
Wonen in
Hartje Mill

Appartementencomplex 
Maaslandblok in Mill
Twaalf huurappartementen

Duurzaam en 
energiezuinig



Genoeg te doen
Genieten van de gezelligheid wat het 

centrum van Mill biedt. Of ervaar de 

rust, ruimte en landelijke omgeving van 

Mill. Ga er op uit voor een heerlijke 

wandeling in het natuurlandschap rond 

Kasteel Tongelaar of met de fiets het 

uitgestrekte peellandschap ten zuiden 

van Mill verkennen. Dichtbij Mill ligt 

recreatiegebied De Kuilen in Langen-

boom. Kortom: er is genoeg te doen!

Midden in het centrum van Mill bouwt Mooiland 

appartementencomplex ‘Maaslandblok’. Het 

Maaslandblok bestaat uit winkelruimten op de begane 

grond en op de eerste en tweede etage komen twaalf 

huurappartementen. De appartementen zijn 

energiezuinig en er zijn zonnepanelen aanwezig. 

Geniet van de gezellige sfeer in het hart van Mill, 

het Landschapspark en Kasteel Aldendriel.

Prettig
wonen

Appartementen Markt – Maaslandblok
Het nieuwbouwcomplex aan de Markt is onderdeel van het Centrumplan in Mill. Het complex 

is van alle gemakken voorzien. De appartementen zijn met een lift bereikbaar. Ieder 

appartement heeft op de eerste verdieping een afsluitbare berging. Er is een woonkamer met 

open keuken aanwezig, twee slaapkamers, een badkamer, toilet en een inpandige berging. Op 

de begane grond is een gemeenschappelijke stallingsruimte voor fietsen aanwezig. Parkeren 

is mogelijk op de parkeerplaatsen rondom het appartementencomplex. Het complex ligt in 

het centrum van Mill dichtbij de winkels, restaurants, bibliotheek, bank, filmhuis en 

zorgvoorzieningen.  

Let op! Wij leveren het nieuwbouwappartement leeg op. Dat betekent dat het inrichten 

van een nieuwbouwappartement extra kosten met zich meebrengt.

U zorgt zelf voor:

* Vloerbedekking 

* Raambekleding

* Muren behangen en/of schilderen

Servicekosten
Naast de kale huur worden er servicekosten berekend. Onder deze kosten vallen  

liftonderhoud, schoonmaakkosten, elektra, water en glasbewassing van de algemene 

ruimten. Het maandelijks voorschot wordt berekend op grond van ervaring.

Na elk jaar volgt de afrekening op grond van werkelijke kosten.
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Reageren op een nieuwbouwappartement?
Zorg dat u ingeschreven bent als woningzoekende, dan mag u 

reageren op één van de appartementen. Reageren is mogelijk als 

de advertenties van de appartementen online staan via www.

mijnwoningzoeken.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. 

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. 

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.

Appartement accepteren, wat moet ik doen
Zorg dat u de juiste documenten in huis heeft die Mooiland van u 

nodig heeft. Bekijk op www.mijnwoningzoeken.nl welke 

documenten dit zijn. U heeft deze documenten nodig als u een 

appartement wilt accepteren. De video ‘Een woning accepteren’ 

geeft u alle informatie www.mijnwoningzoeken.nl/

woningaccepteren.

Vragen?
Heeft u vragen over één van de appartementen? Neemt u dan 

contact op met Klantenservice van Mooiland via 088 450 10 60 of 

stuur een email aan marketing@mooiland.nl

Huurprijs Belastbaar huishoudinkomen per jaar

€607,45  Alle inkomens met een belastbaar inkomen t/m € 42.436

Inkomenstabel



Goed om te weten
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 uw 

appartement  zijn voorzien van spuitwerk in de kleur wit. 

In de appartementen worden vloerplinten aangebracht. De 

wanden in de appartementen zijn niet afgewerkt. Zij zijn 

‘behang klaar’ opgeleverd. Schuren en plaatselijk bijwerken 

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. 

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. 

Bergingen
Op de eerste verdieping heeft elk appartement een berging.

Opladen van een e-bike is mogelijk. Deze berging is gekop-

peld op het sluitsysteem van het appartement. De berging en 

het appartement hebben dezelfde sleutel. Op de begane 

grond is een algemene berging aanwezig.

Hoofdingang
De hoofdingang is aan de Julianstraat.  Dit is de enige ingang 

van het appartementencomplex. Hier zitten de postkasten 

en een intercominstallatie. Vanuit uw appartement kunt u 

via een spreek- luister verbinding horen wie er beneden bij u 

aanbelt.

Internet – telefonie en CAI- aansluiting
Het appartement heeft een Isra-aansluitpunt in de meter-

kast. Van hieruit kunt u zelf via een router, draadloos internet 

ontvangen in uw appartement. 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 

telefoonaansluiting en een CAI-aansluiting. U regelt zelf een 

abonnement via een van de aanbieders. 

Keuken
De keuken heeft een kunststof aanrechtblad en drie boven- 

en drie onderkastjes. Het is mogelijk om één onderkast te 

verwijderen en daar een vaatwasmachine te plaatsen. In het 

onderkastje zitten afgedopte aan- en afvoerleidingen. Voor 

de elektra leiding zorgt u zelf. Dit kan via bekabeling vanuit 

de meterkast. Naast het aanrecht is een opstelplaats voor 

een koelkast. De achterwand van de keuken is voorzien van 

wandtegels. In de keuken zit een aansluiting voor elektrisch 

koken. U heeft hiervoor speciale pannen nodig. Het meest 

energiezuinig is koken op inductie. Het is niet mogelijk om op 

gas te koken. Standaard zit er geen afzuigkap in de woning, 

dit hoort u zelf aan te schaffen. Let op! Het is alleen toege-

staan om een recirculatiekap toe te passen. Deze afzuigkap 

filtert de kooklucht en mag NIET aangesloten worden op de 

ventilatiekanalen of roosters. 

Parkeren
Parkeren kan op het terrein aan de Julianastraat, hier zijn 

algemene parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen zijn niet 

individueel toegewezen. Het is voor bewoners mogelijk om 

van de gemeente een ontheffing te krijgen voor het (lang-)

parkeren binnen de blauwe parkeerzone.

Rookmelder
Conform de eisen in het bouwbesluit is in ieder appartement 

een rookmelder aanwezig.

Toilet
Het toilet heeft wandtegels tot een hoogte van 1200 mm met 

hierboven spuitwerk. Op de vloer liggen vloertegels. In de 

toiletruimte is een staand toilet en een fonteintje met 

koudwaterkraan aanwezig.

Ventilatie
Het 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.

Vloerverwarming
In alle verblijfsruimten bevindt zich een thermostaat 

waarmee u de temperatuur in de betreffende ruimte regelt. 

Ieder appartement heeft een eigen hoog rendement Cv-ketel.

Zonnepanelen
Op het dak van de appartementen zijn zonnepanelen 

aanwezig. De opgewekte energie komt ten goede aan uw 

appartement.

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten 

worden ontleend.

www.mooiland.nl  |  klantenservice 088 450 10 60


