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VRAAG & ANTWOORD Rijnstraat 10 ‘s-Hertogenbosch 
 
Deze vraag en antwoord lijst (december 2020) is opgesteld om de meest gestelde vragen over Rijnstraat 10 
in ‘s-Hertogenbosch 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 10. 
 
Versie 4 januari 2021 
 
Het project 
 

1.  Hoeveel appartement komen er? 
Er komen in totaal 36 appartementen.  
 

2.  Wat voor type appartement komen er? 
18 appartementen met 1 slaapkamer en 18 appartementen met 2 slaapkamers. 
De appartementen variëren van 45 tot 93 m2. 
 
In totaal zijn er 12 verschillende type appartementen met allemaal 
verschillende buitenruimtes. 
 

3.  Hoeveel verdiepingen zijn er? 
In totaal zijn er 6 woonlagen en 5 verdiepingen. 
 

4.  Waar komt de hoofdentree? 
De hoofdentree is aan de Rijnstraat 10. 
 

5.  Komt er een lift in het gebouw? 
Ja, er komt een lift in het gebouw. 
 

6.  Is er ook een trappenhuis? 
Ja, er is een trappenhuis en er zijn 2 noodtrappen. 
 

7.  Komt er ook een gezamenlijke ruimte? 
Nee, er komt geen gezamenlijke ruimte in het complex. 
 

8.  Krijgen alle appartementen een balkon/ buitenruimte? 
Ja, ieder appartement krijgt een eigen buitenruimte. Dat kan een terras, balkon 
of dakterras zijn. Per type appartement kan de buitenruimte verschillen! 
 

9.  Hebben alle appartementen een fietsenberging? 
Nee, de appartementen hebben wel een eigen berging in het appartement. Op 
de begane grond is geen aparte berging per appartement aanwezig. Wel is er 
naast het complex een gezamenlijke fietsenberging. Het is mogelijk hier uw 
elektrische fiets op te laden. Brommers, scooters en motoren worden buiten 
gestald. 
 

10.  Hoe zit het met parkeren? 
Rondom het complex is het mogelijk om te parkeren. De parkeerplaats is niet 
afgesloten en de parkeerplaatsen zijn niet gekoppeld aan een appartement.   
 

11.  Duurzaam, wat houdt dat in? 
De appartementen zijn gasloos. De verwarming en het warm water gaat op 
basis van ventilatielucht. Daarom krijgt ieder appartement een 
individuele ventilatielucht warmtepomp. Op het dak komen zonnepanelen en zo 
wordt duurzame energie opgewekt. 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. Let op dit geeft een hoog energieverbruik. 
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12.  Kan ik mijn eigen energieleverancier kiezen? 
Nee, Mooiland levert elektra en water in de appartementen. Ieder appartement 
heeft eigen tussenmeters voor elektra en water. Het is niet mogelijk om uw 
eigen energieleverancier te kiezen. De afrekening van het verbruik van elektra 
en water ontvangt u van Mooiland.   
 

13.  Een huismeester, wat houdt dat in? 
Een huismeester houdt toezicht in en om het complex. Hij is ook het eerste 
aanspreekpunt voor bewoners. De huismeester is een paar uur per week 
aanwezig. 
 

14.  Zijn de plattegronden van het project beschikbaar en definitief? 
De plattegronden vindt u op onze projectpagina. Deze zijn met grote zorg 
opgemaakt maar kunnen nog wijzigen. Omdat het een bestaand pand betreft 
kunnen we bij het slopen soms tegen onvoorziene dingen aanlopen wat een 
wijziging op de plattegrond noodzakelijk maakt. 
   

15.  Een voormalig kantoorpand, is dat niet heel ongezellig? 
Nee, Rijnstraat 10 is een bijzonder gebouw met een ruime, open centrale 
hal met veel lichtinval. De appartementen hebben grote ramen – met veel 
lichtinval.  
 

16.  Waar moet ik rekening mee houden bij dit complex? 
- Naast dit complex staat nu nog een ander kantoorpand dat 

wordt gesloopt. Hier bouwen we een nieuw appartementencomplex.  
- Het complex heeft geen eigen fietsenberging, maar wel een 

gemeenschappelijke fietsenberging naast het complex.  
- Afwerken van een nieuwbouwappartement neemt extra kosten met zich 

mee. Denk aan het afwerken van alle wanden, vloeren en 
raambekleding.  

- Metal stud afwerking binnenwanden - hou rekening dat je hier niet alles 
aan kan ophangen maar een gewicht tot 35KG  met speciale pluggen. 

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

In de brochure welke beschikbaar is op de projectpagina op www.mooiland.nl 
staat meer informatie over het complex.  
 
 

18.  Is de Rijnstraat een leuke locatie? 
Ja! Het complex ligt naast het water de Aa. Een super locatie op 15 minuten 
lopen en 5 minuten fietsen van het centrum van ‘s-Hertogenbosch.   
 

