
   Pagina 1 van 6 
Aan deze vraag en antwoord lijst kunt u geen rechten ontlenen 

                                     
 

Versie 6 september 2021 

VRAAG & ANTWOORD ‘De Brouwerij’ - Grave 
 

 

Deze vraag en antwoord lijst is opgesteld om de meest gestelde vragen over het project ‘De Brouwerij’ aan de 

Oliestraat en Maaskade in Grave te beantwoorden. Mooiland heeft de lijst zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, maar 

u kunt geen enkele rechten ontlenen aan de gegeven antwoorden in deze lijst.  

 

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met Mooiland via telefoonnummer 088 450 10 10. 

 

Appartementen 
 

1.  Hoeveel appartement komen er? 

Er komen in totaal 41 appartementen  

 

2.  Wat voor type appartement komen er? 

Alle appartementen verschillen van elkaar. Op onze projectpagina op 

https://www.mooiland.nl/nieuwbouw is een overzicht te zien met de huurprijs, oppervlakte 
en locatie van de appartementen in het complex. 

 

3.  Hoeveel verdiepingen zijn er? 

Het grootste deel van het appartementencomplex heeft 4 woonlagen en dus 3 

verdiepingen. Een klein deel van het complex heeft 3 woonlagen en 2 verdiepingen. 

 

4.  Waar komt de hoofdentree? 
De hoofdentree is aan de Oliestraat, tegenover de Korte Rogstraat. Vanuit de hoofdentree 

bereikt u de bergingen, scootmobielruimte, lift en trappenhuis. In de hoofdentree zijn ook 

de postbussen voor alle woningen op de verdieping aanwezig.  

 

De appartementen op de begane grond hebben een eigen voordeur en brievenbus, maar 
bereiken hun berging wel via de hoofdentree.  

 

5.  Komt er een lift in het gebouw? 

Ja, er komt een lift in het gebouw. 

 

6.  Is er ook een trappenhuis? 

Ja, er is een trappenhuis en er zijn 2 noodtrappen. 
 

7.  Komt er ook een gezamenlijke ruimte? 
Nee, er komt geen gezamenlijke ruimte in het complex. 

 

8.  Krijgen alle appartementen een buitenruimte? 

Ieder appartement krijgt een eigen buitenruimte, met uitzondering van appartement met 

huisnummer 59. Dit appartement heeft geen afgebakende eigen buitenruimte. De overige 

appartementen hebben allemaal een eigen buitenruimte. Dat kan een terras, balkon of 
loggia (overdekt terugliggend balkon/terras) zijn.  

 

Bij de huisnummers 69, 73, 75, 77, 93, 97, 99, 101, 117, 121, 123 & 125 ligt de 

buitenruimte direct aan de galerij. Je bereikt de buitenruimte dus NIET direct vanuit de 
woning. Op de verhuurtekeningen is dit zichtbaar en in het overzicht met kenmerken is dit 

ook vermeld. 

 

 

 
 

https://www.mooiland.nl/projecten/nieuwbouw/details/item/52
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9.  Hoe ziet een terras/loggia op de begane grond eruit? 

Het terras/loggia wordt betegeld.  

De huisnummers 65 en 67 hebben een loggia welke is vormgegeven in de architectuur van 
het complex. De buitenruimte (loggia) is afgeschermd van de openbare ruimte door een 

lage gemetselde borstwering en glazen balustrade. 

 

De huisnummers 61, 63, 1, 3 & 5 krijgen geen gemetseld muurtje als afscheiding tussen 
de openbare ruimte en hun privé buitenruimte. Waarschijnlijk wordt dit deels afgebakend 

met een (beuken)haag, maar hierover vindt nog overleg met de gemeente plaats. 

Onderhoud van een beukenhaag dient door de bewoner zelf te gebeuren, dit wordt ook 

opgenomen in het huurcontract. 

 
Huisnummer 59 krijgt een zogenaamd Graafs Stoepje. Dat is een informele strook voor de 

woning van ongeveer 60 cm die direct grens aan de openbare ruimte en waar de bewoner 

eventueel wat planten in pot kan zetten of een klein bankje. Voorbeelden hiervan vindt u in 

het historisch centrum Van Grave zoals in de Hamstraat. 
 

