplaatst.   
 
Komt er een omheining om de terrassen van de begane grond woningen? 
Ja, hier komen beukenhagen. Eigen Bouw verzorgt het onderhoud. De kosten hiervan 
worden doorbelast in de servicekosten.  
 
Worden er buitenvoorzieningen gerealiseerd voor bijvoorbeeld het wassen van de 
auto? 
Nee, er komen geen voorzieningen voor het wassen van auto’s. Het is beter voor het milieu 
om je auto te laten wassen in een wasstraat dan zelf op straat je auto te wassen. Zo 
voorkom je dat zeepresten en andere schadelijke stoffen in het oppervlaktewater terecht 
komen.  

 
Hoe groot is de kans dat als het water van de IJssel over de dijk komt de bergingen 
onder water komen te staan? 
Als het water over de dijk komt staan de bergingen waarschijnlijk wel onder water. De kans is 
wel heel klein. De bergingen liggen op de begane grond en niet op ondergronds niveau.  
 
 
 
 



   
9. Buitenruimte/ uitzicht   

 
Mag iedere bewoner gebruik maken van het dakterras? Op welke tijden is er toegang 
tot het dakterras?  
Bewoners mogen gebruik maken van het dakterras van het eigen gebouw. Dus niet van de 
andere gebouwen. Gebouw B heeft géén dakterras. Hoe, wanneer en onder welke 
voorwaarden er gebruik gemaakt mag worden is aan de bewoners zelf. Dit is een onderwerp 
dat bepaald wordt met behulp van een bewonerscommissie.  
 
Met welke materialen is het dakterras afgewerkt? 
Betontegels met een hekwerk. 
 
Komt het dakterras van gebouw A en C over de gehele oppervlakte van het gebouw? 
Of deels? 
Het dakterras heeft een oppervlakte van 60 m2; grofweg 10 x 6 m. Dit is niet de gehele 
oppervlakte van het dak. Op blz. 13 van de brochure gaat het om het gedeelte waar de 
tegels ingetekend staan. 
 
Hoe wordt het dak naast het dakterras bedekt? 
Er komt een groendak van sedumplanten. Groendaken zijn duurzaam en hebben veel 
voordelen zoals regenwateropname, isolatie, verbeteren van biodiversiteit, langere 
levensduur van het dak en verbetering van de luchtkwaliteit. 
 
Wat zijn die groepjes van 6 witte ‘stenen’ op de gevels? 
Dat zijn nestkasten. Bij werkzaamheden zoals nieuwbouw verstoren we de leefwereld van 
beschermde planten en dieren. In de omgeving van de Rubensstraat is de aanwezigheid van 
gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen vastgesteld door een ecoloog. De Wet 
Natuurbescherming (voorheen Flora- en Faunawet) verplicht huisvesting voor deze dieren te 
verzorgen. Dit doen we door plaatsing van nestkasten. 
 

         
 Vleermuiskast  Zwaluwkast   Huismuskast 
 
Waar komen de nestkasten? 
Zwaluwkasten (groepen van 6 kasten) 
Blok A: voorgevel (Rubensstraat) linksboven en rechtergevel (Nic.Meas kant) middenboven  
Blok B: voorgevel (Rubensstraat)  linksboven en rechtergevel (Nic.Meas kant) rechtsboven 
Blok C: voorgevel (Rubensstraat) rechtsboven en rechtergevel (Nic.Meas kant) linksboven 
 
Huismuskasten (groepen van 6 kasten) 
Blok A: voorgevel (Rubensstraat)  rechtsonder en rechtergevel (Nic.Meas kant) middenonder 
Blok B: voorgevel (Rubensstraat)  rechtsonder en rechtergevel (Nic.Meas kant)  linksonder 
Blok C: voorgevel (Rubensstraat) linksonder en rechtergevel (Nic.Meas kant) linksonder 
 
Vleermuiskasten (enkele kasten) 
Blok A: voorgevel  (Rubensstraat) 1 linksboven in de hoek 
Blok B: geen 
Blok C: voorgevel  (Rubensstraat) 1 rechtsboven in de hoek 
 



   
Hoe wordt de vloer en buitenzijde van het balkon afgewerkt?  
Beton met antislippatroon op de vloer en een hekwerk aan de buitenzijde. 

