Zayaz bouwt voor u!

19 SOCIALE
HUURAPPARTEMENTEN
henri bayensstraat 37 t/m 73

Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden
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WONEN IN
HINTHAM ZUID
Ten oosten van de binnenstad van ’s-Hertogenbosch ligt de
wijk Hintham Zuid. Op de locatie van de voormalige school
‘De Vlieger’ bouwt Hoedemakers Bouw en Ontwikkeling uit
Rosmalen op dit moment 19 sociale huurappartementen
en 17 zorgappartementen voor Stichting Steengoed aan
de Henri Bayensstraat. De locatie ligt centraal tussen het
Annabos en de bestaande bouw in Hintham en kenmerkt
zich door een groene omgeving.
Het plan bestaat uit twee gebouwen: een drielaags gebouw
voor de 19 sociale huurappartementen en een tweelaags
gebouw voor Stichting Steengoed. In de 17 zorgappartementen
komen jongeren met een licht verstandelijke beperking te
wonen.

De locatie ligt
centraal tussen
het Annabos en de
bestaande bouw
in Hintham
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Bereikbaarheid en openbaar vervoer
De wijk is zowel met de auto als met het openbaar vervoer perfect
bereikbaar. Vanaf de straat Hintham pakt u eenvoudig de buslijn 90-158
naar het Centraal Station. En met de auto bent u binnen enkele minuten
op de A2 en A59.

Dagelijkse boodschappen
Aan de overkant van de Henri Bayensstraat is op zo’n 300 meter
loopafstand een winkelstrook aan de Pastoor Thiellaan waar o.a. de
Lidl en de Jumbo zitten. Ook zit er een bloemist, boekhandel, snackbar
en viskraam. Verderop in de wijk ten noorden van het appartementencomplex aan het Mgr. Van Roosmalenplein vindt u de Kruidvat, Action,
Albert Heijn en een bloemist. Kortom: er is in de buurt genoeg aanbod
voor uw dagelijkse boodschappen.

Onderwijs zorg en welzijn
In de wijk zijn verschillende kinderdagverblijven, voor- en
naschoolsopvang en basisscholen. Ook zijn er huisartsen, een
apotheek, fysiotherapeut en gespecialiseerde zorg in de buurt.

HET GEBOUW

APPARTEMENTEN

De adressen van de 19 appartementen liggen aan de
Henri Bayensstraat 37 t/m 73 verdeeld over een begane
grond en 2 verdiepingen. De appartementen zijn gelijkvloers
en hebben 2 slaapkamers. De verdiepingen zijn met
een lift bereikbaar.

Er zijn 6 verschillende type woningen. De appartementen op
de begane grond hebben een terras en zijn te bereiken via
de algemene hal. De appartementen op de eerste en tweede
verdieping hebben een balkon. Alle appartementen hebben
twee slaapkamers en een berging.

Binnenkomst

Energiebesparende maatregelen

De toegang van het gebouw vindt plaats door middel van zelfsluitende
deuren die van buitenaf met een sleutel te openen zijn. De hoofdentree
heeft een bellenplateau met een videofoon-installatie. Voor elk appartement is daar een postvak. Via de entreehal komt u bij de lift en trappen
naar de verschillende verdiepingen.

Woonlasten bestaan voor een belangrijk deel uit energiekosten.
Daarom hebben we vele mogelijke energiebesparende maatregelen
toegepast, zoals extra veel isolatie, triple glas (driedubbel), ledverlichting, waterbesparende voorzieningen en per appartement 5 zonne
panelen die zijn aangesloten op de individuele elektrameter. Alle
maatregelen bij elkaar maken dat de appartementen uitkomen
op energielabel A++.

Leefbaarheid
Voor het afval zijn er ondergrondse containers in de directe omgeving
van de twee gebouwen.
Het gebouw, de appartementen en de bergingen hebben inbraak
werend hang-en-sluitwerk. Deze voldoen aan het Politiekeurmerk
Veilig Wonen. In de woningen is een videofoon-installatie aanwezig
zodat u kunt zien wie er bij u aanbelt. De lift heeft een spreek-luister
verbinding voor alarmering bij storingen. De appartementen zijn allen
voorzien van rookmelders.

