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De tuin van het Klooster
Om het complex ligt een algemene tuin. In deze tuin 
wordt onder andere ook geparkeerd door de bewo-
ners. De tuin is niet afgesloten en toegankelijk voor 
zowel bewoners als bezoekers. De tuin richten we zo 
in dat het ook een prettige plek is voor vogels, 
vleermuizen, vlinders en bijen. Mooiland wil samen 
met toekomstige bewoners ervoor zorgen dat de tuin 
ook in de toekomst een prettige ontmoetingsplek 
blijft.

Midden in het centrum van Ravenstein bouwt Mooiland in 

Klooster Huize Nazareth 18 huurappartementen. We verbouwen 

en verduurzamen dit gemeentelijk monument van binnen en 

ook de tuin richten we opnieuw in.. Wonen in het in klooster 

’Huize Nazareth’ betekent dan ook wonen in een nieuw 

appartement maar mét een oud jasje. 

18 unieke appartementen
Alle 18 appartementen zijn anders, ieder met hun eigen unieke kenmerken. Er is 1 studio, 13 appartementen 

met 1 slaapkamer, 3 appartementen met 2 slaapkamers en de kapel is een loft-appartement. In het complex zijn 

14 appartementen bereikbaar via een lift. De overige 4 appartementen zijn via de trap(pen) bereikbaar. Alle 

appartementen hebben een eigen berging in het souterrain, 15 bergingen zijn bereikbaar via een lift, 3 

bergingen via een trap.

De appartementen hebben allemaal een buitenruimte. Dit kan zijn in de vorm van een (dak)terras of balkon. Let 

wel op dat bij diverse appartementen er een hoogteverschil zit tussen het appartement en het terras of balkon. 

Energiezuinig en duurzaam
Om een monumentaal pand energiezuinig en duurzaam te krijgen, heeft Mooiland veel aandacht voor het 

volledig isoleren van de buitenkant van het Klooster. We plaatsen nieuwe kozijnen en vervangen alle ramen 

met dubbelglas. We zorgen er zo voor dat u zo min mogelijk energie hoeft te gebruiken om uw appartement te 

verwarmen. De appartementen zijn gasloos, hebben we warmtepomp die zorgt voor uw warme tapwater en de 

verwarming. Met de warmtepomp kunt u tijdens hete zomerdagen op een energiezuinige manier ook de 

woning koelen. Omdat de appartementen geen gasaansluiting hebben kookt u elektrisch. 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 en het behangen en/of schilderen van de muren. Door de hoge plafonds in dit complex moet u 

rekening houden met extra muuroppervlakte die u moet afwerken. 
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Reageren op een appartement in ‘Klooster Huize Nazareth’  
Heeft u interesse in een van de appartementen in dit bijzondere project in 

Ravenstein? Zorg dan dat u ingeschreven bent als woningzoekende. U kunt 

reageren als de appartementen 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 

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. 

Toewijzing 
De toewijzing van de appartementen gaat op inschrijfduur waarbij 

woningzoekenden die een woning of appartement van Mooiland leeg 

achterlaten voorrang krijgen. Onderdeel van de toewijzing is ook een 

verplicht intakegesprek met de wijkconsulent.

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.

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. Het maandelijks voorschot wordt 

berekend vanuit ervaring. Na elk jaar volgt de afrekening op grond van 

werkelijke kosten. 

Maandelijks voorschot van de servicekosten € 57,40

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.



Goed om te weten
Badkamer
De badkamer is helemaal afgewerkt met wandtegels, vloertegels en 

sanitair. De douche heeft een thermostatische mengkraan en een 

sproeier op glijstang. Verder is er een wastafel met een kraan, een 

planchet en een spiegel. Enkele appartementen hebben het (gasten)

toilet op de badkamer. Hou er rekening mee dat de opstap naar de 

badkamer meer als 2 cm kan zijn. 

 

Berging
Elk appartement heeft een eigen berging in het souterrain. In de 

berging is een stopcontact en een lichtpunt aanwezig. Een gedeelte 

van de bergingen is uitgevoerd met een hekwerk, zodat de bergingen 

voldoende kunnen ventileren. De hoogte van het souterrain is 

beperkt en gemiddeld slechts 2 meter hoog.

