
9 nieuwbouw
 levensloopgeschikte woningen
Van Ostadestraat Lichtenvoorde



Welkom in Lichtenvoorde!
Lichtenvoorde is een heel leuke plaats om te wonen en te leven. Er is genoeg te doen, te zien en te beleven.
In het centrum vindt u alle winkels voor de dagelijkse en niet dagelijkse boodschappen. Ook zijn er in
Lichtenvoorde genoeg restaurants en terrasjes. En wilt u liever naar de stad? Dan bent u rond 30 minuten
in Enschede of Doetinchem. 

Van Ostadestraat
De Van Ostadestraat is een ideale plek om te wonen; het centrum is dichtbij en u bent zó het dorp uit. De
uitvalswegen naar de omliggende plaatsen zijn snel te bereiken.

U woont energiezuinig en gasloos
De woningen zijn duurzaam en goed geïsoleerd. Ze worden voorzien van een warmtepomp, driedubbel glas
en zonnepanelen. Bij een normaal gemiddeld gebruik van de woning zijn de energiekosten voor het
verwarmen van deze woningen laag!
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Kom binnen!
U komt de woning binnen via de ruime entree. Hier heeft u toegang tot het toilet en de trap naar de
verdieping. De straatgerichte woonkamer heeft een open keuken aan de achterkant van het huis. De
aansluiting voor de wasmachine is in de werkkast in de keuken. Ernaast is een slaapkamer met
aangrenzend de badkamer met tweede toilet. Op de verdieping vindt u een overloop en een tweede
slaapkamer. De open keuken, badkamer en toilet kunt u helemaal naar eigen smaak inrichten. In de
achtertuin staat een houten berging. Uw auto parkeert u aan de zijkant of achterkant van de woningen op
de algemene parkeerplaatsen. 
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Wilt u reageren?
U kunt reageren wanneer u staat ingeschreven als woningzoekende op Thuis in de Achterhoek. Nadat de
woningen zijn geadverteerd, wijzen we de woningen toe en vinden de aanbiedingsgesprekken plaats.
Tijdens het aanbiedingsgesprek controleren wij uw inkomensgegevens en eventueel uw verhuurders- of
hypotheekverklaring.

Zorg voor de juiste gegevens
Zorg ervoor dat u en uw eventuele medebewoner een inkomensverklaring heeft of een definitieve
belastingaangifte over 2021. Deze kunt u opvragen bij de Belastingdienst, telefoonnummer (0800) 0543.
Houd uw BSN nummer bij de hand. De verklaringen mag u alvast uploaden onder uw inschrijving op
thuisindeachterhoek.nl. U mag deze verklaringen natuurlijk ook brengen aan de Tedinkweide 2 in Borculo.
Huurt u op dit moment niet van ProWonen, dan vraagt u ook op tijd een verhuurdersverklaring bij uw
huidige verhuurder aan. Heeft u een koopwoning, vraag dan een hypotheekverklaring bij uw
hypotheekverstrekker.

Alleenstaanden met een maximum inkomen van € 40.765,-
Samenwonenden met een gezamenlijk maximum inkomen van € 45.014,-

Huren is zo gek nog niet!
Huren is een goede keuze als u gemak én zekerheid wilt. U kunt verhuizen wanneer u wilt en over het
onderhoud hoeft u zich geen zorgen te maken. Wanneer u voor een paar euro per maand lid wordt van het
Servicefonds, hoeft u zelfs niet meer om te kijken naar kleine reparaties! Ook kunt u lid worden van de
huurdersvereniging Lichtenvoorde. Huurt u een woning van ProWonen, dan wordt u automatisch lid van het
Glasfonds. Op onze website vindt u meer informatie. 
 
Komt u in aanmerking?  
De huurprijs van de woningen is € 633,25 per maand. Deze huurprijs geldt tot 1 juli 2023. Het
huurverhogingspercentage wordt elk jaar in april bepaald. Wie kunnen er reageren op deze woningen?
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U zet uw handtekening
Heeft u een van deze woningen gekregen, dan ondertekent u het acceptatieformulier. U bent dan formeel
huurder en gaat akkoord met de annuleringsvoorwaarden. Daarna krijgt u een concept
huurovereenkomst. Lees deze goed door! Heeft u opmerkingen, dan horen wij dat graag. Wilt u de keuken
of het sanitair uitbreiden, dan betaalt u dit na uw keuze aan Witzand. Zodra uw woning klaar is, tekent u de
huurovereenkomst en ontvangt u de sleutel.
 
