
Prettig en comfortabel wonen
Vlaar en Woonhof Mill  
Drieëndertig huurappartementen

Gasloos 

en

energiezuinig



Veel te beleven in Mill

Genieten van rust en de landelijke omgeving. Mill 
biedt volop mogelijkheden! Er op uit voor een heerlij-
ke wandeling in het natuurlandschap rond Kasteel 
Tongelaar of met de fiets hetpeellandschap ten zuiden 
van Mill ontdekken. Dicht bij Mill ligt recreatiegebied 
De Kuilen in Langenboom; vissen, zwemmen en 
surfen, genoeg te doen! 

In het centrum van Mill bouwt Mooiland drieëndertig appar-

tementen. Op de hoek Oranjeboomstraat, Hoogstraat en 

Bernhardstraat liggen twee terreinen Vlaar en Woonhof. Op 

Vlaar bouwen we tien appartementen. Deze appartementen 

vormen samen met de drieëntwintig appartementen Woon-

hof de “poort” tot het centrum van Mill en liggen in een 

parkachtige omgeving met diverse voorzieningen dichtbij. 

De appartementen zijn zeer goed geïsoleerd en energiezui-

nig. 

Appartementencomplexen 
In beide appartementencomplexen is een lift aanwezig en op de begane 
grond is een binnenplaats. De appartementen hebben een ruime woonkamer 
met open keuken, twee slaapkamers, apart toilet, badkamer, een inpandige 
berging/technische ruimte en een verwarmde wintertuin. Dit is een overdekt 
balkon waarvan de ramen open en dicht kunnen. De wintertuin heeft 
verwarming en zo kan er ook bij minder warm weer gebruik gemaakt worden 
van deze ruimte. Er zijn vijf verschillende type appartementen. Parkeren is 
mogelijk op openbare parkeerplaatsen rond het appartementencomplex. 
Beide appartementencomplexen hebben een gezamenlijke fietsenberging 
met scootmobiel oplaadplekken.

Extra kosten bij een nieuwbouwwoning 
Het inrichten van een nieuwbouwwoning geeft extra kosten. U zorgt zelf voor de afwerking 
van de vloer, raambekleding, het behangen en/of schilderen van de muren. De combinatie van 
een bodemwarmtepomp en vloerverwarming vraagt een vloerafwerking die goed de warmte 
door laat. Goed om alvast rekening mee te houden!

Energiezuinig en comfortabel 
De appartementen zijn extra goed geïsoleerd. Zo zorgen we ervoor dat u zo 
min mogelijk energie hoeft te gebruiken om uw appartement te verwarmen. 
Dit verwarmen doet u met een eenvoudig te bedienen installatie. De apparte-
menten zijn gasloos, de warmte wordt opgewekt met een warmtepomp die 
in de zomer ook uw appartement op een energiezuinige manier kan koelen. 
Omdat de appartementen geen gasaansluiting hebben kookt u elektrisch. De 
duurzame appartementen leveren een positieve bijdrage aan het milieu, 
maar zijn ook comfortabel en goed voor uw portemonnee. 
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Bernhardtstraat

Vlaar

Woonhof

Kees Bastiaanshof
Bernhardstraat

passend is binnen het passend toewijzen. De voorrang 
geldt alleen als u echt uw huurwoning opzegt. Als uw 
medehuurder blijft wonen is de voorrang niet geldig. Uw 
woonadres van uw inschrijving moet het adres van een 
huurwoning van Mooiland zijn. Bij de woningaanbieding 
vragen wij u om de huur op te zeggen als u de woning 
accepteert. Als uw woning niet is opgezegd, vervalt het 
woningaanbod.

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.mijnwo-
ningzoeken.nl/woningaccepteren. 

Controleer uw inschrijfgegevens 
Het is verstandig uw inschrijfgegevens goed te controleren 
op www.mijnwoningzoeken.nl. Zorg dat uw huishoud-
grootte, belastbaar inkomen en geboortedatum goed zijn 
ingevuld. Zijn de gegevens niet ingevuld of komt u vanwe-
ge passend toewijzen niet in aanmerking voor de huur-
prijs? Dan krijgt u een melding dat reageren op de woning 
niet mogelijk is.

Reageren op een nieuwbouwwoning 
Heeft u interesse in een van onze nieuwbouwwoningen in dit 
nieuwbouwproject in Mill? 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 inschrij-
ving. 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. Ook wil de overheid voorkomen dat we deze huurwo-
ningen aan te hoge inkomens toewijzen.

Toewijzing 
Mooiland wijst de appartementen toe op basis van inschrijf-
duur en mét onderstaande voorrangsregels. Dit betekent dat 
iedereen – binnen het passend toewijzen - kan reageren op de 
appartementen maar dat onderstaande groepen voorrang 
krijgen in de toewijzing.

Voorrang voor doorstromers 
Huurt u nu al minimaal 5 jaar een woning of appartement van 
Mooiland en komt uw huurwoning vrij als u een appartement 
gaat huren in dit nieuwbouwproject in Mill? Dan krijgt u 
voorrang bij woningtoewijzing als de nieuwe huurprijs voor u 

Type Toewijzing/
voorrang*

Kale 
huurprijs

Appartementen begane grond 
Vlaar | Oranjeboomstraat 12 t/m 18
Woonhof | Bernhardstraat 24 t/m 38

60-plussers en 
doorstromers 

€ 633,24

Appartementen verdiepingen 
Vlaar | Oranjeboomstraat 20 t/m 26
Woonhof | Bernhardstraat 40 t/m 68

Doorstromers € 633,24

Appartementen Vlaar (2e verdieping) 
Vlaar | Oranjeboomstraat 28 en 30

Doorstromers € 755,77

* Woningzoekenden met een herstructurering status vanuit sloop/nieuw-
bouw projecten komen automatisch bovenaan een kandidatenlijst.

