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Huize 104 Wijdewormer 

13 gelijkvloerse levensloopbestendige  

tweekamer appartementen  

woonoppervlakte van 48 tot 82 m2 

Landelijk en zelfstandig wonen 

met passie voor paarden en/of natuur 

 

Samenzijn, aandacht, reuring, entertainment, bezig blijven,  

contactpersoon voor familie met afgemeten zorg. 

 

Inkomensnorm 

. 

Samen met u kijken we of het financieel haalbaar voor u is om de huur te kunnen te kunnen 

voldoen. 
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Aan te leveren stukken 

- Kleurenkopie van uw legitimatie (bij pasje kopie van beide zijden/ ogen en BSN 
doorhalen), geen rijbewijs.  

- Uittreksel uit de gemeentelijke basis administratie/ basisregistratie personen (GBA/ 
BRP) met historische adresgegevens, ook wel bekend als formulier voor 
woningcorporatie (verkrijgbaar bij de gemeente). 
 

Tevens de volgende stukken, indien u een huurwoning heeft: 

- Verhuurdersverklaring van huidige verhuurder.   

Tevens de volgende stukken, indien u een koopwoning heeft: 

- Hypotheekverklaring van uw bank. 

- Koopakte van de verkoop van uw woning, indien de woning niet verkocht een     

waardebepaling. 

- Jaaropgave hypotheek. 

- Maandelijkse hypotheeklasten (bijv. bankafschrift of brief). 

Tevens de volgende stukken, indien u in loondienst bent: 

-  Werkgeversverklaring in te vullen door uw werkgever. 

- 3 opeenvolgende loonstroken van de afgelopen maanden (indien u per week betaald 

krijgt 12 loonstroken). 

- Bankafschriften waarop de salarisstortingen van de afgelopen 3 maanden te zien zijn 

(indien u per week betaald krijgt 12 salarisstortingen). 

- Foto van de bankpas behorende bij de bankafschriften. 

-  Bent u korter dan 3 maanden in dienst dan uw arbeidsovereenkomst. 

Tevens de volgende stukken indien, u zelfstandig ondernemer bent: 

- Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand). 

- Jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaar. 

- Accountantsverklaring. 

- Aanslag inkomstenbelasting. 

Tevens indien u geen zelfstandig ondernemer bent en niet in loondienst (uitkering, 

gepensioneerd of AOW ): 

- Bewijs van inkomen van de afgelopen 3 maanden, (maandelijks afschrift of brief). 

- Bankafschriften van dit inkomen van de afgelopen 3 maanden. 

- Foto van de bankpas behorende bij de bankafschriften. 

- Uitdraai van www.mijnpensioenoverzicht.nl. 

- Jaaropgave. 

Tevens indien, u eigen vermogen heeft: 

- Een bankafschrift van uw eigen vermogen. 

Tevens indien, u een lening of krediet heeft: 

- Een actueel overzicht van de huidige lening/ krediet. 
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Vraag en antwoord 

Activiteiten 
Er worden wisselende activiteiten en/of cursussen georganiseerd, zowel wekelijks als 
maandelijks. Denk hierbij aan een huiskamerconcert, creamiddag, schaakuurtje of 
schildercursus maar ook af en toe een lekkere kom soep, verse appeltaart en/of een 
gezellige BBQ behoren tot de activiteiten De activiteiten worden in overleg met de 
bewoners georganiseerd. U bent niet verplicht hieraan deel te nemen. 

 
Albireo 
Albireo is een multifunctionele alarmeringsunit die in uw appartement wordt geplaatst. 
Naast zorggerelateerde functies kan de Albireo ook uitgebreid worden met domotica 
(woonfuncties) zoals het op afstand openen van de deur of het bedienen van de 
zonwering.  
Uniek aan het Albireo concept:  
-zowel bedraad als draadloos aan te sluiten;  
-locatie indicatie is mogelijk zonder gebruik te maken van bakens;  
-het systeem is schaalbaar;  
-het kunnen koppelen van draadloze accessoires, ook van derden. 
 
Anna 
Anna draagt zorg voor de activiteiten en is het eerste aanspreekpunt overdag. Lichte 
huishoudelijke hulp wordt geboden, eventuele hulp bij het bestellen van boodschappen. 
 
Badkamer 
De badkamer is voorzien van een wastafel met mengkraan en spiegel, een 
rolstoelvriendelijke douche met mengkraan en een rolstoelvriendelijk toilet. Daarnaast is 
er een apart tweede toilet. 
 
Berging 
Er is een gemeenschappelijke berging met stroomvoorziening voor fietsen/ scootmobiel. 

Borg 

De borg bedraagt twee keer de huurprijs. 

