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NIEUWWONEN 
IN UW WONING

GEEN kOU EN tOcht mEEr
In de winter heeft u het lekker warm en in de zomer niet te warm. Wij plaatsen kant-en-

klare gevels tegen de bestaande gevels. Over het bestaande dak komt een nieuw dak

(de dakpannen worden verwijderd). De ramen krijgen isolerend glas. Uw huis krijgt zo 

een warme jas.

mINDEr INStALLAtIES IN DE WONING
De installaties van uw woning worden voor een groot deel in de gevel opgenomen.  

Deze installaties regelen voor u de ventilatie, verwarming en warmwatervoorziening.

GEEN vOchtIGE WONING
Uw woning krijgt een goed ventilatiesysteem waardoor vocht en schimmelvorming 

wordt voorkomen.

UW ENErGIE DUUrzAAm OpGEWEkt
Goed voor het milieu en onze toekomstige generatie. We plaatsen aan beide kanten van 

het dak zonnepanelen. Deze zonnepanelen op uw dak leveren genoeg energie voor een 

gemiddeld gezin.

EEN vEILIGE WONING
Uw woning krijgt veilig hang- en sluitwerk en buitenverlichting.

WONINGvErGrOtING
Optioneel is er een woningvergroting in de vorm van een uitbouw, deze uitbouw wordt 

achter de woonkamer en keuken geplaatst. U kunt dan geheel op de begane grond leven 

en hoeft geen trappen meer op. Daarmee is de woning levensloopbestendig. Hiermee 

bedoelen wij dat u in uw woning kunt blijven wonen als uw levensomstandigheden 

veranderen, bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of een handicap.  Voor de woning-

vergroting gaan huur + energie met € 100,- omhoog.

Download de Layar app, scan 
deze pagina en bekijk hoe wij 
uw woning renoveren.

NIEUWWONEN bIEdt U EEN UNIEkE kaNs. WONINGcOrpOratIEs EN bOUWErs WErkEN 

samEN Om hUUrWONINGEN hEEl ENErGIEzUINIG EN cOmfOrtabEl tE makEN. dat dOEN 

WIj Op EEN slImmE maNIEr. zO makEN dE bOUW bEdrIjvEN dE vErschIllENdE  

ONdErdElEN vOOraf IN dE fabrIEk, zOdat zE GEmakkElIjk bIj U thUIs GEplaatst  

Of GEïNstallEErd kUNNEN WOrdEN.
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mEt DE kNIpkAArt hEEft U DE vOLGENDE mOGELIjkhEDEN:
• aanschaf kleine materialen, zoals schroefjes, pluggen

• aanschaf verf, kwasten en schoonmaakartikelen

• het lenen van gereedschap

• tips en handige handjes van onze ervaren klusmannen

• een lekker kopje koffie en een gezellig praatje

U krIjGt  
hEt BASISpAkkEt 
Naast dE vElE cOmfOrtvOOrdElEN dIE dE kaNt-EN-klarE GEvEls EN hEt NIEUWE dak  

U bIEdEN, hEbbEN WIj IN hEt basIspakkEt NOG Wat Extra prOdUctEN OpGENOmEN. 

hIErONdEr vOlGt EEN OvErzIcht vaN Wat WIj U NOG mEEr bIEdEN:

U ONtvaNGt vaN ONs EEN klUssEN+kOffIE kNIpkaart. klUssEN+kOffIE Is EEN UNIEkE 

sErvIcE. Op EEN makkElIjkE, prEttIGE maNIEr bIEdEN WIj U allE hUlp dIE U NOdIG hEEft 

vOOr EEN GOEdE start IN UW OpGEkNaptE WONING. dE klUssEN+kOffIE WINkEl WOrdt 

INGErIcht IN dE bUrGEmEEstEr vErslUIjsstraat 19.

EEN vOLLEDIGE kOOkINrIchtING
Wij bieden u een volledig ingerichte kookinrichting aan, bestaande uit:

• inductie kookplaat

• inductieoven

• 6-delige luxe pannenset

• afzuigkap 

Na uw duurzame woningverbetering kookt u niet meer op gas maar op inductie. 

Inductiekoken heeft vele voordelen. Een inductiekookplaat wordt alleen heet op de 

plek waar het nodig is, onder de pan. Dit maakt inductiekoken sneller dan koken met 

gas. Bij het inductiekoken is er geen risico op een vlam in de pan en is de kans dat dat u 

zich brandt aan een inductiekookplaat minimaal omdat niet de plaat maar de pan wordt 

verhit. Een inductiekookplaat is na gebruik snel en eenvoudig schoon te maken omdat 

het een vlak glazen oppervlak heeft.



