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Update nieuwbouw 
Rubensstraat Deventer
Hoog tijd voor een update! Sinds de vorige nieuwsbrief van eind november is er veel gebeurd rondom 
de 86 nieuwbouwappartementen aan de Rubensstraat. In deze nieuwsbrief lees je over de laatste 
ontwikkelingen.

Eerste nieuwe huurders zijn bekend
In december is de verhuur van de appartementen aan 

de Rubenstraat gestart. Met 55 kandidaten hebben we 

ondertussen een reserveringsovereenkomst gesloten. Erg 

leuk om zoveel mensen blij te mogen maken met een mooi 

appartement! 

Informeren
Voor het ondertekenen van de reserveringsovereenkomsten 

zijn de kandidaten van zoveel mogelijk informatie voorzien 

om een goede keuze te kunnen maken. Via nieuwsbrieven en 

een informatiepakket bleven de kandidaten op de hoogte over 

de voortgang van de Rubenstraat. In het informatiepakket 

konden kandidaten de meest gestelde vragen, de huurprijzen, 

technische tekeningen en informatie rondom de keuzeopties 

nalezen. Voldoende stof om over na te denken dus! Veel van 

bovenstaande informatie is terug te vinden op onze website. 

Kijken en kiezen
Om een beter beeld te krijgen van de keuzeopties zijn alle 

kandidaten uitgenodigd een voorbeeldkeuken, frontjes, 

werkbladen, badkamertegels en de opties voor het 

badkamermeubel te komen bekijken. Een paar weken 

later was het tijd voor het keuzemoment. Op volgorde van 

rangordelijst heeft iedereen een appartement gekozen. 

Ook kozen ze welke kleuren de keuken krijgt, hoe het 

badkamermeubel eruit komt te zien en of ze een douchedeur 

willen.

Op dit moment zijn er nog maar 31 appartementen 

beschikbaar. Deze worden op donderdag 7 april opnieuw 

geadverteerd op onze website. 

Heb je interesse?
Zorg dan dat je ingeschreven bent bij Eigen Bouw. Wie weet 

kom jij dan in aanmerking voor een appartement aan de 

Rubensstraat! Ken je nog iemand die misschien interesse heeft 

voor een appartement aan de Rubensstraat? Laat diegene 

zich dan zo snel mogelijk inschrijven bij Eigen Bouw. De 

appartementen worden toegewezen op basis van inschrijftijd 

en ‘doorstroomvoordeel’.

Doorstroomvoordeel
Heb je interesse in een appartement aan de Rubensstraat en 

woon je in een sociale huurwoning? Dan heb je misschien 

wel voorrang op andere woningzoekenden. Lees hier alles 

over doorstroomvoordeel. Er zijn nog zes appartementen 

beschikbaar via doorstroomvoordeel! 

Ontwikkelingen bouw
Er wordt hard gewerkt aan de Rubensstraat. Binnenkort volgt 

er weer een nieuwe timelapse-video op onze website over de 

voortgang van de bouw. We hopen dat de winter zacht blijft, 

zodat de bouwvakkers zoveel mogelijk kunnen doorwerken. 

De verwachting is dat eind 2022 alle appartementen worden 

opgeleverd. 

Terugblik: Al 55 appartementen verhuurd! Vooruitblik: 31 appartementen beschikbaar! 

Veel gestelde vragen
We hebben veel verschillende vragen mogen ontvangen. Dank daarvoor! We hebben de vragen gebundeld in een FAQ (meest 
gestelde vragen). Die staat ook op onze website. Staat jouw vraag er niet tussen? Geen punt. Bel ons dan op 0570-614540 of 
stuur een mail naar info@eigenbouw.nl. Een bezoek brengen aan ons kantoor aan Karveel 4 in Deventer mag natuurlijk ook.  
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