
Peppels en Ogelijn (eerdere locaties van twee basisscholen)

Duurzaam wonen  
  in een groene 
omgeving
 

Peppels en Ogelijn 
in Boxmeer 
20 huurwoningen

Uniek en zeer 
energiezuinig

wonen



Veel te beleven
Boxmeer ligt langs de dijk aan de Maas. 

Het is een verrassende omgeving met 

schitterende natuur, tal van fietswan-

delroutes en leuke bezienswaardighe-

den. De regio biedt volop mogelijkheden 

om er lekker met de fiets op uit te gaan 

of te genieten van het gezellige centrum 

van Boxmeer.

Aan de rand van het levendige centrum van Boxmeer 

bouwt woningcorporatie Mooiland 20 gloednieuwe 

huurwoningen. Op Peppels komen 6 

eengezinswoningen en 2 gelijkvloerse woningen. Op 

Ogelijn bouwen we nog eens 8 eengezinswoningen en 

4 gelijkvloerse woningen. Alle woningen zijn zeer 

energiezuinig. 

Prettig
wonen

Twee type woningen
De eengezinswoningen hebben op de begane grond een woonkamer, keuken en toilet. 

Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers en een badkamer met tweede toilet. De 

gelijkvloerse woningen hebben een woonkamer, open keuken, twee slaapkamers, toilet 

en een badkamer op de begane grond. Alle woningen hebben een vrijstaande berging in 

de achtertuin.

Energieprestatievergoeding (EPV)
Als een woning zeer energiezuinig is en zelf energie opwekt, dan mag Mooiland een vergoeding 

vragen voor een deel van de kosten die hiervoor gemaakt zijn. Dit in de vorm van een EPV. De 

stroom die wordt opgewekt gebruikt u zelf. Verbruikt u meer energie dan uw woning opwekt? 

Dan koopt u extra stroom van uw energieleverancier. Verbruikt u minder energie dan uw woning 

opwekt? Dan levert u stroom aan uw energieleverancier. Dit wordt jaarlijks door de 

energieleverancier verrekend. U betaalde eerst voor gas en elektriciteit aan de 

energieleverancier. Nu betaalt u in de vorm van een EPV de energiekosten aan Mooiland. Behalve 

de vaste kosten die blijft u aan de energieleverancier betalen. Meer informatie over de nul op de 

meter woning en de bijbehorende energieprestatievergoeding is te vinden op 

Energieprestatievergoeding (EPV)|RVO.nl.

NOM (nul-op-de-meter) woningen
De woningen zijn energiezuinig en duurzaam en worden gebouwd volgens het 

principe ‘nul-op-de-meter’. Dit betekent dat de woningen zelf energie opwekken en 

een laag energieverbruik hebben. Dat is te danken aan zonnepanelen op het dak en 

optimale isolatie. De woningen hebben een warmtepomp. Er is geen gasaansluiting 

meer in de woning, dus het koken gebeurt elektrisch. 
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Nog dertien woningen te huur
Het project Peppels en Ogelijn heeft in 2018 vertraging opgelopen. Daarom verhuren wij nu 

opnieuw dertien woningen. In totaal bouwen wij twintig woningen. Zeven woningen zijn in 

2018 al toegewezen aan toekomstige huurders. Op de omgevingsplattegronden is zichtbaar 

welke woningen al zijn toegewezen. Dat zijn de grijze vlakken in de tabellen. 

Vragen?
Heeft u vragen over een van de woningen? Wij helpen u graag. Neem contact op met 

Klantenservice van Mooiland via 088 450 10 60 of stuur een email aan marketing@mooiland.nl.

Inkomenstabel 

Reageren op nieuwbouwwoningen
Heeft u interesse in een van onze woningen in Boxmeer. Zorg er 

dan voor dat u ingeschreven bent als woningzoekende. Reageren 

is mogelijk als de woningen op mijnwoningzoeken.nl staan. Wilt u 

hiervan op de hoogte worden gebracht? Vul dan uw zoekprofiel in 

bij uw inschrijving. Dan ontvangt u van ons bericht zodra het 

mogelijk is om te reageren. Wij nemen contact met u op als u in 

aanmerking komt voor een van de woningen. 

Passend toewijzen
Uw inkomen, huishoudgrootte en leeftijd bepalen of u kunt 

reageren 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 

maandlasten die te hoog zijn voor hun inkomen. 

Toewijzing
De toewijzing zal gaan op basis van inschrijfduur. Ook geldt voor de 

gelijkvloerse woningen dat woningzoekenden die een eengezinswo-

ning van Mooiland leeg achterlaten voorrang krijgen in de toewijzing. 

