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Gezellig wonen in het 
centrum van Kaatsheuvel!

Wil je voor het eerst een eigen huis gaan 

huren? En ben je niet ouder dan 28 jaar? 

Dan is een appartement in Zuidwand 

misschien wel iets voor jou!

Appartementen Zuidwand
In het Bruisend Dorpshart van Kaatsheuvel 

bouwen we 13 huurappartementen 

voor jonge starters. De compacte twee- 

en driekamerappartementen aan het 

Anton Pieckplein voldoen aan hoge 

duurzaamheidseisen. Zo zijn de gevels 

erg goed geïsoleerd en hebben de 

ramen extra isolerend glas. Ook heeft elk 

appartement mechanische ventilatie en 

twee zonnepanelen.

Daarnaast voldoen alle ramen, deuren, 

sloten, verlichting en rookmelders van deze 

appartementen aan de richtlijnen van het 

Politiekeurmerk Veilig Wonen.

De appartementen zijn eind 2018 klaar. 

Wanneer dit precies is hangt onder andere af 

van de weersomstandigheden.

Aangrenzend pand

De nieuwe appartementen grenzen aan het 

bestaande woongebouw Anton Pieckplein 

132 t/m 142 met 11 appartementen. In dat 

gebouw hebben mensen van 55 jaar en 

ouder voorrang. De nieuwe appartementen 

vormen samen met de 11 bestaande 

appartementen het gebouw Zuidwand.

Over het gebouw
Het gebouw voldoet aan de huidige regels 

voor nieuwbouw en we installeren alle 

installaties volgens de wettelijk geldende 

normen.

Ingang

Zuidwand heeft één hoofdingang met lift en 

trapportaal. Deze ingang ligt in het bestaan-

de gebouw en is de gezamenlijke ingang 

voor het bestaande én nieuwe gebouw. De 

bewoners van de nieuwe appartementen op 

de eerste en tweede verdieping hebben ook 

nog een extra ingang met een trapportaal.

Brievenbussen

De brievenbussen van de appartementen op 

de verdiepingen vind je in hal van de hoofd-

ingang. De appartementen op de begane 

grond hebben een eigen brievenbus in de 

voordeur van hun appartement.

Sloten

De deur van je appartement en berging 

open je met dezelfde sleutel. Casade heeft 

geen reservesleutels van je appartement. 

Ook krijg je een aparte sleutel van de hoofd-

ingang en algemene toegangsdeuren.

Video intercom

De tien appartementen op de eerste en 

tweede verdieping hebben een video

intercom. Hiermee zie je wie er aanbelt en 

open je de deur van de hoofdingang. De 

appartementen op de begane grond hebben 

een eigen deurbel en geen video intercom.

Zonwering

Waar nodig zitten op de ramen van de 

tweede verdieping aan de zuid-, oost- en 

westkant zonnescreens. De screens bedien 

je elektrisch.

Parkeren

Zuidwand heeft geen eigen parkeerplaatsen. 

Rondom en vlakbij het gebouw is openbare

parkeerruimte.

Over de appartementen
Alle appartementen hebben een woonkamer 

met open keuken, 1 of 2 slaapkamers, een 

technische ruimte en een berging op de 

begane grond. De indeling en de kenmerken 

van de appartementen zijn verschillend. De 

plattegronden vind je in de bijlage. 

Oppervlaktes en kenmerken

Op de volgende pagina zie je per 

appartement:

• de kenmerken

• het type

• de oppervlaktes

• de ligging
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Alle genoemde 
maten en beschikbare 
plattegronden zijn 
indicatief en bij 
benadering 

2

Begane grond 1e verdieping 2e verdieping

Type A
Netto huurprijs: 

€ 597,30 per maand  

Woonkamer/keuken: 

ca. 21m2

Slaapkamer: ca. 12m2

Badkamer: ca. 3,5m2

Anton Pieckplein 121: 
• Ingang aan openbare ruimte
• 1 slaapkamer
• Apart toilet
• Aansluiting wasmachine 

en condensdroger in de 
technische ruimte

Anton Pieckplein 126: 
• Ingang via hoofdingang; 

voordeur aan galerij
• 1 slaapkamer
• Apart toilet
• Aansluiting wasmachine 

en condensdroger in de 
technische ruimte

Anton Pieckplein 131: 
• Ingang via hoofdingang; 

voordeur aan galerij
• 1 slaapkamer
• Apart toilet
• Frans balkon
• Aansluiting wasmachine 

en condensdroger in de 
technische ruimte

Type B
Netto huurprijs: 

