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Oosterpolder
Jacobsstaf
Gemma Frisiushof
Lienweid
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NeroZero
woningen

Wonen
in een wijk
die leeft!

Start
verhuur

begin 2022

www.intermaris.nl

* Overige extra kosten: stroomverbruik apparaten,
koud water en inboedelverzekering, internet en tv.
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Nieuwbouw van
NeroZero woningen in
Zwaag en Blokker
Intermaris bouwt 37 NeroZero sociale eengezinswoningen in Bangert en
Oosterpolder. Dit zijn 22 woningen in Zwaag en 15 in Blokker. Een NeroZero
woning is een slimme en duurzame woning. Energiezuinig in gebruik en
gezonder voor bewoners en gebruikers. Hiermee ben je klaar voor de
toekomst!

Uitstekende ligging

In 2018 is de wijk uitgebreid met een nieuw

Bangert en Oosterpolder ligt aan de noordoost-

centrum met winkels; hier vind je naast supermarkt

kant van Hoorn, aan de oude dorpslinten van

Albert Heijn onder andere een visboer, chinees,

Blokker en Zwaag. Hier kun je landelijk wonen

warme bakker, een Read Shop, een snackbar en

met het historische centrum van Hoorn op

een grote drogisterij.

fietsafstand! De afwisselende gevels en de vele
groen- en waterpartijen maken Bangert en

Bereikbaarheid

Oosterpolder tot een echte West-Friese wijk.

Het woongebied Bangert en Oosterpolder is

Voorzieningen in de buurt

22

uitstekend bereikbaar. Er is een snelle verbinding
met de rijksweg A7 en in de directe nabijheid vind

In de wijk Bangert en Oosterpolder heb je

je de NS-stations Hoorn en Hoorn-Kersenboogerd.

alle voorzieningen in de buurt. Er zijn scholen,

Er rijden verschillende busverbindingen naar het

kinderopvang, speelterreinen en een sporthal

station. Dwars door de Bangert en Oosterpolder

in de wijk.

loopt de hoofdontsluiting ‘De Strip’.

Bangert en Oosterpolder

Fijn wonen
tussen dorp
en stad!
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Situatietekening Zwaag

J AC O B S S TA F

Jacobsstaf huisnummer 53 t/m 62
Gemma Frisiushof huisnummer 1 t/m 12
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GEMMA FRISIUSHOF

'Gezellige
straten
met water
rondom'

Situatietekening Blokker
Lienweid
huisnummer 18 t/m 32
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Artist impressies en plattegronden
De artist impressies in deze brochure en
de plattegronden vanaf pagina 19, geven
u een meer gedetailleerd beeld van de
type woningen in Blokker en Zwaag.

'Ruime
tuinen en
extra groen
in de wijk'
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Nieuwbouw
Bangert en Oosterpolder
op twee locaties
Heeft u al zin om te wonen in één van de spiksplinternieuwe
NeroZero woningen in de Bangert en Oosterpolder?
De woningen bevinden zich op twee locaties. Op de locatie Jacobsstaf/
Gemma Frisiushof staan 22 sociale vierkamer huurwoningen. Op de
locatie Lienweid zijn dit 15 sociale vierkamer huurwoningen. De woningen
zijn voorzien van energiebesparende maatregelen. Hierdoor is het
energieverbruik veel minder dan in een standaard woning. Wij gaan
daarbij uit van gemiddeld gebruik.
De aannemer is ToekomstGroep. Zij bouwen de
woningen volgens het NeroZero concept. Op pagina 18
leest u hier meer over.

Dorpse
rust en de
stad toch
dichtbij

Voor deze nieuwbouw geldt:
•
•
•
•

Inschrijving via www.woonmatchwestfriesland.nl
Inkomen passend bij huurprijs
Gezinssamenstelling passend bij woning
Zie pagina 12 voor toewijzing en verhuur

Meer informatie vindt u op www.intermaris.nl
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Highlights
37 woningen
Jacobsstaf,
Gemma Frisiushof
en Lienweid
Kenmerken woningen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sociale eengezinswoningen
Stads karakter
Woonerf (Zwaag)
Huurprijs € 675,- en € 763,Energiezuinige en gasloze woningen
Vloerverwarming op alle verdiepingen
Drie zonnepanelen
Goede isolatie
Warmtepomp
Warmte terugwin systeem
Warm in de winter, koel in de zomer
Fluisterstille afzuigkap
Compleet afgewerkte badkamer
met tweede toilet

