34 appartementen
Nul-Op-de-Meter

De Zwikker
			

Waalwijk

Aan de rand van het centrum van Waalwijk
bouwt Casade woongebouw De Zwikker.
Het gebouw heeft 34 energiezuinige NulOp-de-Meter (NOM) huurappartementen
en tien kamers in groepswoning
Herlaarhof jeugdhulpverlening.
Achter het gebouw is een parkeerterrein
en een binnentuin.

De Zwikker
Het woongebouw ligt aan de Grotestraat
in Waalwijk. Vlakbij zijn winkels, scholen,
sportvoorzieningen en gezondheids- en
buurtcentrum BaLaDe. Het centrum van
Waalwijk is binnen enkele fietsminuten en
lopend gemakkelijk te bereiken. Bushaltes
en de uitvalswegen naar Oosterhout, Breda
en Tilburg en ‘s-Hertogenbosch liggen om
de hoek.

Nul-Op-de-Meter (NOM)
Energieopwekking
De NOM appartementen 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 van de
woongebouwen liggen zonnepanelen die
de appartementen voorzien van energie.
De hoeveelheid energie die deze panelen
opwekken volstaat voor een gemiddeld
verbruik. Aan de ene kant om uw installaties
te laten werken, zoals het ventilatiesysteem
en de warmtepomp voor de verwarming
en het warm tapwater. Aan de andere kant
voor het gebruik van uw huishoudelijke
elektrische apparaten, zoals uw koelkast,
wasmachine en kookplaat.

EnergiePrestatieVergoeding (EPV)
Als u een NOM woning van ons
huurt, betaalt u ons elke maand een
‘EnergiePrestatieVergoeding’. Dit bedrag
compenseert deels de extra kosten die we
maken om een NOM woning te bouwen,
zodat deze de energie opwekt die we
beloven.
Energieverbruik
De EPV vervangt meestal het grootste
deel van de kosten die u normaal betaalt
aan de energieleverancier. U heeft wel
altijd een elektra-aansluiting bij een
energieleverancier nodig. Een maandelijks
voorschot aan de energieleverancier
blijft dus bestaan. Net als de jaarlijkse
afrekening, waar ook uw eventuele
extra verbruik op staat. Dit verbruik
hangt af van uw gezinssamenstelling,
de installaties en apparaten in uw
woning, de weersomstandigheden en uw
woongedrag. ‘Nul-Op-de-Meter’ betekent
niet automatisch ‘nul op de rekening’. Hoe
bewuster u omgaat met uw energieverbruik,
hoe minder u extra betaalt.

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.

Wet Natuurbescherming
In de gevels van de woongebouwen zitten
voorzieningen voor beschermde dieren
zoals de huismus, gierzwaluw en vleermuis.

De appartementen
De tweekamerappartementen zijn
verdeeld in drie verschillende typen. De
appartementen hebben een woonkamer
met open keuken. Ook vindt u er een
badkamer met douche en toilet. Verder
is er een inpandige berging met daarin
de technische installaties. In deze ruimte
kunt u een wasmachine en droger zonder
luchtafvoer aansluiten. De appartementen
op de begane grond hebben een terras.

Energiemonitoring
U kunt uw energieverbruik volgen via een

Entree
De entrees van de appartementen vindt
u in de galerij of op de begane grond. De
brievenbussen vindt u in de centrale entree

speciaal digitaal systeem. Hiermee houdt u

op de begane grond.
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Woonkamer
De appartementen hebben een woonkamer
met open keuken. De maat van de ruimte
ziet u op de plattegronden.
Keuken
De kleur en uitvoering van de open keuken
kiest u zelf bij HBV Keukens.
Slaapkamer
De grootte van de slaapkamer verschilt per
type appartement. Op de plattegronden ziet
u de maat van de slaapkamer.
Wanden
De wanden zijn behangklaar. Dat betekent
dat deze niet helemaal glad zijn en dus
nog niet meteen geschikt om te sausen.
Behangen kan wel meteen. We adviseren u
om vliesbehang te gebruiken.
Badkamer
De badkamer heeft een douche, een
wastafel en een toilet. De kleur en uitvoering
van de tegels kiest u zelf bij HBV. De
afmeting van de badkamer ziet u op de
plattegronden.
Fietsenberging
Op de begane grond is een algemene
fietsenberging. Er is een mogelijkheid voor
het opladen van een elektrische fiets.
Eigen parkeerplaats
Bij de woning hoort een parkeerplaats. Het
parkeerterrein ligt aan de achterkant van het
gebouw. Dit terrein is afgesloten met een
slagboom.
Gezamenlijke tuin
De Zwikker heeft een gezamenlijke
binnentuin. Dit terrein is afgesloten met een
slagboom.
Zonwering
De ramen aan de zuid- en westkant hebben
handbediende zonwering.

Aanpassingen
Meerwerk
U kunt tegen betaling meerwerkopties
kiezen. Bijvoorbeeld uitbreidingen in de
keuken. Dit regelt u rechtstreeks bij HBV
keukens.
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 standaard woning.

