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Versie januari 2022  

VRAAG & ANTWOORD appartementen Woonhof & Vlaar 
 

 

Deze vraag en antwoord lijst is opgesteld om de meest gestelde vragen over de 33 appartementen in het project 

‘Woonhof en Vlaar” in Mill 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 60. 

 

Appartementen 
 

1.  Hoeveel appartement komen er? 

Er komen in totaal 33 appartementen.  

- 10 appartementen in complex Vlaar  
- 23 appartementen in complex Woonhof 

 

2.  Wat voor type appartement komen er? 

Er komen 5 type appartementen. Op de projectpagina. is een overzicht te zien met de 
huurprijs, oppervlakte en locatie van de appartementen per complex. 

 

3.  Hoeveel slaapkamers hebben de appartementen? 

Alle appartementen hebben 2 slaapkamers. 
 

4.  Hoeveel verdiepingen zijn er? 

Beide complexen hebben naast de begane grond een eerste en een tweede etage. 

 

5. A

l

l

e 

Waar komt de hoofdentree? 

De hoofdentree van Vlaar komt aan Oranjeboomstraat. 

De hoofdentree van Woonhof komt aan Bernhardstraat. 

 
Alle appartementen op de begane grond hebben een eigen voordeur, maar hebben de 

postvakken in de hoofdentree. 

 

6.  Komt er een lift in het gebouw? 
Ja, er komt een lift in beide complexen. 

 

7.  Is er ook een trappenhuis? 

Ja, in beide complexen is een trappenhuis. Woonhof heeft 2 noodtrappen en Vlaar heeft 
geen noodtrap. 

 

8.  Komt er ook een gezamenlijke ruimte? 

Nee, er komen geen gezamenlijke ruimtes in de complexen. 
 

9.  Krijgen alle appartementen een buitenruimte? 

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

ramen open en dicht kunnen. De wintertuin heeft verwarming en zo kunt u ook bij minder 
warm weer gebruik maken van deze ruimte. 

 

10.  Hoe ziet een terras/loggia op de begane grond eruit? 

Zie vraag 9. 
 

 

 

 

https://www.mooiland.nl/projecten/nieuwbouw/details/item/52
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11.  Hebben alle appartementen een fietsenberging? 

Alle appartementen krijgen een berging in het appartement. Op de begane grond is een 

gezamenlijke fietsenberging aanwezig zowel bij Vlaar als Woonhof. Het opladen van een e-

bike is hier niet mogelijk. De accu kunt u meenemen naar uw eigen appartement. 

 

12.  Komt er een scootmobielruimte? 

Ja, er komt een scootmobielruimte in de gezamenlijke fietsenberging. Voor Vlaar (ongeveer 
4 scoots) en voor Woonhof (ongeveer 6 scoots). Scoots mogen niet op de galerij of in 

algemene ruimten worden gestald, enkel in deze stalling. U betaalt een kleine vergoeding 

voor een plek in de scootmobielstalling. 

 

13.  Wat is de hoogte van de appartementen? 

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

  

14.  Komen er radiatoren in de appartementen? 
Alleen op de badkamer komt een elektrische radiator. Verder is het gehele appartement 

voorzien van vloerverwarming. 

 

15.  Hoe zit het met parkeren? 
Er komen geen eigen parkeerplaatsen. Er zijn voldoende parkeerplaatsen in de openbare 

ruimte aanwezig. 

 

16.  Duurzaam, wat houdt dat in? 

De appartementen zijn gasloos, u kookt elektrisch. Ieder appartement heeft een 

individuele bodemwarmtepomp. 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. 

 

17.  Kan ik mijn eigen energieleverancier kiezen? 

Ja, dat kan. 

 

18.  Zijn de plattegronden van het project beschikbaar en definitief? 
De plattegronden zijn te vinden op de projectpagina. 

Deze zijn met grote zorg opgemaakt maar kunnen nog wijzigen.  

   

19.  Waar moet ik rekening mee houden bij deze complexen? 
De appartementencomplexen zijn nultreden en daardoor ook zo toegankelijk mogelijk voor 

minder valide bewoners en bezoekers. De algemene deuren zijn voorzien van een 

automatische deuropener.  
 

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

In de brochure op de projectpagina. leest u hier meer over.  

 

21.  Is er glasvezel aanwezig? 

Ja, er is glasvezelaanwezig. 

 

22.  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. 
 

Het (maandelijks) voorschot voor de servicekosten voor Vlaar bedraagt € 57,40  

Het (maandelijks) voorschot voor de servicekosten voor Woonhof bedraagt € 45,90  

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

de daadwerkelijke kosten met u verrekend.  

 

 
 

 

 

 

https://www.mooiland.nl/projecten/nieuwbouw/details/item/52
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Verhuur & Toewijzing 
 

23.  Hoe worden de appartementen toegewezen? 

Mooiland wijst de appartementen toe op basis van inschrijfduur 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. 
 
Verzameladvertentie  Adressen onder 

verzameladvertentie   

Toewijzing/voorrang*  Kale huur    

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

   

60-plussers en 

doorstromers  
€ 633,24    

Oranjeboomstraat 24  Appartementen verdiepingen    
Vlaar | Oranjeboomstraat 20 t/m 26  
Woonhof | Bernhardstraat 40 t/m 68  

  

Doorstromers  € 633,24    

Oranjeboomstraat 28  Appartementen Vlaar (2ee verdieping)  
Oranjeboomstraat 28 en 30.  

