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H O F VA N Z E T T E N

In het hartje van Zetten wordt het nieuwbouwplan “Hof van Zetten” gerealiseerd.
Het plan bevindt zich aan de Beatrixstraat waar diverse winkels waaronder supermarkten, slager, bakker, apotheek in de directe omgeving aanwezig zijn.
In “Het Hof van Zetten” bevinden zich 14 sociale en 4 vrije sector huurappartementen en 3 grondgebonden sociale huurwoningen. De 3 grondgebonden woningen zullen bestaan uit 1 woonlaag met kap. Woonkamer/keuken, badkamer en
hoofslaapkamer bevinden zich allemaal op de begane grond. De appartementen
zijn allemaal gelijkvloers en hebben 2 slaapkamers. Het gebouw is natuurlijk voorzien van een lift.
Naast dat de woningen gelijkvloers zijn en dicht bij voorzieningen liggen zijn de
woningen ook ruim van opzet. Dit ziet u terug in de brede gangen, grote badkamers en ruime hoofdslaapkamers. Hierdoor zijn de woningen ook goed bruikbaar
voor mensen die een “lichamelijk beperking” hebben.
Het project is CO2 neutraal dit betekent dat de zonnepanelen op de daken zoveel
energie opwekken samen met de warmtepompen dat daarmee de gebouwen
kunnen worden verwarmd en voorzien van warm tapwater. Daarnaast zullen de
zonnepalen ook het grootste deel aan energie opwekken dat nodig is voor het
huishoudelijk verbruik. De woningen zijn zeer goed geïsoleerd en daardoor heel
comfortabel.
Het project bevindt zich op een unieke (zicht)locatie in Zetten. Om het dorp te
verrijken hebben wij veel aandacht besteedt aan de architectuur. Het plan krijgt
een groen binnenhof. De gebouwen krijgen bijzondere metselwerk elementen.
De kleuren van de gebouwen zijn zorgvuldig uitgekozen om goed te passen in de
omgeving.
Kortom het project “Hof van Zetten” biedt alle mogelijkheden voor duurzaam leefplezier waar het Samen Goed Wonen is.
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3 Grondgebonden woningen
Sociale huurwoning
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GRONDGEBONDEN WONING 1
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GRONDGEBONDEN WONINGEN

Totale gebruiksoppervlakte : 106,9 m2
Sociale huurwoning
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GRONDGEBONDEN WONING 2
Totale gebruiksoppervlakte : 106,9 m2
Sociale huurwoning
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GRONDGEBONDEN WONING 3

3

GRONDGEBONDEN WONINGEN

Totale gebruiksoppervlakte : 106,9 m2
Sociale huurwoning
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TECHNISCHE INFORMATIE GRONDGEBONDEN WONINGEN

Technische informatie g rondgebonden woningen
Bestrating
De achterpaden en bestrating aan voor- en achterzijde van de woningen
conform bijgevoegde tekeningen in deze brochure.
Berging
In de tuin komt een on-geisoleerde houten berging van ca. 2 x 3m1. Deur is
voorzien van draadglas.
Hemelwaterafvoeren
Aan de woning worden “verborgen” zinken goten aangebracht, waarop de
pvc-hemelwaterafvoer worden aangesloten. De hemelwaterafvoeren worden
aangebracht in de luchtspouw van de buitengevel en zijn niet zichtbaar.
Vloeren
De begane grond vloer wordt voorzien van een “kruipgat” sparing, afgedekt
met een geïsoleerd kruipluik, voorzien van een luikoog en matomranding.
De betonnen verdiepingsvloeren bij de woningen zullen eventueel V-naden in
het zicht blijven.
Kozijnen/ Ramen/ Deuren
De buitenkozijnen, –ramen en -deuren worden uitgevoerd in mahonie,
voorzien van het nodige hang- en sluitwerk en voldoet aan weerstandklasse
2 inbraakwerendheid met kerntrekbeveiliging. Ten behoeve van de binnen
kozijnen worden stalen montage kozijnen, voorzien van vlakke opdekdeuren
en bovenlichten van enkel blank glas, toegepast. T.p.v. de meterkast en van
de slaapkamer/woonkamer wordt een dicht paneel boven de deur geplaatst.
Kozijnen en deuren zijn fabrieksmatig afgelakt in de kleur wit.
Trappen
Ten behoeve van de trap naar de 1e verdieping wordt een dichte vuren trap
aangebracht.
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Vloerafwerking
Het toilet en de badkamer worden voorzien van vloertegels, afmeting en kleur
conform standaard tegelpakket van Woonstichting Valburg.
De tegelvloeren zijn in de hoeken van kitvoegen voorzien. Op de begane
grond en 1e verdieping wordt vloerverwarming toegepast.
Wandafwerking
De wanden van het toilet worden tot 150 cm voorzien van tegelwerk en
hierboven spackspuitwerk. Het wandtegelwerk in de badkamer wordt tot aan
het plafond aangebracht. Afmeting en kleur conform standaard tegelpakket van
Woonstichting Valburg. Indien de nieuwe huurder op tijd bekend is mag deze
een keuze maken uit een aantal standaard kleur keuzes De wanden van het
toilet en de badkamer worden in de inwendige hoeken van kitvoegen voorzien.
Alle overige wanden die niet worden voorzien van tegelwerk, worden
behangklaar opgeleverd. Behangklaar betekent dat na licht op schuren (door
huurder) van de wanden de oppervlakte gereed is voor het aanbrengen
van behang. Er wordt geen behang aangebracht. Door droging en zetting
van de woning na oplevering kan het voorkomen dat er nadat u de woning
hebt betrokken kleine krimpscheuren ontstaan. Dit is gebruikelijk en niet te
voorkomen.
Om de zichtbaarheid van de krimpscheuren zoveel mogelijk te vermijden
adviseren wij u om glasvlies behang aan te brengen indien u de muren wilt
sauzen. Dit voorkomt grotendeels de kans op zichtbare scheurvorming.
Plafondafwerking
Alle betonnen plafonds worden afgewerkt met wit spuitwerk, waarbij de
V-naden in het zicht blijven.

Vensterbanken en dorpels
De vensterbanken worden uitgevoerd in composiet Bianco C. Ter plaatse van
de buitendeuren en eventuele raamkozijnen op vloerniveau, worden kunststof
zwarte onderdorpels aangebracht. Onder de deuren van het toilet en de
badkamer worden rolstoeldorpels toegepast.
Keukeninrichting
De woning is voorzien van een standaard keukeninrichting. Dit betreft een
keukenblok van 1800 mm .
Type keuken: Keller serie 300.
Bestaande uit drie onderkasten en drie bovenkasten.
Kleuren conform standaard kleurenpakket.
- Kunststof aanrechtblad conform standaard kleurenpakket.
- Keukenkraan Grohe eenhendelmengkraan.
- Spoelbak Keller met vierkante rvs-spoelbak en korfzeef plug.
- Deur/lade greep conform standaard keuzepakket.
- Tegels boven het blad volgens standaard keuzepakket.

