
BenedenBeneden--LeeuwenLeeuwen  
Pastoor ZijlmansstraatPastoor Zijlmansstraat  

Huurprijs vanaf € 558 tot € 698 per maand 

Midden in het centrum van BenedenMidden in het centrum van Beneden--Leeuwen worden Leeuwen worden 12 prachtige appartementen 12 prachtige appartementen   

gerealiseerd. Verdeeld over twee vleugels die tegen het streek historisch museum Tweestromenland gerealiseerd. Verdeeld over twee vleugels die tegen het streek historisch museum Tweestromenland 

worden gebouwd. De appartementen op de eerste verdieping zijn bereikbaar met de lift. Dit worden gebouwd. De appartementen op de eerste verdieping zijn bereikbaar met de lift. Dit   

nieuwbouwproject is mogelijk dankzij subsidie van de provincie Gelderland. nieuwbouwproject is mogelijk dankzij subsidie van de provincie Gelderland.   

Te huurTe huur  



IN HET CENTRUM MET ZORG DICHTBIJ 

naar een plek waar zij zelfstandig kunnen (blijven) 

wonen. Met de mogelijkheid om professionele 

zorg in te schakelen als de persoonlijke omstan-

digheden daarom vragen. 

De appartementen, die op een steenworp afstand 

liggen van St. Elisabeth, combineren precies die 

twee aspecten: het gevoel van thuis met de ge-

borgenheid van beschermd wonen. 

Hierbij kunt u denken aan diverse vormen van 

zorg en diensten, die waarborgen dat u vertrouwd 

in uw eigen appartement kunt blijven wonen. Zo 

lang als u wenst; ook wanneer uw gezondheid of 

mobiliteit minder vanzelfsprekend is. 

 

Zorg zeker en dichtbij 

Wilt u wonen in een van de prachtige appartemen-

ten en heeft u hulp en zorg nodig dan kunt u ge-

bruik maken van het uitgebreide dienstenpakket 

op het gebied van zorg, welzijn en wonen, van 

zorggroep Maas & Waal. Een professioneel thuis-

zorg- en behandelteam zal samen met u uw per-

soonlijke behoefte aan zorg en ondersteuning in-

vullen zoals u dat graag ziet. Ook wanneer u in-

tensievere zorg, ondersteuning en behandeling 

nodig hebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 12 nieuwbouwappartementen worden mid-

den in het centrum van Beneden-Leeuwen aan 

de Pastoor Zijlmansstraat gerealiseerd. Twee 

vleugels die tegen het streek historisch  

museum Tweestromenland worden gebouwd 

met een authentieke uitstraling.  

 

Het dorp Beneden-Leeuwen heeft een gemoede-

lijk dorps karakter en telt ruim 6.000 inwoners. Het 

dorp vervult een centrumfunctie voor bestuur, on-

derwijs en cultuur voor de gemeente West Maas 

en Waal. Er zijn veel voorzieningen zoals onder 

andere twee basisscholen, een juniorcollege voor 

voortgezet onderwijs, een goede verbinding open-

baar vervoer, een ruim winkelaanbod, bibliotheek, 

een kerk, bank, verschillende horecagelegenhe-

den, huisarts, tandarts en diverse zorgaanbieders 

en –instellingen.  

 

Het dorp ligt direct aan de Waal in een prachtige 

groene omgeving. Een heerlijk gebied om te wan-

delen en fietsen.  

 

Heerlijk wonen met de extra’s van zorggroep 

Maas & Waal 

In dit nieuwbouwproject worden negen apparte-

menten in eerste instantie verhuurd aan kandida-

ten met een zorgindicatie. De kandidaten worden 

door zorggroep Maas & Waal voorgedragen. Wo-

nen in de nieuwbouwappartementen wordt nog 

comfortabeler door de extra’s van zorggroep 

Maas & Waal. Steeds meer mensen zijn op zoek 

Onze diensten en service: 

 Huishoudelijke hulp 

 Verzorging en (wijk)verpleging 
 Dagbegeleiding en dagbehandeling 
 Ergo-, logo- en fysiotherapie thuis en polikli-

nisch (in St. Elisabeth) 
 Professionele, 24-uursalarmering met een 

verpleegkundige als achterwacht 
 Boodschappendienst en maaltijdvoorziening 
 Gezellige activiteiten in St. Elisabeth 
 Uiteten in het restaurant van St. Elisabeth 
 Logeer- en vakantieopvang 
 Kortdurende opname (herstel, revalidatie) 
 

Heeft u een zorgindicatie en wilt u in aanmerking 

komen voor een appartement, dan kunt u contact 

opnemen met Zorgroep Maas & Waal, 

www.zmw.nl.  

