
Duurzaam en prettig wonen
Op de Beek Sint Anthonis 
11 nultredenwoningen

Gasloos 
en 

Energiezuinig



Sint Anthonis
Sint Anthonis biedt allerlei voorzieningen, waar-
onder een supermarkt, horeca, winkels, basisscho-
len en openbaar vervoer. In Natuurpoort De 
Heksenboom zijn prachtige wandel- en 
fietstochten mogelijk door bossen, heide, akkers 
en weilanden. Daarnaast ligt Sint Anthonis 
dichtbij de A73.

In het gezellige Brabantse dorp Sint Anthonis bouwt  

Mooiland aan de Deken Molmansstraat het project ‘Op de 

Beek’. Dit project bestaat uit 11 nultredenwoningen. Met de 

bouw van deze nultredenwoningen spelen we in op de wens 

van huurders om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omge-

ving te kunnen blijven wonen. Alle woningen zijn erg ener-

giezuinig, wat bewoners merken aan lage energiekosten. 

Sfeervol
wonen

Elf nultredenwoningen 
De nieuwbouwwoningen heten ook wel nultredenwoningen. De woonkamer, 
keuken, toilet, slaapkamer en badkamer zijn op de begane grond aanwezig. 
Op de eerste etage zijn nog twee extra slaap- of hobbykamers en de techni-
sche ruimte. De woningen hebben een achtertuin met terras en een berging. 

Het inrichten van een nieuwbouwwoning zorgt voor extra kosten. U zorgt zelf voor de 
inrichting van de tuin, de afwerking van de vloer, raambekleding, het behangen en/of schilde-
ren van de muren. De muren worden behangklaar opgeleverd.

Energiezuinig en duurzaam 
De nultredenwoningen zijn erg energiezuinig. We zorgen ervoor dat u zo min 
mogelijk energie hoeft te gebruiken om uw woning te verwarmen. Dit 
verwarmen doet u met een eenvoudig te bedienen installatie. De woningen 
zijn gasloos, de warmte wordt opgewekt met een warmtepomp via elektrici-
teit. Deze bodemwarmtepomp verwarmt uw woning niet alleen, deze zorgt 
ook voor koeling in zomer. Omdat de woningen gasloos zijn kookt u 
elektrisch.
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Woning accepteren, wat moet ik doen
Zorg dat u de juiste gegevens in huis heeft die wij van u nodig hebben. 
Onze video ‘Een woning accepteren’ geeft u alle informatie. 

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.

Heeft u vragen? 
Heeft u vragen over de nieuwbouwwoningen? Wij helpen u graag. Neem 
contact op met een van onze medewerkers via telefoonnummer 088 450 10 
10 of stuur een email aan marketing@mooiland.nl.

Reageren op een nieuwbouwwoning 
Heeft u interesse in een van onze nieuwbouwwoningen in dit 
nieuwbouwproject ‘Op de Beek’ in Sint Anthonis. 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 reage-
ren 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 maand-
lasten die te hoog zijn voor hun inkomen. 
Op mijnwoningzoeken.nl/passendtoewijzen kunt u zien wat voor u 
van toepassing is.

Toewijzing 
Iedereen mag reageren op de woningen. Mooiland hanteert in de 
toewijzing de volgende volgorde;
1. Woningzoekenden met een herstructurering status vanuit sloop/
nieuwbouw projecten.
2. Daarna krijgen kandidaten die hun woning of appartement van 
Mooiland leeg achterlaten door een verhuizing voorrang. Dit 
noemen we doorstromers en gaat op basis van inschrijfduur.
3. Zijn er daarna nog woningen over? Dan gaat de toewijzing op 
basis van inschrijfduur.

Voorrang voor doorstromers
Huurt u nu al een woning of appartement van Mooiland en komt uw 
huurwoning vrij als u een woning gaat huren in nieuwbouwproject 
Op de Beek? Dan krijgt u voorrang bij de toewijzing. De voorrang 
geldt alleen als u echt de huur van uw huidige huurwoning opzegt. 
Als uw medehuurder blijft wonen is de voorrang niet geldig. Als u 
doorstromer bent zorg dan dat in uw inschrijving is ingevuld dat uw 
woning vrijkomt bij verhuizing.