Wilt u de keuken uitbreiden of een andere keuken plaatsen dan dient u
hiervoor toestemming te vragen bij Woonstichting Valburg door middel van een
Z.A.V. formulier.
Z.A.V. staat voor Zelf Aangebrachte Voorziening. In de regel geven wij
hiervoor goedkeuring waarbij wij wel een aantal voorwaarden meegeven.

Beglazing
Ten behoeve van alle beglazing in de buitenkozijnen, -ramen en –deuren
wordt isolerende HR+++ (triple) beglazing toegepast. De bovenlichten van de
binnendeurkozijnen worden van enkel blank glas voorzien.
Buiten schilderwerk
Het buitenschilderwerk wordt uitgevoerd in een dekkend systeem.
Binnen schilderwerk
De binnenkozijnen en opdek binnendeuren zijn fabrieksmatig afgewerkt.
De trap inclusief trapbomen, hekwerken, balustrade, trapleuningen en
aftimmeringen worden voorzien van grondverf in een lichte kleur.

Waterleidingen
t.b.v. de keukenmengkraan. Keukenkraan wordt al direct aangebracht.
t.b.v. de wasmachinekraan.
t.b.v. de fonteinkraan in het toilet
t.b.v. douche- en wastafel mengkraan in de badkamer.
t.b.v. vulpunt centrale verwarming (lucht/water warmtepomp) t.b.v. buitenkraan
incl. schrobput.
Gasleiding
Gasleidingen zijn niet van toepassing, er wordt gasloos gebouwd.

Wilt u de keuken al voor oplevering ( voor sleuteloverdracht aan U ) aangepast
hebben aan uw wensen dan dient u dit ook aan te vragen door middel van
een Z.A.V. formulier. De extra voorwaarden die hierbij gesteld wordt is dat de
keuken wordt geleverd en aangebracht door Dijkhof Bouw. Dit heeft te maken
met garanties en het bouwproces.
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TECHNISCHE INFORMATIE GRONDGEBONDEN WONINGEN

Ventilatievoorzieningen
De woning is voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem met zowel
afvoer als toevoer van lucht. Lucht in de keuken, de badkamer en de berging
wordt afgezogen en lucht in de woonkamer en slaapkamers wordt ingeblazen.
In de keuken dient (door de huurder) een recirculatie kap te worden toegepast
t.b.v. afzuiging tijdens het koken. Een gemotoriseerde afzuigkap is niet mogelijk
omdat dit invloed heeft op de ventilatie balans van de woning wat een
ongunstige invloed heeft op de duurzaam prestatie uitgangspunten van de
woning. Om de verspreiding van ventilatielucht mogelijk te maken wordt onder
de binnendeuren ventilatieruimte opengehouden. Deze ruimte is noodzakelijk
voor een goed binnenklimaat en mag daarom niet worden afgesloten.
Telecommunicatievoorzieningen
De woningen zijn, vanaf de meterkast, voorzien van een aansluitpunt voor
telefoon, CAI en glasvezel in de woonkamer. In slaapkamer 1 telefoon, CAI
en een loze leiding. In slaapkamer 2 een loze leiding. E.e.a. conform de
afwerkstaat. De loze aansluitpunten voor telefoon, antenne installatie en
glasvezel worden op 450mm vanaf de vloer geplaatst.
Sanitair
Het te leveren sanitair is van het merk Sphinx, type 300 en wordt geleverd in
de kleur wit; kranen in waterbesparende en verchroomde uitvoering.
Toe te passen materialen in:
Toilet:
—— Vrijhangend toilet, met Geberit inbouwreservoir en front bedieningsplaat.
—— Fontein fabrikaat Jika / Laufen, type Euroline met fonteinkraan Grohe
Costa S.
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Badkamer:
—— Wastafel fabrikaat Jika/Laufen, type Eurolinc, met Grohe
eenhendelmengkraan, rechthoekige spiegel en wit kunststof planchet.
—— Grohe New Tempesta douchecombinatie met glijstang en waterbesparende
douchekop.
—— Doucheputje 15x15 cem kunststof bak met rvs-rooster.
—— Optioneel kan een tweede toilet op de badkamer worden aangebracht
tegen een vergoeding.
Berging:
—— Wasmachine tapkraan.
Buiten:
—— Vorstvrije koudwaterkraan.
•
Elektrische installatie
De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld
over meerdere groepen naar de diverse aansluitpunten. De schakelaars en
wandcontactdozen zijn van het type inbouw, behalve in de meterkast en t.p.v.
de warmtepomp opstelling opbouw, in kleur wit. Er worden rookmelders
geplaatst volgens de voorschriften. Algemene wandcontactdozen worden op
ca. 450 mm vanaf de vloer gemonteerd, de schakelaars worden op ca. 1050
mm vanaf de vloer gemonteerd en in de keuken op 1200mm vanaf de vloer.
De woningen zijn voorzien van een belinstallatie bestaande uit een drukknop,
elektrische bel en transformator (in de meterkast).

Verwarmingsinstallatie
De woningen worden voorzien van een energiemodule op de verdieping, de
zogenaamde iCEM. Deze module bevat een aantal onderdelen welke zorgen
voor opwekking en distributie van warmte en ventilatie in de woning.
Om warm tapwater en warmte voor het centrale verwarmingssysteem wordt
gebruikt gemaakt van een zogenaamde warmtepomp.
Dit apparaat haalt warmte uit de buitenlucht en zorgt ervoor dat deze warmte
wordt afgegeven aan het warm tapwater en het centrale verwarmingssysteem.
Voor het warm tapwater bevindt zich in de energiemodule een groot buffervat,
geschikt voor wateropslag. Hierin wordt het warm tapwater op temperatuur
gehouden zodat u altijd over warm water kunt beschikken wanneer u dit wilt.
Tijdens het huishoudelijk gebruik van het warm tapwater zal het vat onmiddellijk
weer worden bijgevuld en het koude water middels deze de warmtepomp
weer op de gewenste temperatuur worden gebracht. Incidenteel kan het
voorkomen dat er een kleine wachttijd ontstaat indien er langdurig is gedoucht
en het buffervat geheel leeg is geraakt. De warmtepomp zorgt eveneens
voor de verwarming van de woning. De opgewekte warmte wordt vanuit de
energiemodule afgegeven aan het leidingsysteem in de woning. Ten behoeve
van het verwarmen van de woning wordt de woning volledig voorzien van
vloerverwarming. De verdeler voor de verschillende groepen wordt in de
bergruimte in de woning aangebracht. Regeling van de temperatuur in de
woning vindt plaats middels de Home Controller, een display ter grootte van
een tablet welke in de woonkamer wordt aangebracht. Hiermee kan naast
het instellen van de temperatuur eveneens veel andere informatie worden
afgelezen.

Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige
verwarming van alle vertrekken:
Hal
		
Woonkamer
Keuken
Toiletruimte
Slaapkamers
Badkamer
Overloop

22°C
22°C
22°C
22°C
22°C
24°C
22°

Wijzigingen en voorbehoud
De in de tekeningen genoemde maten kunnen in de praktijk afwijken.
De maatvoering wordt tussen de wanden aangegeven. Daarbij is geen rekening
gehouden met enige wandafwerking, zoals wandtegels, stucwerk, spuitwerk
enzovoort. Let dus op. Wij adviseren u bij het inrichten van uw woning de
maten ter plaatse op te nemen vóór u tot aanschaf van bijvoorbeeld gordijnen of
vloerbedekking overgaat.
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Appartementen begane grond
6 Sociale huurwoning / 1 vrije sector
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B

sociale huur

D

sociale huur

E

sociale huur

A

vrije sector

C

sociale huur

F

sociale huur

G

sociale huur
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APPARTEMENT A
BEGANE GROND

A P PA R T E M E N T E N

BEGANE GROND

Vrije Sector
Totale gebruiksoppervlakte : 85,4 m2
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APPARTEMENT B
BEGANE GROND
Sociale huur
Totale gebruiksoppervlakte : 75,7 m2
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APPARTEMENT C
BEGANE GROND

A P PA R T E M E N T E N

BEGANE GROND

Sociale huur
Totale gebruiksoppervlakte : 76,4 m2
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APPARTEMENT D
BEGANE GROND
Sociale huur
Totale gebruiksoppervlakte : 71 m2
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APPARTEMENT E
BEGANE GROND

A P PA R T E M E N T E N

BEGANE GROND

Sociale huur
Totale gebruiksoppervlakte : 75 m2
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APPARTEMENT F
BEGANE GROND
Sociale huur
Totale gebruiksoppervlakte : 74,7 m2
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APPARTEMENT G
BEGANE GROND

A P PA R T E M E N T E N

BEGANE GROND

Sociale huur
Totale gebruiksoppervlakte : 81,3 m2
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Appartementen 1e verdieping
7 Sociale huur
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I

sociale huur

K

sociale huur

L

sociale huur

H

sociale huur

J

sociale huur

M

sociale huur

N

sociale huur

29

APPARTEMENT H
1e VERDIEPING

A P PA R T E M E N T E N 1 E

VERDIEPING

Sociale huur
Totale gebruiksoppervlakte : 85,4 m2
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APPARTEMENT I
1e VERDIEPING
Sociale huur
Totale gebruiksoppervlakte : 75,7 m2
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APPARTEMENT J
1e VERDIEPING

A P PA R T E M E N T E N 1 E

VERDIEPING

Sociale huur
Totale gebruiksoppervlakte : 78,8 m2
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APPARTEMENT K
1e VERDIEPING
Sociale huur
Totale gebruiksoppervlakte : 71 m2
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APPARTEMENT L
1e VERDIEPING

A P PA R T E M E N T E N 1 E

VERDIEPING

Sociale huur
Totale gebruiksoppervlakte : 75 m2

34

APPARTEMENT M
1e VERDIEPING
Sociale huur
Totale gebruiksoppervlakte : 74,7 m2
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APPARTEMENT N
1e VERDIEPING

A P PA R T E M E N T E N 1 E

VERDIEPING

Sociale huur
Totale gebruiksoppervlakte : 81,3 m2
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Appartementen 2e verdieping
1 Sociale huur / 3 vrije sector
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O

vrije sector

Q

vrije sector

P

sociale huur

R

vrije sector
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A P PA R T E M E N T E N 2 E

VERDIEPING

APPARTEMENT O
2e VERDIEPING

Vrije sector
Totale gebruiksoppervlakte : 102,8 m2
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APPARTEMENT P
2e VERDIEPING

Sociale huur
Totale gebruiksoppervlakte : 86,5 m2
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APPARTEMENT Q
2e VERDIEPING

A P PA R T E M E N T E N 2 E

VERDIEPING

Vrije sector
Totale gebruiksoppervlakte :
99,2 m2
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APPARTEMENT R
2e VERDIEPING
Vrije sector
Totale gebruiksoppervlakte :
120,3 m2
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Technische informatie appartementen
Bestrating
De buitenruimtes van de appartementen worden voorzien van betontegels
400 x 600 mm.

T E C H N I S C H E I N F O R M AT I E A P PA R T E M E N T E N

Berging
Naast het appartementencomplex komt een bergingscomplex waar elk
appartement een eigen berging heeft van rond de 6 m2.
Kozijnen/ Ramen/ Deuren
De buitenkozijnen, –ramen en -deuren worden uitgevoerd in mahonie,
voorzien van het nodige hang- en sluitwerk en voldoet aan weerstandklasse
2 inbraakwerendheid met kerntrekbeveiliging. Ten behoeve van de binnen
kozijnen worden stalen montage kozijnen, voorzien van vlakke opdekdeuren en
bovenlichten van enkel blank glas toegepast.
T.p.v. de meterkast en van de slaapkamer/woonkamer wordt een dicht
paneel boven de deur geplaatst. Kozijnen en deuren zijn fabrieksmatig afgelakt
in de kleur wit. Op de 2e verdieping worden tuimeldakramen in het dak
aangebracht, met de bediening aan de onderzijde. Dit geldt voor appartement
O, P, Q en R.
Zonwering
Bij zonbelaste gevels worden bij diverse kozijnen screens aangebracht.
Algemene Trappen
De centrale trappen worden uitgevoerd in beton. Langs de muur worden
stalen muurleuningen aangebracht.
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Vloerafwerking
Het toilet en de badkamer worden voorzien van vloertegels, afmeting en kleur
conform standaard tegelpakket van Woonstichting Valburg.
De tegelvloeren zijn in de hoeken van kitvoegen voorzien.
Alle appartementen worden voorzien van vloerverwarming.
Wandafwerking
De wanden van het toilet worden voorzien van tegelwerk 1500+P en hierboven
spackspuitwerk. Het wandtegelwerk in de badkamer wordt tot aan het
plafond aangebracht. Afmeting en kleur conform standaard tegelpakket van
Woonstichting Valburg. De wanden van het toilet en de badkamer worden in
de inwendige hoeken van kitvoegen voorzien.
Alle overige wanden die niet worden voorzien van tegelwerk, worden
behangklaar opgeleverd. Behangklaar betekent dat na licht op schuren van de
wanden (door de huurder) de oppervlakte gereed is voor het aanbrengen van
behang.
Er wordt geen behang aangebracht. Door droging en zetting van de woning
na oplevering kan het voorkomen dat er nadat u de woning hebt betrokken
kleine krimpscheuren ontstaan. Dit is gebruikelijk en niet te voorkomen.
Om de zichtbaarheid van de krimpscheuren zoveel mogelijk te vermijden
adviseren wij u om glasvlies behang aan te brengen indien u de muren wilt
sauzen. Dit voorkomt grotendeels de kans op zichtbare scheurvorming.
Plafondafwerking
Alle betonnen plafonds worden afgewerkt met wit spuitwerk, waarbij de
V-naden in het zicht blijven. De onderzijde van de schuine dakplaat van
de appartementen wordt uitgevoerd met een witte folie. Bij de vrije sector
appartementen (appartementen O, R en Q) worden de schuine zijdes van de
dakplaten in de woonkamer/keuken voorzien van spuitwerk.