 

 

 



 

Adres     Appartement    Huurprijs (inclusief Servicekosten) 

Pastoor Zijlmansstraat 1b  begane grond    € 558,93 

Pastoor Zijlmansstraat 1c  begane grond    € 558,93 

Pastoor Zijlmansstraat 1d  begane grond    € 558,93 

Pastoor Zijlmansstraat 1e  eerste verdieping    € 698,10 

Pastoor Zijlmansstraat 1f  eerste verdieping    € 698,10 

Pastoor Zijlmansstraat 1g  eerste verdieping    € 652,73 

Pastoor Zijlmansstraat 3a  begane grond    € 558,93 

Pastoor Zijlmansstraat 3b  begane grond    € 558,93 

Pastoor Zijlmansstraat 3c  begane grond    € 558,93 

Pastoor Zijlmansstraat 3d  eerste verdieping    € 698,10 

Pastoor Zijlmansstraat 3e  eerste verdieping    € 698,10 

Pastoor Zijlmansstraat 3f  eerste verdieping    € 698,10 

Negen appartementen worden in eerste instantie verhuurd aan kandidaten met een zorgindicatie. De overige appartementen worden via www.woongaard.com  

geadverteerd. Heeft u hierin interesse, dan moet u ingeschreven staan bij Woongaard. Voor alle appartementen geldt dat wij verplicht zijn om aan de landelijke re-

gels van woningtoewijzing te voldoen. Dit betekent dat uw inkomen passend moet zijn bij de huurprijs. Voor alle toekomstige bewoners van het nieuwe  

appartementencomplex geldt dat zij direct of in de toekomst naar wens zorg kunnen inkopen van Zorggroep Maas en Waal.  

 

Goed bereikbaar 

De appartementen op de eerste verdieping zijn bereikbaar met de lift. Alle appartementen hebben een eigen berging. De appartementen op de begane grond  

hebben een terras en de appartementen op de eerste verdieping een balkon.  

Indeling begane grond: hal, toilet, woonkamer met open keuken, slaapkamer, badkamer en een inpandige berging.  

Indeling eerste verdieping: hal, toilet, woonkamer met open keuken, slaapkamer, inpandige berging en badkamer. Via een vaste trap is de zolder bereikbaar.  

DE WONINGEN 



WONINGTOEWIJZING 

Voorlopige woningtoewijzing 
We kunnen woningen pas definitief toewijzen, als we uw  gegevens hebben ontvan-
gen. Doorgaans zijn dat onderstaande gegevens. Leg deze alvast voor u en uw 
eventuele partner klaar, voordat u een voorlopige toewijzingsbrief van ons ontvangt.  
 een inkomensverklaring 2015 en 2016 (gratis op te vragen bij de Belastingdienst 

via telefoonnummer (0800) 0543); 
 heeft u geen inkomen? Dan ook is een inkomensverklaring nodig!; 
 bent u zelfstandige? Dan hebben we ook een ondertekende accountantsverkla-

ring nodig; 
 een kopie van de laatste jaaropgaaf; 
 een kopie van de laatste drie salarisstroken/uitkeringsstroken;  
 een kopie van een geldig identiteitsbewijs. 
 
Na het definitieve toewijzingsgesprek 
Zodra alle eventuele voorzieningen voor uw woning definitief zijn, sturen wij deze 
gegevens door naar de aannemer. Wij zien er op toe dat de voorzieningen ook op 
tijd gerealiseerd worden in uw woning. Dit kunnen wij doen als u ons uiteraard tijdig 
de gegevens aanlevert. Er volgt ook nog een afspraak in de showroom van de aan-
nemer. Hier kunt u de keuze van keuken en kleur van de badkamertegels volgens 
de keuzepakketten van De Kernen maken.  Uw nieuwe woning richt u naar eigen 
smaak in!  
 