€ 597,30 per maand 

Woonkamer/keuken:

ca. 23,5m²

Slaapkamer: ca. 11m2

Badkamer: ca. 3m²

Anton Pieckplein 120: 
• Ingang aan openbare ruimte
• 1 slaapkamer
• Apart toilet
• Aansluiting wasmachine 

en condensdroger in de 
badkamer

Anton Pieckplein 125: 
• Ingang via hoofdingang; 

voordeur aan galerij
• 1 slaapkamer
• Apart toilet
• Frans balkon
• Aansluiting wasmachine 

en condensdroger in de 
badkamer

Anton Pieckplein 130: 
• Ingang via hoofdingang; 

voordeur aan galerij
• 1 slaapkamer
• Apart toilet
• Frans balkon
• Aansluiting wasmachine 

en condensdroger in de 
badkamer

Type C
Netto huurprijs: 

€ 640,14 per maand 

Woonkamer/keuken:

ca. 25m²

Slaapkamer 1: ca. 13m²

Slaapkamer 2: ca. 7m²

Badkamer: ca. 5m²

Anton Pieckplein 119:
• Ingang aan openbare ruimte
• 2 slaapkamers
• Apart toilet
• Buitenterras
• Aansluiting wasmachine 

en condensdroger in de 
badkamer

Anton Pieckplein 124: 
• Ingang via hoofdingang; 

voordeur aan galerij
• 2 slaapkamers
• Apart toilet
• Balkon
• Aansluiting wasmachine 

en condensdroger in de 
badkamer

Anton Pieckplein 129: 
• Ingang via hoofdingang; 

voordeur aan galerij
• 2 slaapkamers
• Apart toilet
• Balkon
• Aansluiting wasmachine 

en condensdroger in de 
badkamer

Type D
Netto huurprijs: 

€ 597,30 per maand 

Woonkamer/keuken:

ca. 25m2

Slaapkamer: ca. 11,5m2

Badkamer: ca. 3,5m²

Anton Pieckplein 122:
• Ingang via hoofdingang; 

voordeur aan galerij
• 1 slaapkamer
• Toilet in de badkamer
• Frans balkon
• Aansluiting wasmachine 

en condensdroger in de 
technische ruimte

Anton Pieckplein 127: 
• Ingang via hoofdingang; 

voordeur aan galerij
• 1 slaapkamer
• Toilet in de badkamer
• Frans balkon
• Aansluiting wasmachine 

en condensdroger in de 
technische ruimte

Anton Pieckplein 123: 
• Ingang via hoofdingang; 

voordeur aan galerij
• 1 slaapkamer
• Toilet in de badkamer
• Frans balkon
• Aansluiting wasmachine 

en condensdroger in de 
technische ruimte

Anton Pieckplein 128: 
• Ingang via hoofdingang; 

voordeur aan galerij
• 1 slaapkamer
• Toilet in de badkamer
• Frans balkon
• Aansluiting wasmachine 

en condensdroger in de 
technische ruimte

Zuidwand Kaatsheuvel
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Buitenruimte

Niet elk appartement heeft een eigen balkon 

of terras. Als je toch graag buiten wilt zitten, 

mag je dit doen op de brede galerij of stoep. 

Je moet wel altijd de doorgang vrij houden.

Frans balkon

Sommige appartementen hebben in de 

buitengevel van hun woonkamer een frans 

balkon. Deze schuifdeur met een hekje 

ervoor geeft een buitengevoel. 

Rookmelder

In de hal van je appartement hangt een 

rookmelder. Deze is aangesloten op 

een vaste voeding. Bij een eventuele 

stroomstoring nemen batterijen de werking 

over.

Aansluitingen televisie, internet en telefoon

In de woonkamer en hoofdslaapkamer 

vind je een CAI-aansluiting. Ziggo 

brengt standaard een tv-aansluiting in je 

appartement, waarmee je direct signaal 

krijgt als je je bij Ziggo aanmeldt. Als je een

andere provider kiest moet je de tv-

aansluiting zelf regelen. 

Via Ziggo of een andere provider kun je

ook een internetabonnement afsluiten.

In je appartement is geen vaste 

telefoonaansluiting. Als je dit wilt, moet je 

dit ook zelf regelen.

Afval

Jouw afval kun je kwijt in de ondergrondse 

afvalcontainer vlakbij het complex. Tegelijk 

met de sleutels van je appartement krijg 

je een milieupas. Hiermee kun je de 

afvalcontainer openen.

De gemeente Loon op Zand verzorgt de 

afvalverwerking. Op de website van de 

gemeente vind je meer informatie over afval.

