
   

 

5 heerlijke gezinswoningen 

Karel Doormanstraat 
Eibergen  
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Gezellig wonen in Eibergen 

Eibergen is een levendig dorp in de gemeente Berkelland en ligt in een mooie landelijke  

omgeving. Rondom de Brink en in de omliggende straten kunt u gezellig winkelen. Ook is er 

een gevarieerd aanbod aan restaurants. Naast veel winkels zijn ook de huisarts, apotheek en 

kerk op loopafstand bereikbaar. In het buitengebied ligt het openluchtzwembad en een  

binnen- en buiten speel- en belevingsaccommodatie voor alle generaties. 

 

Centraal wonen 

De Karel Doormanstraat is een ideale plek om te wonen; het centrum is op loopafstand en u 

bent zó het dorp uit. De uitvalswegen naar de omliggende plaatsen zijn snel te bereiken en 

met de N18 is Enschede nog geen half uur rijden.  

 

U woont energiezuinig en gasloos 

In de nieuwe woningen aan de Karel Doormanstraat worden energiebesparende en  

-opwekkende toepassingen toegepast. Zo wordt gemakkelijk het energielabel A gehaald.  
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Indeling  

U komt de woning binnen via de ruime entree met toegang tot het toilet, de trap naar de 

verdieping en een technische ruimte voor de warmtepomp. Aan de achterkant ligt de  

tuingerichte woonkamer en aan de voorkant de open keuken. Onder de trap is een ruime 

trapkast. Op de verdieping vindt u drie slaapkamers en een badkamer met tweede toilet. De 

zolder bereikt u met een vaste trap. Daar zit ook de aansluiting voor de wasmachine. In de 

achtertuin staat een houten berging. Uw auto parkeert u langs de straat. 
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Huur 

Huren is een goede keuze als u gemak én zekerheid wilt. U kunt de huur op elke dag  

opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Daarnaast hoeft u zich over het onderhoud 

van de woning 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! 

 

Komt u in aanmerking?  

De huur is € 737,00 per maand (prijspeil 2020). De overheid wil dat het inkomen en  

huishoudensgrootte passen bij de huurprijs van de woning. Daarom kan niet iedereen op alle 

woningen reageren. Deze woningen zijn beschikbaar zijn voor woningzoekenden met een 

inkomen boven de huurtoeslag norm.  

 

 

 

 

 

Interesse?  

Bent u geïnteresseerd in een van deze woningen? Zorg er dan voor dat u bent ingeschreven 

als woningzoekende bij Thuis in de Achterhoek. Wilt u reageren, dan kan dat alleen wanneer 

u een inkomensverklaring van de belastingdienst heeft of een definitieve belastingaangifte 

over 2019. Ook elke medebewoner heeft een inkomensverklaring nodig. Een inkomensver-

klaring kunt u opvragen bij de Belastingdienst, telefoonnummer 

(0800) 05 43. Houd uw BSN nummer bij de hand. De verklaringen 

mag u uploaden onder uw inschrijving op 

www.thuisindeachterhoek.nl. U mag deze verklaringen natuurlijk ook 

mailen naar contact@prowonen.nl. 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. 

Aantal personen in uw huishouden Uw inkomen moet minimaal zijn 

1 € 23.725 (vanaf aow leeftijd € 23.650) 

2 of meer € 32.200 (vanaf aow leeftijd € 32.075) 

http://www.thuisindeachterhoek.nl/
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Reageer op tijd 

De woningen worden vanaf 25 januari om 12.00 uur tot 31 januari 2021 12.00 een week 

lang aangeboden op www.thuisindeachterhoek.nl. Daarvoor of daarna nemen we geen reac-

ties in behandeling. 

In de week van 1 februari 2021 worden de woningen toegewezen. Wij nemen alleen contact 

met u op als u in aanmerking komt voor een woning. Tijdens het aanbiedingsgesprek leggen 

we uw woningkeuze vast. Ook controleren wij uw inkomensgegevens en eventueel uw ver-

huurders- of hypotheekverklaring. 