Tot slot 
Nadat alle zaken zijn geregeld, plaatsen wij de diverse opties en voorzieningen in 
uw woning. Tijdens de bouw nodigen wij u een keer uit om de woning te komen be-
kijken en eventueel maten op te nemen. Zodra de aannemer de woningen aan De 
Kernen opgeleverd heeft, ontvangt u van ons een bericht voor het tekenen van de 
huurovereenkomst en voor het ontvangen van de sleutel(s). Wij verwachten dat dit 
in het vierde kwartaal van 2017 is.  
 
Extra informatie over passend toewijzen 
Vanaf 1 januari 2016 gelden nieuwe regels voor het toewijzen van sociale huurwonin-
gen. Uw bruto huishoudinkomen is bepalend. Dat zijn de inkomens van de aanvrager en, 
indien van toepassing, het inkomen van de partner/medeaanvrager. Hieronder ziet u een 
stroomschema: 

 



SITUATIETEKENING 



DE WONINGEN 

Pastoor Zijlmansstraat 1b 

Huurprijs: € 558,93 

 

> Huurtoeslag mogelijk tot € 710,68 

> Voor alleenstaanden: 

   max. jaarinkomen tot € 22.200,- 

> Voor twee personen: 

   max. jaarinkomen tot € 30.150,- 



Pastoor Zijlmansstraat 1c 

Huurprijs: € 558,93 

 

> Huurtoeslag mogelijk tot € 710,68 

> Voor alleenstaanden: 

   max. jaarinkomen tot € 22.200,- 

> Voor twee personen: 

   max. jaarinkomen tot € 30.150,- 



Pastoor Zijlmansstraat 1d 

Huurprijs: € 558,93 

 

> Huurtoeslag mogelijk tot € 710,68 

> Voor alleenstaanden:  max. jaarinkomen tot € 22.200,- 

> Voor twee personen:   max. jaarinkomen tot € 30.150,- 



Pastoor Zijlmansstraat 1e 

Huurprijs: € 698,10 

 

> Geen huurtoeslag mogelijk vanwege inkomen 

> Voor alleenstaanden: jaarinkomen € 22.200,- tot € 36.165,- 

> Voor twee personen: jaarinkomen € 30.150,- tot € 36.165,- 



Pastoor Zijlmansstraat 1f 

Huurprijs: € 698,10 

 

> Geen huurtoeslag mogelijk vanwege inkomen 

> Voor alleenstaanden: jaarinkomen € 22.200,- tot € 36.165,- 

> Voor twee personen:  jaarinkomen € 30.150,- tot € 36.165,- 



Pastoor Zijlmansstraat 1g 

Huurprijs: € 652,73 

 

> Geen huurtoeslag mogelijk vanwege inkomen 

> Voor alleenstaanden: jaarinkomen € 22.200,- tot € 36.165,- 

> Voor twee personen: jaarinkomen € 30.150,- tot € 36.165,- 



Pastoor Zijlmansstraat 3a 

Huurprijs: € 558,93 

 

> Huurtoeslag mogelijk tot € 710,68 

> Voor alleenstaanden: 

   max. jaarinkomen tot € 22.200,- 

> Voor twee personen: 

   max. jaarinkomen tot € 30.150,- 



Pastoor Zijlmansstraat 3b 

Huurprijs: € 558,93 

 

> Huurtoeslag mogelijk tot € 710,68 

> Voor alleenstaanden: 

   max. jaarinkomen tot € 22.200,- 

> Voor twee personen: 

   max. jaarinkomen tot € 30.150,- 



Pastoor Zijlmansstraat 3c 

Huurprijs: € 558,93 

 

> Huurtoeslag mogelijk tot € 710,68 

> Voor alleenstaanden: 

   max. jaarinkomen tot € 22.200,- 

> Voor twee personen: 

   max. jaarinkomen tot € 30.150,- 



Pastoor Zijlmansstraat 3d 

Huurprijs: € 698,10 

 

> Geen huurtoeslag mogelijk vanwege inkomen 

> Voor alleenstaanden: jaarinkomen € 22.200,- tot € 36.165,- 

> Voor twee personen: jaarinkomen € 30.150,- tot € 36.165,- 



Pastoor Zijlmansstraat 3e 

Huurprijs: € 698,10 

 

