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VRAAG & ANTWOORD ‘Woonhoeve’ Lith 
 
Deze vraag en antwoord lijst (maart 2021) is opgesteld om de meest gestelde vragen over het project 
‘Woonhoeve’ in Lith 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 18 maart 2021 
 

 
Appartementen 

 
 

1.  Hoeveel appartement komen er? 
Er komen in totaal 15 appartementen.  
 

2.  Wat voor type appartement komen er? 
Alle appartementen krijgen 2 slaapkamers.  

- 12 appartementen hebben een huurprijs van € 633,24 
- 3 appartementen hebben een huurprijs van € 678,65 

 
In totaal zijn er 3 verschillende typen appartementen. 
 

3.  Hoeveel verdiepingen zijn er? 
Het appartementencomplex bestaat uit drie bouwlagen aan de Pastoor van 
Hapertstraat en twee bouwlagen aan het wandelpad Schuurkerkpad.  
 

4.  Waar komt de hoofdentree? 
De hoofdentree is aan de Pastoor van Hapertstraat. 
 

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 is 1 noodtrap. 
 

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 of 
een balkon zijn.  
 

9.  Hoe ziet een terras op de begane grond eruit? 
Het terras wordt betegeld en er wordt een beukenhaagje omheen gezet.  
 

10.  Hebben alle appartementen een fietsenberging? 
Alle appartementen krijgen een berging op de begane grond. Deze berging is 
gekoppeld op het sluitsysteem van het appartement en heeft dezelfde sleutel. 
In de berging is een stopcontact aanwezig en deze is aangesloten op de 
huisinstallatie. Het opladen van een e-bike is mogelijk.  
 

11.  Komen er radiatoren in de appartementen? 
Alleen op de badkamer komt een radiator. Verder is het gehele appartement 
voorzien van vloerverwarming. 
 

12.  Hoe zit het met parkeren? 
Parkeren kan op het openbare binnenterrein en rondom het 
appartementengebouw op openbare ruimte aangelegd door de gemeente. Er 
zijn géén parkeerplaatsen toegewezen aan de woningen.  
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13.  Duurzaam, wat houdt dat in? 
De appartementen worden gasloos uitgevoerd, u kookt elektrisch. 
Ieder appartement krijgt een individuele bodemwarmtepomp. 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.  
 
Het complex krijgt op het dak van de twee bouwlagen aan het Schuurkerkpad 
een groen dak, een zogenaamd sedumdak. Een groen dak vangt het 
regenwater op in buffer en voert het langzaam af. Zo wordt het rioolsysteem 
minder belast. Maar een groen dak is ook goed voor de natuur en het ziet 
er mooi groen uit. Het binnenterrein wordt met groen aangekleed en geeft 
ruimte aan een openbare parkeervoorziening.  
 

14.  Kan ik mijn eigen energieleverancier kiezen? 
Ja, dat kan. 
 

15.  Komt er een aparte scootmobielruimte? 
Nee, er komt geen aparte schootmobielruimte. Bij de bergingen in het 
complex zijn 3 scootmobielplekken. 
 

16.  Zijn de plattegronden van het project beschikbaar en definitief? 
De plattegronden zijn te vinden op onze projectpagina. Deze zijn met grote 
zorg opgemaakt maar kunnen nog wijzigen.  
   

17.  Waar moet ik rekening mee houden bij dit complex? 
De deuren vanaf het trappenhuis naar de appartementen zijn allemaal 
voorzien van deurautomaten. 
Bij het complex komt een ondergrondse container voor het restafval. 
Bewoners van de Woonhoeve en van de appartementen aan het Marktplein 
kunnen daar gebruik van maken. 
 

18.  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.  
 

19.  Is er glasvezel aanwezig? 
Ja, er is glasvezel aanwezig. 
 

20.  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 omliggende 
terrein. 
 
Het (maandelijks) voorschot voor de servicekosten bedraagt € 50,00. 
 
Let op; de servicekosten die u betaalt zijn een voorschot en worden jaarlijks 
op basis van de daadwerkelijke kosten met u verrekend.  
 

