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Bijzondere 
toewijzing. 
 Lees snel 

verder!

Sfeervol en 
energiezuinig 
wonen

De Valuwe Cuijk 
Aan de Robijnlaan
27 huurappartementen



Veel te beleven 
in de buurt
Met direct in de buurt de Kraaijenbergse 
Plassen, natuurgebied Mookerheide, de 
Maas, een mooi winkelcentrum en 
culturele voorzieningen; Cuijk heeft het 
allemaal! De charme van kleinschalig-
heid in combinatie met de verschillende 
voorzieningen, maakt Cuijk tot een 
prettige plek om te wonen, werken, 
ontmoeten, winkelen en recreëren! 

Dicht bij het centrum van Cuijk ligt de wijk De Valuwe. Een wijk 

waar de afgelopen jaren talloze huurwoningen vervangen zijn 

voor gloednieuwe, betaalbare huurwoningen. In deze laatste 

fase van de revitalisering worden 27 appartementen gebouwd 

aan de Robijnlaan.

De Valuwe
Daar wil je wonen!

Toewijzing appartementen 
Om aan de groeiende vraag voor betaalbare woningen voor jongeren te voldoen 

wordt de helft van de appartementen toegewezen aan jongeren tot 28 jaar via een 

jongerencontract. De overige appartementen worden toegewezen op basis van 

‘woning zoekt jou’. Hiermee gaan we verder met de positieve impuls voor de 

leefbaarheid van de wijk De Valuwe. Gelijke kansen voor iedereen, vertel ons waarom 

juist jij het verschil maakt in deze wijk en maak direct kans op een woning!

Voor jongeren tot 28 jaar
Voor jongeren tot 28 jaar heeft Mooiland een speciaal jongerencontract. Dit is een 

huurcontract voor maximaal 5 jaar. Ben je op 1 november 2020 27 jaar of jonger? Dan 

kom je in aanmerking.  Accepteer je een woning met een jongerencontact? Dan houd 

je je inschrijftijd. Zo blijf je inschrijfduur opbouwen terwijl je al wel een eigen woning 

huurt. In deze 5 jaar blijf je actief reageren op het woningaanbod om zo weer door te 

stromen naar een andere woning.

Woning zoekt jou!
Kun jij de bewoners in hun woonomgeving met elkaar verbinden? Je actief inzetten 

voor het bevorderen van de sociale samenhang met én tussen buren? Heb jij een 

open, aanspreekbare persoonlijkheid en weet je van aanpakken? Organiseer je graag 

activiteiten om zo bewoners dichter bij elkaar te brengen? Of heb je nieuwe ideeën 

over de leefbaarheid in de buurt en wil je deze ook oppakken? (denk bijvoorbeeld aan 

een initiatief op Burendag of de NLDoet). Dan zoeken deze appartementen jou als 

huurder! Inschrijfduur is hier niet van belang. De kandidaten met de meest leuke en 

mooie ideeën voor de directe woonomgeving of voor de wijk De Valuwe, nodigen we 

uit voor een gesprek. Een unieke kans om per direct een woning te huren! We 

verhuren deze appartementen met een jaarcontract. Dat zetten we om naar een 

contract voor onbepaalde tijd als je je meerwaarde voor de wijk hebt laten zien.
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Voorbeeld appartement

Robijnlaan 2B04

Begane grond

Jongerencontract

Woning zoekt jou

Eerste verdieping Tweede verdieping

Kenmerken
Appartementencomplex
Er een lift aanwezig en op de begane grond een 

gemeenschappelijke tuin en voor ieder appartement een 

afsluitbare berging. Alle appartementen hebben een ruime 

woonkamer met open hoekkeuken, twee slaapkamers, 

apart toilet, badkamer, afsluitbare berging en 

techniekruimte met wasmachineaansluiting. Parkeren is 

mogelijk op openbare parkeerplaatsen rondom het 

appartementencomplex of het Valuweplein.

• € 619,00 kale huur

• woonkamer met open hoekkeuken 

• twee slaapkamers (behalve nr 2b07 met 1 slaapkamer en  

 een hobbykamer)  

• balkon

• elektrisch koken   

• zonnepanelen op het dak   

• gemeenschappelijke binnentuin

• eigen fietsenberging      

• servicekosten € 41,65 per maand

• Bijna Energie Neutraal Gebouwd (Beng)

• energiezuinig

Interesse in een huurwoning? 
Zorg dat je ingeschreven bent als woningzoekende bij 

Mooiland. Alleen dan kun je reageren op één van de 

appartementen. Reageren is mogelijk als de advertentie(s) 

voor de appartementen online staan via 

www.mijnwoningzoeken.nl. Kom je in aanmerking voor één 

van de appartementen, dan neemt Mooiland contact met je 

op om de mogelijkheden door te nemen. En reageer je op 

‘Woning zoekt jou’? Dan is je reactie alleen niet voldoende, 

maar stuur je ook een motivatie.