Installaties
Alle installaties ondersteunen de
energieneutrale woning en worden volgens
de wettelijk geldende eisen geïnstalleerd.
Warmtepomp en boiler
Een warmtepomp met boiler verwarmt het
water voor de verwarming, douche, wastafel
en keuken. De inhoud van het boilervat is
150 liter.
WTW-installatie
In de appartementen zit een energiezuinige
WTW-installatie. Dit ventilatiesysteem zorgt
ervoor dat ‘vervuilde’ binnenlucht uit het
toilet, de keuken, badkamer en berging
wordt afgezogen. In de woonkamer en
slaapkamer(s) wordt voorverwarmde

Sloten
De centrale toegangsdeur op de begane
grond heeft een elektrisch slot. Via de
videofooninstallatie in uw woning kunt u
deze deur op afstand openen.
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 onder andere
verwarmd door vloerverwarming met een
kamerthermostaat in de woonkamer.
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.
Warmteweerstand
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 het beste werkt, adviseren wij u een

gefilterde lucht via de WTW-installatie
toegevoerd.
CAI- en datapunt
In de woonkamer is een centrale antenne
inrichting (CAI) en een datapunt. Hierop
kunt u een vaste telefoon en vast internet
aansluiten. De slaapkamer heeft één loze
leiding.
Rookmelder
Er hangt een rookmelder in de hal van het
appartement. De rookmelder werkt op
stroom. Bij een eventuele stroomstoring
nemen de aanwezige batterijen de werking
over.
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Alle genoemde
maten en beschikbare
plattegronden zijn
onder voorbehoud

vloer te kiezen met een isolatiewaarde (RC
waarde) van maximaal 0,09 m2 K/W, maar
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.
Bevestiging vloerafwerking
Omdat de verwarmingsleidingen ín de
vloer lopen, mag u hier niet in boren,
spijkeren en/of schroeven. Dit voorkomt
lekkage. Ook mag u vloeren niet vastlijmen.
Wanneer u bijvoorbeeld een laminaat-,
pvc- of tegelvloer vastlijmt, 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 1,5 centimeter vrij
onder de deuren!

Let op
Op de dekvloer aangebrachte harde
vloerafwerking, zoals laminaat, mag de
wanden niet raken om geluidsoverlast te
voorkomen. De vloerafwerking moet 10mm
worden vrijgehouden van de wanden. Ook
tussen de vloerafwerking en de plinten moet
ruimte worden vrijgehouden.

Reageren
Inschrijving controleren
Om in aanmerking te komen voor een
van deze appartementen moet u zijn
ingeschreven bij Woning in Zicht. Hier vindt
u namelijk onze huurwoningen. Zorg ervoor
dat uw contact- en inkomensgegevens
juist geregistreerd staan én voeg de
verplichte inkomensverklaring(en) van de
Belastingdienst toe aan uw inschrijving. Log
in bij Woning in Zicht. Controleer vervolgens
uw gegevens en voeg bij ‘Mijn documenten’
uw inkomensverklaring(en) toe.
Let op!
U kunt alléén reageren als u de meest
recente inkomensverklaring (IBRI) van u
én uw eventuele meeverhuizende partner
heeft toegevoegd aan uw inschrijving.
De inkomensverklaring van 2019 kunt
u aanvragen bij de Belastingdienst
via telefoonnummer 0800 0543 of
digitaal opvragen via de website van de
Belastingdienst. Als u wordt geselecteerd
voor een woning moeten deze documenten
toegevoegd zijn aan uw inschrijving.
Informatie en vragen
Na de selectie krijgt u uitgebreide informatie
over Nul-Op- de-Meter en kunt u uw vragen
stellen.
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Maandelijkse kosten
Huurprijs
De huurprijs van een appartement in De
Zwikker is € 548,86 per maand. Voor de
bijbehorende parkeerplaats betaalt u € 15,86
per maand.
Deze prijzen zijn volgens prijspeil 2021 en
kunnen dus anders zijn als uw huurcontract
in 2022 ingaat.
Huurtoeslag
Wilt u weten of u recht heeft op
huurtoeslag? Berekenen en aanvragen doet
u via de website van de Belastingdienst.
EnergiePrestatieVergoeding
De EPV die u per maand betaalt is als volgt:
Type C
€ 70,48
Type D
€ 69,14
Type E
€ 69,43
Deze prijzen zijn volgens prijspeil 2020. De
EPV kan dus anders zijn als uw huurcontract
ingaat.
Servicekosten
De servicekosten zijn € 60,30 waarvan
€ 24,00 meetelt voor huurtoeslag. Deze
kosten bestaan uit de volgende onderdelen:
•
Elektra*
€ 20,00
•
Schoonmaak*
€ 15,00
•
Tuinonderhoud*
€ 20,00
•
Serviceabonnement
€ 3,50
•
Glasfonds
€ 1,20
•
Rioolfonds
€ 0,60
*Dit is een schatting, de werkelijke
verbruikskosten berekenen we achteraf.

Bijlage
Plattegronden van de woningen

De Zwikker Waalwijk

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
BanBouw B.V.
Collseweg 23
5674 TR Nuenen
Telefoon: 040-283 19 05
Mail: info@banbouw.nl
Website: www.banbouw.nl
HBV Keukens
Frankrijkstraat 2
5171 PR Kaatsheuvel
Telefoon: 0416 37 49 14
Casade
Fijn en betaalbaar wonen voor mensen met
een bescheiden inkomen in de gemeenten
Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Dat
is waar wij voor zorgen. We sluiten onze
11.500 huizen aan op de woonbehoeftes
van onze huurders én op een duurzame toe-

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.
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.

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

komst. Ook werken we in onze buurten aan
een prettige leefomgeving. Alles zodat onze
huurders zeggen: zo wil ik wonen!

Deze brochure is uiterst zorgvuldig samengesteld.
Voor eventuele afwijkingen met betrekking tot de werkelijke situatie aanvaarden wij echter
geen aansprakelijkheid.
februari 2021

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