> Geen huurtoeslag mogelijk vanwege inkomen 

> Voor alleenstaanden: jaarinkomen € 22.200,- tot € 36.165,- 

> Voor twee personen: jaarinkomen € 30.150,- tot € 36.165,- 



Pastoor Zijlmansstraat 3f 

Huurprijs: € 698,10 

 

> Geen huurtoeslag mogelijk vanwege inkomen 

> Voor alleenstaanden: jaarinkomen € 22.200,- tot € 36.165,- 

> Voor twee personen: jaarinkomen € 30.150,- tot € 36.165,- 



ALGEMENE INFORMATIE 

Getekende openbare voorzieningen 
(gemeentelijke grond), bestaande of geplande 
omliggende bebouwing, bomen en beplanting bui-
ten de perceelgrenzen, vallen buiten deze om-
schrijving en het gehuurde, tenzij anders in deze 
brochure staat vermeld. 
 
Woonwensen 
U ontvangt van De Kernen documentatie met de 
diverse keuzemogelijkheden. U kunt kiezen uit 
verschillende wand– en vloertegels voor de dou-
che en het toilet en uit deurtjes, handgrepen, 
wandtegels en het keukenblad voor de keuken.  
 
Overige wensen 
Mocht u nog andere wijzigingen in de door u ge-
huurde woning wensen, dan is dat onder bepaal-
de voorwaarden mogelijk. Hiervoor kunt u een 
schriftelijk verzoek indienen bij De Kernen. Indien 
uw wensen bouwtechnisch mogelijk zijn en vol-
doen aan de geldende eisen en voorschriften, ont-
vangt u een schriftelijke bevestiging en uitleg over 
het vervolg. De Kernen is gerechtigd om door u 
gewenste wijzigingen onverkort doch gemotiveerd 
af te wijzen. 
 
Na de sleuteloverdracht 
Vaak heerst er een vochtig klimaat in de woning 
(bouwvocht). Daarom is het noodzakelijk veelvul-
dig te ventileren en de verwarming niet te hoog in 
te stellen; hiermee wordt ook het verschijnsel van 
meer dan normale verkleuring van wanden en pla-
fonds door uittredend vocht beperkt. Het aanbren-
gen van diverse vloer- en wandafwerkingen direct 
na oplevering kan tot vervelende schades leiden, 
doordat er bouwvocht wordt ‘opgesloten’. De Ker-
nen is niet aansprakelijk voor bovengenoemde 

Van toepassing zijnde voorschriften 
Van toepassing zijn de bouwvoorschriften zoals 
die door de gemeente worden gehanteerd, zijn de 
voorschriften van de diverse nutsbedrijven en het 
vigerende Bouwbesluit die twee maanden voor de 
aanvraag van de omgevingsvergunning van toe-
passing is. 
 
Nutsvoorzieningen 
De woning wordt aangesloten op de volgende 
nutsvoorzieningen: water, gas, elektra en riolering. 
Uw woning wordt tevens voorzien van een aan-
sluitmogelijkheid voor CAI . Voor alle nutsvoorzie-
ningen en aansluitmogelijkheden geldt dat u zelf 
zorgdraagt voor het aanvragen van de levering 
van de producten of voor mensen die verhuizen: 
het doorgeven van de verhuizing. 
 
Tekeningen 
Op de tekeningen aangegeven huishoudelijke ap-
paraten en inrichtingselementen behoren niet tot 
de levering, met uitzondering van wat nadrukkelijk 
in deze brochure is beschreven.  
 
Maatvoering 
Tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven, zijn alle 
maten uitgedrukt in millimeters. Indien de maat-
voering tussen wanden is aangegeven, is daarbij 
geen rekening gehouden met enige wandafwer-
king. Op de tekeningen staan ‘circa-maten’; maat-
afwijkingen zijn voorbehouden. 
 
Situatieschets 
De nummers bij de woningen zijn huisnummers. 
Deze worden tijdens de bouw door iedereen ge-
hanteerd, ook in alle officiële stukken en in corres-
pondentie.  

(vocht)schade.  
 
Schoonmaak voor sleuteluitgifte door De Ker-
nen  
De hele woning wordt bezemschoon opgeleverd. 
Het sanitair, het tegelwerk en de glasruiten wor-
den schoon opgeleverd.  
 
