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Casade bouwt in fase 3 van de Beljaart 

in Dongen 42 Nul-op-de-Meter (NOM)

huurwoningen. De Beljaart ligt op 

loopafstand van het gezellige centrum 

van Dongen met een gevarieerd 

winkelaanbod en goede voorzieningen 

op het gebied van sport, zorg en 

recreatie. In deze brochure vindt u 

informatie over de huurwoningen.

Dongen
Dongen is centraal gelegen in Midden-

Brabant tussen de steden Tilburg, 

Oosterhout en Breda.  De omgeving is 

schitterend met op fietsafstand de Loonse- 

en Drunense Duinen, de Beekse Bergen en 

de Efteling. Dongen heeft een gevarieerd 

winkelaanbod en goede voorzieningen 

op het gebied van sport, zorg en 

recreatie. Bovendien kent Dongen een rijk 

verenigingsleven. 

 
De Beljaart
In de Beljaart ontmoeten verleden en heden 

elkaar. Moderne en traditionele bouwstijlen 

wisselen elkaar af en er is veel aandacht 

voor milieuvriendelijke oplossingen. De 

Beljaart heeft een grote centrale groenzone. 

Bewoners vinden er ontspanning langs de 

grasvelden en het water. Verdeeld over 

de wijk zijn speelplekken voor kinderen 

te vinden. Een basisschool en Medisch 

Centrum Beljaart zijn in de directe 

omgeving.

42 eengezinswoningen
Op loopafstand van het centrum worden 

in fase 3 van de Beljaart door Casade 42 

Nul-op-de-Meter (NOM) huurwoningen 

gebouwd. Deze woningen zijn verdeeld over 

zes blokken van zeven woningen.

 

Begane grond

Op de begane grond bevindt zich een 

entreehal met meterkast, toilet, garderobe 

en een kast waarin de warmtepomp staat. 

De woonkamer met open keuken is 33m2 

groot. Aan de tuinzijde bevindt zich de 

woonkamer over de volle breedte van 

het huis zodat er een optimale relatie 

met de tuin is. De keuken is aan de 

voorzijde van de woning gesitueerd. In de 

woonkamer bevindt zich onder de trap de 

vloerverwarmingsverdeler van de begane 

grond. Aan de achterzijde van de woning is 

een buitenkraan aanwezig.

Eerste verdieping

Op de eerste verdieping vindt u twee 

slaapkamers en een badkamer. De badkamer 

is voorzien van een douche, staand toilet 

en wastafel. Er zijn standaard paketten 

samengesteld waaruit u een keuze kunt 

maken voor wand- en vloertegels. 

Bergzolder

De tweede verdieping is bereikbaar met 

een vaste trap en geeft toegang tot de 

bergzolder met een aparte technische 

ruimte met opstelplaats voor de 

wasmachine en wasdroger. Hier bevindt zich 

ook een deel van de installaties.

Tuin en parkeren

De achtertuinen van de woningen aan de 

Bolsterturf huisnummer 2 t/m 14  en aan de 

Bolsterturf huisnummer 1 t/m 13 zijn circa 

11,0 m diep. 

De achtertuinen van de woningen aan de  

Stoeken huisnummer 1  t/m 7 zijn circa  

8,6m. diep. 

De achtertuinen van de woningen aan de  

Stoeken huisnummer 2  t/m 6 zijn circa  

11,0m. diep. 

De achtertuinen van de woningen aan de  

Stoeken huisnummer 9  t/m 13 zijn circa  

10,0m. diep. 
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Dongen De Beljaart

De achtertuinen van de woningen aan de  

Stoeken huisnummer 8  t/m 14 zijn circa  

9,4m. diep. 

De achtertuinen van de woningen aan 

de Ribbe huisnummer 2 t/m 14 zijn circa  

10,0m. diep

Tot slot: de achtertuinen van de woningen 

aan de Ribbe huisnummer 1 t/m 13 zijn circa  

12,0m. diep

Alle woningen beschikken over een eigen 

houten berging en een eigen houten poort, 

voorzien van gelijksluitende cilinder als de 

woning. De erfafscheiding grenzend aan de 

brandgangen zijn voorzien van een houten 

schutting met betonpalen.  De tuinen die 

grenzen aan het openbaar gebied zijn 

voorzien van gaashekwerk met hedera of 

beukenhagen. 

Tussen de woningen onderling zit geen 

erfafscheiding. Er wordt standaard een 

terras aangebracht van 3 meter diep met 

een breedte van 450 cm. Er zijn looppaden 

aan de voorzijde van de woning vanaf 

perceelsgrens tot aan de voordeur en aan 

de achterzijde vanaf het terras naar de 

bergingen.

Energieopwekking 

De 42 NOM woningen in de Beljaart 

zijn zo goed geïsoleerd dat deze nog 

maar weinig energie nodig hebben voor 

verwarming. NOM woningen hebben geen 

gasaansluiting; alle benodigde energie 

is elektrisch. Op schuine daken liggen 

zonnepanelen die de woningen voorzien 

van energie. De hoeveelheid energie die 

deze panelen opwekken volstaat voor 

een gemiddeld verbruik. Enerzijds om 

uw installaties te laten werken, zoals het 

ventilatiesysteem, de verwarming en de 

boiler. Anderzijds voor het gebruik van uw 

huishoudelijke elektrische apparaten, zoals 

een koelkast, wasmachine en kookplaat. 

