					
		

47 Nul-Op-de-Meter
woningen

Brabantpark
Brabantpark
Dunantstraat
Kapucijnenstraat

In de wijk West I in Dongen bouwt
Casade 47 nieuwe en energiezuinige
Nul-Op-de-Meter (NOM)woningen
in het Brabantpark (Brabantpark,
Kapucijnenstraat, Dunantstraat). De
woningen zijn met voorrang bestemd
voor senioren.

Brabantpark
Vlakbij winkels, een basisschool en sportvoorzieningen ligt het Brabantpark in de wijk
West 1 in Dongen. Het centrum van Dongen
is binnen enkele fietsminuten te bereiken.
Bushaltes en de uitvalswegen naar Oosterhout, Breda en Tilburg liggen om de hoek.
Naast het Brabantpark vindt u Europlus,
de ontmoetingsruimte voor wijkbewoners
van West 1. Naast verschillende activiteiten
wordt hier regelmatig een eetpunt georganiseerd. Hier kunnen bekenden en
onbekenden samen eten. Iedere keer wordt,
tegen kleine betaling, een warme, gezonde
maaltijd geserveerd.

Nul-Op-de-Meter (NOM)
Energieopwekking
De NOM woningen 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 het dak liggen
zonnepanelen die de woning voorzien van
energie. De hoeveelheid energie die deze
panelen opwekken volstaat voor een gemiddeld verbruik. Voldoende om uw installaties
te laten werken, zoals het ventilatiesysteem,
de verwarming en de boiler.

Maar ook voor het gebruik van uw huishoudelijke elektrische apparaten, zoals een
koelkast, wasmachine en kookplaat.
EnergiePrestatieVergoeding (EPV)
Voor de woning betaalt u ons, naast de huur,
elke maand een energieprestatievergoeding (EPV). Dit bedrag komt in plaats van de
maandelijkse rekening aan de energiemaatschappij. De EPV compenseert de extra investering die nodig is voor de zonnepanelen
en het extra isolatiepakket. Op www.casade.
nl/brabantpark kunt u een filmpje bekijken
waarin de EPV duidelijk wordt uitgelegd. op
een later moment ontvangt u ook van ons
meer uitleg.
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, neemt u extra energie af 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, kijken we graag samen met u
hoe de installaties werken, wat uw woongedrag doet met uw verbruik en waar we u
bij kunnen adviseren en ondersteunen.

De woningen
Er zijn twee typen woningen: woningen met
alle voorzieningen op de begane grond en
woningen met een zolder. Aan de voorzijde
van de woningen staan de losstaande
bergingen. Op een paar plekken zijn de
bergingen aan het einde van het woningblok
geplaatst.
Vanuit de entree van de woning heeft u
toegang tot een inpandige bergruimte
waar u een wasmachine en condensdroger
(zonder luchtafvoer) kan aansluiten. Ook
kunt u vanuit de entree de badkamer met
toilet en de woonkamer bereiken. In alle
woningen staan de woonkamer, keuken en
eetkamer in open verbinding met elkaar.
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De slaapkamer is bereikbaar vanuit de
eetkamer, en via de entree door een
doorgaande route door de badkamer.
Vanuit de eetkamer heeft u ook toegang
tot uw privéterras aan de achterzijde van de
woning.
Woonkamer
De gezamenlijke oppervlakte van de
woonkamer en de keuken is circa 34 m².
Vanuit de eetkamer kunt u via een deur naar
het terras. Het terras is circa 14 m2 groot
en heeft een schuttingdeel om privacy
te geven. Rondom het terras komt een
gaashekwerk van ca. 1 meter hoog. Het
terras krijgt tegels over een diepte van circa
2,4 meter.
Keuken en eetkamer
De keuken en eetkamer staan in open
verbinding met de woonkamer. De kleur van
de keuken kiest u zelf in overleg met HBV.
In de woning is geen gas aanwezig; koken
kunt u door middel van een elektrische
kookplaat, een inductiekookplaat of een
keramische kookplaat. U kunt, tegen
betaling, extra keukenopties toevoegen.
Dit regelt u rechtstreeks met HBV. Voor
een voorbeeld van de standaardkeuken
verwijzen we naar de bijlage.
Slaapkamer
De slaapkamer is circa 13m² en heeft
een groot raamkozijn wat uitkijkt op het
terras. Vanuit de slaapkamer komt u in de
badkamer via een schuifdeur.
Badkamer
De badkamer is ongeveer 6 m² en heeft een
douchevoorziening, staand toilet en een
wastafel met spiegel en lichtpunt.
Zolder (daar waar van toepassing)
De woningen met trap hebben op de
eerste verdieping een zolderruimte. In
deze zolderruimte vindt u de technische
installaties (de warmtepomp, wtw-ventilatie
en verdeler voor de vloerverwarming). De
zolder is voorzien van een dakraam.
De installaties van de woningen zonder een
zolder, zijn verwerkt in een technische kast
naast de ingang van de woning.