Voor de eengezinswoningen geldt ook dat woningzoekenden met 

inwonende minderjarige kinderen voorrang krijgen in de toewijzing.

Woning accepteren, wat moet ik doen
Zorg dat u de juiste gegevens in huis heeft die Mooiland van u 

nodig heeft. De video ‘Een woning accepteren’ geeft u alle 

informatie www.mijnwoningzoeken.nl/woningaccepteren.

Hiernaast leest u met welke huishoudgrootte en inkomen u in 

aanmerking komt voor deze woningen.

Controleer uw inschrijfgegevens
Het is verstanding 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.

Huurprijs Belastbaar huishoudinkomen per jaar

€ 607,45 Alle inkomens met een belastbaar inkomen t/m € 42.436



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

tegels en sanitair. De douche heeft een thermostatische 

mengkraan en een sproeier op glijstang. De wastafel heeft 

een kraan, planchet en een spiegel. Er is een tweede toilet in 

de badkamer aanwezig.

Bergingen in de achtertuin
Elke woning heeft een eigen buitenberging achter in de tuin. 

Deze berging is gekoppeld op het sluitsysteem van de 

woning. De berging en de woning hebben dezelfde sleutel. 

Opladen van een e-bike is in de berging mogelijk.

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

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 (analoog). 

U regelt zelf een abonnement via een van de aanbieders. 

Keuken
De keuken heeft een kunststof aanrechtblad en drie boven- 

en drie onderkastjes. 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 elektra leiding zorgt u zelf. Dit kan 

via bekabeling vanuit de meterkast. Bij het aanrecht is plaats 

voor een koelkast. Aan de achterwand van de keuken zitten 

wandtegels. In de keuken zit een aansluiting voor elektrisch 

koken. U heeft hiervoor speciale pannen nodig. Het meest 

energiezuinigste is koken op inductie. Het is niet mogelijk om 

op gas te koken. Standaard zit er geen afzuigkap in de 

woning, 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 

ventilatiekanalen of roosters. 

Parkeren
Parkeren gebeurt niet op eigen terrein maar rondom de 

woningen. Hier zijn voldoende openbare parkeerplaatsen 

aanwezig.

Rookmelder
Brandveiligheid is belangrijk. Daarom is in elke woning een 

rookmelder aanwezig.

Toilet
Het toilet heeft wandtegels tot een hoogte van 120 cm met 

hierboven spuitpleister. Op de vloer liggen vloertegels. In de 

toiletruimte is een staand toilet en fonteintje met koudwa-

terkraan aanwezig.

Tuin
De woningen hebben een voor- en een achtertuin. De voortuin 

heeft een pad naar de voordeur. De voortuinen van de wonin-

gen van project Peppels zijn eigendom van de gemeente. Zij 

onderhouden deze voortuinen.  De voortuinen van de woningen 

van project Ogelijn horen bij de woning. Het onderhoud is voor 

de huurder. Alle achtertuinen hebben een terras en een pad 

naar de buitenberging. Er komt een erfafscheiding van gaas-

werk met hederabegroeiing tussen het achterpad en uw tuin. 

De erfascheiding en hedera begroeiing mag u niet weghalen en 

moet u zelf onderhouden en in stand houden. Voor de overige 

inrichting en het onderhoud van uw tuin zorgt u zelf.

Ventilatie
De woning 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 woningen hebben vloerverwarming. De woonkamer, 

slaapkamers en badkamer zijn los van elkaar in te stellen. In 

de berging is een warmtepompinstallatie die de woning 

verwarmt en verzorgt voor het tapwater. Deze installatie 

haalt warmte uit de grond en verwarmt dit verder elektrisch 

op. Naast verwarmen kan deze warmtepomp de woning in de 

zomer ook een paar graden koelen.

Woning
Mooiland levert de woning veegschoon op. Dit betekent niet 

dat de woning zo schoon is dat u er meteen in kan wonen. Op 

alle betonnen plafonds van uw woning zit spuitwerk in de 

kleur wit. In de woningen worden vloerplinten aangebracht. 

De wanden in de woning zijn niet afgewerkt. Zij zijn ‘behang 

klaar’. Kiest u voor latex muurverf? Breng dan een vooraf een 

‘filmlaag’ aan voor het mooiste resultaat. 

Zonnepanelen
Op het dak van de woning zijn zonnepanelen aanwezig. De 

opgewekte energie komt ten goede aan uw woning.

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten 

worden ontleend.

www.mooiland.nl  |  klantenservice 088 450 10 60


