
Nieuwbouw
gezinswoningen 
aan de Hummeloseweg in Zelhem3
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3 gezinswoningen Hummeloseweg Zelhem

COMFORTABEL WONEN VLAKBIJ HET CENTRUM VAN ZELHEM. ZELHEM IS EEN PRIMA 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 

VINDT U IN ZELHEM RESTAURANTS, TERRASSEN, KUNST EN CULTUUR. EN WILT U LIEVER NAAR 

DE STAD? DAN BENT U MET 10 MINUTEN IN DOETINCHEM.
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COMPLEET WONEN
U komt de woning binnen via 
de ruime entree. Hier heeft u 
toegang tot het toilet, de trap 
naar de verdieping, de tuin-
gerichte woonkamer met een 
open keuken aan de voorkant 
van het huis. Onder de trap 
heeft u een ruime trapkast. Op 
de verdieping vindt u drie ruime 
slaapkamers en een badkamer 
met tweede toilet. De zolder be-
reikt u met een vaste trap. Daar 
zit ook de aansluiting voor de 
wasmachine en de wasdroger. 

U WOONT CENTRAAL 
De Hummeloseweg 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 het prachtige 
omliggende natuurgebied.  

3

U WOONT ENERGIEZUINIG 
EN GASLOOS
De woningen zijn duurzaam 
en goed geïsoleerd. Ze 
worden voorzien van en 
warmtepomp, dit is een 
duurzaam alternatief en draagt 
bij aan een beter milieu. 
Daarnaast heeft de woning 
driedubbel glas. Op het dak 
komen negen zonnepanelen. 
Door al deze aanpassingen 
wordt makkelijk energielabel 
A+ gehaald.
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U HEEFT DE RUIMTE! 
De open keuken, badkamer 
en toilet kunt u helemaal naar 
eigen smaak inrichten. In de 
achtertuin staat een houten 
berging. Uw auto parkeert u 
achter de woningen op de 
algemene parkeerplaatsen. 
De hoekwoningen hebben een 
eigen oprit. 

ZORGELOOS HUREN
Huren is een goede keuze als 
u gemak én zekerheid wilt. 
Gemak, want u kunt de huur op 
elke dag van de maand opzeggen 
met een opzegtermijn van een 
maand. Daarnaast hoeft u zich 
over het onderhoud van de 
woning geen zorgen te maken. 

Wij verzorgen het grootste 
gedeelte van het onderhoud aan 
uw woning. Denk daarbij aan 
onderhoud aan de warmtepomp-
installatie en het onderhoud aan 
uw keuken, douche en toilet. 
Wanneer u voor € 4,65 per 
maand lid wordt van het Service-
fonds, hoeft u zelfs niet meer om 
te kijken naar kleine reparaties! 

Op onze website vindt u hier 
meer informatie over. Ook kunt 
u voor € 0,75 per maand lid wor-
den van de Huurdersvereniging 
Zelhem. Huurt u een woning van 
ProWonen, dan wordt u voor 
€ 0,49 per maand automatisch 
lid van het Glasfonds.

HEEL ENERGIEZUINIG
In deze woningen worden veel 
energieopwekkende en -bespa-
rende maatregelen toegepast. 
Bij een normaal gemiddeld 
gebruik van de woning zijn 
de energiekosten voor het ver-
warmen van deze woningen 
laag!

HUURPRIJS 
De huurprijs van deze woningen 
is € 737,00 per maand (prijspeil 
2020). Prijspeil 2020 houdt in 
dat deze huurprijs tot 1 juli 2021 
geldt. Het huurverhogings-
percentage van 2021 is straks 
ook van toepassing op deze 
huurprijs. De hoogte van dit 
percentage is nu nog niet be-
kend. Deze wordt in april 2021 
bepaald.

REAGEREN OP EEN WONING
Heeft u belangstelling voor 
één van deze woningen? 
U kunt reageren wanneer 
u ingeschreven staat als 
woningzoekende op 
www.thuisindeachterhoek.nl 

Wilt u reageren, dan kan dat 
alleen wanneer u een actuele 
inkomensverklaring heeft of een 
definitieve belastingaangifte over 
2018. Ook elke medebewoner 
heeft een inkomensverklaring 
nodig. Een inkomensverklaring 
kunt u opvragen bij de Belasting-
dienst, telefoonnummer 
(0880) 0543. Houd uw BSN 
nummer bij de hand. De ver-
klaringen 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.