Vensterbanken en dorpels
De vensterbanken worden uitgevoerd in composiet Bianco C. Onder de
raamkozijnen worden aan de buitenzijde betonnen raamdorpels aangebracht,
kleur naturel. Ter plaatse van de buitendeuren en eventuele raamkozijnen op
vloerniveau, worden kunststof zwarte onderdorpels aangebracht. Onder de
deuren van het toilet en de badkamer worden rolstoeldorpels toegepast.
Keukeninrichting
Het appartement is voorzien van een standaard keukeninrichting.
Dit betreft een keukenblok van 1800 mm.
Type keuken: Keller serie 300, bestaande uit drie onderkasten en drie
bovenkasten.
Kleuren conform standaard kleurenpakket.
- Kunststof aanrechtblad conform standaard kleurenpakket .
- Grohe eenhendelmengkraan.
- Spoelbak Keller, met vierkante rvs-spoelbak en korfzeef plug.
- Deur/lade greep conform standaard keuzepakket.
- Tegels boven het blad volgens standaard keuzepakket.
Wilt u de keuken uitbreiden of een andere keuken plaatsen dan dient u
hiervoor toestemming te vragen bij Woonstichting Valburg door middel van
een Z.A.V. formulier. Z.A.V. staat voor Zelf Aangebrachte Voorziening. In de
regel geven wij hiervoor goedkeuring waarbij wij wel een aantal voorwaarden
meegeven.
Wilt u de keuken al voor oplevering (voor sleuteloverdracht aan U) aangepast
hebben aan uw wensen dan dient u dit ook aan te vragen door middel van
een Z.A.V. formulier. De extra voorwaarden die hierbij gesteld wordt is dat de
keuken wordt geleverd en aangebracht door Dijkhof Bouw. Dit heeft te maken
met garanties en het bouwproces.

Beglazing
Ten behoeve van alle beglazing in de buitenkozijnen, -ramen en –deuren
wordt isolerende HR+++ (triple) beglazing toegepast. De bovenlichten van de
binnendeurkozijnen worden van enkel blank glas voorzien.
Buiten schilderwerk
Het buitenschilderwerk wordt uitgevoerd in een dekkend systeem. De houten
buitenkozijnen, -ramen en –deuren zijn fabrieksmatig afgewerkt en worden aan
de binnen- en buitenzijde afgelakt in het werk op synthetische basis.
Binnen schilderwerk
De binnen kozijnen en opdek binnendeuren zijn fabrieksmatig afgewerkt.
De trap inclusief trapbomen, hekwerken, balustrade, trapleuningen en
aftimmeringen worden voorzien van grondverf in een lichte kleur. Alle kleuren
en materialen conform de kleuren- en materiaalstaat.
Waterleidingen
De koud waterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in
de meterkast en is afsluitbaar/aftapbaar. De volgende tappunten worden
aangelegd: t.b.v. de keukenmengkraan (afgedopt) t.b.v. de wasmachinekraan
t.b.v. de fonteinkraan en toilet t.b.v. douche- en wastafel mengkraan in de
badkamer t.b.v. vulpunt centrale verwarming (lucht/water warmtepomp) t.b.v.
buitenkraan incl. schrobput
De warmwaterleiding wordt aangesloten op de lucht/ waterwarmtepomp en
t.b.v. de keukenmengkraan en de douche- en wastafel mengkraan worden
warmwatertappunten aangelegd.
Gasleiding
Gasleidingen zijn niet van toepassing, er wordt gasloos gebouwd.
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Ventilatievoorzieningen
De woning is voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem met zowel
afvoer als toevoer van lucht. Lucht in de keuken, de badkamer en de berging
wordt afgezogen en lucht in de woonkamer en slaapkamers wordt ingeblazen.
In de keuken dient (door de huurder) een recirculatie kap te worden toegepast
t.b.v. afzuiging tijdens het koken. Een gemotoriseerde afzuigkap is niet mogelijk
omdat dit invloed heeft op de ventilatie balans van de woning wat een
ongunstige invloed heeft op de duurzaam prestatie uitgangspunten van de
woning. Om de verspreiding van ventilatielucht mogelijk te maken wordt onder
de binnendeuren ventilatieruimte opengehouden. Deze ruimte is noodzakelijk
voor een goed binnenklimaat en mag daarom niet worden afgesloten.
Telecommunicatievoorzieningen
De appartementen zijn, vanaf de meterkast, voorzien van een aansluitpunt
voor telefoon, CAI en glasvezel in de woonkamer. In slaapkamer 1 telefoon,
CAI en een loze leiding. In slaapkamer 2 een loze leiding. E.e.a. conform de
afwerkstaat. De loze aansluitpunten voor telefoon en antenne installatie worden
op 450mm vanaf de vloer geplaatst.

Sanitair
Het te leveren sanitair is van het merk Sphinx, type 300 en wordt geleverd in
de kleur wit; kranen in waterbesparende en verchroomde uitvoering.
Toe te passen materialen in:
Toilet:
-

Vrijhangend toilet, met Geberit inbouwreservoir en front bedieningsplaat.

-

Fontein fabrikaat Jika/Laufen, type Euroline met fonteinkraan
Grohe Costa S.

Badkamer
-

Wastafel fabrikaat Jika/Laufen, type Eurolinc, met Grohe
eenhendelmengkraan, rechthoekige spiegel en wit kunststof planchet.

-

Grohe New Tempesta douchecombinatie met glijstang en
waterbesparende douchekop.

-

Doucheputje 15x15cm kunststof bak met rvs-rooster.