Verzekering 
Tot de datum van oplevering is de woning door de 
aannemer verzekerd tegen risico’s van brand- en 
stormschade. Vanaf de datum van sleutelover-
dracht dient u zelf voor de benodigde verzekerin-
gen (bijvoorbeeld inboedelverzekering en dergelij-
ke) te zorgen. Vanaf de eerste oplevering van uw 
woning is de opstal via Woonstichting De Kernen 
verzekerd. 

 
Sleuteloverdracht 
Uiterlijk twee weken voordat de woning gereed is, 
informeert De Kernen u over de datum en het tijd-
stip van de sleuteloverdracht en het tekenen van 
de huurovereenkomst. Tegelijkertijd met dit be-
richt ontvangt u een exemplaar van de huurover-
eenkomst en de eerste huurnota. In de eerste 
huurnota zijn de declaraties van het meerwerk 
verwerkt die niet rechtstreeks met de aannemer/
leverancier zijn afgerekend. De eerste huurnota 
wordt voldaan voor de sleuteloverdracht. Tijdens 
het tekenen van de huurovereenkomst kunt u de 
eerste verhuurnota bij ons betalen per pin.  
 
 



Inlichtingen 
Als u vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw 
woonservicemedewerker, Lisan Braun-Hol, van 
De Kernen.  

Onderhoudsperiode 
Binnen 15 werkbare werkdagen na de sleutelover-
dracht worden eventuele tekortkomingen, welke 
bij sleuteluitgifte geconstateerd zijn, in de woning 
verholpen. Deze termijn kan worden overschre-
den, indien de voor de uitvoering van de werk-
zaamheden benodigde materialen niet tijdig gele-
verd kunnen worden.  
 
Voorbehoud 
Deze brochure is samengesteld naar gegevens en 
tekeningen van de architect en overige adviseurs 
van dit plan. Desondanks moet een voorbehoud 
gemaakt worden ten aanzien van architectoni-
sche, bouwtechnische en/of constructieve wijzigin-
gen die zich kunnen voordoen, evenals eventuele 
afwijkingen waarvan de noodzakelijkheid of wen-
selijkheid tijdens de bouw blijkt. 

Op de tekeningen aangegeven maatvoering en 
plaatsen van lichtpunten, wandcontactdozen, 
schakelaars, radiatoren, ventilatievoorzieningen 
en andere voorzieningen zijn indicatief. Hieraan 
kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 
De exacte maatvoering, plaats, afmetingen en 
aantallen worden bepaald aan de hand van de 
(nog) op te stellen berekeningen en tekeningen.  

De in deze brochure afgebeelde perspectiefteke-
ningen zijn, hoewel het streven is deze zo goed 
mogelijk weer te geven, slechts een impressie.  

Tuinaanleg en openbare groenvoorziening zijn 
naar fantasie van de illustrator ingevuld. De defini-
tieve inrichting van de openbare ruimte wordt in 
het werk bepaald. Wijzigingen in de hierboven ge-
noemde zaken kunnen geen aanleiding geven tot 
schadevergoeding. 
 



TECHNISCHE OMSCHRIJVING 

voor de huurder. 
 
Berging 
De appartementen op de eerste verdieping heb-
ben een berging aan de achterzijde van het com-
plex. De berging heeft een vloer van beton, bin-
nenwanden zijn van kalkzandsteenblokken en de 
buitengevels van metselwerk. De berging heeft 
een platdak.  
 
FUNDERING 
De appartementen worden gefundeerd op beton-
palen met daarover een balkenraster van gewa-
pend-betonbalken. 
 
VLOEREN 
 
Begane grondvloer 
De begane grondvloer is een geïsoleerde beton-
vloer, aan de onderzijde voorzien van isolatie. De-
ze betonnen vloer wordt afgewerkt met een dek-
vloer.  
 
Verdiepingsvloeren 
De vloeren van de verdieping worden uitgevoerd 
als betonnen systeemvloeren. De vloeren worden 
aan de bovenzijde afgewerkt met een dekvloer. 
De plaatnaden aan de onderzijde van de vloeren 
(plafondzijde) blijven zichtbaar. 
 
BUITENWANDEN 
De gevels van de appartementen worden uitge-
voerd in een gemetseld buitenspouwblad van bak-
stenen. De voorgevel is een geïsoleerde houten-
skeletbouwwand met gevelbekleding.  
 