21. Komt er zonnewering aan de buitenzijde van de appartementen? 
Nee, de bodemwarmtepomp zorgt ook voor koeling in warme periodes en zou 
voldoende moeten zijn. De bewoners mogen zelf, indien gewenst en na 
akkoord op een ZAV-aanvraag, screens ophangen.  
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Verhuur & Toewijzing 

 
21.  Hoe worden de appartementen toegewezen? 

Iedereen mag reageren op de advertenties. Mooiland hanteert in de toewijzing 
de volgende volgorde; 
 

1. Woningzoekenden met een herstructurering status (zie vraag 23) 
2. Daarna krijgen kandidaten die hun woning of appartement van 

Mooiland leeg achterlaten door een verhuizing voorrang. Dit is op 
basis van inschrijfduur. (zie vraag 24) 

3. Zijn er daarna nog woningen over? Dan gaat de toewijzing op basis 
van inschrijfduur. (zie vraag 25) 

 
De voorwaarden van ‘passend toewijzen’ zijn van toepassing (zie vraag 26) en 
een intakegesprek kan onderdeel uitmaken van de toewijzingsprocedure. (zie 
vraag 27) 
 

22.  Wat betekent dat ‘iedereen mag reageren’? 
Mooiland hanteert geen leeftijdscriterium voor de appartementen. Iedereen 
mag dus reageren.  
 

23.  Waarom krijgen woningzoekenden met een herstructurering status voorrang? 
Dit betekent dat Mooiland voornemens is de huidige woning van deze 
woningzoekenden te slopen of al heeft gesloopt. Hierom krijgen 
woningzoekenden met een herstructureringsstatus voorrang bij het toewijzen 
van woningen. 
 

24.  Hoe werkt de voorrang voor huurders die een appartement of woning van 
Mooiland leeg achterlaten? 
Huurt u nu al een woning van Mooiland en komt uw huurwoning vrij als u een 
appartement gaat huren in de ‘Woonhoeve’? Dan krijgt u voorrang bij 
woningtoewijzing. 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.   
  
Controleer uw woonsituatie in uw profiel bij uw persoonlijke gegevens  

 Scroll naar beneden en klik op ‘persoonlijke gegevens’  
 Klik op ‘profiel’  
 Controleer uw ‘woonsituatie’  
 Als de gegevens niet kloppen, klikt u op ‘wijzigen’  

 
25.  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. 
 

26.  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/passendtoewijzen 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 
Belastingdienst en upload deze in uw inschrijving. 
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27.  Wat houdt een intakegesprek in?  
We besteden extra aandacht aan een zorgvuldige en passende toewijzing van 
de appartementen in nieuwbouwcomplexen. In enkele gevallen doen we dit 
door een gesprek met u te voeren. Zo maken we samen met u de afweging of 
dit complex ‘bij u past.’ 
 

28.  Hoe kan ik reageren? 
Dit doet u door te reageren op een van de verzameladvertenties op 
www.mijnwoningzoeken.nl . U kunt reageren vanaf dinsdag 6 april 2021 12.00 
uur tot en met maandag 12 april 12.00 uur. Reageren na deze datum is niet 
meer mogelijk. Er zijn 2 verzameladvertenties; 
 

- Pastoor van Hapertstraat 3b -voor 12 appartementen van €633,24 
- Pastoor van Hapertstraat 3j - voor 3 appartementen van €678,65 

 
29.  Wat is een verzameladvertentie? 

Nieuwbouwwoningen worden aangeboden in een verzameladvertentie. Dat is 
één advertentie met meerdere woningen van hetzelfde woningtype.  
 

30.  Wat gebeurt er na het sluiten van de reactietermijn van de 
verzameladvertenties? 
Na het sluiten van de advertenties vragen we de eerste kandidaten van de 
verzameladvertenties 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 ook een woning 
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. 
 

31.  Kan ik op meerdere advertenties reageren? 
Ja, dat mag. Belangrijk is alleen dat uw reactie wel passend is in verband met 
het passend toewijzen. (vraag 26) 
 

32.  Vervalt mijn inschrijving als ik een woning accepteer? 
Ja, bij acceptatie van een woning vervalt uw inschrijving en de inschrijfduur. U 
kunt zich opnieuw inschrijven als woningzoekende zodra de 
huurovereenkomst is getekend.   
 

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 woning te accepteren ontvangt u 
geen boete. Als u een woning accepteert en hier op een later tijdstip van af 
wilt zien brengen wij u administratiekosten van € 235,00 in rekening. 
 

34.  Kan ik mijn eigen kleuren voor de keuken en badkamer kiezen? 
Ja, dit kan. Iedereen die definitief een appartement toegewezen heeft 
gekregen wordt uitgenodigd om de kleuren van de keuken en badkamer zelf 
te kiezen. 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.  
 
 

35.  Kan ik voor de oplevering ook nog ‘mijn’ woning bezoeken? 
Mooiland probeert voor oplevering een informatiemiddag voor de toekomstige 
huurders te organiseren. Tijdens deze middag geven we u meer praktische 
informatie over het project en krijgt u de kans om uw woning te bezoeken en 
bijvoorbeeld zaken op te meten. Dit is afhankelijk van de regels rondom het 
Coronavirus op dat moment. 
 

 