10.  Hebben alle appartementen een fietsenberging? 

Alle appartementen krijgen een berging op de begane grond. Deze berging is gekoppeld op 

het sluitsysteem van het appartement en heeft dezelfde sleutel. In de berging is een 

stopcontact aanwezig en deze is aangesloten op de huisinstallatie. Het opladen van een e-

bike is mogelijk.  

 

11.  Komt er een scootmobielruimte? 

Ja, er komt een scootmobielruimte voor zo’n 8 scoots. Scoots mogen niet op de galerij of in 

algemene ruimten worden gestald, enkel in deze stalling (dicht bij de lift). U betaalt een 
kleine vergoeding voor een plek in de scootmobielstalling. 

 

12.  Wat is de hoogte van de appartementen 

De meeste appartementen hebben de standaard nieuwbouwhoogte van ongeveer 2,60 

meter. 

 
Huisnummer 65 heeft een hoogte van ongeveer 3,60 meter en huisnummer 67 van 

ongeveer 3,30 meter. Let op; deze extra hoogte betekent ook dat u extra meters wand 

heeft welke u moet afwerken.  

 
De huisnummers 117, 119, 121, 123 & 125 bevinden zich in de kap. Dit betekent dat deze 

woningen deels schuine wanden hebben en de hoogte hier kan variëren door de aanwezige 

kappen. De kap (schuine delen) werkt Mooiland af als plafond, de wanden moet u zelf 

afwerken. In de verhuurtekeningen is met stippellijnen aangegeven welke delen lager zijn 

dan 2,60 meter. Een eventueel hogere plafondhoogte is niet zichtbaar op de tekeningen.  
 

13.  Komen er radiatoren in de appartementen? 

Alleen op de badkamer komt een elektrische radiator. Verder is de gehele woning voorzien 

van vloerverwarming. 

 

14.  Hoe zit het met parkeren? 

Er zijn géén parkeerplaatsen toegewezen aan de appartementen.  Parkeren kan op de 
openbare parkeerplaats die op ongeveer 300 meter van ‘de Brouwerij’ wordt 

aangelegd door de gemeente. De openbare parkeerplaatsen rondom het 

appartementencomplex vallen binnen de parkeerschijfzone (blauwe zone) waar u maximaal 

2 uur mag parkeren. Er bestaat de mogelijkheid om bij de gemeente Grave een ontheffing 

te krijgen voor het langer dan 2 uur parkeren binnen de parkeerschijfzone. De 
voorwaarden en kosten hiervoor vindt u op de website van de gemeente Grave.  

 

15.  Duurzaam, wat houdt dat in? 

De appartementen worden gasloos uitgevoerd, u kookt elektrisch. Ieder appartement heeft 

een individuele bodemwarmtepomp. Op het dak komen zonnepanelen en zo wordt 

duurzame energie opgewekt voor gebruik in de algemene ruimten (verlichting, ligt etc). We 
zorgen ervoor dat u zo min mogelijk energie hoeft te gebruiken om uw appartement te 

verwarmen. Met de warmtepomp kunt u tijdens hete zomerdagen 

ook uw appartement koelen. 

 

 

 

https://www.grave.nl/ontheffing-parkeerschijfzone#:~:text=Woont%20u%20in%20het%20blauwe,geldt%20voor%20maximaal%20twee%20kentekens.
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16.  Kan ik mijn eigen energieleverancier kiezen? 

Ja, dat kan. 

 

17.  Zijn de plattegronden van het project beschikbaar en definitief?  
Aan de plattegronden wordt nog druk gewerkt. Zodra deze klaar zijn, zijn ze te vinden op 

onze projectpagina. Deze worden met grote zorg opgemaakt maar kunnen tijdens de bouw 

altijd nog wijzigen.  

   

18.  Waar moet ik rekening mee houden bij dit complex? 

Het appartementencomplex is nultreden en daardoor ook zo toegankelijk mogelijk voor 
minder valide bewoners en bezoekers. De algemene deuren zijn voorzien van een 

automatische deuropener.  