 

U ziet af van de woning 

U krijgt de verhuurdatum ruim op tijd te horen. Heeft u een woning geaccepteerd en u wilt 

er toch van afzien? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Doet u dit maximaal vier 

weken voor de verhuurdatum, dan brengen wij een maand huur bij u in rekening. Ook de 

kosten van het meerwerk en of de extra producten die u heeft gekozen zijn voor uw  

rekening. Uw inschrijving als woningzoekende bij Thuis in de Achterhoek vervalt, want u 

heeft een woning toegewezen en geaccepteerd. Wilt u op zoek naar een andere  

woning, dan schrijft u zich kosteloos opnieuw in.  

 

Meer informatie 

Heeft u na het lezen van deze brochure vragen? Belt u dan gerust met klantadviseur  

Miriam Schreurs van ProWonen. U kunt haar bellen op telefoonnummer (0545) 28 50 91 of 

mail naar miriam.schreurs@prowonen.nl.  

http://www.thuisindeachterhoek.nl
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De buitenkant 
Buitenmuren 

De buitenmuren zijn van donkerrode baksteen. 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 oranje/rood kleurige keramische dakpannen. De dakgoten en 

regenpijpen zijn van zink. Deze hebben bladafscheiders die u zelf regelmatig schoonmaakt. 

  

Kozijnen, ramen en deuren 

Alle buitenkozijnen en ramen zijn van wit kunststof en voorzien van triple isolerend glas. 

De voordeuren, tuindeuren en deuren van de Franse balkons zijn donkerrood. De voordeur 

heeft HR++glas, een brievenbus, een driepuntsluiting en een deurkruk. De onderdorpels 

van de buitendeuren zijn van kunststof. De ramen zijn draai-kiepramen, dat betekent dat 

deze naar binnen draaien of kiepen. Het hang– en sluitwerk is inbraakvertragend. Alle  

buitendeuren zijn voorzien van gelijksluitende cilinders.  

  

Bestrating en terrasafscheiding 

De stoep naar de voordeur en het terras zijn voorzien van grijze betontegels van 30x30 

cm. Aan de achtergevel zijn terrasschermen van 180x180 cm aangebracht. Ook de  

afscheiding met de openbare weg is aangelegd. U onderhoudt deze afscheidingen zelf.  

  

Buitenberging 

De vrijstaande buitenberging van 9 m2 bij de woning is van hout en niet geïsoleerd. De 

berging heeft een lichtpunt en een wandcontactdoos. De vloer is van beton.  

  

Zonnepanelen 

Er worden zonnepanelen geplaatst op de achterzijde van het dak. Via de omvormer op  

zolder wordt de opgewekte energie bruikbaar. 
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De binnenkant 
Keuken 

De standaard keuken bestaat uit drie onder– en bovenkasten van in totaal 180 cm breed, 

een kunststof blad, spoelbak en 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. U kiest zelf de kastjes, handgrepen, keukenblad en tegels. U kunt tegen  

bijbetaling de keuken uitbreiden. Wilt u zelf een keuken plaatsen, geef dit dan aan. U krijgt 

dan van ons de voorwaarden hiervoor en hoe we hiermee omgaan bij verhuizing. De kosten 

van de standaard keuken worden niet verrekend. 

Een standaard keuken…       en een uitgebreide keuken. 

 

Toilet 

Het hangende toilet heeft een witte kunststof wc bril en een waterbesparend reservoir. Er is 

een wit porseleinen fonteintje en een wc rolhouder. De wanden worden tot 120 cm hoog  

betegeld. Daarboven is de muur afgewerkt met wit spuitwerk.  

 

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.  

 

Wanden 

De dragende binnenmuren in de woning zijn van kalkzandsteen. De niet dragende lichte 

scheidingsmuren zijn van cellenbeton. Alle binnenwanden die niet zijn betegeld of voorzien 

van wit spuitwerk, zijn glad afgewerkt en dus niet voorzien van behang. Wilt u de muren 

sauzen, dan is een extra bewerking nodig. 
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De binnenkant 
Plafonds  

De plafonds zijn voorzien van wit spuitwerk. Het dakbeschot op de tweede verdieping is wit 

afgewerkt. 