  

Doorstromers  € 755,31 

 

*Woningzoekenden met een herstructurering status vanuit sloop/nieuwbouw projecten 

komen automatisch bovenaan een kandidatenlijst. 

 
• Herstructurering kandidaten (vraag 25) 

• 60+ voorrang (vraag 26) 

• Doorstromers (vraag 27 en 28) 

• Inschrijfduur. (zie vraag 29) 
• De voorwaarden van ‘passend toewijzen’ (zie vraag 30) 

 

Een intakegesprek kan onderdeel uitmaken van de toewijzing (zie vraag 31) 

 

24.  Wat betekent dat ‘iedereen mag reageren’? 

Mooiland hanteert geen leeftijdscriterium voor de appartementen. Iedereen mag dus 

reageren. Wel hanteren we een voorrang in de toewijzing. (zie vraag 23) 

 

25.  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. 

 

26.  Wat betekent voorrang voor 60-plussers? 

Dit betekent dat deze appartementen met voorrang worden toegewezen aan kandidaten 
van 60 jaar en ouder. Iedereen kan reageren op de appartementen maar kandidaten van 

60 jaar en ouder komen bovenaan de kandidatenlijst te staan.  

 

27.  Hoe werkt de voorrang voor huurders die een appartement of woning van Mooiland leeg 
achterlaten? 

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 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. 

 

Zorg dat uw gegevens goed geregistreerd staan. Volg de stappen: 

 
1. Log in en controleer uw woonsituatie in uw profiel bij uw persoonlijke gegevens. 

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

3. Klik op tabblad ‘profiel’, in de witte balk op de foto 

4. Controleer uw ‘woonsituatie’  

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
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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’  
7. Ziet u geen 'ingangsdatum'? klik dan op 'wijzigen', kies 'doorstromer' en vul dan de 

ingangsdatum in 

 

Mooiland kan een woningaanbieding terugtrekken als gegevens niet kloppen of als u uw 
huurwoning niet opzegt. 

 

28.  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. 

 

29.  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. 

 

30.  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. 

 

31.  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.’    
 

32.  Hoe kan ik reageren? 

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

www.mijnwoningzoeken.nl . U kunt reageren vanaf dinsdag 25 januari 12.00 uur tot en 
met dinsdag 1 februari 12.00 uur. Reageren na deze datum is niet meer mogelijk.  

 

Er komen 3 verzameladvertenties:   

 
• Oranjeboomstraat 12 | 12 appartementen begane grond € 633,24  

• Oranjeboomstraat 24 | 19 appartementen 1e en 2e verdiepingen € 633,24 

• Oranjeboomstraat 28 | 2 appartementen € 755,77  

 
Na het sluiten van de advertentie ontvangen de eerste kandidaten een 

belangstellingsformulier.  Op dit belangstellingsformulier vult u uw voorkeur voor (een) 

huisnummer(s) in. Als u vervolgens een appartement aangeboden krijgt ontvangt u hierna 

een persoonlijke aanbieding.   

  
33.  Wat is een verzameladvertentie? 

Nieuwbouwwoningen worden aangeboden in een verzameladvertentie. Dat is één 

advertentie met meerdere woningen van dezelfde huurprijs categorie. 
 

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

Na het sluiten van de verzameladvertenties ontvangen de eerste kandidaten een 

belangstellingsformulier.  Op dit belangstellingsformulier vult u uw voorkeur voor (een) 
huisnummer(s) in. Als u vervolgens een appartement aangeboden krijgt ontvangt u hierna 

een persoonlijke 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. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mooiland.nl%2Fhuurcontract%2Fcontractinformatie&data=04%7C01%7CMElbers%40mooiland.nl%7Ce5e8f1b6a4234b09b2af08d97d001e08%7C54d2d214a3d440f19422a941861798a6%7C0%7C0%7C637678261718002754%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qYM%2Fk5FPPAf6glhnQ4V9le5GHOV0FF8XRSSUN57dNpk%3D&reserved=0
http://www.mijnwoningzoeken.nl/
http://www.mijnwoningzoeken.nl/
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35.  Kan ik op meerdere advertenties reageren? 

Ja, dat mag als dit binnen het passend toewijzing kan. U kan op maximaal 3 advertenties 

tegelijkertijd reageren. 
 

36.  Vervalt mijn inschrijving als ik een appartement accepteer? 

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

zich opnieuw inschrijven als de huurovereenkomst is getekend. 
 

37.  Wat als ik het appartement niet accepteer? 

Pas na het accepteren van een huisnummer wordt uw keuze definitief. Als u na uw 

persoonlijke aanbieding besluit geen appartement te accepteren ontvangt u geen boete. 
Als u een appartement accepteert en hier op een later tijdstip van af wil zien vragen wij 

administratiekosten van € 235,00. 

 

38.  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 appartement toegewezen heeft gekregen 

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

 

39.  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 

project en krijgt u de kans om uw appartement te bezoeken en bijvoorbeeld zaken op te 

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

 


