mercatorhof

18 gasloze (all-electric)
comfortabele gezinswoningen
Mercatorhof - In populaire kindvriendelijke wijk Besoyen in Waalwijk

Uw droomwoning
is klaar voor
de toekomst
-

2

Gasloos wonen
In 2019 verhuizen
Volop parkeermogelijkheden
Voordelig wonen door energiebesparing

www.mercatorhof.nl
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18 woningen Gasloos / All-electric
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Uw woning zeer compleet
Nieuwbouwproject in bestaande woonwijk Besoyen.
Woonwijk met gevarieerde bebouwing met nagenoeg alleen huurwoningen.
Vrijwel geen energielasten: woningen / GASLOOS / All-Electric (Nul op Meter mogelijk).
Royale eengezinswoningen ca 119 m2 ‘woonoppervlakte’.
3 Blokken woningen in een kindvriendelijke buurt en volop parkeermogelijkheden.
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M E R C AT O R H O F

Uw woning
zeer compleet
Het duurzame project Mercatorhof is gerealiseerd in de populaire kindvriendelijke
wijk Besoyen in Waalwijk en bestaat uit 18 all-electric eengezinshuurwoningen.
Ontvangt u van ons over enkele maanden de huissleutel?
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Gasloos – toekomstproof gebouwd

Compleet opgeleverd

Het plan bevat 18 vrije sector-huurwoningen, geschikt voor (jonge) gezinnen.
De huurwoningen van de Mercatorhof zijn
allen eengezinswoningen, verdeeld over
drie kleine blokken. De gezinswoningen zijn
bijzonder duurzaam en ‘toekomstbestendig’.
Ze worden namelijk NOM-voorbereid
(0-op-de-meter) opgeleverd en zijn compleet
gasloos. De woning is dus voorzien van
de nodige energiebesparende maatregelen,
zodat u vrijwel geen energiekosten heeft en
bent voorbereid op de toekomst.

De woningen worden zeer compleet
en naar tevredenheid van u als nieuwe
bewoner opgeleverd.
Zo is de keuken volledig voorzien van
de nieuwste apparatuur en de badkamer
gebruiksklaar. Hier heeft u dus geen
omkijken naar.

www.mercatorhof.nl

Uw woning is compleet met:
- Mooie badkamer met fraaie sanitaire voorzieningen
- Separate toiletruimte op de begane grond en toilet
in badkamer 1e verdieping
- Behangklare wanden
- Houten kozijnen met HR++ glas

www.mercatorhof.nl
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OMGEVING

Wonen in
Waalwijk
Waalwijk is een gezellige, bruisende stad in
Noord-Brabant en telt circa 32.000 inwoners.
In de Brabantse stad is veel bedrijvigheid en
de gemeente blinkt uit in de vele voorzieningen
op het gebied van winkelen, onderwijs,
gezondheidszorg, cultuur en sport. Zo kent de
stad een ziekenhuis, de voetbalclub RKC-Waalwijk
en verschillende basis- en middelbare scholen,
een groot woonboulevard, diverse musea en een
gezellig centrum. De stad heeft een modern theater
en andere uitgaansgelegenheden. In Waalwijk is
altijd wel wat te doen, maar er is ook rust en ruimte
voor recreatie met onder meer het Halve Zolenpark
dat dwars door de stad loopt. Door de historische
plekken blijft de geschiedenis van Waalwijk
zichtbaar.
Waalwijk, een stad omringd door de Loonse
en Drunense Duinen, het Slagenlandschap en
natuurgebied De Langstraat en op een steenworp
afstand van de Efteling.