Materiaal- en kleurkeuzes

Voor de afwerking van jouw badkamer, 

keuken en toilet heb je een aantal standaard 

keuzes. 

Deze keuzes maak je via HBV Keukens:

• Toilet, badkamer en keuken: kleur en 

type wand- en vloertegels. 

De badkamer wordt tot aan het plafond 

betegeld, het toilet tot 1.40 meter 

hoogte.

• Keuken: de kleur van de deurtjes en 

verschillende keukenbladen

Voor deze keuzes betaal je niets extra.

Meerwerk

Je kunt bij HBV Keukens ook kiezen 

voor meerwerk tegen betaling, zoals een 

langer keukenblad of inbouwapparatuur. 

Meerwerkkeuzes gelden alleen voor de 

keuken.

Berging 

Elk appartement heeft een berging op de 

begane grond.

Installaties 
Alle installaties worden volgens de wettelijk 

geldende normen geïnstalleerd. 

Technische ruimte

In de technische ruimte van je appartement 

vind je de volgende voorzieningen:

• mechanische ventilatie unit

• centrale verwarmingsketel

• verdeler van de vloerverwarming

Mechanische ventilatie

In jouw appartement zit mechanische 

ventilatie met een warmte-terugwinsysteem. 

Dit ventilatiesysteem voert vervuilde 

binnenlucht uit de keuken, toilet, badkamer 

en technische ruimte af. Via ventielen in de 

plafonds van de woonkamer en slaapkamer 

komt schone lucht naar binnen.

Vloerverwarming

Je appartement wordt via vloerverwarming 

verwarmd en heeft een kamerthermostaat 

in de woonkamer. Omdat er verwarmings-

leidingen ín de vloer zitten, mag je:

• niet spijkeren en/of schroeven in de 

vloer. Hiermee voorkom je lekkage.

• vloerafwerking niet verlijmen. Je kunt 

deze namelijk niet verwijderen zonder 

de onderliggende cementdekvloer te 

beschadigen.

• geen gietvloer aanbrengen. Ook 

hiermee beschadig je bij het 

verwijderen de onderliggende 

cementdekvloer.

Belangrijk: Laat je goed adviseren door je 

vloerenleverancier. Als je twijfelt kun je altijd 

contact met ons opnemen.
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Reageren, huurprijzen en 
toewijzingscriteria

Reageren

Vanaf vrijdag 30 maart 2018 bieden we de 

appartementen van Zuidwand aan op 

Woning in Zicht. Je kunt dan tot en met 

zondag 8 april 2018 reageren.

Inkomensverklaring

Zorg ervoor dat jouw contact- en

inkomensgegevens juist geregistreerd staan 

bij Woning in Zicht én voeg de verplichte 

inkomensverklaring(en) van de Belasting-

dienst toe aan je inschrijving.

Let op!

Voor de toewijzing van onze woningen 

hebben wij de meest recente inkomens-

verklaring van jou én je eventuele

meeverhuizende partner nodig. Deze

verklaring vraag je aan bij de Belastingdienst 

via telefoonnummer 0800 0543 of digitaal 

via de website van de Belastingdienst. Als

we je selecteren voor een woning moeten 

deze documenten bij je inschrijving op

Woning in Zicht staan. Log in op de website 

van Woning in Zicht en volg de stappen bij 

‘Mijn Documenten’.

Is jouw inkomen volgens de inkomensver-

klaring ‘0’ of ‘onbekend’ óf wijkt dit sterk af 

van je huidige inkomen? Dan hebben wij 

aanvullende inkomensgegevens nodig, zoals 

je meest recente loonstrook. Die kun je ook 

toevoegen aan je inschrijving.

Huurprijzen

De huurprijs van de appartementen type A, B 

en D is € 597,30 per maand. De huurprijs van 

de appartementen type C is € 640,14 per 

maand. Deze prijzen zijn volgens prijspeil 

2018 en exclusief servicekosten.

Servicekosten

De maandelijkse servicekosten bestaan uit 

een vast deel en een verrekenbaar deel. 

Voor het verrekenbaar deel betaal je een 

voorschot. Elk jaar ontvang je voor 1 juli de 

rekening van de daadwerkelijke kosten in 

het voorgaande jaar. We trekken het door 

jou betaalde voorschot af van de

gemaakte kosten. Het bedrag dat dan 

overblijft betaal je bij óf ontvang je van ons 

terug.