-

Tweede toilet op de badkamer is optioneel tegen een vergoeding. Vrije
sector huur hebben standaard een tweede toilet op de badkamer.

Elektrische installatie
De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld over
meerdere groepen naar de diverse aansluitpunten. De positie en hoogtes
conform nadere verkoop tekeningen. De installatie voldoet volgens NEN 1010
normering.
De schakelaars en wandcontactdozen zijn van het type inbouw, behalve in de
meterkast en t.p.v. de warmtepomp opstelling opbouw, in kleur wit. Er worden
rookmelders geplaatst volgens de voorschriften.
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Algemene wandcontactdozen worden op ca. 450mm vanaf de vloer
gemonteerd, de schakelaars worden op ca. 1050 mm vanaf de vloer
gemonteerd en in de keuken op 1200mm vanaf de vloer. De woningen zijn
voorzien van een belinstallatie bestaande uit een drukknop, elektrische bel en
transformator (in de meterkast).
Verwarmingsinstallatie
De appartementen worden voorzien van een energiemodule, de zogenaamde
iCEM. Deze module bevat een aantal onderdelen welke zorgen voor
opwekking en distributie van warmte en ventilatie in het appartement.
Om warm tapwater en warmte voor het centrale verwarmingssysteem wordt
gebruikt gemaakt van een zogenaamde warmtepomp.
Dit apparaat haalt warmte uit de buitenlucht en zorgt ervoor dat deze warmte
wordt afgegeven aan het warm tapwater en het centrale verwarmingssysteem.
Voor het warm tapwater bevindt zich in de energiemodule een groot buffervat,
geschikt voor 200 liter wateropslag. Hierin wordt het warm tapwater op
temperatuur gehouden zodat u altijd over warm water kunt beschikken wanneer
u dit wilt.
Tijdens het huishoudelijk gebruik van het warm tapwater zal het vat onmiddellijk
weer worden bijgevuld en het koude water middels deze de warmtepomp
weer op de gewenste temperatuur worden gebracht. Incidenteel kan het
voorkomen dat er een kleine wachttijd ontstaat indien er langdurig is gedoucht
en het buffervat geheel leeg is geraakt.
De warmtepomp zorgt eveneens voor de verwarming van het appartement.
De opgewekte warmte wordt vanuit de energiemodule afgegeven aan het
leidingsysteem in de woning. Ten behoeve van het verwarmen van de woning
wordt de woning volledig voorzien van vloerverwarming.
De verdeler voor de verschillende groepen wordt in de bergkast in de woning

aangebracht. Regeling van de temperatuur in de woning vindt plaats middels
de Home Controller, een display ter grootte van een tablet welke in de
woonkamer wordt aangebracht.
Hiermee kan naast het instellen van de temperatuur eveneens veel andere
informatie worden afgelezen.
Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige
verwarming van alle vertrekken:
Hal
22°C
Woonkamer
22°C
Keuken
22°C
Toiletruimte
22°C
Slaapkamers
22°C
Badkamer
24°C
Intercom
Alle appartementen zullen worden voorzien van een indercom met videofoon.
Fabricaat ELBO, type Urmet, model K-steel Bibus.
In de centrale ruimte komen de brievenbussen te hangen.

Wijzigingen en voorbehoud
De in de tekeningen genoemde maten kunnen in de praktijk afwijken. De
maatvoering wordt tussen de wanden aangegeven. Daarbij is geen rekening
gehouden met enige wandafwerking, zoals wandtegels,stucwerk enz. Let dus
op. Wij adviseren u bij het inrichten van uw woning de maten ter plaatse op te
nemen vóór u tot aanschaf van bijv. gordijnen of vloerbedekking gaat.
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Algemene ruimten appartementencomplex
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Afwerking algemene ruimten
In de algemene ruimte wordt de vloer voorzien van vloertegels 50x50 cm.
De wanden en plafonds worden voorzien van spuitwerk. De wanden van de
centrale hal worden uitgevoerd in schoon metselwerk.
Lift
Het appartementencompex wordt voorzien van een personen (brancard)lift.
Fabrikaat: Kone Ecospace
Scootmobiel
Op de begane grond en 1ste verdieping is er een opstel plek voor 3 stuks
scootmobielen inclusief een enkel wcd per scootmobiel als laadpunt. Op de
2e verdieping is er ruimte voor 2 stuks scootmobielen.
Deuropeners
De deuren van de algemene gangen zijn voorzien van automatische
deuropeners, behalve de deuren behorende bij het trappenhuis. De deuren
van de algemene gangen, bereikbaar vanuit de trappenhuizen, zijn niet voorzien van automatische deuropeners.

48

49

Energ ieconcept en energ ieprestatievergoeding EPV

ENERGIECONCEPT

EN ENERGIEPRESTATIEVERGOEDING EPV

Vrije sector appartementen
Deze appartementen zullen niet als Nul Op de Meter appartementen worden
uitgevoerd. Voor deze appartementen zal dan ook geen Energie Prestatie
Vergoeding worden gevraagd. De installatie is verder identiek aan de sociale
huurappartementen behalve dat ze minder PV panelen hebben. De vrije sector
krijgen 5 zonnepanelen van 330 WP. De vrije sector appartementen krijgen
bij normaal verbruik een energierekening van de energieleverancier. Door de
goede isolatie en zonnepanelen zijn het wel energiezuinige woningen.