Besoyen

Besoyen is een gezellige Waalwijkse wijk
waar project Mercatorhof wordt gerealiseerd.
Het was oorspronkelijk een dorp tussen Waalwijk
en Sprang en lag, in tegenstelling tot Waalwijk,
op het grondgebied van Holland. Tot 1922 was
het dorp een zelfstandige gemeente, waarna
het een onderdeel van Waalwijk werd. De wijk
ligt nabij het centrum en kenmerkt zich door
de diversiteit aan woningen met veelal
gezinnen.
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Besoyen kent over het algemeen vrij
brede straten en pleinen en beschikt over
voldoende speelruimtes voor kinderen en
parkeergelegenheid.
Vanaf de wijk Besoyen fiets u in een tiental
minuten naar de prachtige Loonse en Drunense
Duinen of naar De Efteling. Met de auto bereikt
u in een mum van tijd de snelweg A59 of
de autoweg N261.
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Een fijne
woonwijk
10

Als u een woning huurt in project Mercatorhof weet u zeker dat u komt te wonen in een fijne levendige woonwijk met veel gezinnen. U zal zich snel thuis
voelen in de wijk en het relatief kleinschalige nieuwbouwproject zorgt ervoor
dat u snel contact heeft met uw buurtgenoten.

Wonen aan Mercatorhof is:
-

Wonen
Wonen
Wonen
Wonen
Wonen
Wonen
Wonen

in een kindvriendelijke wijk met veel gezinnen
nabij een grote supermarkt
bij uitvalswegen naar rond- en snelwegen N261 en A59
op fietsafstand van de Loonse en Drunense Duinen en De Efteling
in een wijk met veel ruimte om te spelen voor kinderen
in een omgeving met ruime parkeergelegenheid
nabij het centrum van Waalwijk
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M E R C AT O R H O F

Mercatorhof

18 gezinswoningen
Blok B

Blok A

Kenmerken woning
- Gebruiksoppervlak: van 119 m2
- Comfortabele gezinswoningen met berging
- Compleet met badkamer en sanitair

Royale tuin
Alle woningen krijgen een royale tuin met privé
berging gelegen op het zuiden, westen of oosten.
De 6 woningen in blok B zijn voorzien van een
eigen parkeerplaats in de achtertuin.

Keukenimpressie
De luxe keuken is conform de laatste trend en
van alle gemakken voorzien.

Blok C

Luxe inbouwapparatuur
De keuken is voorzien van alle denkbare inbouwapparatuur van hoogwaardige kwaliteit. Koken
wordt een feestje in een woning in Mercatorhof.

12

www.mercatorhof.nl

13

SMART WONEN

Smart wonen

Voordelen van
de gekozen bouwmethode

Gereed medio 2019!
De woningen van Mercatorhof worden gebouwd met moderne bouwtechnieken
waardoor de aannemer snel, duurzaam en kwalitatief goed kan bouwen.
Dit zorgt ervoor dat u straks woont in een woning die klaar is voor de toekomst,
waarin we te maken krijgen met energiebesparende maatregelen. En u kunt
alvast plannen maken voor de inrichting en aankleding van uw woning,
want komende zomer staat de oplevering gepland.
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- Uw woning heeft een hogere
isolatiewaardes (Rc) dan
een reguliere woning
- Er wordt een constante kwaliteit
gegarandeerd van het gebouwde
- Snelle bouwtijd door slimme en
kwalitatieve prefab-onderdelen;

Er vinden minder werkzaamheden
plaats op de bouw en de woning
is snel wind- en waterdicht waardoor
de bouwer minder afhankelijk is
van weersinvloeden
- Uw woning wordt direct voorzien van
PV panelen

www.mercatorhof.nl
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UW WONING

Uw woning
gasloos/all-electric
De woningen van Mercatorhof worden gerealiseerd met kwaliteitsmaterialen
en zijn volledig gasloos (all-electric) en voorzien van een Warmte-terug-Win
(W-t-W) installatie. Dit betekent dat u nu een huis huurt dat voorbereid
is op de toekomst.

Wat is All-Electric wonen?

Wat is een Douchepijp W-t-W:

-

In plaats van een gewone afvoerbuis wordt
een verticale dubbelwandige buis
met een koperen binnenpijp vlak onder
de douchebak geplaatst in de badkamer.
Het douchewater stroomt door de binnenste
buis omlaag, het schone aanvoerwater
stroomt in de buitenste buis omhoog.
Daarmee wordt veel energie bespaard
omdat u met het warme douchewater wat
normaliter via het afvoerputje door de
riolering wordt afgevoerd het aangevoerde
schone water wordt opgewarmd.

