Brochure

Nieuwbouw locatie Spoortheater
11 levensloopgeschikte appartementen

Energiezuinig
Levensloopgeschikt

Inleiding
Nieuwbouw locatie Spoortheater
Aan de Parallelweg in Nijverdal bouwt Reggewoon 3 appartementencomplexen
op de locatie van het oude Spoortheater. In de situatie staan de gebouwen met
de letters A, B en C aangegeven.

C
A
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De gebouwen A en C zijn bestemd voor cliënten van de Regionale Instelling
voor Beschermend en Begeleid Wonen (RIBW) (26 appartementen) en
JP van den Bent stichting (16 appartementen). De 11 appartementen in
gebouw B worden door Reggewoon zelf verhuurd. In deze brochure vindt
u meer informatie over deze 11 huurappartementen.
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Gebouw B, 11 levensloopgeschikte huurappartementen
De 11 levensloopgeschikte huurappartementen zijn verdeeld over twee
verdiepingen (drie lagen) en hebben een gezamenlijke hoofdingang.
Bij de hoofdingang vindt u de brievenbussen en de videofoon/intercom.
De appartementen op de begane grond hebben een terras, de appartementen
op de verdiepingen hebben een balkon. In de woningen is alles gelijkvloers en
drempelvrij met uitzondering van de badkamer en het toilet. Onder de deur van
de badkamer en het toilet wordt een rolstoelvriendelijke dorpel geplaatst voor de
waterkering.
Wilt u liever niet via de trap naar een verdieping? Dan kunt u gebruik maken van
de lift. Elk appartement heeft, naast een inpandige berging, een eigen fietsenberging op de begane grond. In de fietsenberging zit ook een stopcontact, zodat
er stroom is voor bijvoorbeeld het opladen van een elektrische fiets.
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Inleiding
Levensloopgeschikt

Uw huis is uw thuis

De woningen zijn levensloopgeschikt. Dit betekent dat de woningen zowel voor
jong als oud geschikt zijn.

Tijdens de nieuwbouw kunt u een keuze maken in de kleur van de tegels (voor
de keuken en het sanitair), de kleur van de keukenkastjes en het aanrechtblad.
Hierover leest u verderop in deze brochure meer. U mag uw woning aanpassen
naar uw eigen smaak, maar er zijn wel spelregels. Deze vindt u op onze
website www.reggewoon.nl.

Energiezuinige appartementen
Goede isolatie, vloerverwarming, warmteterugwinning en zonnepanelen
zorgen ervoor dat u prettig kunt wonen tegen lage lasten. De appartementen
zijn CO2-neutraal en daarmee zeer energiezuinig. Dit houdt in dat bij een
gemiddeld gebruik de energiemeter na een volledig jaar op nul staat. Dat hangt
natuurlijk wel af van uw leefwijze. Zo zal de woning bij een normaal leefpatroon
gemiddeld evenveel energie gebruiken als de aangebrachte zonnepanelen
opwekken. U kunt dan denken aan het verwarmen van de woning, maar ook het
gebruik van huishoudelijke apparatuur. Het energiebedrijf verrekent het meer/
minder verbruik.

Oplevering
Naar verwachting vindt de oplevering van de appartementen in het najaar van
2021 plaats. Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen bv realiseert samen met
Installatiebedrijf G. van Dam bv (Rijssen) de nieuwbouw. Het ontwerp is van
BDC architecten (Rijssen).

Kom ik in aanmerking?
U kunt reageren op een woning als u ingeschreven staat als woningzoekende
bij Reggewoon. Verder gelden er toewijzingsvoorwaarden. Lees hierover meer
op pagina 4.
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Toewijzing
Procedure toewijzing

Toewijzingsvoorwaarden overige appartementen:

Wij bieden de woningen aan de Schoolstraat aan via de website
www.reggewoon.nl. Heeft u belangstelling en staat u ingeschreven als
woningzoekende? Dan kunt u via de website reageren.
Komt u in aanmerking voor een woning? Wij vragen u straks om uw inkomensverklaring van de Belastingdienst over 2019. Vraag deze alvast telefonisch op
via de Belastingtelefoon 0800 0543 of via www.belastingdienst.nl.

Voorrang
Bij het aanbieden van de overige appartementen krijgen huurders van
Reggewoon die een huurwoning achterlaten voorrang. De woningen die deze
huurders achterlaten komen weer beschikbaar. Zo creëren we doorstroming in
ons woningaanbod.
Leeftijdseis
Minimaal 18 jaar.

Toewijzingsvoorwaarden appartementen 2B 04 en 2B 11:

Inkomenseis
Voor deze appartementen gelden inkomensvoorwaarden. Deze vindt u op onze
website bij het woningaanbod.

Leeftijdseis
Maximaal 30 jaar, dit is de leeftijd op het moment dat de woning aangeboden
wordt. Omdat woningzoekenden in de leeftijd tot 30 jaar minder kans maken op
een woning worden deze twee appartementen met voorrang aangeboden aan
deze doelgroep.

