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Veel te beleven 
in Heesch
In Heesch is veel te beleven. Het 
natuurgebied ‘De Hooge Vorssel’ – 
ook wel Bomenpark genoemd – biedt 
tal van mogelijkheden. Er zijn prachti-
ge wandel- en fietsroutes. Daarnaast 
is Heesch een gezellig en groen dorp 
met een sfeervolle winkelstraat met 
een uitgebreid winkelaanbod. Heesch 
ligt dichtbij de A50. 

Aan de rand van het centrum van Heesch bouwt Mooiland aan 

Hadewijchstraat 22 huurappartementen. De appartementen zijn 

onderdeel van het project herstructurering Hildebrandstraat en 

omgeving.  De appartementen hebben een optimale isolatie en 

in combinatie met zonnepanelen zijn deze zeer energiezuinig. 

Heesch is een gezellig Brabants dorp met tal van voorzieningen 

en gelegen naast het natuurgebied ‘De Hooge Vorssel’.  

Uniek en 
energiezuinig wonen

Appartementencomplex
In het appartementencomplex is een lift aanwezig en op de begane grond is een 

binnenplaats. Op de begane grond heeft ieder appartement een afsluitbare berging. 

Alle appartementen hebben een ruime woonkamer met open keuken, twee 

slaapkamers, apart toilet, badkamer en inpandige berging/technische ruimte. Er zijn 

vier verschillende type appartementen. Parkeren is mogelijk op openbare 

parkeerplaatsen rondom het appartementencomplex. 

Energiezuinig en duurzaam 
De huurappartementen zijn Bijna Energie Neutraal Gebouwd (BENG). Dat betekent 

dat Mooiland investeert in het zo goed mogelijk isoleren van de appartementen. We 

zorgen ervoor dat u zo min mogelijk energie hoeft te gebruiken om uw appartement 

te verwarmen. Dit verwarmen doet u nu nog met een eenvoudig te bedienen 

installatie. De appartementen zijn gasloos, de warmte wordt opgewekt met een 

warmtepomp die deels gevoed wordt met elektriciteit van de zonnepanelen. De 

woningen beschikken niet meer over een gasaansluiting. De appartementen hebben 

naast een positief effect op het milieu ook een voordeel voor uw portemonnee. 

Het inrichten van een nieuwbouwwoning zorgt voor extra kosten. U zorgt zelf voor 

de afwerking van de vloer, raambekleding, het behangen en/of schilderen van de 

muren en de inrichting van de tuin. 



Entree

Reageren op een nieuwbouwwoning 
Heeft u interesse in een van onze nieuwbouwwoningen in dit 

nieuwbouwproject in Heesch? Zorg dan dat u ingeschreven bent 

als woningzoekende. U kunt reageren als de woningen op www.

mijnwoningzoeken.nl staan. Wilt u dat wij u hiervan op de hoogte 

brengen? Vul dan uw zoekprofiel in bij uw inschrijving. Dan 

ontvangt u van ons een tipbericht als het mogelijk is om te 

reageren. 

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. 

Toewijzing 
De toewijzing zal gaan op basis van inschrijfduur. Kandidaten die 

een woning of appartement van Mooiland leeg achterlaten door 

de verhuizing krijgen voorrang. Kandidaten met een 

herstructureringstatus komen bovenaan de kandidatenlijst.

Woning accepteren, wat moet ik doen
Zorg dat u de juiste gegevens in huis heeft die wij van u nodig 

hebben. De video ‘Een woning accepteren’ geeft u alle informatie. 

U kunt deze bekijken via  www.mijnwoningzoeken.nl/

woningaccepteren. Hiernaast leest u met welke huishoudgrootte 

en inkomen u in aanmerking komt voor deze woningen.

Controleer uw inschrijfgegevens 
Het is verstandig uw inschrijfgegevens goed te controleren op 

www.mijnwoningzoeken.nl. Zorg dat uw huishoudgrootte, 

belastbaar inkomen en geboortedatum goed zijn ingevuld. Zijn de 

gegevens niet ingevuld of komt u vanwege passend toewijzen niet 

in aanmerking voor de huurprijs? Dan krijgt u een melding dat 

reageren op de woning niet mogelijk is.

Inkomenstabel

Servicekosten 
Naast de kale huur worden er servicekosten berekend. Deze kosten bestaan uit liftonderhoud, 

schoonmaakkosten, elektra, water en glasbewassing van de algemene ruimten en tuinonderhoud 

(binnentuin). Het maandelijks voorschot wordt berekend vanuit ervaring. Na elk jaar volgt de 

afrekening op grond van werkelijke kosten. 

Maandelijks voorschot van de servicekosten € 38,00

Vragen
Heeft u vragen over de nieuwbouwwoningen? Wij helpen u graag. Neem contact op met een van onze 

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

Huurprijs Belastbaar huishoudinkomen per jaar

€633,24 1-persoonshuishoudens met belastbaar inkomen tm €23.725 (bij AOW-leeftijd tm €23.650)

2- en meerpersoonshuishoudens met belastbaar inkomen tm €32.200 (bij AOW-leeftijd tm € €32.075)



Goed om te weten
Badkamer en apart toilet  
De badkamer is volledig afgewerkt met wandtegels, vloertegels 

en sanitair. De douche heeft een thermostatische mengkraan 

en een sproeier op glijstang. De wastafel heeft een kraan, 

planchet en een spiegel. De appartementen hebben een apart 

toilet. Deze toiletruimte heeft een fonteintje en kraan.