 
Is het balkon rolstoeltoegankelijk? 
Vanwege de onderdorpel van het kunststof kozijn is het balkon bij oplevering niet 
rolstoeltoegankelijk. Wel is het door huurder zelf rolstoeltoegankelijk te maken met een 
oprijplaat. 
 
Mag je een net spannen of doorzichtige schermen op de rand van het balkon plaatsen 
om te voorkomen dat mijn huisdier eraf springt? 
Het aangezicht van het gebouw mag niet verstoord raken. Je mag ook niets aan de 
buitenkant van de gevel plaatsen. Neem altijd contact met ons op om dit soort zaken te 
bespreken. Wij kijken dan samen welke oplossingen wel mogelijk zijn.  
 
Mogen we barbecueën op het balkon? 
Buren mogen geen last ondervinden van bijvoorbeeld rook of geur. We stellen leefregels op 
in overleg met de bewonerscommissie. 
 
Komt er buiten een fietsenrek? 
Er komt een voorzieningen voor bezoekers voor het stallen van de fiets nabij de entree (ca. 
10 plekken per entree). 
 
Is er zonwering aanwezig?  
Ja, er worden elektrische screens geplaatst. 
 
 
Wat wordt de kleur van de screens? 
De screens worden zwart/grijs.  

 
 
Gaan de plekken voor het opladen van elektrische auto's af van de 113 
parkeerplaatsen, of zijn die extra?  
In totaal zijn er 113 plekken voor auto’s. De oplaadpunten zitten hier bij in (110 + 3).   
Tussen en rondom de drie woongebouwen worden 113 parkeerplaatsen gerealiseerd. Dit 
zijn 96 parkeerplaatsen in het binnengebied tussen de gebouwen en 17 parkeerplaatsen 
langs de Rubensstraat. Daarnaast worden er 24 extra plekken langs de Nicolaas Maesstraat 
aangelegd voor de bewoners van de Rembrandtkade. Er zijn in totaal 3 laadpalen (6 
laadplekken) voor elektrische auto’s. Deze plekken mogen alleen worden gebruikt tijdens het 
opladen van elektrische auto’s. 
 
Komen er, naast parkeerplaatsen, ook bomen en struiken op het terrein? 
De tekening van het terrein is in de verhuurbrochure opgenomen. In overleg met de 
gemeente worden er nog (sier)bomen aan het ontwerp toegevoegd. Het groen varieert en 
bestaat uit gras, hagen, heesters, bloemenmengsel e.d.. Eigen Bouw is verantwoordelijk 
voor het onderhoud. 
 
 



   
Kijken de hoekwoningen van gebouw A en C uit op de IJssel? Zo ja, vanaf welke 

verdieping? Welke huisnummers hebben uitzicht over de IJssel? Wat is het verschil in 

hoogte met de flats aan de Rembrandtkade?  

Het uitzicht is per woonlaag, per ligging en per gebouw verschillend. De hoekappartementen 

van A en C aan de kant van de Ruysdaelstraat en Hobbemastraat zullen waarschijnlijk al 

vanaf de 1e etage uitkijk op de IJssel hebben. De appartementen vanaf woonlaag 5, die niet 

gelegen zijn op de buitenste hoeken, zullen over de appartementen ervoor (Rembrandtkade) 

heen kijken. Het is nog moeilijk in te schatten in hoeverre de IJssel daadwerkelijk te zien is 

vanuit deze woningen.  

De 5 flats van Eigen Bouw aan de Hobbemastraat worden gesloopt. Hoe hoog wordt 
de nieuwbouw daar?  
De plannen voor deze nieuwbouw zijn nog niet definitief. Bij de eerste ontwerpen gaan we uit 
van 5 flats terugbouwen op dezelfde plekken. Deze worden waarschijnlijk wel iets breder, 
iets langer en een verdieping hoger dan nu. Veel hoger is nu nog geen sprake van, maar 
zoals gezegd, de plannen zijn nog niet rond.   
 
 

10. Huurcontract  
 

Wat is de puntenverdeling waarop de huur is gebaseerd? 
Elke woning heeft een eigen huurprijs. De hoogte is afhankelijk van verschillende factoren, 
zoals de grootte en de afwerking van de woning (uitgedrukt in de puntentelling van de 
huurcommissie) en het uitzicht van de woning.  
  