Huishoudgrootte
Deze appartementen zijn geschikt voor maximaal twee personen zonder
kinderen.

Inkomenseis
Voor deze appartementen gelden inkomensvoorwaarden. Deze vindt u op onze
website bij het woningaanbod.
Huishoudgrootte
Deze appartementen zijn geschikt voor maximaal twee personen zonder
kinderen.
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Huurprijs en servicekosten
Huurprijs en servicekosten (prijspeil 2020)
De huurprijs bedraagt € 619,01 per maand.
De servicekosten bedragen € 86,99 per maand.
De servicekosten bestaan uit:
Glasfonds
Servicefonds
Schoonmaak algemene ruimten
Glasbewassing
Verlichting algemene ruimten
Onderhoud groen
Zonnepanelen

€
€
€
€
€
€
€

0,90
3,00
18,92
14,97
5,45
18,33
25,42

De maandelijkse servicekosten zijn voorschotten en worden jaarlijks
geïndexeerd. Ieder jaar wordt er gekeken wat de werkelijke kosten zijn en dit
verrekenen wij met u.
Servicekosten voor zonnepanelen
Dit bedrag van € 25,42 aan servicekosten is een vast bedrag per maand. Deze
kosten worden dus niet jaarlijks afgerekend. Ook worden de servicekosten voor
zonnepanelen niet meegenomen in de jaarlijkse huurverhoging.
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Huisnummering
De adressen zijn Schoolstraat 2B 1 t/m 11
2B 01

Hoofdgebouw = Schoolstraat 2B
Begane grond = 2B 01 - 2B 03
Eerste verdieping = 2B 04 - 2B 07
Tweede verdieping = 2B 08 - 2B 11

2B 11

2B 10

2B 09

2B 08

2B 02
2B 07

2B 03

2B 04

2B 05
2B 01

2B 03

2B 02
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2B 06

Huisnummering (2)
2B 04

2B 05

2B 07
2B 06
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Huisnummering (3)
2B 08

2B 09

2B 11
2B 10
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Rondom de appartementen
Terreininrichting
Rondom de appartementen zorgen we ervoor dat de volgende zaken geregeld
worden:
• Het aanleggen van de inrit en de bestrating van terrassen en looppaden.
• Het aanleggen van parkeerplaatsen. Er zijn overigens geen vaste parkeerplaatsen. Rondom het complex is er parkeergelegenheid, bestemd voor
bewoners en eventuele bezoekers van bewoners.
• Het maken van een plek voor de vuilcontainers.
• Aanleg van de tuinen rondom de gebouwen
• Het onderhoud van groen rondom de gebouwen.

P
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Appartementen
Indeling
Elk appartement heeft een woonkamer met een open keuken en één slaapkamer. Er is een toilet in de badkamer en een apart toilet
(bezoekerstoilet). Elk appartement heeft een kleine inpandige berging voor de wasmachine en de droger. Daarnaast heeft ieder
appartement een externe berging op de begane grond (afmeting: circa 2.70 bij 3 meter).

Vooraanzicht

Achteraanzicht

Zijaanzicht rechts

Zijaanzicht links
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Plattegrond woonlagen
Begane grond

2B 01

2B 11

1e verdieping

2B 10

2B 09

2e verdieping

2B 08

2B 04

2B 08

2B 02
2B 07

2B 03

2B 04

2B 05

2B 06
2B 05

2B 01

2B 07

2B 03

2B 09

2B 11
2B 06

2B 02
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2B 10

Plattegrond woningtype I en II
Woningtype II
huisnummer 2B 03, 2B 07, 2B 11

Woningtype I
huisnummer 2B 01, 2B 05, 2B 09
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Plattegrond woningtype III en IV
Woningtype IV
huisnummer 2B 04, 2B 08

Woningtype III
huisnummer 2B 02, 2B 06, 2B 10
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De appartementen
Afwerking

Aansluitingen

De appartementen worden op de volgende manier afgewerkt:
• De muren en de vloer van de badkamer en het toilet worden betegeld.
De muren van het toilet worden betegeld tot een hoogte van 1,5 meter
en de muren van de badkamer tot aan het plafond.
• Alle andere wanden worden behangklaar opgeleverd. Om te kunnen
behangen, moeten wanden nog wel worden voorbehandeld.
• De plafonds werken we af met spuitwerk.
• Het hang- en sluitwerk wordt inbraakwerend.
• Alle vloeren worden afgewerkt met een cementdekvloer met uitzondering
van de betegelde vloeren. In verband met vloerverwarming is het niet
toegestaan om in vloeren te boren en/of te spijkeren.
• De vloeren krijgen geen plinten.

