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Voorwoord 
 
Het seniorenwooncomplex De Kolenbranderhof bevindt zich in het centrum van Tubbergen op de 
hoek van de Almeloseweg en de Waldeckstraat.  
 
De winkels bevinden zich op loopafstand. 
 
Het gebouw bestaat uit 42 appartementen en een recreatiezaal en is in 1995 gebouwd.  
 
In deze brochure vindt u informatie over het gebouw en de voorzieningen.  
 
Tevens hebben we een plattegrond per verdieping toegevoegd en plattegronden van de 
appartementen, zodat u zich bij het lezen van deze brochure een voorstelling kunt maken van het 
gebouw en de appartementen. 
 
Voor actuele huurprijzen kunt u contact opnemen met Woningstichting Tubbergen 
tel. 0546-622312. 
 
In dit complex mag geen inwoning worden verschaft aan kinderen en/of jeugdigen; 
 
 
Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat deze informatie u helpt bij uw zoektocht naar een 
geschikte woning. 
 
 
 
 
Woningstichting Tubbergen verzorgt de verhuur van de appartementen. 
 
Woningstichting Tubbergen 
Waldeckstraat 1 
7651 EE Tubbergen 
Tel. 0546-622312 
E-mail info@wstubbergen.nl 
Internet www.wstubbergen.nl 
Twitter WonenTubbergen 
 

 

mailto:info@wstubbergen.nl
http://www.wstubbergen.nl/
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Algemene informatie 
 
De omgeving 
Het complex bevindt zich in het centrum van het dorp Tubbergen met haar kerken, gemeentehuis, 
winkels, banken, postkantoor en bushaltes. 
 
 
Het gebouw 
Het gebouw omvat 42 ruime wooneenheden met een inpandige fietsenberging.  
Er is een mogelijkheid voor het opladen van  een elektrische fiets.  
Ook is er een grote algemene recreatieruimte met vele voorzieningen. In deze ruimte worden allerlei 
activiteiten georganiseerd.  
Ook  kunt u deze ruimte gaan huren voor bijvoorbeeld een feestje.  
De hoofdingang bevindt zich aan de Waldeckstraat.  
Vanuit de centrale hal zijn alle appartementen met de lift  of de trap bereikbaar.   
Uw brievenbus kan vanuit de hal van het gebouw geopend worden. 
Op het binnenterrein is een privé parkeerplaats aanwezig. 
Het schoonmaken van de algemene ruimten wordt door de Woningstichting verzorgd. 
Rondom het gebouw bevindt zich een gemeenschappelijke tuin, welke door de Woningstichting 
onderhouden wordt. 
Indien u een scootmobiel hebt dan kunt u deze, in overleg met ons, parkeren en opladen. 
 
De woningen 
De woningen beschikken over  

 Een ruime hal. 

 Een berging met een opstelplaats voor wasmachine, droger en CV-ketel. 

 Een woonkamer met open keuken en een fraai keukenblok. De keuken is uitgerust met een 
elektrische kookplaat (het onderhoud van de kookplaat is voor rekening van de huurder), een 
motorloze afzuigkap en een éénhendel-kraan. 

 Een grote slaapkamer. 

 Een badkamer voorzien van douche, wastafel en toilet. En wandbeugels t.p.v. het toilet. 

 Een ventilatiebox aanwezig, die ruimtes als douche, toilet, berging en keuken afzuigt. 

 Een terras of balkon. 

 Een eigen HR-combiketel met radiatorenverwarming. 

 Een sleutelsysteem: 1 sleutel voor centrale ingang, postbus, voordeur van het appartement e n 
de fietsenberging.  

 Een deuropener: zodra er iemand aanbelt, verschijnt automatisch het beeld van uw bezoeker op 
de monitor en kunt u de buitendeur openen. 

 Deuren en ramen welke zijn voorzien van inbraak werend hang- en sluitwerk. 

 De Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) kan ervoor zorgen dat de woning 
aangesloten wordt op een alarmeringssysteem. 
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