Sociale huurappartementen
De appartementen en grondgebonden woningen van het Hof van Zetten zijn
uniek! Niet alleen vanwege het ontwerp, als ook vanwege de uitgangspunten
rondom de energieopwekking en het energieverbruik van de woningen.
Zoals reeds is beschreven worden de sociale huurappartementen en
woningen Nul Op de Meter. (NOM-woningen). Dit betekent zoveel als dat
door Woonstichting Valburg aan u wordt gegarandeerd dat de woningen
zo energiezuinig zijn en zoveel eigen energie opwekken dat aan het einde
van het jaar de electrameter op nul of lager staat. U heeft dan bij de
energieleverancier aan het einde van het jaar geen energierekening, mits het
gebruik van de woningen valt binnen de vooraf gestelde voorwaarden en
met huidige salderingsregelingen. De woningen zijn wel voorzien van een
aansluiting op het elektriciteitsnetwerk en daarom betaalt u wel een voorschot
per maand voor de vastrechtkosten van de energieaansluiting en voor
eventueel benodigde energie vanuit het elektriciteit netwerk.
Om nul op de meter mogelijk te maken zijn er een aantal uitgangspunten
opgesteld voor zowel het ontwerp van de appartementen en woningen als
ook het gebruik van de woningen door u als huurder. Graag informeren wij u
in deze brochure hier uitvoerig over. Dit alles heeft te maken met de Energie
Prestatie Vergoeding.
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Waarom Energie Prestatie Vergoeding?
Het kabinet heeft op 6 september 2013 het Energieakkoord voor duurzame
groei gesloten. Energiebesparing in de gebouwde omgeving is een belangrijk
onderdeel van het Energieakkoord. Voor gebouwen is in het Energieakkoord
afgesproken dat in 2030 wordt gestreefd naar ten minste energielabel A.
Alle nieuwe gebouwen moeten volgens de Europese richtlijn energieprestatie
gebouwen vanaf 2020 bijna energie neutraal zijn. Sinds 1 september 2016 is
de EPV-wetgeving van kracht. Met deze wet wordt beoogd om te komen
tot duidelijke normen voor nieuwbouw met zeer hoge besparingsambities
om zeer energiezuinige woningen te realiseren. Hierbij gaat het om woningen
waarbij energiebesparende voorzieningen worden gecombineerd met
energieopwekkende voorzieningen zodat het netto energiegebruik van een
woning tot een minimum of zelfs nul wordt gereduceerd.
ENERGIE PRESTATIE VERGOEDING (ALLEEN BIJ SOCIALE HUUR)
De wereld verandert en fossiele brandstoffen raken op. Daarom wil
Woonstichting Valburg op lange termijn geen fossiele brandstoffen (zoals
gas) meer gebruiken en kijken we continu naar alternatieven, die zowel in
het voordeel van de huurder als van het milieu zijn. Via de Energie Prestatie
Vergoeding kunnen we investeren in duurzaamheid. Daar waar mogelijk zullen
we die investeringen dan ook doen. Voor de appartementen en woningen van
het Hof van Zetten heeft Woonstichting Valburg gekozen om te gaan werken
met de Energie Prestatie Vergoeding (EPV).
Huren met een Energie Prestatie Vergoeding, oftewel het ‘nieuwe wonen’ in
het Hof van Zetten, kent de volgende eigenschappen:
- Betaalbaar wonen;
- Comfortabel wonen;
- Duurzaam wonen.

Woonstichting Valburg heeft Dijkhof Bouw uitgangspunten meegegeven voor
de bouw van de nieuwe appartementen en woningen: goede isolatie, lage
‘stookkosten’ en wooncomfort zijn een aantal van deze uitgangspunten. De
appartementen en woningen zijn zo ontworpen dat deze voor u energie
opwekt voor de installaties, voor ventilatie, verwarming, warm water en voor
uw huishoudelijk gebruik.
EPV: wat is het?
De nul op de meter woningen krijgen in basis minder huurpunten dan een
nieuwbouw woning waar geen EPV wordt gevraagd. Dit betekent dat de netto
huur in principe ook lager is dan bij niet EPV woning.
De energieprestatievergoeding (EPV) is de vergoeding die Woonstichting
Valburg naast de netto huur en de servicekosten in rekening mag brengen
voor de energieprestaties van de woning. De Energie Prestatie Vergoeding
is een maandelijks bedrag dat jaarlijks geïndexeerd wordt. In ruil voor
uw maandelijkse bijdrage ontvangt u een bundel met een gegarandeerde
hoeveelheid warmte en elektrische energie die uw appartement (door
middel van zonnepanelen) opwekt. Met deze hoeveelheid energie worden
de gebouwgebonden en gebruiksgebonden energie van uw woning volledig
gedekt, op basis van vooraf opgestelde uitgangspunten. Daarnaast sluit u ook
een contract af met een energieleverancier voor als de woning te weinig of
te veel energie opwekt. De vergoeding die woonstichting Valburg mag vragen
voor de energieprestatie van de woning is wettelijk vastgesteld en bedraagt
€ 1,24/m2 gebruiksoppervlak/ maand van de woning prijspeil 2019.

Om een EPV te mogen innen, moet een woning voldoen aan drie
basisvoorwaarden:
1.

De gegarandeerde maximale netto warmtevraag voor ruimteverwarming
moet binnen de wettelijk afgesproken normen vallen (lager dan 40
kWh/m2/ per jaar). De energie hiervoor dient door de woning zelf
duurzaam opgewekt te worden.

2.

De gegarandeerde minimale productie van duurzaam opgewekte warmte
voor ruimteverwarming en warm tapwater moet binnen de afgesproken
normen vallen (45 kWh/m2/per jaar).

3.

Energieopwekking door de woning moet zodanig zijn dat er voldoende
overblijft voor de energie bundel van de bewoner.
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Gebouw- en gebruiksgebonden energie
De gebouwgebonden energie is een berekende hoeveelheid energie die nodig
is voor het verwarmen van uw woning (netto warmtevraag) en het leveren
van warm tapwater. Ook valt hieronder de elektrische energie voor het laten
draaien van de installaties zoals bijvoorbeeld de warmtepomp (Zie technische
omschrijving in deze brochure) en mechanische ventilatie. De hoogte van de
gebouwgebonden energie is voor een belangrijk deel afhankelijk van grootte
van de woning en de toegepaste isolatie maatregelen. Voor u is het van
groot belang te weten dat bij de berekeningen rekening is gehouden met
standaardwaarden zoals bijvoorbeeld:

Van welke zaken hangt uw energieverbruik zoal af.
-

Uw bewustzijn van uw eigen energieverbruik.

-

Uw gezinssamenstelling: het aantal bewoners van de woning,
hun leeftijden en leefstijlen.

-

Uw peroonlijke voorkeuren: sommige mensen willen graag een hogere
temperatuur in hun woning: u gebruikt meer energie om uw woning op
de gewenste temperatuur te krijgen.

-

Het feit of u veel thuis bent of juist vaak langdurig afwezig.

-

Het gebruik van veel (huishoudelijk) niet-energiezuinige apparatuur, zoals
computer, televisie, koelkast, wasdroger.

- Een standaard gezinssamenstelling;

-

Langdurig en veel douchen.

- Een standaard temperatuur in uw woning van 20 graden Celsius;

-

Te veel ventileren, bijvoorbeeld als uw (slaapkamer)ramen de hele dag
open staan; te weinig ventileren. Doordat de binnenlucht dan vochtiger
blijft is er meer energie nodig voor verwarmen.