U mag kiezen!
Als de bouw eenmaal gestart is, gaat het vaak erg snel. Het is daarom belangrijk dat uw keuzes op tijd
bekend zijn. U krijgt zo snel mogelijk nadat u een woning heeft geaccepteerd, een uitnodiging voor een
keuzegesprek. Dit gesprek vindt plaats bij Witzand in Eibergen. Hier zoekt u uw keuken uit en kiest u de
wand- en vloertegels voor in de badkamer, toilet en keuken. Uw keuzes worden uitgewerkt op een
plattegrond en de eventuele extra kosten worden berekend.
 
Ziet u toch af van de woning?
Heeft u een nieuwbouwwoning geaccepteerd en u wilt er toch van afzien? Neem dan zo snel mogelijk
contact met ons op. U zegt de woning schriftelijk af. U krijgt daarna een brief waarin wij de opzegging
bevestigen en wat dat betekent:
 
Uw inschrijving als woningzoekende vervalt
Uw inschrijving als woningzoekende bij Thuis in de Achterhoek vervalt. U heeft namelijk een woning
toegewezen en geaccepteerd. Wilt u op zoek naar een andere woning, dan schrijft u zich kosteloos
opnieuw in.
 
U betaalt huurderving en meerwerk
Wanneer u maximaal vier weken voor de verhuurdatum toch afziet van de woning, dan brengen wij een
maand huur bij u in rekening. U krijgt de verhuurdatum ruim op tijd te horen. We wijzen u dan ook nog
eens op de gevolgen van de annulering. Ook de kosten van het meerwerk en de extra producten die u
heeft gekozen zijn voor uw rekening.
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De buitenkant
Verbinding met de buurt
Het ontwerp van deze woningen kenmerkt zich door de fraai vormgegeven gevels. Bij elke entree is een
bloembak met een bankje ontworpen.

Buitenmuren
De buitenmuren zijn van donkerrood genuanceerde baksteen. Het metselwerk bij de entree wordt verfraaid
door staand metselwerk. De spouwmuren zijn geïsoleerd. Om de kruipruimte te ventileren, zijn muisdichte
ventilatieroosters aangebracht. De kruipruimte is te bereiken via een geïsoleerd kruipluik in de gang.
 
Daken en goten
De daken zijn voorzien van donkergrijze dakpannen. De dakgoten en regenpijpen zijn van zink en hebben
bladafscheiders die u zelf regelmatig schoonmaakt.

Kozijnen, ramen en deuren
Alle buitenkozijnen en draaiende delen zijn van kunststof. De ramen worden uitgevoerd als draai kiep. Alle
buitenkozijnen zijn voorzien van drievoudig isolerend glas. Aan de buitenzijde komt een aluminium
raamdorpel in dezelfde kleur als het kozijn. Aan de binnenzijde komt een kunststenen vensterbank. 
 
Bestrating en terrasafscheiding
De stoep naar de voordeur, het terras en het pad naar de berging bestaat uit grijze betontegels van 30x30
cm. Aan de achtergevel is tussen de woningen een terrasscherm van 180x180 cm aangebracht. Het
regenwater dat op de daken valt komt aan de voorkant via de regenpijp en een molgoot op de openbare
weg. Aan de achterkant van de woning wordt het regenwater via een ondergrondse regenpijp op het
achterpad geloosd.
 
Buitenberging
De vrijstaande buitenberging van 5m2 is van hout, heeft een betonvloer en is niet geïsoleerd. De berging
heeft een dubbel stopcontact en een aansluitpunt voor een lamp.
 
Zonnepanelen
De woningen hebben 17 zonnepanelen. Bij de hoekwoningen worden 7 panelen doorberekend in de
servicekosten. Uw bijdrage de eerste 10 jaar is € 21,39, de tweede 10 jaar € 12,81. Bij de tussenwoningen
worden 8 panelen doorberekend; de eerste tien jaar € 22,66 en de tweede 10 jaar € 13,56. Na 20 jaar stopt
de bijdrage voor de zonnepanelen. De overige panelen worden door ProWonen betaald, zodat de woning
bijna energie neutraal gebouwd kan worden.

7



De binnenkant

Keuken
De standaard keuken bestaat uit drie onder– en bovenkasten van in totaal elk 60 cm breed, een kunststof
blad, spoelbak en een afzuigkapkast met afzuigkap. De hoogte van de bovenkasten is 70 cm. De kraan zit
op het aanrechtblad. De wand boven het blad is betegeld en heeft twee dubbele wandcontactdozen. Een
enkele doos voor de koelkast zit naast het aanrecht. Ook is er één voor de afzuigkap. Er wordt een
aansluiting geplaatst voor elektrisch koken. U kiest zelf de kastjes, handgrepen, keukenblad en tegels. 