Wat is het huurplafond en voor hoelang staat deze vast?  
Deze appartementen vallen in de categorie middenhuur (vrije sector). Dit betekent dat er op 
dit moment geen (wettelijk) vastgesteld plafond is. Eigen Bouw zal echter nooit een huurprijs 
vragen die hoger is dan de waarde van de woning volgens de puntentelling van de 
huurcommissie. Wij zijn namelijk een stichting zonder winstoogmerk.  
 
Hoeveel procent is de jaarlijkse huurverhoging? Is die gelijk aan de indexering van de 
sociale huursector? 
De huurverhoging wordt jaarlijks vastgesteld. De hoogte is niet te voorspellen.  
 
Welke diensten zijn bij de servicekosten inbegrepen? 
De volgende diensten en kosten vallen onder de servicekosten:  

- Verbruik elektra in algemene ruimtes en liften 
- Schoonmaak van algemene ruimtes 
- Glasbewassing 
- Het vervangen van lampen in algemene ruimten 
- Glasverzekering  
- Gebruik van zonwering (screens) 
- Servicefonds (wij voeren dan de kleine herstellingen in de woning voor je uit)  
- Waterverbruik algemene ruimten (voor o.a. schoonmaak) 
- Weekendservice lift (in geval van storing) 
- Aandeel in algemene kosten rondom het verwerken van alle bijbehorende facturen 

 
Over de servicekosten gaan we graag met een bewonerscommissie in gesprek. Meer 
informatie hierover staat in de mededelingen.  
 



   
Is er indexering van de servicekosten te verwachten? 
Dat is mogelijk. Jaarlijks verrekenen we de betaalde voorschotten met de werkelijk gemaakte 
kosten. Bij grote verschillen worden aanpassingen gedaan in de voorschotbedragen.  
 
Waarom zijn de verwachte servicekosten voor een nieuw appartementencomplex van 
Eigen Bouw hoger dan de servicekosten van een bestaand appartementencomplex 
van Eigen Bouw? 
We hebben een stelpost gecommuniceerd. Deze schatting hebben we gemaakt op basis van 
vergelijkbare complexen. De daadwerkelijke servicekosten hangen af van keuzes die we 
samen met de bewoners maken. Verschillen met andere complexen kunnen voortkomen uit 
extra schoonmaakwerkzaamheden, glasbewassing, enzovoorts. 
 
Kan ik mijn borg nog terugkrijgen als ik het appartement niet meer wil gaan huren? 
Het is gebruikelijk dat verhuurders bij nieuwbouw een aanbetaling vragen. Door een 
reserveringsovereenkomst te tekenen en een waarborgsom te betalen verbinden we ons aan 
elkaar. Eigen Bouw reserveert het appartement voor je en richt het appartement in naar jouw 
keuzes en jij spreekt met Eigen Bouw af om het appartement straks te gaan huren. De 
reserveringsovereenkomst gebruiken we als voorloper op de huurovereenkomst. Wanneer je 
het appartement toch afzegt loopt Eigen Bouw risico op huurderving door leegstand. Eigen 
Bouw zal de betaalde waarborgsom alleen inzetten in het geval er leegstand ontstaat als 
gevolg van afzegging door de huurder. Als we tijdig een nieuwe huurder vinden, wordt de 
betaalde waarborgsom volledig terugbetaald. De scheidingslijn hiervoor is een maand voor 
oplevering. 

 
Zijn er nog extra kosten te verwachten (naast zaken m.b.t. de badkamer en de borg)? 

Niet voor oplevering. Houd er wel rekening mee dat het stofferen van een nieuwbouwwoning 

altijd duurder is dan bij een bestaande woning. Alle muren, vloeren en ramen worden 

namelijk ‘kaal’ opgeleverd.  

Waarom vallen deze woningen in de vrije sector? Wat is de meerwaarde?  
Het is in dit geval namelijk niet afhankelijk van het aantal vierkante meters. 
Dit is inderdaad niet (alleen) afhankelijk van het aantal m2. Eigen Bouw bouwt en verhuurt 
woningen in de middenhuur. Hiermee bedienen wij een andere doelgroep dan bijvoorbeeld 
een woningcorporatie (sociale huurprijs tot € 763,47) of commerciële verhuurders (vanaf 
circa € 1100). Onze appartementen zijn ruim, liggen op een mooie locatie en zijn van een 
hoog afwerkingsniveau (inbouwapparatuur, ligbad, ruim balkon enz.). Dit maakt dat de 
woningen zijn gewaardeerd als vrije sector.  
 
