
vijftien comfortabele huurwoningen 

Wonen in een
landelijke omgeving 

‘Pelgrimsche Hoeve’ in Nuland 



Comfortabel wonen
In een landelijke omgeving bouwt Mooiland in nieuwbouwwijk ‘Pelgrimsche 

Hoeve’ in Nuland vijftien moderne en comfortabele huurwoningen. Nuland is 

een actief dorp, onderdeel van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Wonen in Nuland 

betekent genieten van de dorpse sfeer, de groene omgeving en het centrum van 

’s-Hertogenbosch op slechts twaalf autominuten.

Vijftien levensloopbestendige woningen

De nieuwbouwwoningen heten ook wel 

levensloopbestendige woningen, omdat ze 

geschikt zijn voor iedere levensfase van haar 

bewoner(s). Er zijn drie typen woningen. 

Iedere woning heeft een ruime woonkamer met 

open keuken. Op de begane grond is een aparte 

ruimte die gebruikt kan worden als bijvoorbeeld 

een slaapkamer of speelkamer. De badkamer 

met tweede toilet bevindt zich ook op de begane 

grond. Op de verdieping bevinden zich twee 

slaapkamers en de technische ruimte. Elke woning 

heeft een voor- en achtertuin met terras en 

buitenberging. In het overzicht hiernaast staan de 

verschillende typen en de huurprijzen vermeld.   

Duurzaam en energiezuinig 

De huurwoningen zijn Bijna Energie Neutraal 

Gebouwde woningen(BENG). Dat betekent dat 

Mooiland maximaal investeert in het zo optimaal 

mogelijk isoleren van de woningen. We zorgen 

er voor dat u zo min mogelijk energie hoeft te 

gebruiken om de woning te verwarmen. 

Dit verwarmen doet u nu nog met een eenvoudig 

te bedienen (traditionele) installatie. 

De energie die u nodig heeft voor het verwarmen 

van uw woning komt grotendeels van de 

zonnepanelen op het dak van de woning. Met 

deze wijze van bouwen is de woning maximaal 

voorbereid op een eventuele toekomst waarbij 

we niet langer gebruik maken van gas. Deze 

duurzame woning heeft naast een positief 

effect op het milieu ook een voordeel voor uw 

portemonnee. De lagere energiekosten komen 

ten goede aan u.

Heeft u vragen? 

Heeft u vragen over één van de woningen? 

Neem dan gerust contact op met een van onze 

medewerkers. Zij zijn tijdens kantooruren 

bereikbaar via telefoonnummer 088 450 10 60 of 

stuur een email aan marketing@mooiland.nl.

Veel te beleven

In de ‘achtertuin’ van bourgondisch Den Bosch, gelegen aan de A59 en 

dicht bij de uitvalswegen A2 en A50, ligt Nuland. Een gezellig Brabants 

dorp met een zeer actief verenigingsleven. Nuland is omringt door 

het gevarieerde natuurgebied ‘De Hooge Heide’ en vormt een ideale 

uitvalsbasis voor fietstochten en wandelingen.



Huisnr. Oppervlakte
Netto

huurprijs

2 97,5m2  € 592,54 

4 97,5m2  € 592,54 

6 97,5m2  € 592,54 

8 97,5m2  € 592,54 

10 97,5m2  € 592,54 

12 68,3m2  € 580,00 

14 97,5m2  € 592,54 

16 97,5m2  € 592,54 

18 97,5m2  € 592,54 

20 97,5m2  € 592,54 

22 97,5m2  € 592,54

24 97,5m2  € 592,54

26 97,5m2  € 592,54

28 97,5m2  € 592,54

30 97,5m2  € 592,54

Passend toewijzen 

Uw inkomen, huishoudgrootte en leeftijd bepalen of 

u kunt reageren op een woning. Passend toewijzen 

wil zeggen: passend bij de portemonnee van de 

nieuwe huurder. De overheid wil met deze maatregel 

voorkomen dat huurders te maken krijgen met 

maandlasten die te hoog zijn voor hun inkomen. 

Hoe kunt u reageren 

Zorg dat u ingeschreven bent als woningzoekende bij 

Woonservice Den Bosch. Alleen dan kunt u reageren 

op één van de woningen. Reageren is mogelijk als 

de advertentie voor de woningen online staat via 

woonservicedenbosch.nl. Komt u in aanmerking voor 

één van de woningen, dan neemt Mooiland contact 

met u op om de mogelijkheden door te nemen. 

Controleer uw inschrijfgegevens 

Controleer uw inschrijfgegevens bij Woonservice Den 

Bosch, voordat u op een woning reageert. 

Zorg dat uw huishoudgrootte en belastbaar inkomen 

(2016 of 2017) van alle personen die meeverhuizen – 

uitgezonderd kinderen -  goed zijn ingevuld.