Duurzaamheid
Het appartementencomplex wordt helemaal gasloos en is zeer goed
geïsoleerd. De woningen worden verwarmd met behulp van een luchtwarmtepomp met geïntegreerde boiler van 180 liter. Elk appartement
is voorzien van vloerverwarming.
De gemeenschappelijke ruimtes worden voorzien van 25 zonnepanelen.
Daarnaast komen op het dak 5 zonnepanelen per appartement. Deze
sluiten we aan op de individuele meterkast van elk appartement. Zo
worden uw kosten minder omdat u zelf elektra opwekt. De appartementen worden voorzien van een WTW-installatie (balansventilatie
met warmteterugwinning). Dat draagt bij aan een prettig en gezond
binnenklimaat.

AFWERKING VAN
HET GEBOUW EN DE
APPARTEMENTEN
De gemeenschappelijke hal heeft een tegelvloer met
schoonloopmat. De trappen zijn van een betonvloer met
antislipmotief.
Hal, woonkamer, slaapkamer(s)
»
»
»
»
»

Keuken
»

Parkeergelegenheid en berging
Aan de voor- en zijkant van het gebouw zijn voldoende parkeervakken
aanwezig. Elk appartement heeft een eigen berging op de begane grond.

»

Complexbeheerder
Zayaz heeft voor dit appartementencomplex een complexbeheerder
aangesteld. Hij of zij zorgt er samen met u voor dat de algemene ruimtes
schoon, heel en veilig blijven. Ook doet de complexbeheerder kleine
klusjes zoals het vervangen van lampen. Deze service is niet gratis. De
kosten voor de complexbeheerder zijn in de servicekosten opgenomen.
De woningen zijn aangesloten op de centrale antenne-installatie en het
telefoonnet. Alle kosten die de leveranciers in rekening brengen, zijn
voor rekening van de huurder.
De diensten van de complexbeheerder betaalt u via de servicekosten.

»
»
»

Wanden: wandtegels boven aanrechtblad 60 cm. In kookhoek tot
175 cm.
Aansluitingen: elektrisch koken. Een perilex aansluiting: 2 fase
(2x230V), en 2 dubbele wandcontactendozen boven het aanrecht.
Een wandcontactdoos in onderkast ten behoeve van een te plaatsen
vaatwasser
Een loze leiding voor de vaatwasser aansluiting
Inrichting: 3 onder- en bovenkastjes, 2 besteklades, RVS spoelbak
en kunststof aanrechtblad
Ventilatie

Inpandige berging appartement
»
»
»
»

»

4

Vloer: Anhydrietgebonden dekvloer
Wanden: behangklaar (vlak afgewerkt, verder onbehandeld)
Plafond: wit spuitwerk
Verwarming: vloerverwarming
Woonkamer/keuken: aansluiting voor telefoon die bedraad is voor
centrale antenne of glasvezel, centrale antenne installatie (bedraad),
thermostaat, video-installatie, bediening ventilatiesysteem.

Vloer: Anhydrietgebonden dekvloer
Wanden: behangklaar
Plafond: wit spuitwerk
Opstelling: warmte-terug-win (WTW) installatie, de verdeler
vloerverwarming en de omvormer van de pv-installatie en de
warmtepomp
Aansluiting: wasmachine en droger

Toilet
»
»
»

Wanden: wandtegels tot 150 cm hoog met daarboven
spuitpleisterwerk
Sanitair: toilet met bril en deksel, fonteintje
Ventilatie

Badkamer
»
»
»
»
»

Vloer: vloertegels
Wanden: wandtegels tot plafond
Inrichting: douchehoek door aflopend tegelwerk, wastafel en toilet
Ventilatie
Verwarming: vloerverwarming + elektrische radiator

Balkon/terras
»
»
»

Balkon: betonvloer met antislipprofiel
Terras: betonstenen 40x60 cm, kleur: grijs
Op de buitenterrassen/balkons worden armaturen/buitenlampen
aangebracht

KEUZE IN
AFWERKING
Gaat u reageren op één van de appartementen? Dat betekent
dat als u de woning aangeboden krijgt, u de eerste bewoner
wordt van een nieuwbouwwoning. Daarom mag u een aantal
keuzes maken.
Kleurkeuze
Toekomstige huurders krijgen van ons een uitnodiging voor het
keuzemoment: het moment waarop u naar de materialen en kleuren
kunt komen kijken. U kunt dan een keuze maken voor een aantal
onderdelen.
» Keuken: wandtegels, aanrechtblad, frontkleur en handgrepen.
» Badkamer: vloertegels, wandtegels
» Toilet: vloertegels, wandtegels
Alle keuzes moeten voor eind oktober 2021 gemaakt zijn. Na deze
datum kan er niets meer worden gewijzigd. Is er voor een appartement
niet op tijd een keuze gemaakt? Dan bepaalt Zayaz de afwerking.

