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Het Gebouw: 

 
Woningstichting Tubbergen heeft in 2019 in het centrum van Tubbergen 15 appartementen gerealiseerd voor 
jongeren. Dit gebouw bestaat uit drie woonlagen met ieder een eigen voordeur. Op de begane grond en op de  
1

e
 verdieping zijn de appartementen qua indeling gelijk en hebben 2 slaapkamers. De indeling van de 

appartementen op de 2
e
 verdieping is anders en deze hebben één slaapkamer.  

 
De entree is via een gemeenschappelijk trappenhuis. In verband met geluidsoverlast zijn de trappen van beton. 
 
Bezoekers kunnen via een videofoon installatie met u vanaf de begane grond communiceren en via een 
beeldscherm kunt u zien wie er voor de deur staat. Vanuit uw eigen appartement kunt u de hoofdentree openen.  
 
Berging/ fietsenstalling: 

 
Elke appartement heeft een eigen afzonderlijk schuurtje, voorzien van verlichting en elektriciteit. Deze schuurtjes 
bevinden zich achter de appartementen. 
 
Tuin/Parkeren: 

 
Rondom het woongebouw en directe omgeving zijn 17 parkeerplaatsen gerealiseerd. 14 op het eigen terrein en 3 
op het achterliggend parkeerterrein. Alle parkeerplaatsen zijn “openbaar” . Dat betekent dat niemand een eigen 
parkeerplaats krijgt toegewezen. Het betekent ook dat iedereen hier mag parkeren,  dus ook personen die hier 
niet wonen.  
 
Rechts naast het appartementencomplex is een verbindingsweg tussen de openbare parkeerplaats naast het 
gemeentehuis en de Oranjestraat. Deze verbindingsweg is alleen voor langzaam verkeer. 
De niet verharde delen (donker groen op de situatietekening), zijn ingericht als gemeenschappelijke tuin en 
worden in opdracht van Woningstichting onderhouden. Hiervoor betalen de bewoners servicekosten. 
 
Vuil afval: 

 
Het huishoudelijk afval ( huisvuil-GFT-plastic) kunt u deponeren in verzamelcontainers op het achter terrein. Deze 
containers zijn alleen te gebruiken door de bewoners van het complex. Hiervoor kunt u een chipkaart kopen bij de 
supermarkten te Tubbergen.  
 
Energie: 

 
Het is best uniek dat deze appartementen als eerste in de regio als “Gasloos” zijn uitgevoerd. Door deze 
besluitvorming willen wij inspelen op de maatschappelijke tendens m.b.t. “duurzaamheid”.  
 
De appartementen hebben individueel een aansluiting op het elektriciteits- en waterleidingnet.  
 
Een aansluiting op het gasnet is vervallen omdat elk appartement afzonderlijk de beschikking heeft over een 
“Lucht-Water-Warmtepomp” installatie.  
Deze installatie zal uw appartement voorzien van verwarming door radiatoren en van warmwater door een 
boilervat in de berging in het trappenhuis.  
 
Omdat de Lucht Warmtepomp elektriciteit verbruikt heeft elke appartement 6 PV- Zonnepanelen. In totaal zijn er 
90 PV-zonnepanelen geplaatst op de hellende daken.  De Lucht Warmtepompen zijn geplaatst op de platte daken 
van de trappenhuizen.  
 
Omdat een goed geïsoleerde woning goed geventileerd moet worden zijn er gedwongen ventilatiesystemen 
aangebracht met roosters bovenin het glas en een afzuig box in de berging.  
 
In de trappenhuizen en bij de ingangen is een gemeenschappelijke verlichting die wordt gevoed door een 
gemeenschappelijke elektriciteit meterkast. De kosten van de gemeenschappelijke verlichting worden via service 
kosten verrekend.  
 
Wij en misschien ook u als huurder vinden het belangrijk om het energieverbruik te monitoren. Hiervoor wordt u 
een AURUM monitoringssysteem (huisbaasje van consumentenbond) aangeboden. Dit monitoringsysteem biedt 
u de mogelijkheid om aan het eind van het jaar over te stappen naar de goedkoopste energieleverancier, zij 
zoeken dit voor u uit.  
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Om dit systeem te kunnen laten monitoren moet u wel beschikken over een Internet aansluiting en moet u het 
“toestemmingsformulier” ondertekenen, waarin u toestemming geeft dat Woningstichting Tubbergen mag 
beschikken over uw energie verbruik en wij als verhuurder verklaren dat wij met met uw 
persoonsgegevens/verbruik zorgvuldig zullen omgaan.  
 
Dakluiken 
De huurder(s) van de appartementen 6B, 10B en 14B dienen  toestemming te geven om het dakluik, welke zich in 
de balkon van de betreffende woningen bevinden, indien nodig te mogen betreden. 

 
Servicekosten en huurprijs:  

 
Uw maandelijkse kosten is de maandhuur, servicekosten en kosten van energieverbruik en water.  
Servicekosten betreft de volgende onderdelen: 

- Schoonmaak trappenhuis (1x per maand);. 
- Glasbewassing gemeenschappelijk glas (3x per jaar); 

- Gemeenschappelijk glasbewassing binnen (3x per jaar) 
- Tuin onderhoud (1x keer per maand in het seizoen); 
- Energie verbruik gemeenschappelijke verlichting  

 
Huurtoeslag: 
 

Of u in aanmerking komt voor een huurtoeslag is afhankelijk van uw  (gezamenlijke) inkomen. Informatie hierover 
kunt u vinden op www.toeslagen.nl 

Situatietekening 

 

Op bovenstaande situatietekening zijn de woningen inclusief huisnummers te zien. 

Achter het complex staan bergingen die worden toegewezen aan de woningen, hierin staan de huisnummers. 

http://www.toeslagen.nl/
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Begane grond 
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1
e
 verdieping 
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