WE HELPEN U 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 keuze-
gesprek. Dit gesprek vindt plaats 
bij Witzand in Eibergen. Zij laten 
u zo veel mogelijk materialen 
zien en helpen u bij het maken 
van uw keuzes. Daarna werken 
zij uw keuzes uit op een platte-
grond. Op die manier kunt u 
goed zien hoe bijvoorbeeld uw 
keuken er uit gaat zien. 

HUREN IS VOOR IEDEREEN 
Komt u in aanmerking?
U kunt reageren op deze woningen met een inkomen vanaf de 
huurtoeslaggrenzen.. De inkomensgrenzen zijn als volgt: 
 � Alleenstaand tot AOW leeftijd inkomen meer dan € 23.225,00 
 � Alleenstaand vanaf AOW leeftijd inkomen meer dan € 23.175,00 
 � Samenwonend tot AOW leeftijd inkomen meer dan € 31.550,00 
 � Samenwonend vanaf AOW leeftijd inkomen meer dan € 31.475,00
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EERSTE BEWONER, 
EERSTE KEUS
Als eerste bewoner heeft u 
diverse keuzemogelijkheden voor 
de afwerking van de woning. 

U kunt een keuze maken voor 
de wand- en vloertegels in de 
badkamer, toilet en keuken. Ook 
zoekt u de keuken uit en geeft u 
aan of u de keuken wilt uitbrei-
den. Bij Witzand ziet u wat deze 
extra opties kosten.

UW HANDTEKENING
Heeft u een van deze woningen 
gekregen, dan ondertekent u 
het acceptatieformulier. U bent 
dan formeel huurder en gaat 
akkoord met de annulerings-
voorwaarden. Daarna krijgt u 
een concept huurovereenkomst. 
Lees deze goed door! Heeft u 
opmerkingen, dan horen wij dat 
graag. Heeft u de keuken of het 

sanitair uitgebreid, dan betaalt 
u dit na uw keuze aan Witzand. 
Zodra uw woning klaar is, tekent 
u de huurovereenkomst en ont-
vangt u de sleutel.

U ZIET 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 woningzoe-
kende bij Thuis in de Achterhoek 
vervalt. U heeft namelijk een 
woning toegewezen en geaccep-
teerd. 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 verhuur-
datum 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.

UW CONTACTPERSOON
Heeft u vragen of opmerkingen 
over uw woning? Neem dan 
contact op met Ans van Hinte. 
Zij is uw eerste aanspreekpunt. 

 Ans van Hinte
 (0545) 28 50 94
 ans.vanhinte@prowonen.nl
 www.prowonen.nl
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10G10H10J

Plattegrond

6

Hummeloseweg

Piersonstraat

Locatie Rabobank
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10G10H10J

7

Troelstrastraat

Locatie Postkantoor
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ZIJGEVEL LINKS ZIJGEVEL RECHTS

ACHTERGEVEL

VOORGEVEL

Gevelaanzichten

10G 10H 10J

10J 10H 10G
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BUITENMUREN
De buitenmuren zijn van een 
rood genuanceerde 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 
antraciet keramische dakpannen. 
De dakgoten en regenpijpen zijn 
van zink en hebben bladafschei-
ders.

KOZIJNEN, RAMEN EN 
DEUREN
Alle buitenkozijnen en ramen 
zijn van gebroken wit kunststof 
en voorzien van triple isolerend 
glas. De ramen en deuren zijn 
lichtgrijs. De voordeur heeft een 
brievenbus, een driepuntsluiting 
en een deurkruk. De onder-
dorpels 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 inbraakwerend. Alle buiten-
deuren zijn voorzien van gelijk-
sluitende cilinders. 

BESTRATING EN 
TERRASAFSCHEIDING
De stoep naar de voordeur en 
het terras zijn voorzien van 
grijze betontegels van 30x30 cm. 
Aan de achtergevel zijn terras-
schermen van 180x180 cm 
aangebracht. Ook de afscheiding 
met de openbare weg is aan-
gelegd.  

BUITENBERGING
De vrijstaande buitenberging van 
7m2 bij de woning is van hout en 
niet geïsoleerd. De berging heeft 
een lichtpunt en een wandcontact-
doos. Op de vloer liggen beton-
tegels. 

ZONNEPANELEN
Er worden 9 zonnepanelen ge-
plaatst. Via de omvormer 
op zolder wordt de opgewekte 
energie bruikbaar.