- De dagelijkse beschikking over een x aantal liter warm water. Het
aantal liters is afhankelijk van de grootte van de woning.
Ook is het mogelijk dat u als huurder meer warmte nodig heeft in een
klimatologisch ongunstig jaar (een zeer koude winter). Stelt u de dagelijks
temperatuur in uw woning op 23 graden Celsius en gebruikt u meer warm
water dan hierboven genoemd dan is dit uiteraard wel mogelijk. In dat geval
zal uw eigen bijdrage voor energie hoger zijn. Naast de standaard bijdrage
aan Woonstichting Valburg ontvangt u dan een hogere energierekening
van het energiebedrijf. Naast de gebouwgebonden energie wordt
gebruiksgebonden energie beschikbaar gesteld. Dit is een vooraf vastgestelde
bundel (hoeveelheid) elektrische energie. Deze is bedoeld voor huishoudelijk
gebruik, zoals de verlichting en uw huishoudelijke apparaten (de wasmachine,
wasdroger, televisie, computer en alle keukenapparatuur)
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Samenvatting
Energie
Gebouwgebonden

Toelichting

Verwarming

Warmte

Tapwater

Warmte

Bundel 15 kWh/GO*/per jaar

Installatie

Elektra

Gegarandeerd onder standaard omstandigheden

Huishoudelijke
apparatuur

Elektra

Gebruiksgebonden

Gegarandeerd onder
standaard omstandigheden

Bundel 26 kWh/GO*/jaar
(maximaal 2600 kWh)
* GO is gebruiksoppervlakte.

EPV in de praktijk
De sociale huurappartementen en wonigen van het Hof van Zetten zijn ‘volledig
elektrisch’. Dat wil zeggen alle installaties en voorzieningen in de woning
(verwarming, warm water, apparaten) werken op elektriciteit. Dat geldt dus ook
voor uw kookplaat. Omdat uw woning geen gebruik maakt van gas, wordt uw
woning niet aangesloten op het gasnetwerk.
De behoefte aan elektriciteit is niet altijd gelijk aan de hoeveelheid opgewekte
elektriciteit. Als voorbeeld hiervan: ’s ochtends in de winter is de energievraag
juist hoog terwijl de opbrengst van de zonnepanelen dan juist minimaal
is omdat het dan nog donker is. Omgekeerd kan het voorkomen dat uw
energievraag in de zomer lang niet zo hoog is terwijl juist dan de zonnepanelen
optimaal presteren. Om extra energie (bijvoorbeeld in de winterdagen) te
kunnen vragen en overbodige energie terug te leveren (bijvoorbeeld ’s zomers)
dient u een elektriciteitsaansluiting te regelen bij een door u zelf te kiezen
energiebedrijf.
Uw netto jaarlijkse energie gebruik is dus de som van zonne-energie aangevuld
met energie, geleverd door een energiebedrijf, minus de terug geleverde (extra
zonne-) energie aan het energiebedrijf.

Huidige situatie
Huur
Corporatie
Gas
Elektra

Energieleverancier

EPV-woning
Huur
EPV

Elektra buiten bundel

Corporatie

Energieleverancier
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Garanties, vastgelegd in de huurovereenkomst
Als tegenprestatie voor de EPV-vergoeding die u aan Woonstichting Valburg
betaald garandeert Woonstichting Valburg u de te leveren energie. De Energie
Prestatie Vergoeding is onderdeel van de huurovereenkomst tussen u en
Woonstichting Valburg. Naast het bedrag dat u maandelijks betaalt, wordt ook
vastgelegd hoeveel kWh elektriciteit uw woning jaarlijks gaat opwekken, deze
energiegegevens worden per woning uitgerekend.
Bij het vastleggen van de energieprestatie vergoeding voor uw woning
informeert Woonstichting Valburg u over de gegarandeerde:
a. warmtevraag van uw woonruimte;
b. op uw huurwoning op te wekken hoeveelheid duurzame energie voor
warmte en warm tapwater;
c. op uw huurwoning op te wekken hoeveelheid duurzame energie voor het
gebruik door de huurder.
Technische handleiding van de bouwaannemer
Van Woonstichting Valburg ontvangt u bij oplevering een ‘technische
handleiding’ bij de huurwoning waarin staat beschreven hoe u energiezuinig
kunt wonen door optimaal gebruik te maken van de installaties in uw woning.
Controle energieprestatie door de bouwaannemer
De energiegarantie legt Woonstichting Valburg op haar beurt weer door naar
Dijkhof Bouw. Om te controleren of de beloofde energie wordt geleverd en
of de installaties in uw woning zorgdragen voor comfortabele verwarming en
warm tapwater zal Dijkhof Bouw het energie gebruik van uw woning gaan
monitoren.
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Wetgeving
In de EPV-wetgeving zijn bepalingen opgenomen hoe de energieprestatie van
de woning gemonitord moet worden. Zo moet Woonstichting Valburg, jaarlijks,
aan de huurder een overzicht verstrekken met de opgewekte hoeveelheid
duurzame energie voor warmte en warm tapwater, en de opgewekte
hoeveelheid duurzame energie beschikbaar voor gebruik door de huurder
(gebruiksenergie).
Energiemeters in uw woning
Om dit overzicht te kunnen verstrekken voorziet Woonstichting Valburg
uw woonruimte van individuele meters die de opgewekte hoeveelheid
energie voor warmte, warm tapwater en het gebruik door de huurder
kunnen weergeven. De meters bevinden zich in de energiemodule die
achter uw woning wordt geplaatst. Omdat dit rechtstreeks te maken heeft
met uw privacy tekent u bij de huurovereenkomst ook voor toestemming
aan Woonstichting Valburg om uw energieverbruik door derden in te laten
lezen. De “derden” zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in energetische
dataverwerking. Uw gebruiksgegevens worden alléén gebruikt voor
het monitoren van het energieverbruik. Uiteraard nemen deze data
verwerkingsbedrijven uw privacy volledig in acht en gaan zij zeer vertrouwelijk
met uw gegevens om.

Monitoring
Woonstichting Valburg huurt een dataverwerkingsbedrijf in en deze gaat
rechtstreeks uw gebruiksgegevens inlezen. Het inlezen van de meterstanden
gaat digitaal en gebeurt elk moment. Als huurder hebt u zelf ook altijd
inzicht in de opwekking en het verbruik van energie. Dit is zichtbaar op de
Home Controller (display in de woonkamer) waarop u onder andere ook de
temperatuur in de woning kunt regelen. Naar aanleiding van de uitkomsten
van deze monitoring, gaat Woonstichting Valburg, indien nodig, u informeren
en specifiek op uw situatie, advies geven over duurzaam wonen. Door het
verwerken en analyseren van de meterstanden, ziet de dataverwerker wat
uw voordeel is van de energiebewuste voorzieningen in uw woning en of de
installaties naar behoren werken. Jaarlijks rapporteert Woonstichting Valburg
de wettelijke vereiste EPV-gegevens aan u. Indien de resultaten van de
monitoring daartoe aanleiding geven zal Woonstichting Valburg contact met u
opnemen.

De vergoeding wordt jaarlijks geïndexerd. Het bedrag van €1,24/m2/GO komt
voor de appartementen neer op een energieprestatievergoeding van ca. €88,tot €106 per maand en voor de grondgebonden woningen ca. €133,- per
maand.

