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Welkom in Zelhem!
Zelhem 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 genoeg
restaurants en terrasjes. En wilt u liever naar de stad? Dan bent u binnen 10 minuten in Doetinchem. 

Lupinestraat
De Lupinestraat 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. Bovendien bent u ook zo in de prachtige
omliggende natuur.

U woont energiezuinig en gasloos
De woningen zijn duurzaam en goed geïsoleerd. Ze worden voorzien van een warmtepomp, driedubbel glas
en zonnepanelen. De woonkamer heeft een eigen thermostaat. De woningen hebben geen gasaansluiting en
energielabel A. Bij een normaal gemiddeld gebruik van de woning zijn de energiekosten voor het verwarmen
van deze woningen laag.

Kom binnen
U komt de woning binnen via de ruime entree. Hier heeft u toegang tot de woonkamer, het toilet en de trap
naar de eerste verdieping. De tuingerichte woonkamer heeft een open keuken aan de voorkant van het huis.
Op de eerste verdieping vindt u drie slaapkamers en een badkamer met toilet. Er is een vaste trap naar
zolder. De zolder is een open ruimte met een afgesloten technische ruimte waar een aansluiting is voor een
wasmachine en droger. De keuken kunt u helemaal naar eigen smaak inrichten. In de achtertuin staat een
houten berging. Uw auto parkeert u aan de zijkant of voorkant van de woningen op de algemene
parkeerplaatsen.
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Circulair bouwen
Nederland wil toe naar een circulaire economie. De circulaire economie draait om het slim gebruiken van
grondstoffen, producten en goederen, zodat deze oneindig hergebruikt kunnen worden. Voor gebouwen
betekent circulair dat materialen hergebruikt worden, maar ook dat het gebouw flexibel ingezet kan worden.
ProWonen draagt graag bij aan een circulaire samenleving en daarom bouwen we aan de Lupinestraat
circulaire woningen. 

Woonconcept HOUTbaar
De woningen worden gebouwd door TBI-Koopmans uit Enschede. Zij hebben het houten circulaire
woonconcept HOUTbaar ontwikkeld en gerealiseerd. Dit woonconcept is circulair en volledig gebouwd van
remontabel hout. Het is duurzaam, gezond, comfortabel, energie- en stikstofpositief. 

Dit jaar heeft TBI-Koopmans de nieuwe fabriek geWOONhout voor circulaire houten woningen geopend in
Wehl. In deze hal worden vanaf dit najaar kant-en-klare houten woningmodules in elkaar gezet. Zo kunnen
circulaire houten woningen en (zorg-) appartementen seriematig worden gemaakt. De woningen worden
snel gemonteerd op locatie. Deze productielijn is uniek in Nederland! 

Volledig C0₂-neutraal
TBI-Koopmans streeft naar een volledig C0₂-neutraal proces: van grondstoffen en materiaalgebruik tot aan
energievoorziening en transport. Daarmee geeft geWOONhout invulling aan een groenere omgeving die
bijdraagt aan het oplossen van het klimaatprobleem, het stikstofprobleem én het woningtekort.



Wilt u reageren?
U kunt reageren wanneer u staat ingeschreven als woningzoekende op Thuis in de Achterhoek. Nadat de
woningen zijn geadverteerd, controleren we de inkomensgegevens en eventueel uw verhuurders- of
hypotheekverklaring van de kandidaten. Alleen wanneer deze gegevens compleet zijn, nemen we contact met u
op voor een aanbiedingsgesprek. Zorg er daarom voor dat uw gegevens op Thuis in de Achterhoek compleet en
correct zijn. Klopt er iets niet, dan krijgt u van ons bericht en benaderen we de volgende kandidaat.

Eenpersoonshuishoudens tot 66 jaar en 7 maanden, met een inkomen hoger dan € 24.075,- t/m € 40.765,-
Eenpersoonshuishoudens vanaf 66 jaar en 7 maanden, met een inkomen hoger dan € 23.975,- t/m € 40.765,-
Eenpersoonshuishoudens vanaf 66 jaar en 7 maanden, met een vermogen hoger dan € 118.479,-
Tweepersoonshuishoudens tot 66 jaar en 7 maanden, met een inkomen hoger dan € 32.675,- t/m € 45.014,-
Tweepersoonshuishoudens vanaf 66 jaar en 7 maanden, met een inkomen hoger dan € 32.550,- t/m € 45.014,-
Tweepersoonshuishoudens vanaf 66 jaar en 7 maanden, met een vermogen hoger dan € 148.819,-
Drie- en meerpersoonshuishoudens met een inkomen t/m € 45.014,-