KEUKEN
De standaard keuken bestaat 
uit drie onder– en bovenkasten 
van in totaal 180 cm breed, een 
kunststof blad, spoelbak en af-
zuigkapkast met afzuigkap. 
De hoogte van de bovenkasten is 
70 cm. De kraan zit op het aan-
rechtblad. 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, keuken-
blad en tegels. De plaats van de 
waterleiding en de aansluiting 
voor de kookplaat liggen vast.

KEUKEN UITBREIDEN
U kunt tegen bijbetaling de 
keuken uitbreiden. Wilt u zelf 
een keuken plaatsen, geef dit 
dan aan Witzand door tijdens uw 
keuzegesprek. Zij informeren u 
dan over de voorwaarden hier-
voor en hoe ProWonen hiermee 
omgaat bij verhuizing. De kosten 
van de standaard keuken worden 
niet verrekend.

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 spuit-
werk. U kunt tegen meerprijs 
kiezen voor wandtegels tot aan 
het plafond. 

BADKAMER 
Ook hier is een hangend toilet 
met een witte kunststof wc bril 
en een waterbesparend reservoir. 

De douche heeft een thermo-
statische douchemengkraan met 
douchekop en glijstang. Boven 
de wit porseleinen wastafel 
hangen een keramisch planchet 
en een ronde spiegel. Er zit 
een wandcontactdoos naast de 
wastafel en een extra lichtpunt 
boven de wastafel. De douche-
ruimte heeft een in de tegelvloer 
verdiepte afvoerput. De bad-
kamer 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 schei-
dingsmuren 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.

PLAFONDS 
De plafonds op de begane grond 
en de eerste verdieping zijn 
voorzien van wit spuitwerk. Het 
dakbeschot op de zolder is wit 
afgewerkt.

VLOEREN 
Op de begane grond, 1e verdieping 
en zolder is vloerverwarming 
aangebracht. Daarom mag u niet 
in de vloeren boren of spijkeren. 
Kiest u voor een harde vloer-
bedekking zoals laminaat of 
parket? Vraag bij uw leverancier 
aan welke voorwaarde de vloer-
bedekking moet voldoen. 
Door de vloerverwarming kan 
namelijk niet elk type vloerbe-
dekking worden gekozen. 

Standaard worden er wit afge-
lakte plinten aangebracht. Wilt 
u zelf plinten aanbrengen, zoals 
bij laminaat, laat het ons dan 
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weten. In dat geval kunnen we 
de standaard plinten weglaten of 
los leveren.

BINNENDEUREN EN 
DORPELS
De stalen kozijnen en opdek-
deuren 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 verdie-
ping 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 een laag 
temperatuursysteem met vloer-
verwarming op de begane grond, 
1e verdieping en zolder. In de hal 
op de begane grond bevindt zich 
een kast met de warmtepomp 
met een gesloten bronsysteem. 
Voor het warme water wordt een 
180 liter boilervat aangebracht.

VENTILATIE
De woning wordt door een 
balansventilatiesysteem geven-
tileerd. 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 wandcontact-
doos 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 be-
drade leidingen gelegd. Tot in 
de slaapkamer op de verdieping 
liggen loze leidingen, waar u zelf 
draden voor telefoon en televisie 
kunt trekken.

AFWERKSTAAT

RUIMTE WANDEN  PLAFOND  VLOER TEMPERATUUR 
Gang  Behangklaar Spuitwerk, wit Afwerkvloer en plinten 150C
Meterkast Niet afgewerkt Niet afgewerkt Afwerkvloer  n.v.t.
Toilet Tegels en wit spuitwerk Wit spuitwerk Vloertegels  220C
Trapkast Niet afgewerkt Niet afgewerkt Afwerkvloer  n.v.t.
Kast warmtepomp Niet afgewerkt Niet afgewerkt Afwerkvloer  n.v.t.
Woonkamer Behangklaar  Wit spuitwerk  Afwerkvloer en plinten  220C
Keuken  Behangklaar en tegels   Wit spuitwerk  Afwerkvloer en plinten  220C
Slaapkamers  Behangklaar  Wit spuitwerk  Afwerkvloer en plinten  220C 
Badkamer  Tegelwerk Wit spuitwerk   Tegelwerk 220C 
Zolder Behangklaar  Geïsoleerde dakplaat Afwerkvloer  150C 
Buitenberging  Hout Hout Betontegels Onverwarmd 
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Tedinkweide 2
7271 RD Borculo
T (0545) 28 50 00
E contact@prowonen.nl
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