Meer weten over nieuwbouwproject De Valuwe?  Kijk dan 

op onze website www.mooiland.nl. 

Vragen
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met een van 

onze medewerkers via 088 450 10 60 of stuur een email aan 

marketing@mooiland.nl.

Huurprijs Belastbaar huishoudinkomen per jaar

€619,00 Alle inkomens met een belastbaar inkomen t/m € 43.574

Inkomenstabel Legenda



Goed om te weten
Badkamer 
De badkamer is volledig afgewerkt met wandtegels, vloerte-

gels en sanitair. De douche heeft een thermostatische 

mengkraan en een sproeier op glijstang. De wastafel heeft 

een kraan, planchet en een spiegel.  

 

Berging in het gebouw 
Elk appartement heeft een berging op de begane grond in 

het gebouw. 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. 

 

Internet – telefonie en CAI- aansluiting 
Uw appartement heeft 2 aansluitpunten in de meterkast.

Een voor de CAI (Ziggo) en een voor de glasvezel (KPN).

Er bevindt zich géén huisaansluiting van een vaste telefoon-

lijn. In de woonkamer zit een telefoonaansluiting en een 

CAI-aansluiting. In de slaapkamer bevindt zich een loze 

leiding vanuit de meterkast. U kunt dan zelf de gewenste 

kabel (laten) trekken. U regelt zelf een abonnement via een 

van de aanbieders.

 

Hoofdingang 
Het appartementencomplex heeft een centrale entree met 

hoofdingang. Hier zijn de postkasten en de intercom installa-

tie. Vanuit uw appartement maakt u de hoofdingang open en 

kunt u horen wie er aan de deur staat. De appartementen zijn 

zowel met een lift als trap te bereiken.  

 

Keuken 

De keuken heeft een kunststof aanrechtblad. Elk apparte-

ment heeft 4 onderkastjes in hoekopstelling en twee boven-

kastjes. Het is mogelijk om één onderkast te verwijderen en

daar een vaatwasmachine te plaatsen. In het onderkastje 

zitten afgedopte aan- en afvoerleidingen voor de vaatwasma-

chine. Voor de elektra leiding zorgt u zelf. Dit kan via bekabe-

ling vanuit de meterkast. Bij het aanrecht is plaats voor een 

koelkast. Aan de achterwand van de keuken zitten wandte-

gels. 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 het appar-

tement, deze koopt u zelf. Let op! Het is alleen toegestaan om 

een recirculatiekap toe te passen. Deze afzuigkap filtert de 

kooklucht en mag NIET aangesloten worden op de ventilatie-

kanalen of roosters van het appartement.

 
Parkeren 
Parkeren kan rondom het appartementengebouw op algeme-

ne parkeerplaatsen in openbaar gebied. Op eigen terrein zijn 

geen parkeerplaatsen aanwezig. 

 

Rookmelder 

Brandveiligheid is belangrijk. Daarom is in elke appartement 

een rookmelder aanwezig. 

 

Uw appartement 
Mooiland levert het appartement veegschoon op. Dit 

betekent niet dat het appartement zo schoon is dat u er 

meteen in kan wonen. Op alle betonnen plafonds van uw 

appartement zit spuitwerk in de kleur wit. In het apparte-

ment zijn vloerplinten aanwezig. De wanden in het apparte-

ment zijn niet afgewerkt. Zij zijn ‘behang klaar’. Kiest u voor 

latex muurverf? Breng dan een vooraf een ‘filmlaag’ of beter 

nog glasvliesbehang aan voor het mooiste resultaat. Het 

glasvliesbehang verbergt de mogelijke krimpscheuren in het 

appartement.  

Ventilatie 
Het appartement heeft een automatische mechanische 

ventilatie installatie. Het systeem kunt u zelf handmatig 

hoger of lager zetten. Sluit geen wasdroger aan op de 

mechanische ventilatie. 

Verwarming en warmwater 
De appartementen hebben vloerverwarming welke wordt 

gevoed door middel van een lucht-water warmtepomp. De 

woonkamer, slaapkamers en badkamer zijn los van elkaar in 

te stellen. De lucht-water warmtepomp zorgt ook voor warm 

water in de badkamer en keuken.

Zonnepanelen
Op het appartementencomplex liggen zonnepanelen. Deze 

worden aangesloten op uw huisinstallatie. Een gedeelte van 

uw electra verbruik wordt hiermee gecompenseerd.

Tuin
Aan de achterzijde van het complex grenzend aan de MFA “de 

Valuwe” is een gezamenlijke binnentuin aanwezig. Voor uw 

veiligheid is deze afgesloten middels hekwerk. Bewoners 

kunnen gebruik maken van een poort om vanuit de tuin het 

Valuweplein met winkels te bereiken.

Extra kosten
De afwerking van een nieuwbouwappartement brengt extra 

kosten met zich mee. Denk hierbij aan het afwerken van de 

wanden, raambekleding en vloerbedekking of laminaat. 

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten 

worden ontleend.

www.mooiland.nl  |  klantenservice 088 450 10 60