-

Warmte terug win installatie met CO2
detectie per verblijfsruimte
Elektrisch verwarmen door middel van
fraaie design radiatoren
Doorstroomtoestel t.b.v. warm water
in de badkamer
Keukenboiler voor warm water in
uw keuken
Douchepijp WTW
Woning voorzien van minimaal
3 zonnepanelen (uitbreiding met
extra panelen mogelijk)

Wat is een Warmte-terug-win
(WTW) installatie:

PV zonnepanelen

Een W-t-W installatie zorgt voor een
maximale energieprestatie van uw woning,
maar ook voor een gezonde, frisse
woonomgeving. Een dergelijke duurzame
installatie in uw woning levert u een
aanzienlijke energiebesparing op:
Met een W-t-W installatie wordt:
A. Verbruikte lucht uit het huis afgezogen
middels afzuigpunten in keuken,
badkamer en toilet;
B. Frisse lucht uw woning ingeblazen en
wordt via een warmtewisselaar
overgebracht top de frisse buitenlucht
C. Voorkomen dat er warmte verloren gaat
uit de woning
D. Uw woning fris en comfortabel zonder
tocht of voelbare luchtstromen, omdat:
- Ingeblazen lucht wordt gefilterd met
speciale luchtfilters, beschermt tegen
stof en pollen
- Plaatsing op zolder
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Alle woningen van Mercatorhof hebben PV
zonnepanelen. Zonnepanelen zetten (zon)
licht om in elektriciteit. Doordat u zelf
energie opwekt, daalt uw energierekening.
De opbrengst van zonnepanelen is
afhankelijk van de oriëntatie van de
zonnepanelen, de dakhelling/-installatie
en schaduw. De woning voldoet aan de
EPC norm 0,4 (A).
Daarnaast zijn de woningen zo
samengesteld dat er tijdens de bouw
gebruik wordt gemaakt van duurzame
bouwmaterialen met een hoge
isolatiewaarde.

www.mercatorhof.nl
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Alle
woningtypen

Alle
woningtypen

Tuingerichte
woonkamer

Begane
grond

Eerste
verdieping

Schaal 1 : 50

Schaal 1 : 50

De 18 duurzame
huurwoningen van
Mercatorhof Fase 1
zijn ruim opgezet
met een oppervlakte
van 119 m2 en worden
luxe voorzien van
een volledige keuken
en sanitair.

De 1e verdieping
telt 3 slaapkamers
en een luxe
volledig afgewerkte
badkamer voorzien
van een 2e toilet,
wastafel en douche.

Standaard
trapkast

De keuken weergeven in de plattegrond
wijkt af van de werkelijkheid.
(Zie artist Impression op pagina 12)
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Alle
woningtypen

Tweede
verdieping
Schaal 1 : 50

De 2e verdieping
betreft een royale
zolder inclusief
daglicht. Een prettige
ruimte die optimaal
te benutten is.

20
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TRENDS

Interieur &
styling trends
5. gebreide poef
FREUBEL
Laat je inspireren! Kun je wel wat inspiratie
of advies gebruiken? Wij helpen je daarbij graag.
Daarom geeft woonexpress gratis kleur- en
interieuradvies. Regelmatig kom je ons ook tegen
in verschillende woonbladen. Ook dat vind je op
onze website terug. www.woonexpress.nl

6. tafellamp
FRAME

6
1
1. 2st bijzettafel GOUDRIAAN
2. Karpet 200x290 JUNO
3. vitrinekast MAASDIJK

3

4. fauteuil NETERSEL
Deze fauteuil is een van oorsprong
klassiek model in een nieuw jasje
dat helemaal past bij de trends van
nu. De ronde vormen en plooitjes op
de armleuning geven de fauteuil een
vriendelijk en zacht karakter.