Opties tegen betaling
Naast de gratis basiskeuzes bieden wij u extra opties tegen betaling.
De opties en prijzen ontvangt u bij het keuzemoment.

Bestelling materialen
Uw keuze leggen we tijdens het keuzemoment vast op een formulier.
Hierna kunt u uw keuzes niet meer veranderen of opties annuleren.
De aannemer gebruikt deze informatie namelijk om zijn materialen
te bestellen.
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HUISNUMMERBESCHIKKING
Begane grond
Henri Bayensstraat 37 t/m 45

Eerste verdieping
Henri Bayensstraat 47 t/m 59

Tweede verdieping
Henri Bayensstraat 61 t/m 73

Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping
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PLATTEGRONDEN EN TEKENINGEN
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TYPE 1

Plattegronden en tekeningen

Oppervlakte appartement
71,90 m2

A00

Huisnummers type 1
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berging
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slaapkamer 2
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1e verdieping

woonkamer

terras
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73
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noodtrap
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69

Aan de tekeningen kunnen geen rechten ontleend worden.
De maten kunnen in de praktijk afwijken.
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67

65

2e verdieping

Appartemen

Appartementencomplex De Vlieger
26 july 2021
bouwnummer:

type 1

Huisnummer & w
26-07-2021

TYPE 2

Plattegronden en tekeningen

Oppervlakte appartement
78.09 m2

Huisnummers type 2
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Aan de tekeningen kunnen geen rechten ontleend worden.
De maten kunnen in de praktijk afwijken.
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2e verdieping

67

65

Appartement

Huisnummer & wo
26-07-2021

Appartementencomplex De Vlieger
26 july 2021
bouwnummer:

type 2

TYPE 3

Plattegronden en tekeningen

Oppervlakte appartement
72.16 m2

Huisnummers type 3
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Aan de tekeningen kunnen geen rechten ontleend worden.
De maten kunnen in de praktijk afwijken.
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2e verdieping
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Appartemente

Huisnummer & won

Appartementencomplex De Vlieger
26 july 2021
bouwnummer:

type 3

26-07-2021

TYPE 4

Plattegronden en tekeningen

Oppervlakte appartement
72.39 m2

Huisnummers type 4
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Aan de tekeningen kunnen geen rechten ontleend worden.
De maten kunnen in de praktijk afwijken.
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2e verdieping
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Appartem

Huisnummer
26-07-2021

Appartementencomplex De Vlieger
26 july 2021
bouwnummer:

type 4

TYPE 5

Plattegronden en tekeningen

Oppervlakte appartement
76.32 m2

Huisnummers type 5
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Aan de tekeningen kunnen geen rechten ontleend worden.
De maten kunnen in de praktijk afwijken.
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2e verdieping

67
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Appartem

Huisnummer
26-07-2021

Appartementencomplex De Vlieger
26 july 2021
bouwnummer:

type 5

TYPE 6

Plattegronden en tekeningen

Oppervlakte appartement
74.39 m2
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Aan de tekeningen kunnen geen rechten ontleend worden.
De maten kunnen in de praktijk afwijken.
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69

67

65

2e verdieping

Appartem

Huisnummer

Appartementencomplex De Vlieger
26 july 2021
bouwnummer:

type 6

26-07-2021

REAGEREN OP DE HUURPRIJS EN
APPARTEMENTEN SERVICEKOSTEN
Wij bieden de appartementen aan op de website van
Woonservice Regionaal. Wilt u reageren? Houd er dan
rekening mee dat er enkele voorwaarden gelden waar
u aan moet voldoen.

In de advertentie van elk appartement vindt u de specificatie
van de huurprijs. De kale huurprijs en bijkomende servicekosten vormen samen de totale huurprijs. Dat is het bedrag
dat u per maand gaat betalen.

Zo is het belangrijk dat u staat ingeschreven bij WoonService
Regionaal.

Kale huurprijs

Reageren via WoonService Regionaal
Met uw inschrijving bij WoonService kunt u op appartementen reageren.
Hoe langer u bent ingeschreven, hoe hoger u op de lijst staat. Ook is het
mogelijk dat enkele woningen via het lotingsysteem worden aangeboden.
Meer informatie vindt u op www.woonserviceregionaal.nl.
Ook stellen wij een aantal woningen beschikbaar aan mensen met een
laag middeninkomen.

Volgorde kandidatenlijst
De appartementen staan 1 week op WoonService. Als u heeft gereageerd,
ziet u na die week op uw persoonlijke pagina bij WoonService op welke
plaats u bent geëindigd. Deze positie is voorlopig; hier kunt u geen rechten
aan ontlenen.