EnergiePrestatieVergoeding (EPV) 

Voor deze woning betaalt u ons elke maand 

een energieprestatievergoeding. Dit bedrag 

compenseert deels de extra investering die 

nodig is voor de zonnepanelen en het extra 

isolatiepakket. 

Energieverbruik 

Hoeveel u totaal aan energie betaalt 

ligt aan uw energieverbruik. Dit verbruik 

hangt af van uw gezinssamenstelling, de 

uitrusting van uw woning, de aanwezige 

apparatuur, de weersomstandigheden en 

uw woongedrag. Als u meer nodig heeft dan 

de panelen aan energie opwekken, koopt u 

extra energie bij uw energieleverancier. Als 

u minder nodig heeft, levert u energie terug 

aan uw energieleverancier en ontvangt u 

van uw leverancier geld terug. 

Monitoringssysteem 

U kunt uw energieverbruik volgen via een 

speciaal digitaal systeem. Hiermee houdt u 

de controle over uw verbruik en daarmee 

over uw energiekosten. Om u extra van 

dienst te zijn -en alleen als u dit goed vindt-

kijken we graag met u mee. Zo kunnen we u 

persoonlijk adviseren.

Gevels en daken

De gevels van de woningen worden 

uitgevoerd in metselwerk in twee kleuren; 

rood en donkerrood. De daken worden 

voorzien van een keramische dakpan in de 

kleur antraciet. Er worden houten kozijnen 

toegepast voorzien van inbraakwerend 

hang- en sluitwerk. Alle woningen hebben 

aan de achterzijde (hoofdslaapkamer) een 

dakkapel. Op zolder is er daglicht in de vorm 

van een dakraam of kozijn in de gevel. 

Keuken

Het kunststof werkblad van de keuken is 

voorzien van een geïntegreerde spoelbak en 

mengkraan. Voor de fronten kunt u kiezen 

uit verschillende kleuren en designs. De 

keuken is voorzien van een (recirculatie) 

afzuigkap met koolstoffilters. 

Sanitair

In de badkamer wordt een wastafel-

combinatie, douchecombinatie met 

doucheputje en toiletcombinatie 

aangebracht.

Tegelwerk

Het toilet, badkamer en de achterwand 

van de keuken worden voorzien van 

wandtegels, afmeting 15 x 20 cm, volgens 

standaard pakket. Het wandtegelwerk in 

de toiletruimte wordt aangebracht tot 

een hoogte van ongeveer 140 cm. Het 

wandtegelwerk in de badkamer wordt tot 

het plafond aangebracht.

In het toilet (staand model) en de badkamer 

worden standaard vloertegels aangebracht 

afmeting 15 x 15 cm. Binnen het standaard 

pakket heeft u de keuze uit verschillende 

kleuren voor de wand- en vloertegels. 

Een NOM-
woning wekt 
zelf energie 

op
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Installaties
Alle installaties ondersteunen de 

energieneutrale woning en worden volgens 

de wettelijk geldende normen geïnstalleerd. 

Warmtepomp en boiler 

Een warmtepomp met boiler verwarmt 

het water voor de verwarming, douche en 

keuken. De inhoud van het boilervat is 150 

liter. 

WTW-installatie 

In de woningen zit een energiezuinige 

WTW-installatie. Dit ventilatiesysteem zuigt 

binnenlucht uit de keuken, toilet, badkamer 

en technische ruimte naar buiten. De verse 

buitenlucht komt via de plafonds van de 

woonkamer en slaapkamers naar binnen.

Verwarming

Uw woning wordt verwarmd 

door vloerverwarming met een 

kamerthermostaat in de woonkamer. 

Het is belangrijk dat de vloerafwerking 

die u aanbrengt niet te veel isoleert. Dit 

belemmert namelijk de warmteafgifte. Uw 

woning komt dan in de winter niet goed 

op temperatuur. Let daarom goed op de 

warmteweerstand van de vloer die u koopt. 

Dit is een waarde die aangeeft hoe goed 

warmte door de vloer heen gaat. 

Om te zorgen dat uw systeem optimaal 

werkt, adviseren wij u een vloer te kiezen 

met een isolatiewaarde (RC waarde) van 

maximaal 0,09 m2 K/W, echter nooit hoger 

dan 0,11 m2 K/W. Een hogere waarde 

vermindert het comfort en verhoogt uw 

verbruik. Uw vloerenleverancier kan u 

hierover meer vertellen. 

Met deze warmteweerstand zijn 

verschillende afwerkingen mogelijk, zoals 

laminaat, linoleum, pvc en tapijt. Een 

kurkvloer is niet mogelijk, omdat deze 

te veel isoleert. Het leggen van laminaat 

is mogelijk, maar alleen met de juiste 

ondervloer. 