Wilt u een extra bovenkastje, onderkastje of inbouw-apparatuur, dan betaalt u hiervoor een meerprijs. Dit
is inclusief aansluitkosten en plaatsing. Het onderhoud aan inbouwapparatuur is na het verstrijken van de
garantietermijn voor uw eigen rekening.

Toilet
Het hangende toilet is van wit porselein en heeft een witte kunststof zitting met deksel. Het toilet is
voorzien van en een waterbesparend reservoir. Er is een wit porseleinen fonteintje en een wc rolhouder.
De wanden zijn tot 120 cm hoog betegeld. Daarboven is de muur afgewerkt met wit spuitwerk. In het toilet
is een afzuigpunt aanwezig. In de showroom bij Witzand Eibergen kiest u de kleur van de wandtegels en
vloertegels.
 
Badkamer 
Ook hier is een hangend toilet met een witte kunststof wc bril en een waterbesparend reservoir. De
douche heeft een thermostatische douchemengkraan met douchekop en glijstang. Boven de wit
porseleinen wastafel hangen een keramisch planchet en een spiegel. Er zit een wandcontactdoos naast de
wastafel en een extra lichtpunt boven de wastafel. De doucheruimte heeft een in de tegelvloer verdiepte
afvoerput. De badkamer is tot aan het plafond betegeld. U kiest zelf uw wand– en vloertegels en eventuele
extra’s uit.
 
Wanden
De dragende binnenmuren in de woning zijn van kalkzandsteen. De niet dragende lichte scheidingsmuren
op de begane grond zijn van gipsblokken. De wanden op de verdieping bestaan uit houten regelwerk met
gipsplaten en zijn klaar om te worden behangen. Alle binnenwanden die niet zijn betegeld of voorzien van
wit spuitwerk, zijn glad afgewerkt. Wilt u de muren sauzen, dan is een extra bewerking nodig.
 
Plafonds 
De plafonds op de begane grond zijn voorzien van wit spuitwerk. Het dakbeschot op de eerste verdieping is
met witte platen afgewerkt.

Een standaard keuken... ... en een voorbeeld van een uitgebreide keuken.
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Vloeren 
Op de begane grond is vloerverwarming aangebracht. Daarom mag u niet in de vloeren boren of spijkeren.
Kiest u voor een harde vloerbedekking zoals laminaat of parket? Vraag aan uw leverancier aan welke
voorwaarde de vloerbedekking moet voldoen. Door de vloerverwarming kan namelijk niet elk type
vloerbedekking worden gekozen. 

Binnendeuren en dorpels
De binnendeurkozijnen zijn van staal. De deuren en de schuifdeur in badkamer zijn wit afgelakt met
watergedragen verf. Onder de deur van de badkamer en het toilet komt een kunststeen dorpel. De stalen
kozijnen en opdekdeuren zijn wit gelakt. De bovenlichten zijn voorzien van enkel glas. De binnendeuren
hebben aluminiumkleurig deurbeslag. 
 
Trappen
De trap naar de eerste verdieping is een open trap van vurenhout en wordt voorzien van witte grondverf. De
trapbomen, het hekwerk en de hardhouten muurleuningen zijn afgelakt in de kleur wit.
 
Verwarming en warm water
Elke woning heeft een laag temperatuursysteem met vloerverwarming op de begane grond. Elke woning
wordt voorzien van een lucht-water warmtepomp. Deze warmtepomp heeft een binnen-unit en een buiten-
unit. De binnen-unit staat in de technische ruimte op de verdieping en de buitenunit staat in de achtertuin
tegen de berging. Voor het warme water is er een boilervat welke ook wordt verwarmd door de
warmtepomp. 