Verhuur & 
Toewijzing 

 
 

19.  Voor wie zijn de appartementen bedoeld? 
De appartementen zijn bedoeld voor zowel jong als oud. Voor alle 
appartementen met 1 slaapkamer geldt een maximum huishoudgrootte van 2 
personen zonder inwonende kinderen. Daarnaast is het belangrijk dat u goed 
ter been bent. Het is een voormalig kantoorpand dat we ombouwen en 
hierdoor kunnen we niet voorkomen dat er opstapjes en hellingbanen 
komen. Wanneer u minder goed ter been bent, is dit complex in het dagelijks 
gebruik niet geschikt voor u.  
 

20.  Wat zijn de huurprijzen? 
De huurprijzen liggen tussen de € 517,99 en € 633,24. Vergeet niet dat 
bovenop de huurprijs ook nog servicekosten komen. 
 

21.  Hoe worden appartementen toegewezen? 
Mooiland hanteert in de toewijzing de volgende criteria 

- Iedereen mag reageren (zie vraag 22) 
- De voorwaarden van ‘passend toewijzen’ (zie vraag 23) 
- 24 appartementen via inschrijfduur (zie vraag 24) 
- 12 appartementen via Loting (zie vraag 25) 
- Iedere bewoner krijgt een intake (zie vraag 26) 
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22.  Wat betekent dat ‘iedereen mag reageren’? 
Mooiland hanteert geen leeftijdscriterium voor dit complex. Iedereen mag dus 
reageren op dit complex. Wel adviseren we dat u voor dit complex goed ter 
been moet zijn. Voor alle appartementen met 1 slaapkamer geldt een 
maximum huishoudgrootte van 2 personen zonder inwonende kinderen 
 

23.  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. 
 

24.  Wat wordt bedoeld met inschrijftijd? 
Om te kunnen reageren moet u ingeschreven staan als woningzoekende bij 
WoonService Regionaal. De kandidaat die het langst staat ingeschreven, komt 
bovenaan de kandidatenlijst. 
 

25.  Hoe werkt loting? 
Bij loting maakt iedereen evenveel kans op de woning. Uw inschrijftijd als 
woningzoekende speelt bij loting geen rol.  
 

26.  Wat houdt een intake 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.’   
 

27.  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, de huismeester en het groenonderhoud van het 
omliggende terrein.   
 
Het (maandelijks) voorschot voor de servicekosten bedraagt € 55,40. 
 
Let op; de servicekosten die u betaalt zijn een voorschot en worden jaarlijks op 
basis van de daadwerkelijke kosten met u verrekend.  
 

28.  Hoe maak ik mijn interesse in een appartement kenbaar? 
Dit doet u door te reageren op de verhuuradvertentie bij WoonService 
Regionaal. U kunt reageren vanaf dinsdag 12 januari 2021 tot en met 18 
januari. Reageren na deze datum is niet meer mogelijk. Er zijn 2 advertenties; 

- Rijnstraat 10L – verzameladvertentie voor 24 appartementen op 
inschrijfduur 

- Rijnstraat 12F – Verzameladvertentie voor 12 appartementen via loting 
 

29.  Welke huisnummers worden toegewezen via inschrijfduur? 
Huisnummers welke worden toegewezen op inschrijfduur zijn: 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 
8E, 8F,8G, 8L, 8N, 10, 10A, 10C, 10D, 10G, 10H, 10L, 12, 12A, 12D, 12E, 12G, 12H, 
12L.  
 

30.  Welke huisnummers worden toegewezen via loting? 
Huisnummers welke worden toegewezen via loting zijn: 8H, 8K, 10B, 10E, 10F, 
10K, 10N, 12B, 12C, 12F, 12K, 12N.  
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31.  Wat gebeurt er na het sluiten van de reactietermijn van de advertentie? 
Na het sluiten van de advertenties vragen we de eerste 50 kandidaten van 
beide advertenties een belangstellingsformulier in te vullen. Deze 
ontvangt u per e-mail. Op het belangstellingsformulier geeft u de voorkeuren 
voor huisnummers aan, zodat u zeker weet dat als u een appartement 
aangeboden krijgt dit er ook een is die u graag wilt. Hierna volgt een definitieve 
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. 
 

32.  Kan ik op beide advertenties reageren? 
Ja, dat mag. 
 

33.  Wat als ik de woning 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 woning accepteert en hier op een later tijdstip van af wil 
zien vragen wij administratiekosten van € 235,00. 
 

34.  Waarom zoekt Mooiland al zo tijdig huurders, de oplevering is in de zomer van 
2021? 
We doen dit 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 in 
februari uitgenodigd om de kleuren van de keuken en badkamer zelf te kiezen. 
  

35.  Kan ik voor de oplevering ook nog ‘mijn’ appartement bezoeken? 
Mooiland probeert zo’n 6 weken 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.  
 
 

 