Servicekosten 
Naast de kale huur worden er servicekosten berekend. Deze 
kosten bestaan uit liftonderhoud, schoonmaakkosten, elektra, 
water en glasbewassing van de algemene ruimten en tuin en 
bestrating onderhoud (binnentuin). Het maandelijks voorschot 
berekenen we vanuit ervaring. Na elk jaar ontvangt u afreke-
ning servicekosten met de werkelijke kosten. 

Servicekosten € xxx,xx

Vragen
Heeft u vragen over de appartementen? Wij helpen u graag. 
Neem contact op met een van onze medewerkers via telefoon-
nummer 088 450 10 60 of stuur een email aan 
marketing@mooiland.nl.

http://www.mijnwoningzoeken.nl/woningaccepteren
http://www.mijnwoningzoeken.nl/woningaccepteren
http://www.mijnwoningzoeken.nl
http://www.mijnwoningzoeken.nl
mailto:marketing%40mooiland.nl?subject=


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. Op de 

badkamer is een hangend toilet. De appartementen hebben een apart toilet. 

Deze toiletruimte heeft een hangend toilet, een fonteintje en kraan.

Berging in het gebouw 
Ieder appartement heeft een berging in het eigen appartement. Deze berging 

is gekoppeld op het sluitsysteem van het appartement en heeft dezelfde 

sleutel. Het opladen van een e-bike is mogelijk. 

Internet – telefonie en CAI- aansluiting 
Het appartement heeft een aansluitpunt in de meterkast. Van hieruit 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 (analoog). U regelt zelf een abonnement via een van de 

aanbieders. 

Hoofdingang 
De hoofdentree van Woonhof is bereikbaar vanaf de Bernhardstraat en Vlaar 

vanaf Oranjeboomstraat. Hier vindt u ook de postkasten. Bezoekers bellen 

hier aan en via een videofoon kunt u toegang geven tot het complex. De 

appartementen zijn zowel met een lift als trap te bereiken. 

Keuken
De keuken heeft een kunststof aanrechtblad, de rechte keuken heeft drie 

boven en drie onderkastjes. De hoekkeukens hebben 4 onderkasten en 2 

bovenkasten. Naast deze kastjes is ruimte voor een koelkast en aan de 

andere kant ruimte voor het plaatsen van een kooktoestel. Aan de achter-

wand van de keuken zitten wandtegels. Het is mogelijk om één onderkast te 

verwijderen en daar een vaatwasmachine te plaatsen. In het onderkastje zit 

een aansluiting 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 recirculatiekap te gebruiken. Deze afzuigkap filtert de 

kooklucht en mag NIET aangesloten worden op de ventilatiekanalen of 

roosters. 

Parkeren
Parkeren kan rond het appartementengebouw op openbare ruimte aange-

legd door de gemeente. Er zijn géén parkeerplaatsen toegewezen aan de 

appartementen. Heeft u een invalidenparkeerkaart? Dan kunt u samen met 

Mooiland en de gemeente kijken of er een eigen parkeerplaats aangewezen 

kan worden.

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

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 mogelijke krimpscheuren in het appartement.

Rookmelder 
Brandveiligheid is belangrijk. Daarom heeft elk appartement rookmelders. 

Gemeenschappelijke tuin 
Alleen aan Vlaar ligt een strook van ongeveer 2 meter over de lengte van het 

gebouw, dit is eigendom van Mooiland. Woonhof heeft wel een binnentuin 

maar die is eigendom van de gemeente.

Gezamenlijke fietsenberging
Omdat de berging van de bewoners in het appartement zit komt er zowel bij 

Woonhof als Vlaar een gezamenlijke fietsenberging waar ook ruimte is voor 

een aantal scootmobielen. 

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

woning zijn vloerplinten aanwezig. De woningen hebben vloerverwarming in 

combinatie met een bodemwarmtepomp. Niet elke soort vloerbedekking is 

hier geschikt voor. Goed om bij de aanschaf van de vloerafwerking te letten 

op de warmtedoorlatendheid de zogenoemde R-Waarde. De R-waarde van de 

afwerkingsvloer mag niet hoger zijn dan 0,05 (m2 k/W).

Ventilatie 
Het appartement heeft 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 appartementen hebben een bodemwarmtepomp die zorg voor warm 

water en dat de woning verwarmd wordt. Een bodemwarmtepomp is een 

zeer comfortabele, energiezuinige en schone manier van verwarmen. Ieder 

appartement heeft een eigen bodemwarmtepomp. De warmte komt in het 

appartement door lage temperatuur vloerverwarming. De temperatuur van 

de woonkamer en slaapkamers zijn los van elkaar in te stellen. Met deze 

bodemwarmtepomp kunt u in de zomer uw appartement koelen.

Wintertuin
Alle appartementen krijgen een loggia/wintertuin. Dit is een overdekt balkon 

waarvan de ramen open en dicht kunnen. De wintertuin heeft verwarming en 

zo kan er ook bij minder warm weer gebruik gemaakt worden van deze 

ruimte. 

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 het appartement. Lees meer hierover op Mooiland.nl – voor 

huurders – veranderingen en aanpassingen – Zelf Aangebrachte Voorzienin-

gen.

www.mooiland.nl | verhuur 088 450 10 60
Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.Goed om te weten

www.mooiland.nl  |  verhuur 088 450 10 60

http://www.mooiland.nl