 

Hoofdentree  
De nieuwe hoofdentree is toegankelijk vanaf de Molensingel. Hier 

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

videofoon kunt u toegang geven tot het complex. De hoofdentree 

geeft toegang tot het centrale trappenhuis en de lift.  

 

Houten balken en authentieke details
In diverse appartementen zijn monumentale details zoals bijvoor-

beeld authentieke balken of lambrisering aanwezig. Omdat het 

Klooster Huizen Nazareth een gemeentelijk monument is mogen 

deze details niet gewijzigd worden. Het is daarom niet toegestaan 

deze te schilderen, hierin te boren of op welke andere manier dan 

ook te veranderen. Dit wordt ook opgenomen in uw huurcontract.

 

Internet – telefonie en CAI- aansluiting  
Ieder appartement heeft een aansluitpunt in het appartement. 

Vanuit dit punt kunt u zelf uw internetaansluiting regelen. 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 keukens worden per appartement op een verschillende manier 

uitgevoerd en opgeleverd iedereen krijgt 3 onderkasten en waar 

mogelijk 3 bovenkasten. Aan de achterwand van de keukens zitten 

wandtegels. Het is mogelijk om één onderkast te verwijderen en daar 

een vaatwasmachine te plaatsen. In het onderkastje zit een aanslui-

ting voor de vaatwasmachine. 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 recircula-

tiekap te gebruiken. Deze afzuigkap filtert de kooklucht en mag NIET 

aangesloten worden op de ventilatiekanalen of roosters. 

 

Parkeren
Op het eigen terrein is voor ieder appartement één parkeerplaats 

aanwezig. De parkeervoorziening is niet afgesloten en de parkeer-

plaatsen zijn niet gekoppeld aan een appartement.

 

Plafonds en wanden
Op alle plafonds van uw appartement zit spuitwerk in de kleur wit. 

Bij de appartementen die zich in de kap bevinden is een deel van de 

houten kapconstructie zichtbaar. Deze houten balken mogen niet 

geverfd worden. De wanden in het appartement 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 krimpscheuren die nog 

ontstaan in de woning.   

Rookmelder
Brandveiligheid is belangrijk. Daarom heeft elk appartement 

rookmelders.  

Toilet
De meeste appartementen hebben een apart toilet en geen toilet op 

de badkamer. Voor enkele appartementen geldt dat deze alleen een 

toilet op de badkamer hebben. Een apart toilet is afgewerkt met 

wandtegels (hoogte 1,2 meter), vloertegels en heeft verder een 

fonteintje met een kraan. 

Ventilatie  
De appartementen zijn voorzien van een gebalanceerd ventilatiesys-

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

geen wasdroger aan op de mechanische ventilatie.  

Vloer en plinten 
De vloeren zijn niet afgewerkt. Voor de vloerafwerking en de 

eventueel benodigde egalisatie zorgt u zelf. In de appartementen 

zijn vloerplinten aanwezig. De appartementen zijn voorzien van 

vloerverwarming. Hiermee verwarmt of koelt u het appartement. Dit 

systeem functioneert alleen comfortabel als u hier rekening mee 

houdt bij het kopen van uw vloerbedekking. In deze situatie 

adviseren we een pvc-vloerafwerking. 

Verwarming en warmwater 
De appartementen worden verwarmd en van warmwater voorzien 

met een warmtepomp met bodembron, een zeer comfortabele, 

energiezuinige en schone(gasloze) manier van verwarmen. Ieder 

appartement heeft een eigen bodemwarmtepomp. De warmte komt 

in het appartement middels lage temperatuur vloerverwarming. De 

woonkamer, slaapkamer(s) 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 bijvoorbeeld aangeven onder welke condities uw 

plannen zijn toegestaan. Lees meer hierover op Mooiland.nl – voor 

huurders – veranderingen en aanpassingen – Zelf Aangebrachte 

Voorzieningen.  

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden 

ontleend.

www.mooiland.nl  |  klantenservice 088 450 10 60