Berging
Elke woning heeft een berging van ongeveer
5 m2 vlak bij de ingang. In deze berging kunt
u fietsen of uw scootmobiel stallen.
De berging is voorzien van een dubbel
stopcontact en een lichtpunt.
Parkeren
De openbare parkeerplaatsen liggen parallel
aan de woonstraten. Daarnaast worden
extra parkeerplaatsen aangebracht in de
Kapucijnenstraat.

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV)
Wilt u zelf iets veranderen aan uw woning?
Vraag dit dan altijd bij ons aan! Door het
isolatiepakket van een NOM woning gelden
hiervoor namelijk andere regels dan voor
een ‘normale’ woning. Op onze website
vindt u een aanvraagformulier voor Zelf
Aangebrachte Voorzieningen.

Installaties
Alle installaties ondersteunen de
energieneutrale woningen en worden
volgens de wettelijk geldende normen
geïnstalleerd.
Warmtepomp en boiler
Uw woning is voorzien van een
warmtepomp met een bodembron (een
gesloten bronsysteem). Deze bestaat uit
een binnendeel en een buitendeel. Het
buitendeel bestaat uit een bron in de
bodem die warmte uit de bodem haalt. Het
binnendeel gebruikt deze warmte voor de
verwarming en voor het warm tapwater.
Om voldoende comfort te leveren is de
warmtepomp voorzien van een buffervat
met een netto inhoud van ongeveer 178
liter.
WTW-installatie
In de woningen wordt een energiezuinige
WTW-installatiegeplaatst. Dit ventilatiesysteem zorgt ervoor dat ‘vervuilde’
binnenlucht in het toilet, de slaapkamer(s),
keuken/woonkamer, badkamer en
technische ruimte wordt afgezogen.

In de (hoofd) slaapkamer en de hal wordt
voorverwarmde gefilterde lucht via de
WTW-installatie toegevoerd.
Zonnestroominstallaties
Op het dak van de woningen worden
zonnepanelen geplaatst die uw woning
voorzien van energie. Er worden voldoende
zonnepanelen geplaatst voor een
gemiddeld verbruik.
Telefoonaansluiting en centrale antenne
De telefoonaansluiting en de centrale
antenne inrichting (CAI) zijn gemonteerd in
de woonkamer. De slaapkamer heeft één
bedrade, onafgemonteerde leiding (volgens
tekening).
Rookmelder
In elke woning hangen op de begane grond
twee rookmelders. De woningen met een
verdieping hebben een extra rookmelder op
de verdieping. Deze zijn allen aangesloten
op het lichtnet en zijn onderling gekoppeld.
Hierdoor geven alle rookmelders een signaal
af zodra één van de rookmelders rook
opmerkt. Bij een eventuele stroomstoring
nemen de aanwezige batterijen de werking
over.

Alle genoemde
maten en beschikbare
plattegronden zijn
onder voorbehoud

Sloten
De woning is aan de voor- en achterzijde
met dezelfde sleutel te bedienen. Ook de
berging wordt gelijksluitend uitgevoerd.
De entreedeur en berging zijn uitgevoerd
met een zogenaamd seniorenslot.
Politie Keurmerk Veilig Wonen
Alle ramen, deuren, sloten, verlichting
en melders in de woning worden
uitgevoerd volgens de richtlijnen van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).

Vloer
Vloerverwarming
Uw woning wordt verwarmd door
middel van vloerverwarming in alle
ruimtes. Ook in de badkamer. Uw
woning wordt op temperatuur gehouden
door de weersafhankelijke regeling
van de warmtepomp. Afhankelijk
van de buitentemperatuur, berekent
de warmtepomp de benodigde
watertemperatuur van de vloerverwarming.
De temperatuur in uw woning is op een
eenvoudige manier te verhogen of te
verlagen door bediening van de ruimtebedieneenheid (RBE) in de woonkamer.
De aanpassing van de temperatuur geldt
voor alle verblijfsruimten in de woning.
Warmteweerstand
Het is belangrijk dat de vloerafwerking die
u aanbrengt niet te veel isoleert. Hierdoor
wordt er te weinig warmte afgegeven. 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. 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 (verschillende soorten)
tapijt. Een kurkvloer is niet mogelijk, omdat
deze te veel isoleert.
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 laminaat-, pvc- 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.
Belangrijk
Houd de ruimte onder uw binnendeuren
vrij. Om het ventilatiesysteem in uw woning
goed te laten werken mag u de ruimte
onder de binnendeuren niet dichtmaken.
Houd altijd minimaal 2 centimeter vrij onder
de deuren!