Ventilatie
De woning is voorzien van een uitgekiend ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Deze zorgt voor een
gezond binnenklimaat. De hoeveelheid afgezogen lucht is hetzelfde als de hoeveelheid ingeblazen lucht. De
lucht die in de woning wordt ingeblazen wordt in de winter eerst voorverwarmd met de teruggewonnen
warmte van de afgezogen lucht. Deze lucht komt via de ventilatieventielen uw woning binnen. Het systeem
is zo ontworpen dat in de zomer als de verwarming ‘uit’ staat, de ingeblazen lucht natuurlijk niet nog eens
wordt voorverwarmd door de afgezogen lucht. De ventilatie werkt automatisch op basis van de lucht
kwaliteit, maar kan met een bediening in de badkamer worden bijgestuurd. In de keuken is een standaard
afzuigkap met motor geplaatst. Deze zet u met een schakelaar aan. De woningen zijn ook voorzien van
zomernachtventilatie. Bij het openen van een luik bij de achterdeur en een dakraam op de verdieping kan
de woning middels natuurlijke ventilatie in de zomernachten gekoeld worden. Het luik is voorzien van een
rooster zodat de woning niet toegankelijk is wanneer deze geopend is. 
 
Elektra
Alle wandcontactdozen zijn geaard. Er is een aparte groep voor de wasmachine. Voor elektrisch koken is
een afgemonteerde wandcontactdoos aangebracht op een aparte groep.
 
Leidingen
De aansluitingen voor telefoon, televisie en internet zijn tot in de meterkast aanwezig. Tot in de woonkamer
zijn bedrade leidingen gelegd. Tot in de slaapkamer op de begane grond ligt een loze leiding, waar u zelf
draden voor telefoon en televisie kunt trekken.

Installaties 
In de woning is geen gasaansluiting. De warmte wordt door een warmtepomp geleverd. Deze haalt zijn
energie uit de lucht. De elektrische installatie loopt vanuit de meterkast en is verdeeld over een aantal
groepen die naar diverse aansluitpunten gaan. De wandcontactdozen en schakelaars zijn ingebouwd,
behalve in de meterkast, de techniekruimte en de buitenberging. In de woning zijn rookmelders aanwezig
die zijn aangesloten op de elektriciteit. De aansluiting voor de wasmachine is in de werkkast in de keuken.
Hier is een aansluiting voor de wasdroger aanwezig.
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 Wanden Plafond Vloer

 Gang  Behangklaar  Wit spuitwerk  Cementdekvloer 

 Toilet
 Tegels en wit 
 spuitwerk

 Wit spuitwerk  Vloertegels

 Woonkamer  Behangklaar  Wit spuitwerk  Cementdekvloer 

 Keuken
 Behangklaar 
 en tegels

 Wit spuitwerk  Cementdekvloer 

 Slaapkamer 
 beneden

 Behangklaar  Wit spuitwerk  Cementdekvloer 

 Badkamer  Tegelwerk  Wit spuitwerk  Tegelwerk

 Bergingskast  Behangklaar  Wit spuitwerk  Cementdekvloer

 Bergruimte en 
 overloop boven

 Behangklaar
 Geïsoleerde
 dakplaat wit

 Cementdekvloer

 Slaapkamer
 boven

 Behangklaar 
 Geïsoleerde
 dakplaat wit

 Cementdekvloer

 Technische ruimte 
 boven

 Onafgewerkt  Geïsoleerde dakplaat wit  Cementdekvloer

 Buitenberging  Hout  Hout Betonvloer

De afwerking van uw huis
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Blok 1 Huisnummer 17

begane grond verdieping

voorzijde achterzijde
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begane grond verdieping

voorzijde achterzijde

Blok 1 Huisnummer 19
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Blok 1 Huisnummer 21

begane grond verdieping

voorzijde achterzijde
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Blok 1 Huisnummer 23

begane grond verdieping

voorzijde achterzijde
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Blok 1 Huisnummer 25

begane grond verdieping

voorzijde achterzijde
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begane grond verdieping

voorzijde achterzijde

Blok 2 Huisnummer 27
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begane grond verdieping

voorzijde achterzijde

Blok 2 Huisnummer 29
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begane grond verdieping

voorzijde achterzijde

Blok 2 Huisnummer 31
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begane grond verdieping

voorzijde achterzijde

Blok 2 Huisnummer 33
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Architect
Architectenbureau van der Heijden Groenlo 
 
Aannemer
Kormelink algemeen Bouwbedrijf Rietmolen 
 
Adressen
Van Ostadestraat 17 tm 33 oneven 
 
Verwachte oplevering
April 2023
 
Uw contactpersoon
Heeft u vragen of opmerkingen over uw woning? Neem dan contact op met Gerdie Grouwe. Zij is uw
eerste aanspreekpunt.
      Gerdie Grouwe
       (0545) 28 50 93
       gerdie.grouwe@prowonen.nl 
 

September 2022 
Aan de inhoud van deze folder hebben we veel aandacht besteed. Toch kunnen er fouten ingeslopen zijn.
Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.  