 

(Bij tegenstrijdigheden tussen de technische om-
schrijving en de tekeningen prevaleert de techni-
sche omschrijving.)  
 
GRONDWERK 
Voor aanleg van de funderingen, rioleringen, wa-
ter-, gas- en elektriciteitsleidingen, tegelpaden en 
terrassen worden de nodige grondwerken verricht.  
 
AANVULLINGEN 
De ontgravingen worden met uitgekomen grond 
aangevuld en de tuin wordt met uitgekomen grond 
op hoogte gebracht. Onder de bestratingen wordt 
een zandbed aangebracht van ca. 10 cm dik. 
 
TERREININRICHTING 
 
Terrassen en tegelpaden  
Het op de verhuurtekeningen aangegeven straat-
werk op eigen terrein wordt als volgt uitgevoerd: 

 Van openbaar gebied tot aan de voordeur: be-
tonnen tegelpad; 

 Ter plaatse van het terras: betontegels van 
30x30 cm. 

 
Erfafscheiding 
Erfafscheidingen voor zover aangegeven op de 
verhuurtekening worden als volgt uitgevoerd: 

 De erfgrenzen ter plaatse van de openbare 
weg en de achtertuinen worden uitgevoerd als 
een haagje; 

 De overige erfgrenzen zullen door middel van 
een perkoenpaaltje worden aangegeven. 

Voor de projectmatig geplaatste beplanting geldt 
een instandhoudingplicht en onderhoudsplicht 

BINNENWANDEN 
 
Bouwmuren 
De woningscheidende wanden worden uitgevoerd 
in massieve kalkzandsteen elementen. 
 
Dragende wanden  
De dragende binnenwanden worden uitgevoerd in 
kalkzandsteen lijmelementen. De geventileerde 
luchtspouw tussen buiten- en binnenwanden is 
(waar nodig) voorzien van isolatie.  Indien con-
structief noodzakelijk worden stalen kolommen 
geplaatst. 
 
Niet dragende wanden 
De niet-dragende binnenwanden worden uitge-
voerd in kalkzandsteen lijmelementen.  
 
DAKEN 
Het hellende dak van de appartementen wordt 
afgewerkt met dakpannen en voorzien van dakgo-
ten. Er wordt gebruik gemaakt van keramische 
dakpannen. Het dak zelf is opgebouwd uit geïso-
leerde dakelementen. Op zolder zijn deze aan de 
binnenzijde onafgewerkt, in de kleur wit. Op het 
dak komen zonnepanelen. 
 
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 
 
Buitenkozijnen 
De buitenkozijnen, inclusief de bewegende delen, 
worden gemaakt van aluminium. De bewegende 
delen in de buitenkozijnen worden voorzien van 
tochtweringsprofielen. Onder de buitenkozijnen 
worden aan de buitenzijde aluminium lekdorpels 
aangebracht. Ter plaatse van de buitenkozijnen 
welke tot aan de vloer doorlopen worden aan de 
buitenzijde dorpels aangebracht.  



moet u zelf nog aflakken of stofferen.  
 
SANITAIR 
Het volgende sanitair wordt geplaatst. Het leiding-
werk wordt zoveel mogelijk weggewerkt. 
 
Materiaalspecificatie  
Closetcombinatie: wandcloset met inbouwreser-
voir en frontbediening, kunststof zitting met  
deksel. 
Fonteincombinatie: fonteinbakje, fonteinkraan, 
bekersifon verchroomd met wandafvoer en rozet. 
Wastafelcombinatie: wastafel, hendelmengkraan, 
bekersifon verchroomd met wandafvoer en rozet, 
planchet, spiegel.  
Douchecombinatie: vloerput RVS, thermostatische 
douchemengkraan, handdouche met glijstang en 
doucheslang.  
Aansluitpunt wasmachine: tapkraan met beluchter 
en keerklep, sifon met kunststof afvoerbuis.  
 
TEGELWERK 
De vloeren van het toilet en de badkamer worden 
afgewerkt met keramische tegels. De wanden van 
het toilet worden betegeld tot ca. 1.50 m1 en daar-
boven komt spuitwerk. De badkamer wordt voor-
zien van keramische tegels tot aan het plafond.   
 