De volgende aansluitingen vindt u in de woning:
• Een watermeter aansluiting in de meterkast.
• Een elektra aansluiting in de meterkast.
• Een glasvezel aansluiting in de meterkast.
• Vanuit de meterkast is een data kabel doorgezet naar de tv-aansluiting in de
woonkamer en de slaapkamer en de telefoonaansluiting in de woonkamer.
Er is geen gas(aansluiting) in de woning.

Technische installaties
• Een balansventilatie met een warmteterugwinningsunit (WTW) zorgt voor
de ventilatie in de woning. Deze unit vervangt constant lucht uit de woning
met lucht van buiten. De lucht van buiten wordt door de lucht van binnen
voorverwarmd.
• De woning wordt verwarmd door een water/water warmtepomp. Hiervoor
wordt aardwarmte gebruikt, zodat uw woning in de zomer ook nog iets
gekoeld wordt.
• Een elektronische boiler zorgt voor warm water.
• De WTW-unit, de water/water warmtepomp en de elektrische boiler staan in
de inpandige berging.
• In de inpandige berging komen aansluitingen voor een wasmachine en
condensdroger.
• Op het dak komen zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit.
Per appartement worden er 11 panelen geplaatst.
• In de woonkamer, slaapkamer en in de badkamer komen thermostaten om
de warmte te regelen.
• In de hele woning komt vloerverwarming.
• In de badkamer komt een elektrische radiator voor het extra snel verwarmen
van deze ruimte.

Keuzes van de huurder
Huurders geven wij graag de mogelijkheid om zelf een aantal zaken uit te
zoeken. Hiervoor zijn verschillende keuzepakketten beschikbaar.
U mag zelf een keuze maken voor:
• De kleur van de tegels in de badkamer, de keuken en het toilet.
• De kleur van de keuken (fronten en bladen) en eventuele uitbreiding van de
keuken.
Verderop in de brochure leest u hierover meer.
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De appartementen
Zonwering

Zonnepanelen

Alle 11 huurappartementen krijgen elektrisch bedienbare screens.

De zonnepanelen wekken stroom op voor uw woning. Zo bespaart u op uw
eigen energierekening.
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Keuken
De basiskeuken

De keuken bij een verhuizing

In de basiskeuken zit een:
• Afzuigkap.
• Inductiekookplaat.
• Aansluiting voor een vaatwasmachine.
• Kraan en een wasbak.

Een uitbreiding die een geheel vormt met de basiskeuken, zoals een extra kast,
kunt u bij een verhuizing niet meenemen. U ontvangt hiervoor geen vergoeding
bij een verhuizing en een volgende huurder kan niet om een vergoeding worden
gevraagd.
Extra keukenapparatuur die verwijderbaar is, mag u meenemen als u gaat
verhuizen of als overname aanbieden aan de volgende huurder. De keuken
moet in verhuurbare staat worden achtergelaten. De kraan, afzuigkap en
inductiekookplaat horen bij de woning en moeten blijven zitten.

Keuzes keuken
Bribus verzorgt als keukenleverancier de keukens voor dit project. De keuken is
voorzien van een inductiekookplaat. Als u dat prettig vindt, is een inductiekookplaat met knoppen mogelijk. Samen met een medewerker van Bribus kunt u een
keuze maken uit verschillende kleuren aanrechtbladen en fronten. Ook kunt u
bij Bribus een keuze maken uit verschillende tegels. Hier zijn geen kosten aan
verbonden. Verder is het mogelijk de hoogte van het aanrecht aan te passen.
Tegen betaling zijn de volgende keuzes mogelijk:
• Verlichting onder de bovenkastjes.
• Vaatwasser.
• Extra kast.
• Aansluiting voor een oven.
Kiest u voor een uitbreiding? Dan betaalt u deze aan keukenleverancier Bribus.
U wordt daarmee eigenaar van de gekozen uitbreiding. Dit betekent direct dat
het onderhoud en eventuele vervanging van de gekozen uitbreiding voor uw
eigen rekening komt.
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Voorbeeld basiskeuken
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Toilet en badkamer
Keuzes toilet en badkamer
Samen met een medewerker van Bribus zoekt u tegels uit voor de badkamer en
het toilet. U kunt kiezen uit verschillende keuzepakketten voor tegels in het toilet
en de badkamer. Dit is gratis. In het aparte toilet (bezoekerstoilet) zit ook een
fonteintje. De douchecombinatie is voorzien van een thermostaatkraan, glijstang
en waterbesparende douchekop. Er zijn geen verdere uitbreidingen mogelijk.
Voor het maken van de keuzes voor de keuken, de badkamer en het toilet,
wordt u uitgenodigd door een medewerker van de firma Bribus.
De keuzes voor de keuken, badkamer en toilet zijn te maken tot eind
januari 2020. Daarna kan dit niet meer.
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PARTIJEN
Opdrachtgever

Hoofdaannemer

Reggewoon

Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen bv

Architect

Installatiebedrijf

BDC architecten

Installatiebedrijf G. van Dam bv

CMYK
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