Inkomensverklaring
Zorg voor een inkomensverklaring (IBRI) 2020 voordat u gaat reageren!
Deze heeft u nodig om een aangeboden woning te kunnen accepteren.
U vraagt uw inkomensverklaring gratis aan via de Belastingdienst.
Heeft u geen inkomstenbelastingverklaring? Dan vervalt de
aanbieding, en gaan wij door naar de volgende kandidaat op de
kandidatenlijst.
Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst
www.belastingdienst.nl.

De kale huurprijs is het bedrag voor het gebruik van de woning zonder
servicekosten. De kale huurprijs voor de appartementen is €633,25.

Servicekosten
Servicekosten zijn extra kosten naast de kale huur. Bewoners betalen
elke maand servicekosten voor:
» Zonnepanelen: 					€9,90
» Elektra gemeenschappelijke ruimten: 		
€9,00
» Schoonmaak gemeenschappelijke ruimten: 		
€20,00
» Complexbeheerder: 				€6,60
» Glasfonds: 					€1,25
» Rioolfonds: 					€0,44
» Zonwering varieert tussen € 2,75 en € 17, 29 afhankelijk van het
aantal screens wat een appartement heeft.
» Een paar appartementen hebben onbereikbaar glas en krijgen ook
een servicekostencomponent voor de glasbewassing. Het gaat om
een bedrag van € 8,00 per maand.

Afrekening servicekosten
Voor een aantal onderdelen betaalt u een voorschot. De werkelijke
kosten weten we pas na gebruik. U krijgt elk jaar een eindafrekening
van de servicekosten van ons. Daar staat in of u iets moet bijbetalen,
of dat u geld terug krijgt. Blijkt uw voorschot te hoog of te laag?
Dan passen wij het op uw verzoek aan.

Subsidiabele servicekosten
Een aantal onderdelen van de servicekosten mag u (tot een maximumbedrag) aan de Belastingdienst opgeven voor de huurtoeslag. Deze kosten
noemen we subsidiabel. De kale huur en de subsidiabele servicekosten
samen noemen we de subsidiabele huurprijs. Op basis van dat bedrag
wordt uw huurtoeslag berekend.
Voor deze appartementen geldt dat de kosten voor de elektra en schoon
maak van de gemeenschappelijke ruimten én de kosten voor de complexbeheerder subsidiabel zijn. De overige servicekosten kunt u dus niet
opgeven bij de Belastingdienst.

Huurtoeslag
U heeft mogelijk recht op huurtoeslag. Dat is een bijdrage van de overheid
aan de kosten van het huren van een woning. Of u hier recht op heeft,
hangt af van uw inkomen. Op www.toeslagen.nl kunt u zien of u recht
heeft op huurtoeslag. Wij raden u aan om altijd een proefberekening te
maken voordat u een nieuwe woning accepteert. Heeft u de huurovereenkomst met ons getekend? Vergeet dan niet om zelf huurtoeslag
aan te vragen bij de Belastingdienst.
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OVER ZAYAZ
Als woningcorporatie huisvesten wij ruim 30.000 mensen
in meer dan 13.000 woningen in de regio ’s-Hertogenbosch.
Via goede woningen en vitale, aantrekkelijke wijken willen
we mensen mee laten doen in en aan de samenleving. In
onze manier van denken en doen, herken je onze kernwaarden: integer, dienstbaar, in verbinding én met een
gezonde zakelijkheid.
Onze visie & missie
Als woningcorporatie in ’s-Hertogenbosch werken wij samen met onze
partners in de stad aan goed wonen voor onze groeiende doelgroep.
Dat zijn huishoudens in ‘alle soorten en maten’. Ons vertrekpunt is
altijd een eigen woning, een eigen plek. Als voorwaarde voor ‘leven’
en ‘erbij horen’. Lees meer over onze visie & missie op onze website
www.waarwijvanzijn.nl.

Informatie
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, kijk dan op
onze website of neem contact op met ons. Wij zijn iedere werkdag
telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. U kunt natuurlijk ook
een bezoek brengen aan ons kantoor. Maak uw afspraak eenvoudig
online via www.zayaz.nl of bel met onze klantadviseurs.
Woningcorporatie Zayaz
www.zayaz.nl
Eekbrouwersweg 8 - ’s-Hertogenbosch
073 – 648 24 00 - klantenservice@zayaz.nl
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WWW.ZAYAZ.NL