Uw woning wordt energiezuiniger gemaakt door het plaatsen van een goed geïsoleerde 

gevel en dak. Op uw woning worden aan beide zijden van het dak zonnepanelen geplaatst. 

deze zonnepanelen op uw dak leveren genoeg energie voor een gemiddeld gezin  

(om uw woning te verwarmen, warm water te bereiden, te ventileren en voor het algemeen 

elektraverbruik, waaronder alle apparatuur in uw woning).

voor uw duurzame woningverbetering vragen wij een vergoeding. deze vergoeding is gelijk 

aan wat u nu betaalt aan uw energieleverancier. Om dit bedrag te bepalen nemen wij het 

gemiddelde van uw energierekening voor gas en elektra van de afgelopen drie jaar. van dit 

bedrag berekenen wij een klein deel door in de huur, voor het andere deel vragen wij een 

energie prestatie vergoeding (Epv). deze huurverhoging + energieprestatie vergoeding is 

gelijk aan wat u nu betaalt aan uw energieleverancier. maar wat gebeurt er als u meer of 

minder energie verbruikt? Op de achterpagina leggen wij u dat uit.

hUUr + ENErGIE
hOE WErkt hEt? 
NIEUWWONEN bIEdt U EEN kaNs Op EEN cOmfOrtabEl vErbEtErt hUIs. vOOr dE Extra 

WOONrUImtE bEtaalt U a100,- hUUr EN ENErGIElastEN pEr maaNd mEEr. dE ENErGIE-

rEkENING bEtaalt U IN hEt vErvOlG NIEt mEEr aaN UW ENErGIElEvEraNcIEr maar aaN 

dE WONINGcOrpOratIE. U hOUdt WEl EEN aaNslUItING bIj UW ENErGIElEvEraNcIEr EN 

bEtaalt daarvOOr ‘vastrEcht’.

kEUkEN
U kunt uit het keukenassortiment van Stadlander een standaard keuken uitzoeken.

BADkAmEr
De badkamer wordt volledig ingericht en afgewerkt. Wij bieden u de keuze om de deur 

van hal naar de nieuwe badkamer dicht te zetten of te gebruiken zoals het nu is.

SLAApkAmEr
U heeft in de slaapkamer voldoende ruimte voor het plaatsen van een tweepersoons  

bed en een ruime kledingkast. De wanden worden behangklaar opgeleverd.

vLOErAfWErkING
De vloer en de keuken en de slaapkamer worden afgewerkt met vinyl.  

In de Klussen+Koffie winkel kunt u een keuze maken uit diverse ontwerpen.

vErGrOOt 
UW WONING
vOOr dE WONINGvErGrOtING GaaN hUUr + ENErGIE  

mEt a100,- OmhOOG. IN dE UItbrEIdING WOrdt EEN  

Extra slaapkamEr GEmaakt EN dE NIEUWE kEUkEN GE-

plaatst. dE OUdE kEUkENrUImtE WOrdt OmGEbOUWd 

tOt badkamEr. U kUNt daN GEhEEl Op dE bEGaNE 

GrONd lEvEN EN hOEft GEEN trappEN mEEr Op.

Extra comfort & woonruimte!

hUIDIGE SItUAtIE

NIEUWE SItUAtIE

Huur

HuurHuur

Gas & Electra

EPV
(Energie Prestatie
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In samenwerking met:

mIjN ENErGIEvErBrUIk IS hOGEr DAN DE  
WONING OpWEkt AAN DUUrzAmE ENErGIE
verbruikt u meer energie dan uw woning opwekt, dan 

ontvangt u van uw energieleverancier een rekening voor dit 

extra verbruik. de vergoeding die wij u vragen is dus nooit 

hoger dan uw woning aan duurzame energie opwekt. In deze 

situatie blijven uw woonlasten ‘huur en energie’ gelijk.

mIjN ENErGIEvErBrUIk IS LAGEr DAN DE  
WONING OpWEkt AAN DUUrzAmE ENErGIE
verbruikt u minder energie dan uw woning opwekt, dan 

levert u deze energie terug aan uw energieleverancier. In 

deze situatie krijgt u geld terug van uw energieleverancier.

Huur HuurHuur HuurLevering zonne-energie Uw gebruik ... kWh Teruggaaf

Vergoeding Stadlander Vergoeding 
Stadlander

Nota
energie-

leverancier

Teruggave
energie-

leverancier

a 100,- 
Voor extra 

woonruimte

a 100,- 
Voor extra 

woonruimte
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