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Veel te beleven
Gelegen aan de dijken van de Maas, ligt 

Boxmeer. Een verrassende omgeving 

met een schitterende natuur met tal van 

fietswandelroutes en leuke beziens-

waardigheden. De regio biedt volop 

mogelijkheden om lekker met de fiets er 

op uit te gaan, of om te genieten van het 

gezellige centrum van de stad.
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Dichtbij het levendige centrum van Boxmeer laat 

Mooiland twaalf huurappartementen bouwen aan de 

Metworstlaan in Boxmeer. De appartementen zijn zeer 

energiezuinig. Het appartementencomplex heeft een 

moderne uitstraling en ligt op loopafstand van het 

centrum.

Prettig
wonen

Inkomenstabel 
Hieronder leest u met welke huishoudgrootte en inkomen u 

in aanmerking komt voor deze appartementen. 

Appartementencomplex
Het appartementencomplex is van alle gemakken voorzien. De appartementen zijn met 

een lift bereikbaar. Op de begane grond is een gezamenlijke binnenplaats met voor ieder 

appartement een afsluitbare berging. Alle appartementen hebben een ruime woonkamer 

met open keuken, twee slaapkamers, apart toilet, badkamer met tweede toilet en een 

inpandige berging met een wasmachine aansluiting. Parkeren is mogelijk op parkeer-

plaatsen rondom het appartementencomplex. 

Aardwarmte
Om gebruik te kunnen maken van aardwarmte, zijn twaalf gesloten bronnen met een diepte 

van circa 100 meter aanwezig. Met de aardwarmte worden de appartementen gekoeld en 

verwarmd via vloerverwarming. Ook verwarmt de installatie de 180 liter warmwater boiler, 

zónder gebruik van gas. Het koken in de appartementen is daarom ook elektrisch.

Servicekosten
Naast de kale huur worden er servicekosten berekend. Deze 

kosten bestaan onder andere uit liftonderhoud, schoonmaak-

kosten, elektra, water en glasbewassing van de algemene 

ruimten. Het maandelijks voorschot wordt berekend op grond 

van ervaring. Na elk jaar volgt de afrekening op basis van 

werkelijke kosten.

Passend toewijzen 
Uw inkomen, huishoudgrootte en leeftijd bepalen of u kunt 

reageren op een appartement. 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. 

Controleer uw inschrijfgegevens 
Controleer uw inschrijfgegevens voordat u op een appartement 

reageert. Zorg dat uw huishoudgrootte, belastbaar inkomen en 

geboortedatum goed zijn ingevuld. Zijn de gegevens niet 

ingevuld of komt u niet in aanmerking voor de huurprijs? Dan 

krijgt u een melding dat reageren op het appartement niet 

mogelijk is. 

Hoe kunt u reageren?
Zorg dat u ingeschreven bent als woningzoekende, dan mag u 

reageren op één van de appartementen. Reageren is mogelijk als 

de advertentie voor de appartementen online staat via mijnwo-

ningzoeken.nl. Wilt u hiervan op de hoogte gebracht worden? Vul 

dan uw zoekprofiel in bij uw inschrijving, u ontvangt van Mooiland 

een tipbericht per mail zodra het mogelijk is om te reageren. Komt 

u in aanmerking voor één van de appartementen, dan neemt 

Mooiland contact met u op om de mogelijkheden door te nemen. 

Gegevens paraat hebben
Zorg dat u de juiste gegevens in huis heeft die Mooiland van u 

nodig heeft. De video ‘Een woning accepteren’ kan u daarbij 

helpen www.mijnwoningzoeken.nl/woningaccepteren.

Energiezuinig en duurzaam
De appartementen zijn energiezuinig en duurzaam. Dat betekent dat Mooiland 

maximaal investeert in het zo optimaal mogelijk isoleren van de appartementen. 

De bedoeling is dat de jaarlijkse energierekening zo laag mogelijk uitkomt. Dat 

lukt dankzij het gebruik van aardwarmte, zonnepanelen op de platte daken, geen 

gasaansluiting en gebruik van duurzame materialen. De appartementen worden 

luchtdicht gebouwd. De vloeren, buitengevels en daken zijn hoog geïsoleerd en de 

aluminium kozijnen worden voorzien van drievoudig glas. In de energiezuinige 

liftinstallatie is ledverlichting aanwezig. Deze duurzame appartementen hebben 

een positief effect op het milieu maar ook voor uw portemonnee.

 

Heeft u vragen? 
Neemt u dan gerust contact op met een van onze medewerkers via telefoonnummer 

088 450 10 60 of stuur een email aan marketing@mooiland.nl.

Aantal personen in 
huishouden (inclusief 
meeverhuizende kinderen) Leeftijd

Belastbaar  
huishoudinkomen per jaar

Min. kale 
huurprijs

Max. kale 
huurprijs

1 t/m 65 en 
66 jaar en ouder

lager of gelijk aan € 22.400 
lager of gelijk aan € 22.375

€ 0,00
€ 0,00

€ 597,30
€ 597,30

2 alle leeftijden lager of gelijk aan € 30.400 € 0,00 € 597,30

3 of meer personen alle leeftijden lager of gelijk aan € 30.400 € 0,00 € 640,14

1 t/m 65 en 
66 jaar en ouder

van € 22.401 t/m € 36.798
van € 22.376 t/m € 36.798

€ 0,00
€ 0,00

geen max.
geen max.