Afwerking woningen
Bij oplevering is de woning als volgt
afgewerkt:
Entree
Vloer: cementdekvloer
Wanden: behangklaar*
Plafond: spuitwerk
Woonkamer, eetkamer en keuken
Vloer: cementdekvloer
Wanden: behangklaar*
Plafond: spuitwerk
Slaapkamer
Vloer: cementdekvloer
Wanden: behangklaar *
Plafond: spuitwerk
Badkamer
Vloer: tegelwerk
Wanden: tegelwerk tot plafond
Plafond: spuitwerk
(Trap)kast
Vloer: cementdekvloer
Wanden: behangklaar*
Plafond: onafgewerkt
Techniekruimte begane grond (indien van
toepassing)
Vloer: cementdekvloer
Wanden: behangklaar*
Plafond: onafgewerkt
Zolder (indien van toepassing)
Vloer: cementdekvloer (behalve achter
knieschot)
Wanden: behangklaar*
Plafond: bruine beplating

* onder behangklaar wordt verstaan dat de
wanden geschikt zijn om vliesbehang op
aan te brengen.
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Acceptatie/weigering
U bent nu kandidaat huurder, de woning is
u aangeboden. U heeft tot uiterlijk 6 april
bedenktijd om de woning te accepteren of
te weigeren. Mail het getekende acceptatie-/
weigeringsformulier vóór maandag 6 april
naar aanbod@casade.nl t.a.v. Kitty de Negro
of lever het in via de brievenbus van Casade
in Min. Goselinglaan 8 in Dongen.
Het is niet mogelijk te wisselen van woning.
Als u na acceptatie besluit om toch af te zien
van de woning moet u dit schriftelijk aan
ons melden. U betaalt dan een boete van
1 maand huur + de gemaakte kosten van
eventueel meerwerk (bij HBV).
Wanneer u de woning accepteert bent u niet
langer ingeschreven als woningzoekende
bij Woning in ZIcht. U kunt uzelf opnieuw
inschrijven nadat u de sleutel van uw
woning heeft ontvangen.
Bouw in twee fasen
De woningen worden in twee fasen
gebouwd:
Fase 1: 30 woningen (2020)
Fase 2: 17 woningen (2021) Deze worden op
een later moment te huur aangeboden.
Wij wijzen u er op dat het bezoeken van de
bouwplaats om veiligheidsredenen niet is
toegestaan.

Oplevering
Wij verwachten dat de woningen omstreeks
september/oktober 2020 worden
opgeleverd. U ontvangt vier weken voor de
sleuteluitreiking bericht van ons.

Maandelijkse kosten
Huurprijs
De huurprijs van een woning met een zolder bedraagt € 619,01 en van een woning
zonder zolder € 536,52 (prijspeil 2020). De
servicekosten bedragen voor beide woningtypen € 5,30. Elk jaar wordt de huurprijs in
juli aangepast.
Huurtoeslag
Wilt u weten of u recht heeft op huurtoeslag? Berekenen en aanvragen doet u via
de website van de Belastingdienst.
Andere bijkomende kosten
Energie Prestatie Vergoeding (EPV):
€ 136,30 per woning met een zolder en
€ 95,70 per woning zonder zolder
(prijspeil 2019, wijzigt per 1 juli 2020).
Bijlage
Plattegronden van de woningen
Situatietekening
Gevelbeelden
Informatie keuken

Bewoners uit het
Brabantpark die een
terugkeergarantie
hebben, krijgen
voorrang bij de
toewijzing als zij
voldoen aan de
toewijzingscriteria.
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Waar en wanneer
kunt u ons bereiken?
Website www.casade.nl
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor alle informatie over het huren of
kopen van een woning via Casade.
Mijn Casade www.casade.nl
Hier beheert u zelf eenvoudig uw gegevens
en kunt u uw contracten inzien.

Betrokken partijen
Heijmans Woningbouw B.V.
Graafsebaan 65
5248 JT Rosmalen
Telefoon: 073 543 5111
Mail: brabantparkdongen@heijmans.nl
www.heijmans.nl
HBV
Frankrijkstraat 2
5171 PR Kaatsheuvel
Telefoon: (0416) 37 49 14
Casade
Vragen over toewijzing woningen
Kitty de Negro (woonadviseur)
0800 - 55 22 222
Overige vragen
Desiree de Jong (consulent)
Telefoon: 0416 72 51 03 of
E-mail: d.d.jong@casade.nl

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 instellingen 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.

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)
Wilt u langskomen?
Maak dan een afspraak. Bel ons of maak
direct een afspraak via www.casade.nl

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.

Deze brochure is uiterst zorgvuldig samengesteld.
Voor eventuele afwijkingen met betrekking tot de werkelijke situatie aanvaarden wij echter
geen aansprakelijkheid.

maart 2020
www.casade.nl
info@casade.nl
Bel gratis 0800 55 222 22
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