Op de Beek

https://www.mijnwoningzoeken.nl/index.php?id=310#/node/1253
http://www.mijnwoningzoeken.nl
mailto:marketing%40mooiland.nl?subject=
http://www.mijnwoningzoeken.nl
http://mijnwoningzoeken.nl/passendtoewijzen


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. Er is een hangend toilet op de badkamer 

aanwezig. Het plafond is afgewerkt met spuitwerk in de kleur wit.

Toilet 
De woning heeft naast een toilet op de badkamer, ook een apart 

gastentoilet. Deze toiletruimte heeft een hangend toilet, een 

fonteintje en kraan. De muren zijn afgewerkt met wandtegels (hoogte 

1,2 meter) met daarboven spuitwerk in de kleur wit. Het plafond is 

afgewerkt met spuitwerk in de kleur wit.

Berging
Elke woning heeft een eigen berging in de tuin. De berging kunt u met 

dezelfde sleutel openen en sluiten als uw woning. In de berging is een 

stopcontact en een lichtpunt aanwezig. 

Internet – telefonie en CAI- aansluiting 
De woning heeft een aansluitpunt in de meterkast. 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 abonne-

ment via een van de aanbieders. 

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 

vaatwasmachine. Voor de elektraleiding voor de vaatwasmachine 

zorgt u zelf. Dit kan via bekabeling vanuit de meterkast. 

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 
Er worden in de straat en wijk voldoende parkeerplaatsen in de 

openbare ruimte aangelegd door de gemeente. Er zijn géén parkeer-

plaatsen 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 krimpscheuren in de woning. 

Rookmelder 
Brandveiligheid is belangrijk. Daarom heeft elke woning rookmelders. 

Tuin
De woningen hebben allemaal een achtertuin. Aan de achterzijde van 

de woning is een terras en loopt er een pad naar de buitenberging en 

naar de poort. Er komt een erfafscheiding van gaaswerk (1,8m) aan de 

buitenzijdes van uw achtertuin die grenzen aan openbaar gebied. Bij 

de hoekwoningen is Hedra (klimplant) geplant. De Hedra onderhoudt 

u zelf en mag niet verwijderd worden. Voor een erfafscheiding tussen 

de tuinen onderling, de inrichting van de tuin en het onderhoud 

ervan, zorgt u zelf. Wij adviseren om de tuin niet helemaal te bestra-

ten. Dat zorgt ervoor dat het regenwater goed kan weglopen en 

voorkomt overstromingen. 

Om de woning te kunnen verwarmen en koelen zijn er in de achter-

tuin bronnen geboord. Om beschadiging van de bron te voorkomen 

mag u niet dieper dan één halve meter graven in de tuin. Ook is het 

niet mogelijk om diepwortelende struiken en/of bomen te planten.

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

de woning zijn vloerplinten aanwezig. De woningen heeft vloerver-

warming. Niet elke soort vloerbedekking is hier geschikt voor. Goed 

om bij de aanschaf van de vloerbedekking te letten op de warmte-

doorlatendheid. 

Ventilatie 
De woning is voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem Dit wil 

zeggen dat de toe- en afvoer van de lucht automatisch geregeld wordt 

via ventielen in het plafond. Deze bevinden zich in de woonkamer, 

slaapkamer, badkamer, keuken, toilet en techniekruimte. 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 met bodembron, een zeer comfortabele, energiezuinige 

en schone manier van verwarmen. Iedere woning heeft een eigen 

bodemwarmtepomp en bron. De warmte komt in de woning met lage 

temperatuur vloerverwarming. 

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 aanpassingen – Zelf Aangebrachte 

Voorzieningen. 

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

Goed om te weten

www.mooiland.nl  |  klantenservice 088 450 10 10