Deze hippe tafellamp
FRAME heeft een zeer
bijzondere en unieke
vormgeving. Het gelaste
frame is gemaakt van
zwart metaal, wat de
lamp een originele en
open structuur geeft.
Door de houten voet
en het metaal heeft
de lamp een stoere
uitstraling.

5

4

7

2

7. 3-zitsbank BELFELD
Deze opvallende 3-zitsbank is een echte blikvanger in
je woonkamer. Dankzij de cognac kleur en de opvallende
ledersoort heeft de bank een stoer maar warm uiterlijk.
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V E R H U U R I N F O R M AT I E

Huurvoorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een huurwoning
dient u bij het aanleveren van ons inschrijfformulier
aan een aantal voorwaarden te voldoen. Daarnaast
zijn er een aantal documenten die wij van u willen
ontvangen. Welke dit zijn vindt u terug op de laatste
pagina van het inschrijfformulier. Hieronder geven wij
een samenvatting van onze verhuurvoorwaarden. Mocht
u een inschrijfformulier namens twee personen invullen,
dan verzoeken wij u de verzochte bijlages voor beide
huurders aan te leveren.

administratiekantoor opgemaakte balans met daarnaast
een winst- en verliesrekening te overleggen. Ook
zelfstandig ondernemers dienen een bankgarantie of
waarborgsom ter waarde van 3 maanden huur, inclusief
eventuele servicekosten, af te geven.

Inkomensnorm
Als algemene richtlijn voor de inkomensnorm geldt dat
het bruto maandinkomen 4 of 4,5 x de kale maandhuur
dient te bedragen. Een eventueel tweede inkomen wordt
voor de helft meegeteld. Studiefinanciering en eventuele
garantstellingen door ouders/derden worden niet als
inkomsten gezien.Eventuele betalingsverplichtingen
worden op het inkomen in mindering gebracht.

Gegevens huidige woonsituatie
Om uw huidige woonsituatie in kaart te brengen, dient
u hier ook gegevens over aan te leveren. Afhankelijk
van uw woonsituatie ontvangen wij graag de volgende
gegevens:

Werkgeversverklaring
Op het aanvraagformulier wordt om een
werkgeversverklaring gevraagd. Deze verklaring dient
van recente datum te zijn en te worden ondertekend
door de werkgever. Bij tijdelijke dienstverbanden
zonder intentieverklaring zijn wij genoodzaakt een
bankgarantie of waarborgsom ter waarde van 3
maanden huur, inclusief eventuele servicekosten,
van u te vragen. De werkgeversverklaring geeft
ons inzicht in uw soort dienstverband en uiteraard
in uw jaarinkomen. Naast de werkgeversverklaring
dient u drie recente opeenvolgende loonstroken bij te
voegen en de meest recente jaaropgaaf dient eveneens
aangeleverd te worden. Indien u zelfstandig ondernemer
bent dient u een recente, door een accountant of

Legitimatie
Naast inkomensgegevens dient u ook een
kopie legitimatiebewijs toe te voegen bij het
aanvraagformulier.

- Indien u een woning huurt: een door uw
		 verhuurder ingevulde verhuurdersverklaring
- Indien u over een koopwoning beschikt:
		 een hypotheekhoudersverklaring van
		 de hypotheekverstrekker
- Een uittreksel uit de gemeentelijke
		basisadministratie

Dit nieuwbouwproject
is mogelijk gemaakt door:
Sustay projectontwikkeling - Van t’ Hof Rijnland Vastgoedmanagment (verhuur)
Schutte bouw & ontwikkeling (ontwikkeling) - Bureau070 (ontwerp)
Schutte bouw & ontwikkeling in Zwolle bouwt in opdracht van ontwikkelaars woningen,
appartementen en bedrijfshuisvesting. Zo dus ook voor Sustay. Schutte bouw &
ontwikkeling is onderdeel van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven (ASVB) uit Deventer.
ASVB is een in Nederland bekend, succesvol netwerk van bouwgerelateerde (kennis)
ondernemingen in Nederland, Duitsland en België.