 

De toegang tot uw berging op de begane grond is via de hoofdentree of via 2 

aparte entree’s. Deze aparte entrees geven rechtstreeks toegang tot de gang waar de 
bergingen aan liggen. Met uw fiets gebruikt u deze entree. 1 entree is bereikbaar via de 

Oliestraat, de andere entree bereikt u via het parkeerterrein van het naastgelegen 

complex.  

 
De omliggende openbare ruimte wordt (deels) opnieuw ingericht. Dit zal 

waarschijnlijk rond de oplevering van de woningen zijn. De nieuwe inrichting van het 

omliggende openbaar gebied moet nog worden ontworpen. We kunnen u dus nog niet 

aangeven waar bomen, lantaarnpalen of (openbare) parkeerplaatsen komen.   

 
De (kastanje)bomen aan de Maaskade zijn beschermd en blijven zeker behouden. 

Deze bomen zijn groot en staan dicht op het complex. Houdt er rekening mee dat deze 

bomen het uitzicht op de Maas (deels) voor u wegnemen en ook lichtinval verminderen. 

Deze bomen worden niet gesnoeid of gekapt vanwege hun beschermde status.  
 

De combinatie van een bodemwarmtepomp en vloerverwarming vraagt een 

vloerafwerking die goed de warmte door laat. Goed om alvast rekening mee te houden!   

 

19.  Is er meer informatie beschikbaar over de afwerking van de appartementen? 

In de brochure welke zo snel mogelijk beschikbaar is op onze projectpagina 

https://www.mooiland.nl/nieuwbouw staat meer informatie over het complex.  

 

20.  Is er glasvezel aanwezig? 

Ja, er is glasvezelaanwezig. 
 

21.  Wat zijn servicekosten? 

De servicekosten bestaan onder andere uit kosten die we maken voor bijvoorbeeld 

glasbewassing van algemene ruimten, de schoonmaak van algemene ruimten, het 

algemeen elektraverbruik van bijvoorbeeld de lift en verlichting in het trappenhuis en het 

groenonderhoud van het binnenterrein en algemeen dakterras   
 

Het (maandelijks) voorschot voor de servicekosten bedraagt € 42,50 (dit bedrag volgt zo 

snel mogelijk) 

 
Let op; de servicekosten die u betaalt zijn een voorschot en worden jaarlijks op basis van 

de daadwerkelijke kosten met u verrekend.  

 

 

Verhuur & Toewijzing 

 
22.  Hoe worden de woningen en appartementen toegewezen? 

Iedereen mag reageren op de advertenties. Mooiland hanteert in de toewijzing de volgende 

volgorde; 

 

1. Woningzoekenden met een herstructurering status (zie vraag 24) 
2. Daarna krijgen kandidaten die hun woning of appartement van Mooiland leeg 

achterlaten door een verhuizing voorrang. Dit is op basis van inschrijfduur en 

minimale woonduur van 5 jaar. (zie vraag 25 en 26) 

https://www.mooiland.nl/projecten/nieuwbouw/details/item/52
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3. Zijn er daarna nog woningen over? Dan gaat de toewijzing op basis van 

inschrijfduur. (zie vraag 27) 

De voorwaarden van ‘passend toewijzen’ (zie vraag 28) 
 

Een intakegesprek kan onderdeel uitmaken van de toewijzing (zie vraag 29) 

 

23.  Wat betekent dat ‘iedereen mag reageren’? 

Mooiland hanteert geen leeftijdscriterium voor de nultredenwoningen en appartementen. 

Iedereen mag dus reageren.  
 

24.  Waarom krijgen woningzoekenden met een herstructurering status voorrang? 

Dit betekent dat Mooiland voornemens is de huidige woning van deze woningzoekenden te 

slopen. Om dit mogelijk te maken moeten deze woningzoekenden verhuizen. Hierom 

krijgen woningzoekenden met een herstructureringsstatus voorrang bij het toewijzen van 

woningen. 
 

25.  Hoe werkt de voorrang voor huurders die een appartement of woning van Mooiland leeg 

achterlaten?  