Eenpersoonshuishoudens tot 66 jaar en 7 maanden, met een inkomen hoger dan € 24.075,-
Eenpersoonshuishoudens vanaf 66 jaar en 7 maanden, met een inkomen hoger dan € 23.975,-
Eenpersoonshuishoudens vanaf 66 jaar en 7 maanden, met een vermogen hoger dan € 118.479,-
Twee- en meerpersoonshuishoudens tot 66 jaar en 7 maanden, met een inkomen hoger dan € 32.675,-
Twee- en meerpersoonshuishoudens vanaf 66 jaar en 7 maanden, met een inkomen hoger dan € 32.550,-
Twee- en meerpersoonshuishoudens vanaf 66 jaar en 7 maanden, met een vermogen hoger dan € 148.819,-

Huren is zo gek nog niet!
Huren is een goede keuze als u gemak én zekerheid wilt. 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 Zelhem. 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 huurprijzen gelden tot 1 juli 2023. Het huurverhogingspercentage wordt elk jaar in april bepaald. 
Voor zes woningen aan de Lupinestraat 2, 8, 9, 11, 12 en 14 is de huurprijs € 678,66. Wie kunnen er reageren op
deze woningen?

Voor de zes woningen aan de Lupinestraat 4, 6, 10, 13, 15 en 16 met een huurprijs van € 763,47 kunnen de
volgende mensen reageren:
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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 downloaden via de website van de Belastingdienst. Houd uw BSN
nummer bij de hand. De verklaringen mag u alvast uploaden onder uw inschrijving op
www.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.

U zet uw handtekening
Heeft u een van deze woningen gekregen, dan ondertekent u het acceptatieformulier tijdens het
aanbiedingsgesprek. 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. 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 van Witzand
Bouwmaterialen voor een keuzegesprek. Dit gesprek vindt plaats bij Witzand in Eibergen. Hier zoekt u uw
keuken uit en kiest u de wandtegels. Ook kunt u aangeven of u de keuken wilt uitbreiden. Uw keuzes
worden uitgewerkt op een plattegrond en de eventuele extra kosten worden berekend. Deze betaalt u
direct aan Witzand.

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
Buitenmuren
De buitenmuren zijn geïsoleerde systeemwanden waarop verticale houten gevelbekleding van vergrijsd
vuren is aangebracht. De vloeren bestaan uit een geïsoleerd houten vloersysteem. Op de begane grond is
geen kruipluik aanwezig.

Daken en goten
De daken zijn voorzien van graniet kleurige betonnen dakpannen. De dakgoten zijn van zink en de
regenpijpen hebben bladafscheiders die u zelf regelmatig schoonmaakt.

Kozijnen, ramen en deuren
Alle kozijnen en ramen zijn van hout in de kleur grijszwart en voorzien van triple isolerend glas. De
voordeur heeft een driepuntsluiting en een deurkruk. De ramen zijn draai-kiepramen, dat betekent dat
deze naar binnen draaien of kiepen. Het hang– en sluitwerk is inbraakwerend. Alle buitendeuren zijn
voorzien van gelijksluitende cilinders.

Bestrating en terrasafscheiding
De stoep naar de voordeur, het terras en het pad naar de berging bestaat uit grijze betontegels van 30x30
cm. De afscheiding met de openbare weg is aangelegd.
 
Buitenberging
De vrijstaande buitenberging van ongeveer 9m2 is van hout, heeft een betonvloer en is niet geïsoleerd. De
berging heeft een dubbel stopcontact en een aansluitpunt voor een lamp. Ook is aan de buitenzijde een
aansluitpunt voor een buitenlamp. 
 
Zonnepanelen
De woningen hebben 11 zonnepanelen. Er worden 4 panelen doorberekend in de servicekosten. Uw
bijdrage de eerste 10 jaar is € 17,64  de tweede 10 jaar € 10,58. 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.
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De binnenkant

Keuken
De standaard keuken bestaat uit drie onder– en bovenkasten van in 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. Wilt u zelf een keuken plaatsen, geef dit dan aan bij Witzand
tijdens uw keuzegesprek. Zij informeren u dan over de voorwaarden hiervoor en hoe ProWonen hiermee
omgaat bij verhuizing. De kosten van de standaard keuken worden niet verrekend.

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 het plafond betegeld. In het toilet is een afzuigpunt aanwezig. De kleur van de
wandtegels en vloertegels is antraciet.