Huurperiode
De eventueel te sluiten huurovereenkomst geldt
voor minimaal 12 maanden.
Eenmalige kosten huurder
Indien door bemiddeling van ons kantoor een verhuur
tot stand komt van een bij ons in beheer zijnde woning,
brengen wij hiervoor geen kosten in rekening bij
de huurder.

Redenen voor het niet in behandeling en van een inschrijfformulier
Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een
huurwoning van Van ’t Hof Rijnland. Om u als aspirant
huurder tegemoet te komen, hebben wij de meest
voorkomende redenen tot het niet in behandeling nemen
van een inschrijfformulier op een rijtje gezet. De meest
voorkomende redenen van verplichte afwijzing zijn:
Aspirant-huurders die de eerder genoemde
inkomensnorm niet zelfstandig halen, kunnen wij niet als
huurders verwelkomen. Voor deze inkomensnorm mogen
wij een partnerinkomen voor 50% meetellen in onze
berekening.
Studenten die zelfstandig niet aan de inkomensnorm
voldoen, kunnen we geen woonruimte aanbieden.
Omdat de inkomsten van studenten vaak niet bestaan
uit alleen een dienstverband gelden daarvoor de
volgende aanvullende inkomensvoorwaarden:
- Studiefinanciering mogen wij niet zien als inkomsten.
- Een (ouderlijke) bijdrage in het levensonderhoud
		 mogen wij niet zien als inkomsten.
Wij verhuren niet aan personen die anders dan vanuit
een liefdesrelatie of met een familiaire band willen gaan
samenwonen.
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Het is niet mogelijk om een woning te huren c.q.
betrekken met meer dan twee volwassenen. Dit is iets
dat door onze eigenaren als onbespreekbaar wordt
gezien. Dit betekent dus ook dat woningdelen niet
mogelijk is.
Op basis van alleen eigen vermogen kunnen wij geen
huurovereenkomst aangaan. Wel mogen wij 10% van
het eigen vermogen bij uw jaarinkomen optellen, maar
de rest van de inkomensnorm moet behaald worden
vanuit een dienstverband, een (pensioen)uitkering of
een eigen onderneming.
Zelfstandig ondernemers dienen een recente winsten verliesrekening, opgesteld door een accountant of
administratiekantoor, te kunnen overhandigen aan ons.
Een concept versie is hierbij helaas niet voldoende.
Mochten er vragen zijn over de inschrijfvoorwaarden
of over de diverse bijlages die wij van u verlangen
kunt contact opnemen met ons via onderstaande
contactgegevens. U kunt ons ook bereiken voor een
nadere toelichting op de redenen voor het niet in
behandeling nemen van een inschrijfformulier.

www.mercatorhof.nl

Verhuurinformatie
Voor meer informatie over project
kunt u contact opnemen met:

www.mercatorhof.nl

Van t’ Hof Rijnland Vastgoedmanagment,
Afdeling Nieuwbouw. U kunt ons bereiken
via nieuwbouw@hof-rijnland.nl of
bel naar 088 - 12 666 60.
Op www.mercatorhof.nl
vindt u ook informatie over het project.
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Bezoek onze website

www.mercatorhof.nl

voor meer informatie over het project.

VAN T’ HOF RIJNLAND VASTGOEDMANAGMENT
Afdeling Nieuwbouw
J.L. van Rijweg 20
2713 JA Zoetermeer
T: 088 - 12 666 60
E: nieuwbouw@hof-rijnland.nl

DIT NIEUWBOUWPROJECT IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Verhuur:

Ontwikkeling:

Bouw:

Ontwerp:

DISCLAIMER Deze brochure heeft enkel een informatief karakter en is bedoeld u te informeren over de woningen in het nieuwbouwplan
Mercatorhof van Sustay. Ondanks dat de informatie (zowel teksten, afbeeldingen als tekeningen) met zorg zijn samengesteld, kunnen hier
op geen enkele wijze rechten aan ontleend worden. De brochure maakt geen deel uit van de latere contractuele verhuurdocumenten.
Tijdens het gesprek met de verhuurder worden de formele tekeningen overhandigd en toegelicht.