Huurt u op het moment van reageren minimaal 5 jaar een woning van Mooiland? En komt 

uw huurwoning vrij als u een woning gaat huren in nieuwbouwproject De Brouwerij? Dan 

krijgt u voorrang in de toewijzing. Zo krijgt iemand, die misschien nog niet zo lang staat 
ingeschreven, meer kans door te stromen naar een woning die beter past. Daarna komt er 

weer een woning vrij voor een andere woningzoekende. Zo zorgen we voor net wat meer 

woningaanbod op de huidige krappe woningmarkt.   

  
De voorrang geldt alleen als u minimaal 5 jaar een woning van Mooiland huurt, uw huur 

opzegt en uw woning vrijkomt voor een nieuwe bewoner. Als uw medehuurder blijft wonen 

is de voorrang niet geldig.   

  
Om voorrang te krijgen moet het woonadres in uw inschrijving het adres van een 

huurwoning van Mooiland zijn. Ook is het belangrijk dat de ingangsdatum van uw 

huurcontract in uw inschrijving staat.   

  

Volg de volgende stappen:   
1. Controleer uw woonsituatie in uw profiel bij uw persoonlijke gegevens.  

2. Scroll naar beneden en klik op ‘persoonlijke gegevens’   
3. Klik op ‘profiel’   

4. Controleer uw ‘woonsituatie’   

5. Controleer uw ‘ingangsdatum huurcontract’  
U kunt de ingangsdatum van uw huurcontract vinden in het Huurderportaal 

Mijn thuis bij contractinformatie  
6. Als de gegevens niet kloppen, klikt u op ‘wijzigen’   

 

26.  Minimale woonduur van 5 jaar hoe zit dat? 
Hiermee bedoelen we dat u – op het moment van reageren op de verhuuradvertentie - al 

minimaal 5 jaar in uw huidige woning of appartement van Mooiland woont. We kijken dus 

naar het moment van reageren en niet naar het moment van de oplevering van de woning. 

 

27.  Wat wordt bedoeld met inschrijfduur? 

Om te kunnen reageren moet u ingeschreven staan als woningzoekende bij 
www.mijnwoningzoeken.nl. De kandidaat die het langst staat ingeschreven, komt 

bovenaan de kandidatenlijst. 

 

28.  Kom ik in aanmerking voor een appartement? 

Mooiland is gebonden aan de regelgeving rondom passend toewijzen. Dit zijn wettelijke 

spelregels waar we ons aan moeten houden bij de verhuur van huurwoningen. Wat dit voor 
u betekent? Neem hiervoor een kijkje op www.mijnwoningzoeken.nl daar leggen we u dit 

uitgebreid uit. 

 

Het is belangrijk dat u in uw inschrijving de juiste gegevens (inkomen, woonsituatie) 

hanteert. Dit voorkomt dat u eventueel reageert op een woning waar u volgens de 
voorwaarden van passend toewijzen niet voor in aanmerking komt. Vraag vast uw meest 

recente inkomensgegevens op bij de belasting en upload deze in uw inschrijving. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mijnwoningzoeken.nl%2Fmijn-omgeving%2Fmijn-gegevens%2Fprofiel&data=04%7C01%7CYWilkens%40mooiland.nl%7Ccba162ed7ace4c0b29b808d8c829c537%7C54d2d214a3d440f19422a941861798a6%7C0%7C0%7C637479429014202012%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wOk3hbAJmk6ocE6NPJnZeK%2F44RaJYDnrNLK0cDlWaPE%3D&reserved=0
https://www.mooiland.nl/huurcontract/contractinformatie
http://www.mijnwoningzoeken.nl/
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29.  Wat houdt een intakegesprek in?  

De intake is een gesprek wat u met een medewerker van Mooiland voert. We besteden 

extra aandacht aan een zorgvuldige en passende toewijzing van de appartementen. Dit 
doen we door een gesprek met u te voeren. Zo maken we samen met u de afweging of dit 

complex ‘bij u past.’    

 

30.  Hoe kan ik reageren? 

Dit doet u door te reageren op een van de verzameladvertenties op 

www.mijnwoningzoeken.nl . U kunt reageren vanaf maandag 27 september 12.00 uur 
tot en met maandag 4 oktober 12.00 uur. Reageren na deze datum is niet meer mogelijk.  