Inkomensvoorwaarden  

De inkomensvoorwaarden die voor deze woningen gelden:

Woningzoekenden tot en met 22 jaar ontvangen geen huurtoeslag bij deze huurprijs.
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Begane grond

Eerste verdieping

Akkerpolei 6
Voorbeeld

Huishoudgrootte Leeftijd Belastbaar inkomen max.

eenpersoonshuishouden 18 t/m 65 € 22.400

eenpersoonshuishouden AOW-gerechtigd 66+ € 22.375

tweepersoonshuishouden 18+ € 30.400

drie- of meerpersoonshuishouden 18+ € 30.400



Badkamer

De badkamer is afgewerkt met wandtegels, vloertegels en 

sanitair. De douche is voorzien van een thermostatische 

mengkraan en een sproeier op glijstang. De wastafel is voorzien 

van een kraan, planchet en een spiegel. Er is een toilet op de 

badkamer aanwezig. De woningen beschikken ook over een 

gastentoilet.

Berging 

Elke woning heeft een eigen buitenberging achter in de tuin. 

Deze berging is gekoppeld op het sluitsysteem van de woning. 

De berging en woning hebben dus dezelfde sleutel. De berging 

beschikt over een elektra-punt voor bijvoorbeeld het opladen van 

een e-bike.

Rookmelder

Conform de eisen in het bouwbesluit is de woning voorzien van 

rookmelder(s).

Internet – telefonie en CAI- aansluiting

De woning is voorzien van een CAI of glasvezel aansluiting in 

de meterkast. Van hieruit kunt u zelf via een router, draadloos 

internet ontvangen in uw woning. Of u kiest om via bekabeling 

internet aan te leggen. Dit kunt u zelf (laten) aansluiten vanuit 

uw meterkast naar de diverse vertrekken waar u internet wilt 

ontvangen. Een abonnement voor internet regelt u zelf bij een 

provider. In de woonkamer zit een bedraadde telefoonaansluiting 

en een CAI of data-aansluiting. U regelt zelf een abonnement via 

een van de aanbieders. 

Verwarming

De woning is voorzien van vloerverwarming. Iedere woning heeft 

een eigen hoog rendement CV-ketel. 

Keuken

De keuken is standaard voorzien van een kunststof aanrechtblad 

en drie boven- en drie onderkastjes. De achterwand van de 

keuken is voorzien van wandtegels. Het is mogelijk om één 

onderkast te verwijderen en daar een vaatwasmachine te 

plaatsen. Naast het keukenblok is ruimte voor een koelkast 

en een kooktoestel. Voor het kooktoestel is standaard een 

aansluiting voor gas aanwezig. Voor een afzuigkap dient u 

zelf te zorgen, deze zit niet standaard in uw keuken. Er is een 

speciaal kanaal in de woning aanwezig waar u uw afzuigkap 

op mag aansluiten. De afzuigkap mag u NIET aansluiten op 

de ventilatiekanalen of roosters. In de keuken zijn enkele loze 

leidingen beschikbaar. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld 

een vaatwasser, boiler of combi-magnetron aan te sluiten in uw 

keuken. Voor elektrisch koken is eveneens een loze voorziening 

in uw keuken aanwezig. U dient zelf zorg te dragen voor de 

bekabeling en aansluiting van deze loze leidingen vanuit de 

meterkast.

Tuin

De woningen hebben een voor- en een achtertuin. De voortuin 

heeft een pad naar de voordeur. De achtertuin heeft een terras 

en een pad naar de buitenberging. Er komt een erfafscheiding 

van gaaswerk met hederabegroeiing tussen het achterpad en 

uw tuin. Uw voortuin is voorzien van een beukenhaag. De hedera 

begroeiing en beukenhaag mag u niet weghalen en dient u zelf te 

onderhouden en in stand te houden. Ook voor een erfafscheiding 

tussen tuinen onderling, de overige inrichting en het onderhoud 

van uw tuin zorgt u zelf. 

Parkeren

Parkeren gebeurt niet op eigen terrein maar in het openbaar 

gebied rondom de woningen. Hier zijn voldoende openbare 

parkeerplaatsen aanwezig.

Ventilatie

Uw woning is voorzien van een ventilatie installatie. Het 

systeem kunt u zelf handmatig hoger of lager zetten. U kunt geen 

wasdroger aansluiten op deze ventilatie.

Woning

Mooiland levert de woningen veegschoon op. Dit betekent 

niet dat de woning zodanig schoon is dat u er meteen in kunt 

wonen. Alle betonnen plafonds van uw woning zijn voorzien 

van spuitwerk in de kleur wit.In de woning zijn vloerplinten 

aangebracht. De wanden in de woning zijn niet afgewerkt, maar 

‘behang klaar’ opgeleverd. Schuren en plaatselijk bijwerking van 

de wanden bevelen wij aan voor een mooi resultaat. Wanneer u 

kiest voor latex muurverf dan is het verstandig om een filmlaag 

aan te brengen en voorstrijk te gebruiken voor het mooiste 

resultaat.

Zonnepanelen

Uw woning is voorzien van zonnepanelen geïntegreerd in uw 

dak. Deze leveren een deel van de energie die uw installaties 

gebruiken.

Goed om te weten 

Mooiland.nl  -  Klantenservice 088 450 10 10 

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.