Vaste kosten:

Glasverzekering € 1,20

Rioolontstopping € 0,60

Serviceabonnement € 3,50

Totaal vaste kosten € 5,30

Verrekenbare kosten:

Schoonmaak algemene ruimten € 17,38

Elektriciteit algemene ruimten* € 25,60

Onderhoud groenstrook voor-

gevel 

€ 5,61

Totaal verrekenbare kosten € 48,59

* Voorlopig gaan we uit van het bedrag dat 

de bewoners van het aangrenzende pand nu 

betalen. We verwachten dat het daadwerke-

lijke bedrag uiteindelijk lager is.

Toewijzingscriteria

Deze appartementen zijn bestemd voor 

starters op de huurmarkt in de leeftijd van

18 tot en met 28 jaar. Voor toewijzing

gelden de regels van het passend toewijzen. 

Zo moet je inkomen passen bij de huurprijs. 

Kijk in de huurinkomenstabel op de website 

van Woning in Zicht of je voor deze

appartementen in aanmerking komt.

Aanvragen historisch uittreksel gemeente

We willen graag vaststellen dat jij inder-

daad een starter bent. Dit doen we via een 

historisch uittreksel van de gemeente. Op 

dit uittreksel staan alle adressen waar jij ooit 

hebt gewoond.

Dit document vraag je aan bij de gemeente 

van jouw huidige woonplaats. Op het 

moment dat we je selecteren voor een van 

deze appartementen, moet je dit document 

hebben.

Sta je samen met je partner ingeschreven? 

Dan hebben we de uittreksels van jullie 

beiden nodig.

Huurtoeslag

Ben je 23 jaar of ouder en is je inkomen niet 

te hoog ten opzichte van de huur? Dan kun 

je huurtoeslag aanvragen. Een proef-

berekening maken en toeslag aanvragen 

doe je bij de belastingdienst.

Bijlage
Plattegronden
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Controleer je 
inschrijving en zorg 
ervoor dat je contact- 
en inkomensgegevens 
actueel zijn  

Zuidwand Kaatsheuvel

http://www.woninginzicht.nl
http://www.woninginzicht.nl
https://www.woninginzicht.nl/informatie-en-contact/vraag-en-antwoord/#/node/557
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-proefberekening-toeslagen


www.casade.nl    info@casade.nl

Bel gratis 0800 55 222 22

         CasadeNl               CasadeNl
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We hebben deze brochure met zorg samengesteld. 
Ondanks deze zorgvuldige samenstelling kun je aan feitelijke onvolkomenheden 
geen rechten ontlenen.

maart 2018

Waar en wanneer 
kun je ons bereiken?

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 via Casade.

Mijn Casade    www.casade.nl

Hier beheer je zelf eenvoudig je gegevens 

en kun je jouw contracten inzien.

Mail    info@casade.nl

Telefoon    0800 55 222 22 (gratis)

Woonpunten

  Dongen: Minister Goselinglaan 8

  Kaatsheuvel: Jacob Ruysdaelstraat 14 

   (wijkpunt Pannenhoef)

  Waalwijk: Balade 1 (wijkpunt BaLaDe)

Wil je langskomen? 

Maak dan een afspraak. Bel ons of maak 

direct een afspraak via www.casade.nl

Betrokken partijen

Van de Ven Bouw en Ontwikkeling BV

Haya van Somerenstraat 4-01

5032 MK Tilburg

013 542 20 63

secretariaat@vandevenbv.nl

Lavertuur planontwikkeling

Maidstone 24

5026 SK Tilburg

013 53 23 740

info@lavertuur.nl

HBV Keukens

Frankrijkstraat 2

5171 Kaatsheuvel

0416 374 914

 

Casade

Casade is een maatschappelijk betrokken 

corporatie; voor ons is wonen meer dan het 

leveren van huur- en koopwoningen. 

We betrekken ook zorg en welzijn en zoeken 

altijd de samenwerking op met bewoners, 

lokale overheid, maatschappelijke instellin-

gen en het bedrijfsleven. 

 

Onder het motto ‘Thuis in de wijk’ investeren 

we actief in de leefbaarheid in wijken in ons 

werkgebied; de gemeenten Dongen, Loon 

op Zand en Waalwijk.

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 bewoners uitgebreid 

over woonlasten, energiegebruik en 

installaties.
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https://twitter.com/
https://www.facebook.com/casadeNL?ref=hl
http://www.casade.nl
http://www.casade.nl
mailto:info%40casade.nl?subject=
http://www.casade.nl
mailto:secretariaat%40vandevenbv.nl?subject=
mailto:info%40lavertuur.nl?subject=