 

Er komen 2 verzameladvertenties:  

• Oliestraat 75 | 32 appartementen met een huurprijs van € 600 tot € 633,24  

• Oliestraat 109 | 9 appartementen met een huurprijs van € 678,66 tot € 752,32 
  

De eerste kandidaten per advertentie ontvangen na deze datum een 

belangstellingsformulier waarop de voorkeur voor (een) huisnummer(s) aangegeven kan 

worden. Omdat wij begrijpen dat het moeilijk kan zijn een appartement vanaf papier te 
kiezen organiseren wij hiervoor inloopmomenten. Dit zodat wij u kunnen helpen bij met 

maken van uw keuzes. Als u vervolgens een appartement aangeboden krijgt ontvangt u 

hierna een persoonlijke aanbieding. 

 

31.  Wat is een verzameladvertentie? 

Nieuwbouwwoningen worden aangeboden in een verzameladvertentie. Dat is één 
advertentie met meerdere woningen van dezelfde huurprijs categorie. 

 

32.  Wat gebeurt er na het sluiten van de reactietermijn van de verzameladvertenties? 

Na het sluiten van de advertenties vragen we de eerste kandidaten van beide advertenties 

een belangstellingsformulier in te vullen. Deze ontvangt u per e-mail. Op het 

belangstellingsformulier geeft u de voorkeuren voor huisnummers aan, zodat u zeker weet 
dat als u ook een woning aangeboden krijgt dit er ook een is die u graag wilt. Omdat wij 

begrijpen dat het moeilijk kan zijn een appartement vanaf papier te kiezen organiseren wij 

hiervoor inloopmomenten. Dit zodat wij u kunnen helpen bij met maken van uw 

keuzes. Hierna volgt een definitieve aanbieding. Goed om in de tussentijd alvast alle 

gegevens te verzamelen en up te loaden in uw inschrijving voor een eventuele 
toewijzing. Denk hierbij ook aan het opvragen van de meest recente inkomensverklaring 

van de belastingdienst. 

 

33.  Kan ik op meerdere advertenties reageren? 

Ja, dat mag als dit binnen het passend toewijzing kan. 

 

34.  Vervalt mijn inschrijving als ik een woning accepteer? 

Ja, bij acceptatie van een woning vervalt uw inschrijving en de inschrijfduur. U kan zich 

opnieuw inschrijven als de huurovereenkomst is getekend. 

 

35.  Wat als ik de woning niet accepteer? 

Pas na het accepteren van een huisnummer wordt uw keuze definitief. Als u na uw 
persoonlijke aanbieding besluit geen woning te accepteren ontvangt u geen boete. Als u 

een woning accepteert en hier op een later tijdstip van af wil zien vragen wij 

administratiekosten van € 235,00. 

 

36.  Kan ik mijn eigen kleuren voor de keuken en badkamer kiezen? 

Ja dat kan, dit is de reden dat we al ruim voor oplevering in verhuur gaan. Dit doen we om 
toekomstige bewoners de kans te geven om zelf keuzes te maken in de keuken en het 

tegelwerk. Zo kunt u kiezen uit enkele varianten tegelwerk, kleuren voor de keuken en 

eventueel ook (tegen bijbetaling) extra opties zoals een verlengd keukenblad, extra kastjes 

of inbouwapparatuur. Iedereen die definitief een woning toegewezen heeft gekregen wordt 

persoonlijk uitgenodigd om de kleuren van de keuken en badkamer zelf te kiezen. 
 

37.  Kan ik voor de oplevering ook nog ‘mijn’ woning nog bezoeken? 
Mooiland probeert voor oplevering een informatiemiddag voor de toekomstige huurders te 

organiseren. Tijdens deze middag vertellen we u meer praktische informatie over het 

http://www.mijnwoningzoeken.nl/
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project en krijgt u de kans om uw woning te bezoeken en bijvoorbeeld zaken op te meten. 

Een en ander afhankelijk van de regels rondom het Coronavirus op dat moment. 

 

 