RIOLERING 
Vanuit de diverse aansluitpunten worden kunststof 
leidingen aangelegd waardoor het vuilwater afge-
voerd wordt tot aan de perceelsgrens. De vuilwa-
terriolering wordt aangesloten op het rioolstelsel 
van de gemeente. Alle afvoerleidingen worden 
uitgevoerd in (KOMO) gekeurd kunststof.  
 
Voor het regenwater worden kunststof leidingen 

Onder de buitenkozijnen met een gemetselde 
borstwering worden aan de binnenzijde venster-
banken aangebracht. Ter plaatse van raamope-
ningen in de badkamer wordt geen vensterbank 
toegepast maar wordt het wandtegelwerk omge-
zet.  
 
Buitendeuren 
Woningentree: houten deur met ernaast glas-
strook, deurknop en briefplaat. De woningen op 
de eerste verdieping hebben een brievenbus nabij 
de centrale entree.  
Achtergevel: aluminium deur met glasopening. 
 
Binnendeuren en –kozijnen  
Alle binnenkozijnen zijn van fabrieksmatig gelakt 
plaatstaal met bovenlicht. De binnendeuren zijn 
fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren. Alle binnen-
deuren zijn voorzien van hang- en sluitwerk. Het 
kozijnen van toilet en badkamer worden voorzien 
van een kunststenen dorpel.    
 
BEGLAZING  
De glasopeningen in de buitenkozijnen, inclusief 
die in de bewegende delen worden voorzien van 
hoog rendement isolerend glas.   
 

TRAPPEN 
De trap in de appartementen op de eerste verdie-
ping naar de zolder wordt uitgevoerd als vuren-
houten dichte trap. De muurleuningen zijn van 
hardhout. Ter plaatse van de niet afgeschermde 
trapgaten wordt een houten traphek aangebracht. 
De trappen worden fabrieksmatig voorzien van 
grondverf. De trapbomen en traphek(ken) van de 
vaste trap(pen) worden in het werk afgelakt 
(traptreden worden niet afgelakt). De traptreden 

aangelegd waardoor het regenwater afgevoerd 
wordt tot aan de perceelgrens. Het regenwater-
stelsel komt uit op een wadi op het terrein van 
Zorggroep Maas & Waal.  
 
MECHANISCH VENTILATIESYSTEEM  
(mv-systeem) 
Het toilet, badkamer, keuken en de ruimte met de 
opstelplaats voor de wasmachine worden voor-
zien van mechanische afzuigventilatie. In het ap-
partement wordt een bedieningsschakelaar met 
CO2-meting voor de regeling aangebracht. De 
afzuigkap in de keuken zal ook worden aangeslo-
ten op het mv-systeem. Door de ventilatieroosters 
in de kozijnen, wordt de woning voorzien van ver-
se lucht.   
 
 



afgiftesysteem met de volgende kenmerken: 
 De temperatuur van de verwarming wordt ge-

regeld met de kamerthermostaat.  

 Een LTV-systeem functioneert door middel 
van lage watertemperaturen (lager dan 50 gra-
den Celsius) met een evenredig gunstig ener-
gieverbruik; 

 Warmte wordt via de radiatoren  over de ruim-
ten verdeeld. 

 
ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
Deze wordt uitgevoerd volgens het zogenaamde 
‘centraal-dozensysteem’. De leidingen worden 
weggewerkt in de wanden en vloeren m.u.v. de 
leidingen ter plaatse van de buitenberging, inpan-
dige berging en de zolder van de woning; deze 
worden uitgevoerd als zichtleidingen. Wandcon-
tactdozen, schakelaars e.d. worden uitgevoerd in 
standaard gebroken wit kunststof-inbouw, met uit-
zondering van de buitenberging, (inpandige ber-
ging) en de zolder waar opbouw wordt toegepast.  

In de regel worden voor elektramateriaal de vol-
gende hoogten aangehouden: beldrukker ca. 120 
cm boven de vloer, schakelaars ca. 105 cm boven 
de vloer; wandcontactdozen, loze leidingen ca. 30 
of 60 cm boven de vloer, uitgezonderd de elektra-
punten in de keuken en de badkamer. Bovenge-
noemde hoogten zijn echter geen garantie.  
 