 

Berging in het gebouw  
Ieder appartement - met uitzondering van huisnummer 11 en 

13 op de begane grond - beschikken over 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. Huis-

nummer 11 en 13 hebben een inpandige berging in het apparte-

ment.

 

Internet – telefonie en CAI- aansluiting  
Het appartement heeft een aansluitpunt in de meterkast. Van 

hieruit kunt u zelf uw internetaansluiting regelen. Een abonne-

ment voor internet regelt u zelf bij een provider. In de woonka-

mer zit een telefoonaansluiting en een CAI-aansluiting (ana-

loog). U regelt zelf een abonnement via een van de aanbieders.   

 

Hoofdingang
De hoofdentree is toegankelijk vanaf de Hadewijchstraat. Hier 

vindt u ook de postkasten. Bezoekers bellen hier aan en via een 

videofoon kunt u toegang geven tot het complex. De apparte-

menten zijn zowel met een lift als trap te bereiken.

 

Keuken 
De keuken heeft een kunststof aanrechtblad met drie boven- 

en drie onderkastjes. Naast deze kastjes is ruimte voor een 

koelkast en aan de andere kant ruimte voor het plaatsen van 

een kooktoestel. Aan de achterwand van de keuken zitten 

wandtegels. Het is mogelijk om één onderkast te verwijderen 

en daar een vaatwasmachine te plaatsen. In het onderkastje 

zitten afgedopte aan- en afvoerleidingen voor de vaatwasma-

chine. In de keuken zit een aansluiting voor elektrisch koken. U 

heeft hiervoor speciale pannen nodig. Het is niet mogelijk om 

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

deze koopt u zelf. Het is alleen toegestaan om een recirculatie-

kap te gebruiken. Deze afzuigkap filtert de kooklucht en mag 

NIET aangesloten worden op de ventilatiekanalen of roosters. 

 
Parkeren 
Parkeren kan rondom het appartementengebouw op openbare 

ruimte aangelegd door de gemeente. Er zijn géén parkeerplaat-

sen toegewezen aan de woningen.

 

Plafonds en wanden
Op alle betonnen plafonds van uw woning zit spuitwerk in de 

kleur wit. De wanden in de woning zijn niet afgewerkt. Zij zijn 

‘behang klaar’. Kiest u voor latex muurverf? Breng dan eerst een 

‘filmlaag’ of beter nog glasvliesbehang aan voor het mooiste 

resultaat. Het glasvliesbehang verbergt de mogelijke krimp-

scheuren in de woning.      

 

Rookmelder
Brandveiligheid is belangrijk. Daarom heeft elke woning 

rookmelders.    

Gemeenschappelijke tuin
Op de begane grond bevindt zich tussen de twee vleugels de 

gemeenschappelijke tuin. Door de hovenier wordt deze bij 

oplevering aangelegd, zoveel mogelijk in overleg met nieuwe 

bewoners. Het onderhoud van deze tuin wordt in de service-

kosten verrekend.

Vloerbedekking en plinten
De vloeren zijn niet afgewerkt. Voor de vloerafwerking zorgt u 

zelf. In de woning zijn vloerplinten aanwezig. De woningen zijn 

voorzien van vloerverwarming. Niet elke soort vloerbedekking 

is hier geschikt voor. Goed om bij de aanschaf van de vloerbe-

dekking te letten op de warmtedoorlatendheid. 

Ventilatie  
De woning is voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem

Het systeem kunt u zelf handmatig hoger of lager zetten.  Sluit 

geen wasdroger aan op de mechanische ventilatie.  

Verwarming en warmwater 
De woningen worden verwarmd en van warmwater voorzien 

met een warmtepomp, een zeer comfortabele, energiezuinige 

en schone manier van verwarmen. Iedere woning heeft een 

eigen luchtwarmtepomp. De warmte komt in de woning 

middels lage temperatuur vloerverwarming. De woonkamer, 

slaapkamers en badkamer zijn los van elkaar in te stellen.

Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)
Mooiland wil graag op de hoogte zijn als u verbouwplannen 

heeft. Wij kunnen u dan vertellen welke gevolgen uw plannen 

hebben voor het onderhoud van de woning. Lees meer hierover 

op Mooiland.nl – voor huurders – veranderingen en aanpassin-

gen – Zelf Aangebrachte Voorzieningen.

Zonnepanelen
Het dak is voorzien van zonnepanelen. Deze wekken met 

behulp van zonlicht elektriciteit op die een deel van de energie 

leveren die uw installaties gebruiken.

www.mooiland.nl | klantenservice 088 450 10 60

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

www.mooiland.nl  |  klantenservice 088 450 10 60