Hoe hoog is de EPV?

Naast het vastrecht voor uw aansluiting, betaalt u ook iedere maand een
voorschot aan uw energieleverancier. Uiteraard zal dit voorschot lager uit
gaan vallen in de nieuwbouwwoning dan u gewend bent. Het is belangrijk
dat u bij de energieleverancier aangeeft dat u huurt volgens de Energie
Prestatie Vergoeding (EPV). Woonstichting Valburg levert een energiebundel
passend welke bij uw woningtype toereikend moet zijn. Gebruikt u toch
meer elektriciteit, dan moet u alles wat buiten uw bundel valt betalen aan
uw energieleverancier. Die brengt dat bij u in rekening. In het geval dat uw
woning zelfs elektriciteit terug levert dan zal de energieleverancier dit met u
verrekenen. Doordat u gaat betalen voor een vaste maandelijkse energiebundel,
wordt u minder afhankelijk van schommelingen in de energieprijzen.

Vergoeding aan Woonstichting Valburg
De hoogte van de EPV is gekoppeld aan de energieprestaties van de woning.
De hoogte van uw EPV-bijdrage aan Woonstichting Valburg is bepaald volgens
standaarden die zijn vastgelegd in de EPV-wetgeving. Factoren die meespelen
zijn de gekozen isolatiemaatregelen, het aantal vierkante meters van uw woning,
uw woningtype en daarmee de warmtevraag van de woning en de elektriciteit
die nodig is om de installaties te laten werken.
Op basis van de resultaten van berekeningen en wetgeving, wordt de EPVvergoeding vastgesteld op €1,24 m2/GO/per maand (prijspeil juli 2019).

Vastrecht en voorschot energiebedrijf
Zoals u heeft kunnen lezen, moet uw woning beschikken over een
elektriciteitsaansluiting voor de levering (en terug levering) van elektriciteit.
Voor de aansluiting op het elektriciteitsnet kunt u zelf een energiebedrijf
uitkiezen. Voor de aansluiting op de elektriciteit betaalt u een maandelijks, vast
bedrag: het zogenoemde vastrecht. De hoogte van dit bedrag verschilt per
energieleverancier en kan onderling sterk afwijken. Het is dus zeker de moeite
waard u te oriënteren en verschillende leveranciers met elkaar te vergelijken,
voordat u uw keuze maakt voor uw energieleverancier. Het bedrag van uw
vastrecht zal de energieleverancier verrekenen met uw verbruik.

55

Optimaal genieten van uw duurzame woning
Uitgangspunt bij de bouw van uw appartement of uw woning is dat u hier
comfortabel kunt wonen. Om optimaal te genieten van het comfort dat uw
woning biedt, is het belangrijk dat u goed gebruik maakt van de voorzieningen
en installaties in uw woning. De technische handleiding en de handleidingen
van de leveranciers bij de diverse installaties helpen u daarbij. Woonstichting
Valburg biedt u een duurzame, prettige woning, maar u heeft ook een eigen
verantwoordelijkheid in het aangenaam wonen, door het ‘nieuwe wonen’
goed aan te pakken. Het is dus de moeite waard u te verdiepen in de
mogelijkheden voor een optimale werking. Uiteraard zal Woonstichting Valburg
u samen met de betrokken partijen helpen om de het juiste gebruik van de
woning te leren ontdekken.

ENERGIECONCEPT

EN ENERGIEPRESTATIEVERGOEDING EPV

Saldering
Als uw woning elektriciteit terug levert aan het energienet dan zal de
energieleverancier dit met u verrekenen. We noemen dit salderen.
Vanaf 1 januari 2023 wordt het terug leveren van energie versoberd: de
salderingsregeling. Het bedrag van de EPV dat u met Woonstichting Valburg in
uw huurovereenkomst afgesproken heeft, blijft staan.

56

Be

n
le i
p
rix
at

at

Da
a
tra
ms

B

x
tri
a
e

a
s tr

t

Ho
s tr
ofd
aa
t
57

Algemene project informatie
Parkeren
Parkeren kan achter het project Hof van Zetten, daar ligt een bestaand
openbaar parkeerterrein bereikbaar vanaf de Irenestraat. Woonstichting
Valburg zal bij dit terrein nog een 14 extra parkeerplaatsen aanleggen die ook
eigendom van de gemeente worden.

Huurprijzen, Energie Prestatievergoeding EPV, service kosten
De huurprijzen, EPV vergoeding en service kosten zullen op een apart blad
en op de website vermeld worden. De verwachting is dat de definitieve
huurprijzen alsmede de EPV en service kosten aan het eind van het jaar
2019 zijn vastgesteld.

ALGEMENE PROJECTINFORMATIE

Aan de voorzijde van het gebouw de Beatrixstraat worden nog eens 5 nieuwe
parkeerplaatsen aangelegd. 2 van de 5 zullen in bezit blijven van Woonstichting
Valburg en de overige drie parkeerplaatsen zullen in eigendom komen van
gemeente Overbetuwe.
Er worden geen specifieke parkeerplaatsen toegekend aan een woning. Bent
u mindervalide en heeft u een indicatie dan zou u bij de gemeente een
aanvraag kunnen doen om een specifieke parkeerplaats toegewezen te krijgen.
E.e.a. afhankelijk van eisen en voorwaarden van de Gemeente.
Groen en tuinonderhoud
Het binnen binnenterrein (het hof) zal door Woonstichting Valburg worden
aangelegd en onderhouden. Ook de hagen van 4 appartementen op de
beganegrond zullen door Woonstichting Valburg worden aangelegd en
onderhouden. Bijgevoegde afbeelding (blz. 55) geeft een indicatie hoe het
terrein wordt ingericht. Kosten voor onderhoud van het terrein/hof zullen in de
servicekosten komen.

DISCLAIMER
Deze brochure is met grote zorg samengesteld.
Eventuele wijzigingen voortvloeiend uit overheidsvoorschriften of wijzigingen in maatvoering of
materiaalkeuze die tijdens de voorbereiding en/of uitvoering noodzakelijk blijken worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Genoemde maten zijn bij benadering. De weergegeven afbeeldingen, kleuren en
inrichting van plattegronden zijn uitsluiten bedoeld om een impressie van het project te geven.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Hetzelfde geldt voor de situatie en de inrichting van

Ondergrondse afvalcontainer
In het project komt een ondergrondse afvalcontainer voor de woningen en
appartementen van Het Hof van Zetten.

de openbare ruimte.
Deze brochure is geen contractstuk. Bij huur van de woning ontvangt u van Woonstichting Valburg
een map met alle contractukken behorende bij een huurovereenkomst.
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