Bevestiging vloerafwerking 

Omdat de verwarmingsleidingen ín de 

vloer lopen, mag u hier niet in spijkeren en/ 

of schroeven. Dit voorkomt lekkage. Ook 

mag u vloeren niet verlijmen. Wanneer u 

bijvoorbeeld een laminaatvloer of tegelvloer 

verlijmt, is het onmogelijk om deze later 

zonder schade aan de onderliggende 

cementdekvloer te verwijderen. Om 

deze reden mag u ook geen gietvloeren 

aanbrengen. Voor tapijt dat vast moet liggen 

zijn oplossingen zoals dubbelzijdig plakband 

wel geschikt. Laat u dus goed adviseren 

door uw vloerenleverancier. Bij twijfel kunt u 

altijd contact met ons opnemen.

Elektra

De elektravoorzieningen staan weergegeven 

op de plattegronden in de bijlage.

Reageren
Inschrijving controleren

Onze huurwoningen worden aangeboden 

via www.woninginzicht.nl. Voordat u kunt 

reageren op het woningaanbod, en dus ook 

op deze woningen in de Beljaart, moet u 

ingeschreven staan bij Woning in Zicht.

Zorg dat uw inkomensgegevens juist zijn én 

voeg de verplichte inkomensverklaring(en) 

van de Belastingdienst toe aan uw inschrij-

ving. Log in op “Mijn omgeving”bij Woning 

in Zicht, controleer uw gegegens en voeg bij 

“Mijn documenten” uw inkomensverklarin-

gen toe. 

Let op!  

U kunt alléén reageren op een 

woning als u de meest recente 

inkomensverklaring(en) (2016) van u én 

uw eventuele meeverhuizende partner 

heeft toegevoegd aan uw inschrijving. U 

vraagt de inkomensverklaring(en) op bij de 

Belastingdienst via 0800 0543 of digitaal via 

de website van de belastingdienst. Wordt u 

geselecteerd voor een woning, dan moeten 

deze documenten toegevoegd zijn aan uw 

inschrijving.

Informatie en vragen

Wordt u geselecteerd voor een woning, 

dan krijgt u in een persoonlijk gesprek 

uitgebreide informatie over (het wonen in) 

de  Nul-op-de-Meterwoning en kunt u uw 

vragen stellen.

Maandelijkse kosten en huurprijs

De huurprijs voor de woningen bedraagt  

€ 597,30 (prijspeil 2018). De servicekosten 

zijn € 5,30 en bestaan uit:

• service abonnement

• glasservice

• ontstoppingsfonds 

De EnergiePrestatieVergoeding (EPV) 

bedraagt € 95,00.

Huurtoeslag 

Het is mogelijk huurtoeslag aan te vragen 

als uw inkomen niet te hoog is ten opzichte 

van de huur.  Op www.toeslagen.nl kunt u 

een proefberekening maken en huurtoeslag 

aanvragen. 
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www.casade.nl    info@casade.nl

Bel gratis 0800 55 222 22

         CasadeNl               CasadeNl

Hoe kunt u contact  
opnemen met Casade?

Website    www.casade.nl

24 uur per dag, 7 dagen per week bereik-

baar voor alle informatie over het huren of 

kopen van een woning.

Mijn Casade    www.casade.nl

Beheer zelf eenvoudig uw gegevens en 

bekijk uw contracten.

Mail    info@casade.nl

Telefoon    0800 55 222 22 (gratis)

Wilt u bij ons langskomen?  

Maak dan een afspraak. Zo kunnen we u 

beter en sneller helpen.  

 

Ga naar www.casade.nl om online een 

afspraak te maken of bel gratis  

0800 55 222 22. Kies zelf een tijdstip en 

locatie.

 

Woonpunten

  Dongen, Min. Goselinglaan 8

  Kaatsheuvel, Wijkpunt Pannenhoef,  

   Jacob Ruijsdaelstraat 14

  Waalwijk, Balade 1

Deze brochure is met zorg samengesteld. Ondanks deze zorgvuldige samenstelling 

kunt u aan feitelijke onvolkomenheden geen rechten ontlenen. Alle genoemde maten, 

afbeeldingen en beschikbare plattegronden zijn indicatief en circa maten. 

Betrokken partijen
Casade

Wij zijn een wooncorporatie die werkt 

aan prettig wonen voor mensen met een 

bescheiden inkomen in de gemeenten 

Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. 

Betaalbaar én fijn wonen voor onze 

doelgroep: daar doen we het voor. 

Casade investeert in duurzaamheid. We 

verbeteren energielabels via diverse 

programma’s. Onze nieuwbouw, waaronder 

dit project, voldoet aan hoge eisen.

We brengen huur- en energielasten in 

evenwicht en we informeren onze klanten 

uitgebreid over woonlasten, energiegebruik 

en installaties.

Ontwikkelaar en aannemer

De aannemer van het plan is Dura Vermeer 

uit Den Bosch. Tijdens de bouw wordt u via 

nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van 

de voortgang en verwachte opleverdatum, 

zodat u kunt plannen wanneer u de nieuwe 

huurwoning kan betrekken. 