Leuk weetje: Volgens de puntentelling van de huurcommissie zijn alle woningen minimaal  
€ 1070,- aan huur waard. Dit vraagt Eigen Bouw echter niet. Wij zijn een stichting zonder 
winstoogmerk en gaan voor realistische en betaalbare huurprijzen voor woningzoekenden 
met een inkomen in de middenhuur.  
 
Is er een huishoudelijk reglement of zijn er leefregels? Aangaande overlast, 
huisdieren, spullen in de gangen, gebruik van het gemeenschappelijk dakterras, 
planten op het balkon enzovoorts? 
Er zijn algemene huurvoorwaarden die gelden voor alle huurders van Eigen Bouw. Hierin zijn 
veel van bovenstaande punten opgenomen. De specifieke leefregels voor de Rubensstraat 
gaan we in samenwerking met de nog op te richten bewonerscommissie samenstellen. 
 
 
 
 



   
Kan ik voor onbepaalde tijd huren? 
Ja, je krijgt een huurcontract voor onbepaalde tijd met een minimale huurtermijn van één 
jaar. Na dit jaar kan je op elk moment de huur opzeggen met een opzegtermijn van één 
maand.  
 
Staat het huurcontract op één naam of op twee namen? Heb ik hierin een keuze? 
Dit hangt allereerst af van de namen op de inschrijving. Er moeten twee personen verhuizen 
en beide namen moeten ook op de inschrijving staan. Daarnaast kijken wij naar de 
samenstelling van het huishouden (een ouder met kind kan in beginsel bijvoorbeeld niet 
samen op het huurcontract). Ook maakt het uit of je gehuwd bent of een 
samenlevingscontract hebt. Of alleen samenwoont zonder verdere afspraken. Zit je in een 
bijzondere situatie en wil je overleggen? Neem dan even contact op.  
 
Ben ik mijn opgebouwde punten kwijt als ik een woning aan de Rubensstraat 
accepteer? 
Op het moment dat je de reserveringsovereenkomst ondertekent, ben je officieel gezien nog 
woningzoekende. Je kan met je inschrijving dan dus nog reageren op andere woningen. Pas 
als je de huurovereenkomst tekent (eind 2022) vervalt je inschrijving. Wij adviseren je om je 
dan direct weer opnieuw in te schrijven als woningzoekende.  
 
Stel dat we in de toekomst een baby verwachten, mogen we dan blijven wonen? 
Als jullie in de toekomst een baby krijgen hoef je niet verplicht te verhuizen. De 
appartementen zijn echter bedoeld voor één- en tweepersoonshuishoudens. We zouden het 
wel waarderen als je op termijn uitkijkt naar een andere woning.  
Tip: Als je het huurcontract tekent bij Eigen Bouw, dan vervalt je inschrijving. Denk er dan 
aan om je opnieuw in te schrijven. Zo bouw je opnieuw wachttijd op.  
 

11. Oplevering  
 
Wanneer worden de woningen opgeleverd? Dit in verband met het opzeggen van mijn 
huidige woning.  
Het is nog te vroeg om de definitieve opleverdatum vast te stellen. Er kunnen nog 
tegenvallers zijn in de bouw zoals vertraging van bouwmaterialen, uitval personeel door 
Corona, maar ook het weer heeft invloed op de voortgang. De planning gaat op dit moment 
uit van een oplevering in oktober/ november/ december 2022. We geven ruim voor de 
daadwerkelijke oplevering een nauwkeurige datum af.  
 
Wat is de volgorde van oplevering? 
We beginnen met gebouw C, gevolgd door gebouw B en als laatste gebouw A. 
 
Worden alle woningen per blok tegelijk opgeleverd? 
Nee. De oplevering wordt verspreid over meerdere dagen. We zijn hierin afhankelijk van de 
planning van de aannemer.  
 
Wanneer is de opleverdatum definitief?  
Uiterlijk drie maanden voor de oplevering van een appartement geven wij de definitieve 
verhuurdatum door.  
 
Is er al meer bekend over de kijkmomenten? 
We gaan het kijkmoment organiseren in Blok C. Huurders ontvangen hiervoor een 
uitnodiging via Datumprikker. Daarnaast is er voor iedereen een inmeetmoment in het eigen 
appartement. Ook hiervoor volgt een uitnodiging via Datumprikker. 