2 alle leeftijden van € 30.401 t/m € 36.798 € 0,00 geen max.

3 of meer personen alle leeftijden van € 30.401 t/m € 36.798 € 0,00 geen max.

alle huishoudgroottes alle leeftijden van € 36.799 t/m € 41.056 € 0,00 geen max.



Goed om te weten
Badkamer
De badkamer is volledig afgewerkt met wandtegels, vloerte-

gels en sanitair. De douche is voorzien van een thermostati-

sche mengkraan en een sproeier op glijstang. De wastafel is 

voorzien van een kraan, planchet en een spiegel. Op de 

badkamer is tevens een staand toilet aanwezig.

Toilet
Het toilet is voorzien van wandtegels tot een hoogte van 

circa 120 cm met hierboven spuitpleister. De vloer is voorzien 

van vloertegels. In de toiletruimte is een staand toilet en 

fonteintje met koudwaterkraan aanwezig. 

Appartement
Mooiland levert het appartement veegschoon op. Dit betekent 

niet dat het appartement zodanig schoon is dat u er meteen in 

kan wonen. Alle betonnen plafonds van het appartement zijn 

voorzien van spuitwerk in de kleur wit. Er zijn vloerplinten in 

de appartementen aangebracht. De wanden in het apparte-

ment zijn niet afgewerkt. Zij zijn ‘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 of glasvlies 

aan te brengen en voorstrijk te gebruiken voor het mooiste 

resultaat. Bij nieuwbouwappartementen bestaat de kans dat 

in de wand en plafondaansluitingen krimpscheuren optreden. 

Bij het gebruik van een glasvliesbehang zijn deze scheurtjes 

niet zichtbaar in de wandafwerking. 

Rookmelder
Conform de eisen in het bouwbesluit is in het appartement 

een rookmelder aangebracht.

Keuken
De keuken is standaard uitgevoerd in een hoekopstelling en 

voorzien van vier onderkastjes en twee bovenkastjes. De 

keuken heeft een kunststof aanrechtblad met een spoelbak 

en kraan. De achterwand van de keuken is voorzien van 

tegelwerk. Naast het keukenblok is een mogelijkheid voor 

het plaatsen van een koelkast en/ of een kooktoestel. Voor 

het kooktoestel is een elektra-aansluiting aanwezig. Koken 

op gas is niet mogelijk. U kunt één onderkast verwijderen en 

daar een vaatwasser plaatsen. U moet zelf zorgen voor een 

recirculatie afzuigkap. Dit zit niet standaard in uw keuken. Er 

is geen afvoerkanaal voor de afzuigkap aanwezig. In de 

keuken zijn enkele loze leidingen beschikbaar. Dit maakt het 

mogelijk om bijvoorbeeld vaatwasser, combimagnetron of 

oven aan te sluiten. 

Parkeren
Parkeren is mogelijk op openbare parkeerplaatsen rondom 

het appartementencomplex. De parkeerplaatsen zijn niet 

individueel toegewezen.

Ventilatie
Uw appartement is voorzien van een automatische mechani-

sche ventilatie installatie. Het systeem kunt u zelf handmatig 

hoger of lager zetten. Sluit geen wasdroger aan op de 

mechanische ventilatie.

Zonnepanelen
Op het dak van het complex zijn zonnepanelen aanwezig. De 

opgewekte energie komt zowel ten goede aan uw apparte-

ment als ook aan de algemene voorzieningen als lift en 

verlichting. 

Verwarming
 De appartementen hebben vloerverwarming. De woonka-

mer, slaapkamers en badkamer zijn individueel in te stellen. 

Binnentuin
Het appartementencomplex heeft een, grotendeels verharde, 

binnenplaats met enkele groene gedeeltes.

Bergingen bij het complex
Elk appartement heeft eigen afsluitbare berging op de 

binnenplaats. Deze berging is gekoppeld op het sluitsysteem 

van het appartement. De berging en het appartement hebben 

dezelfde sleutel. De berging is voorzien van een elektrapunt, 

bijvoorbeeld geschikt voor het opladen van uw e-bike. 

Hoofdingang
De hoofdingang is gelegen aan de Metworstlaan. Bij de 

centrale ingang zitten de postkasten en een intercom-installa-

tie. Vanuit uw appartement hoort u wie er beneden aanbelt.

Internet – telefonie en CAI- aansluiting
Het appartement is voorzien van een aansluitpunt in de 

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

internet ontvangen in uw appartement. Een abonnement 

voor telefoon/tv/internet regelt u zelf bij een provider. In de 

woonkamer zit een telefoonaansluiting en een CAI-aanslui-

ting. In de hoofdslaapkamer is een loze voorziening voor 

eventuele tv of internet voorzien.

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten 

worden ontleend.

www.mooiland.nl  |  klantenservice 088 450 10 60