LEGE BUISLEIDINGEN  
De loze leidingen, welke in de woning zijn aange-
bracht kunt u gebruiken om bijvoorbeeld een tv, 
telefoon of datakabel aan te leggen. 

 
KEUKENINRICHTING 
De woningen worden voorzien van een standaard 

VERWARMINGSINSTALLATIE 
Het appartement wordt voorzien van een gesloten 
gasgestookte Hr-combiketel met ingebouwde 
warm-tapwatervoorziening. De leidingen van en 
naar de radiatoren, behalve de leidingen ter plaat-
se van de cv-ketel en verdelers, worden zoveel 
mogelijk in de afwerkvloer opgenomen. De plaats 
van radiatoren die op de tekening zijn aangege-
ven, is indicatief. Bij het opstellen van de trans-
missieberekening zal de definitieve plaats bepaald 
worden. De radiatoren worden qua afmeting afge-
stemd op de bij de afzonderlijke vertrekken ver-
melde temperatuur.   
 
Omdat er in alle dekvloeren leidingen aanwezig 
zijn is het niet toegestaan om in de vloeren te bo-
ren of te spijkeren.  
 
De radiatoren worden qua techniek en afmeting 
afgestemd op de bij de afzonderlijke vertrekken 
vermelde temperatuur: 

 
N.B. Overleg met de leverancier van de vloeraf-
werking is altijd nodig. Deze kan het advies 
geven over de vloerafwerking.  
Kenmerken Laag Temperatuur verwarming sys-
teem. Een LTV-systeem is een warmte-

keukeninrichting. U kunt kleur, greep en aanrecht-
blad kiezen uit een standaard keuzepakket. Uw 
keukenleverancier is VéBé keukens te Zaltbom-
mel.  
De huurder ontvangt een lijst van mogelijke keu-
zes t.b.v. de keuken, badkamer en toilet. De stand 
van de bouwwerkzaamheden en de onderteke-
ningsdatum van de huurovereenkomst zijn daarbij 
bepalend. 
 
ROOKMELDERS 
De woningen worden voorzien van rookmelders. 
Deze zijn conform de geldende voorschriften aan-
gesloten op het elektranet en voorzien van een 
back-up batterij.  
 
ALGEMEEN  
De woningen worden aangesloten op het openba-
re waterleiding-, gas-, elektriciteit- en rioleringsnet. 
Verder wordt een aansluitpunt aangebracht in de 
meterkast voor, televisie en radio (CAI). Een aan-
sluitpunt voor telefonie (analoge telefoonlijn) 
wordt niet standaard in de woning aangebracht. 
Wij wijzen u er op dat ook uw kabelleverancier 
(CAI) u de mogelijkheid voor een gecombineerd 
telefoonabonnement aan kan bieden. Voor de 
aanleg van de aansluiting en leiding dient u zelf 
een contract aan te gaan met KPN. Voor het ge-
bruik hiervan zult u zelf een contract met de be-
treffende partijen moeten sluiten. 

Ruimte Temp. Ruimte Temp. 

Woonkamer 20°C Hal 15°C 

Keuken 20°C Overloop onverwarmd 

Slaapkamer(s) 20°C Toilet onverwarmd 

Badkamer 22°C Portaal 15°C 

Berging onver-
warmd 

Zolder onverwarmd 



WILT U MEER WETEN? 

 

 
INFORMATIE EN VERHUUR 

Woonstichting De Kernen 

Korenstraat 1, 5321 GV Hedel 

T 088 - 58 24 000 

info@dekernen.nl 

www.dekernen.nl 

 

Contactpersonen: 

Lisan Braun-Hol  l.braun-hol@dekernen.nl 

Dennis van der Loo d.vanderloo@dekernen.nl 

 

INFORMATIE OVER ZORG– EN DIENSTVERLENING 

Zorggroep Maas & Waal 

Postbus 98, 6658 ZH Beneden-Leeuwen 

T 0487 - 599 666 (op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur) 

klantenservice@zmw.nl 

www.zmw.nl 

 

AANNEMER 

Bouwbedrijf Van der Helden B.V. 

www.vanderhelden.nl 

 

ARCHITECT 

Sloven Architectuur B.V. 

www.slovenarchitectuur.nl          Mei 2017 