Buiten/ tuin 

Alle appartementen op de begane grond hebben een eigen buitenplaats, daarnaast is er 

een gemeenschappelijke tuin/ terras welke te betreden is vanuit de gemeenschappelijke 

ruimte.  

Gemeenschappelijke ruimte 
Bowoners kunnen vrijelijk gebruikmaken van de gemeenschappelijke ruimte en de 
faciliteiten die zich daarin bevinden waaronder: Televisie met sport en filmkanalen, wifi, 
gezelschapsspellen, tijdschriften en kranten, gelegenheid koffie en thee te drinken.  
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Gas, water en licht, verzekeringen 
U dient uzelf aan te melden bij een energieleverancier voor de gas en elektra. Voor het 
water kunt u zich aanmelden bij de PWN. Tevens dient u zelf zorg te dragen voor de 

benodigde verzekeringen. Tijdens het tekenen van de huurovereenkomst kunnen wij het 

gas, water, licht, internet, telefonie en verzekeringen voor u verzorgen. 

Huurperiode 

Huurcontracten worden afgesloten voor minimaal één jaar. 

Huisdieren 
Huisdieren zijn in overleg toegestaan, mits ze geen overlast veroorzaken voor overige 
bewoners en de omgeving. 
 
Inbouwapparatuur in de keuken 
De keuken is zwevend en voorzien van een combimagnetron, keramische kookplaat met 
4 kookzones, RVS afzuigkap, een koel-vriescombinatie, een vaatwasser en een 
mengkraan. Allemaal op hoogte. 
 
Isolatie 
De appartementen zijn uitermate goed geïsoleerd waardoor de stookkosten laag zijn. 
 
Maximale bewoning 
De appartementen zijn geschikt voor een tweepersoonshuishouden. In overleg kan een 
mantelzorger inwonen. 
 
Afval container 
Het afval wordt gescheiden in gemeenschappelijke afvalcontainers. 

Onderhuur 

Onderhuur is niet toegestaan.  

Oplevering 
De appartementen zijn per direct beschikbaar. 

Parkeren 

Kan op de gemeenschappelijke parkeerplaats. 

Roken 

Is niet toegestaan in de algemene ruimtes. 

Servicekosten 
De servicekosten bedragen € 50,- per maand voor onderhoud, schoonmaak en elektra 
van de gemeenschappelijke ruimtes. Tevens worden de ramen van uw appartement 
gelapt. 
 
Stal 104 
Paardenfokkerij waar topsportpaarden gefokt worden. 
 
Sleutels 
Bij oplevering ontvangt u de sleutels van uw appartement. U ontvangt 3 sets sleutels. 
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Stoffering/ meubilering 
De appartementen worden met vloerafwerking opgeleverd. In overleg is het mogelijk uw 
appartement te stofferen/ meubileren. 

 
Verwarming 

Verwarming geschiedt middels vloerverwarming.  

Website 

Voor meer informatie gaat u naar www.huize104.nl 

Woningdelers 

Woningdelers zijn niet toegestaan (bijvoorbeeld vrienden, broers en zussen) U dient 

samen een duurzame relatie te hebben. Inwoning van mantelzorger is bespreekbaar. 

Zorgcirkel 

Zorg vindt plaats door de Zorgcirkel. De zorg wordt afgemeten op uw behoeften. 
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Prijslijst 

Begane grond Aantal m2 Service kosten** 
Totale 

huurprijs* 

Woning 1  54 m2 € 50,00 € 2.200,00 

Woning 2 61,7 m2 € 50,00 € 2.300,00 

Woning 3 82 m2 € 50,00 € 2.400,00 

1e verdieping       

Woning 4 59,5 m2 € 50,00 € 2.100,00 

Woning 5 80,1 m2 € 50,00 € 2.200,00 

Woning 6 49,5 m2 € 50,00 € 2.000,00 

Woning 7 47,5 m2 € 50,00 € 2.000,00 

Zorgaanbouw       

Woning 8 50 m2 € 50,00 € 1.850,00 

Woning 9 55,5 m2 € 50,00 € 1.950,00 

Woning 10 55,5 m2 € 50,00 € 1.850,00 

Woning 11 51 m2 € 50,00 € 1.850,00 

Woning 12 51 m2 € 50,00 € 1.850,00 

Woning 13 50,5 m2 € 50,00 € 1.850,00 

    

* Exlusief gas,water en elektra   
**servicekosten: Kosten m.b.t. gemeenschappelijke 
ruimte zoals:  
Gas, water, elektra, WOZ, onderhoudskosten en 
overige vaste lasten van de  gemeenschappelijke 
ruimte  

 