 

Vloeren  

Op de begane grond  en verdieping 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 voorwaarden deze vloerbedekking moet  

voldoen; door de vloerverwarming kan namelijk niet elk type vloerbedekking worden  

gekozen. Standaard worden er wit afgelakte plinten aangebracht. Wilt u zelf plinten  

aanbrengen, zoals bij laminaat, laat het ons dan weten. In dat geval kunnen we de  

standaard plinten weglaten of los leveren. 

 

Binnendeuren en dorpels 

De stalen kozijnen en opdekdeuren zijn gebroken wit gelakt. De bovenlichten zijn voorzien 

van enkel glas. De binnendeuren hebben aluminiumkleurig deurbeslag. Onder de deuren van 

het toilet en de badkamer zitten dorpels van kunststeen.  

 

Trappen 

De trap naar de eerste verdieping is een dichte trap, de trap naar de zolder is open. Beide 

zijn van vurenhout en worden voorzien van witte grondverf. Alle hardhouten muurleuningen 

zijn afgelakt in de kleur wit. 

 

Verwarming en warm water 

Elke woning heeft vloerverwarming op de begane grond en verdieping. In een kast op de  

begane grond is de bodemwarmtepomp aangebracht. Voor het warme water wordt een 180 

liter boilervat aangebracht. 

 

Ventilatie 

De woning wordt door een balansventilatiesysteem geventileerd. In de keuken wordt een 

standaard afzuigkap met motor geplaatst. Deze zet u zelf met een schakelaar aan. 

 

Elektra 

Alle wandcontactdozen zijn geaard. Er is een aparte groep voor de wasmachine. Voor  

elektrisch koken wordt een afgemonteerde wandcontactdoos aangebracht op een aparte 

groep. 

 

Leidingen 

De glasvezel aansluitingen voor telefoon, televisie en internet zijn tot in de meterkast  

aanwezig. Tot in de woonkamer zijn bedrade leidingen gelegd. Tot in de hoofdslaapkamer 

liggen loze leidingen, waar u zelf draden voor telefoon en televisie kunt trekken. 
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Ruimte Wanden Plafond Vloer Temperatuur 

Gang Behangklaar Spuitwerk, wit Afwerkvloer en plinten 150 

Meterkast Niet afgewerkt Niet afgewerkt Afwerkvloer n.v.t. 

Toilet 
Tegels en wit spuit-
werk 

Wit spuitwerk Vloertegels 220 

Woonkamer Behangklaar Wit spuitwerk Afwerkvloer en plinten 220 

Keuken Behangklaar en tegels Wit spuitwerk Afwerkvloer en plinten 220 

Slaapkamers Behangklaar Wit spuitwerk Afwerkvloer en plinten 220 

Badkamer Tegelwerk Wit spuitwerk Tegelwerk 220 

Verdieping Behangklaar Wit spuitwerk Afwerkvloer 150 

Slaapkamer  

verdieping 
Behangklaar Wit spuitwerk Afwerkvloer 220 

Zolder Behangklaar Geïsoleerde dakplaat Afwerkvloer Onverwarmd 

Buitenberging Hout Hout Beton Onverwarmd 

Afwerkstaat 
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BG 

Begane grond 1:50 

Huisnummer 14, 16 en 20 

Plattegronden 

Zijgevel nr. 20 
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BG 

Begane grond 1:50 

Huisnummer 12 en 18 

Zijgevel nr. 12 
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VD 

Verdieping 1:50 

Huisnummer 14, 16 en 20 

Plattegronden 

Zijgevel nr. 20 
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VD 

Zijgevel nr. 12 

Verdieping 1:50 

Huisnummer 12 en 18 



 14 

 

Z 

Plattegronden 

Zijgevel nr. 20 
Zolder nr. 14 

Zolder 1:50 

Huisnummer 14, 16 en 20 



 15 

 

Z 

Zijgevel nr. 12 

Zolder 1:50 

Huisnummer 12 en 18 
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Aan de inhoud van deze folder hebben we veel  aandacht besteed. Toch kunnen er fouten 
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