Aannemersbedrijf
van Agtmaal
Oudenbosch

in één dag van gedateerd
naar duurzaam wonen
Een nieuwe start voor Oud Vossemeer

NIEUWWONEN
IN UW WONING
samen om huurwoningen heel energiezuinig en comfortabel te maken. Dat doen

Geen kou en tocht meer
In de winter heeft u het lekker warm en in de zomer niet te warm. Wij plaatsen kant-enklare 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.
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NIEUWWONEN biedt u een unieke kans. Woningcorporaties en bouwers werken
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Download de Layar app, scan
deze pagina en bekijk hoe wij
uw woning renoveren.

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.

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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Geen vochtige woning
Uw woning krijgt een goed ventilatiesysteem waardoor vocht en schimmelvorming
wordt voorkomen.
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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.
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Een veilige woning
Uw woning krijgt veilig hang- en sluitwerk en buitenverlichting.
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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 woningvergroting gaan huur + energie met € 100,- omhoog.

U KRIJGT
HET BASISPAKKET
Naast de vele comfortvoordelen die de kant-en-klare gevels en het nieuwe dak

U ontvangt van ons een KLUssen+koffie knipkaart. KLUssen+koffie is een unieke

u bieden, hebben wij in het basispakket nog wat extra producten opgenomen.

service. Op een makkelijke, prettige manier bieden wij u alle hulp die u nodig heeft

Hieronder volgt een overzicht van wat wij u nog meer bieden:

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:

Met de knipkaart heeft u de volgende mogelijkheden:

• inductie kookplaat

• aanschaf kleine materialen, zoals schroefjes, pluggen

• inductieoven

• aanschaf verf, kwasten en schoonmaakartikelen

• 6-delige luxe pannenset

• het lenen van gereedschap

• afzuigkap

• tips en handige handjes van onze ervaren klusmannen
• een lekker kopje koffie en een gezellig praatje

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.

VERGROOT
UW WONING

HUUR + ENERGIE
HOE WERKT HET?

Keuken

Voor de woningvergroting gaan huur + energie

NIEUWWONEN biedt u een kans op een comfortabel verbetert huis. Voor de extra

met a100,- omhoog. In de uitbreiding wordt een
extra slaapkamer gemaakt en de nieuwe keuken ge-

woonruimte betaalt u a100,- huur en energielasten per maand meer. De energie-

Slaapkamer

plaatst. De oude keukenruimte wordt omgebouwd
tot badkamer. U kunt dan geheel op de begane

rekening betaalt u in het vervolg niet meer aan uw energieleverancier maar aan

Badkamer

de woningcorporatie. U houdt wel een aansluiting bij uw energieleverancier en
betaalt daarvoor ‘vastrecht’.

grond leven en hoeft geen trappen meer op.

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

Extra comfort & woonruimte!

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).

Keuken

Voor uw duurzame woningverbetering vragen wij een vergoeding. Deze vergoeding is gelijk

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

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

Badkamer

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

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

energie prestatie vergoeding (EPV). Deze huurverhoging + energieprestatie vergoeding is

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

Slaapkamer
U heeft in de slaapkamer voldoende ruimte voor het plaatsen van een tweepersoons
bed en een ruime kledingkast. De wanden worden behangklaar opgeleverd.

Huidige situatie

Huur

Nota
energieleverancier

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.

Gas & Electra

NIEUWE situatie

Huur
a 100,Voor extra
woonruimte

Huur

EPV

(Energie Prestatie
Vergoeding)

Mijn energieverbruik is hoger dan de

Mijn energieverbruik is lager dan de

woning opwekt aan duurzame energie

woning opwekt aan duurzame energie

Verbruikt u meer energie dan uw woning opwekt, dan

Verbruikt u minder energie dan uw woning opwekt, dan

ontvangt u van uw energieleverancier een rekening voor dit

levert u deze energie terug aan uw energieleverancier. In

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

deze situatie krijgt u geld terug van uw energieleverancier.

hoger dan uw woning aan duurzame energie opwekt. In deze
situatie blijven uw woonlasten ‘huur en energie’ gelijk.

Huidige situatie
Huur

NIEUWE situatie
Gas & Electra

Huur

Levering zonne-energie

Nota energieleverancier

NIEUWE situatie
Huur
a 100,Voor extra
woonruimte

Huur

NIEUWE situatie
Levering zonne-energie
Vergoeding Stadlander

... kWh

Huur

Nota
energieleverancier

a 100,Voor extra
woonruimte

Huur

Uw gebruik

Teruggaaf

Vergoeding
Stadlander

Teruggave
energieleverancier
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