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. Ook is er een
geprefabriceerde douchevloer met afvoerpunt en een douchescherm met deur geplaatst. Boven de wit
porseleinen wastafel hangt een keramisch planchet en een spiegel. Er zit een wandcontactdoos naast de
wastafel en een extra lichtpunt boven de wastafel. Er is een witte elektrische handdoekradiator. De
badkamer is tot aan het plafond betegeld. De kleur van de wandtegels is wit en de vloertegels zijn
antraciet.
 
Wanden
De binnenmuren in de woning zijn van van hout. Alle binnenwanden die niet zijn betegeld of voorzien van
wit spuitwerk, zijn klaar om te behangen. Wilt u de muren sauzen, dan is een extra bewerking nodig.

Plafonds 
De plafonds op de begane grond en de eerste verdieping zijn wit gesaust. De schroefgaten zijn gevuld,
maar naden blijven zichtbaar. Onderzijde van de bruine dakplaten onafgewerkt, de naden en schroeven
blijven in het zicht. 

Een standaard keuken... ... en een voorbeeld van een uitgebreide keuken.
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Vloeren 
De vloeren zijn geïsoleerde houten systeemvloeren zonder kruipluik.

Binnendeuren en dorpels
De binnendeuren zijn wit afgelakt met watergedragen verf. Onder de deur van de badkamer en het toilet
komt een kunststeen dorpel. De kozijnen en opdekdeuren zijn wit gelakt. De binnendeuren hebben
aluminiumkleurig deurbeslag. 
 
Trappen
De trap naar de eerste verdieping is een dichte trap van vurenhout, net als de open trap naar de zolder.
Beide zijn voorzien van witte grondverf. De trapbomen, het hekwerk en de hardhouten muurleuningen zijn
wit afgelakt.
 
Verwarming en warm water
Elke woning heeft een laag temperatuursysteem met convectoren op de begane grond en de verdieping.
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 op het
schuine dak. 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. 
 
Elektra
Alle wandcontactdozen zijn geaard. Er is een aparte groep voor de wasmachine, wasdroger en vaatwasser.
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.

Installaties 
In de woning is geen gasaansluiting. De warmte wordt door een warmtepomp geleverd. Deze haalt zijn
energie uit de lucht. De warmtepompkast wordt op het dak aangebracht. 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 aan elkaar gekoppelde rookmelders die zijn aangesloten op het lichtnet.
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 Wanden Plafond Vloer

 Gang  Hout, behangklaar  Wit gesaust  Hout

 Meterkast  Hout, niet afgewerkt  Niet afgewerkt  Hout

 Toilet  Tegels tot aan het plafond  Wit gesaust  Vloertegels

 Woonkamer  Hout, behangklaar  Wit gesaust  Hout

 Keuken
 Hout, behangklaar en tegels  
 boven het keukenblok

 Wit gesaust  Hout

 Trap  Hout, behangklaar  Wit gesaust  Trap is wit gegrond

 Slaapkamers  Hout, behangklaar  Wit gesaust  Hout

 Badkamer  Tegels tot aan het plafond  Wit gesaust  Tegelwerk

 Bergruimte en 
 overloop zolder

 Hout, behangklaar  Geïsoleerde dakplaat bruin  Hout

 Technische ruimte 
 zolder

 Hout, onafgewerkt  Geïsoleerde  dakplaat bruin  Hout

 Buitenberging  Hout  Hout  Betonvloer

De afwerking van uw huis
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Achterkant

Lupinestraat 2 tot en met 8
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Voorkant

Rechter kantLinker kant



Benedenverdieping
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Zolder

Verdieping

Lupinestraat 2 tot en met 8



Achterkant
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Voorkant

Rechter kantLinker kant

Lupinestraat 10 tot en met 16



Benedenverdieping
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Zolder

Verdieping

Lupinestraat 10 tot en met 16



Achterkant
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Voorkant

Rechter kantLinker kant

Lupinestraat 9 tot en met 15



Benedenverdieping
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Zolder

Verdieping

Lupinestraat 9 tot en met 15



Benedenverdieping
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Plattegrond met maten



Verdieping
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Plattegrond met maten



Zolder
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Plattegrond met maten



Architect
Architectengroep Gelderland 
 
Aannemer
TBI Koopmans BV Enschede
 
Adressen
Lupinestraat 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16 
 
Verwachte oplevering
Zomer 2023
 
Uw contactpersoon
Heeft u vragen of opmerkingen over uw woning? Neem dan contact op met Anouk Aaldering. Zij is uw
eerste aanspreekpunt.
      Anouk Aaldering
      (0545) 28 50 59
      anouk.aaldering@prowonen.nl 
 

November 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.  