• Berging met lichtpunt en stopcontact

Kenmerken woonomgeving
•
•
•
•
•

Openbaar vervoer dichtbij
Dichtbij snelweg A7
Winkelcentrum op loopafstand
School en kinderopvang in de buurt
Sportvoorzieningen in directe omgeving

Bangert en Oosterpolder
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Woningtypen
eengezinswoningen
Er zijn verschillende woningtypen. De begane grond en eerste verdieping
zijn bij iedere woning bijna hetzelfde. Ze komen ook in spiegelbeeld
voor. Er zijn woningen met en zonder kap op het dak. De plattegronden
(zie pagina 19) van de zolder zijn daarom niet overal gelijk. Bij elk type
woning noemen we de oppervlakte van de ruimten en de huurprijs.

Indeling woning
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De woningen bestaan uit vier kamers en een

De woning heeft een woonkamer met open keuken.

ruime zolder. Op de begane grond is er een hal

Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers,

met toilet, meterkast en technische kast

een badkamer met tweede toilet en is er plaats

(warmte terugwin installatie en warmtepomp).

voor een wasmachine.

Type woning

Plattegrond

Locatie

Type kap woning

Tussenwoning

Type A1

Jacobsstaf

Standaard		

6

Eindwoning

Type A2

Gemma Frisiushof

Standaard		

6

Tussenwoning

Type A3

Gemma Frisiushof

Kap voorkant		

3

Eindwoning

Type A4

Jacobsstaf

Kap voor- en achterkant		

1

Tussenwoning

Type B1

Jacobsstaf

Standaard		

4

Eindwoning

Type B2

Jacobsstaf

Kap voor- en achterkant		

1

Tussenwoning

Type B3

Jacobsstaf

Kap voor- en achterkant		

1

Tussenwoning

Type C 1

Lienweid

Standaard		9

Eindwoning

Type C2

Lienweid

Standaard		

2

Tussenwoning

Type C3

Lienweid

Kap voorkant		

2

Eindwoning

Type C4

Lienweid

Kap voor- en achterkant		

2		

Totaal
			
			

37 huurwoningen:
22 Jacobsstaf en Gemma Frisiushof
15 Lienweid huurwoningen

Bangert en Oosterpolder

Aantal woningen

Servicekosten
Naast de huurprijs betaalt u een bedrag aan
servicekosten. Voor uw woning betaalt u in

Huurwoningen
voor gezinnen

de servicekosten voor het glasfonds en de
zonnepanelen.

Overige kosten
Met overige kosten bedoelen wij de kosten
die u nog betaalt naast de huur. Hieronder
vallen:

• Warmte Koude Opslag (zie pagina 10)
• Stroomverbruik betaalt u aan een
energieleverancier. Deze kiest u zelf uit

• Koud water betaalt u aan PWN
(Waterleidingbedrijf Noord-Holland)

• Inboedelverzekering. Wij raden u aan
deze af te sluiten

Wonen tussen dorp en stad
Bangert en Oosterpolder ligt aan de
oude dorpslinten van Blokker en Zwaag.
Hier woon je landelijk met het centrum
van Hoorn op fietsafstand!
Als je kiest om te wonen in Bangert
en Oosterpolder, voel je je al snel thuis
door het gemoedelijke karakter, het
wooncomfort, de ruimte en het
toenemende aantal voorzieningen.
De West-Friese wijk is in ontwikkeling;
naast het bouwen van energiezuinige
woningen is er ook aandacht voor
groen- en waterpartijen.

Bangert en Oosterpolder
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Warmte Koude Opslag (WKO)
WKO betekent Warmte Koude Opslag. Dit is de manier om de woningen te
verwarmen en te koelen. Iedere woning heeft een eigen warmtepomp die
gebruikmaakt van de bodembron. De warmtepomp regelt de verwarming,
koeling en warm water op een duurzame manier. De warmtepomp
gebruikt geen gas, maar werkt op elektriciteit.

Warmtepomp

Warm water

De warmtepomp in de woning zorgt ervoor dat

De woning heeft een warm water boiler met

de woning duurzaam verwarmt in de winter en

een inhoud van 150 liter. De boiler wordt ‘s nachts

koelt in de zomer. Ook zorgt de warmtepomp

opgewarmd. U kunt dit anders instellen, maar

voor warm water.

dat zorgt wel voor extra stroomkosten.

Verwarming en koeling

Voordelen op een rij

De woning wordt verwarmt met een warmtepomp.

• U verwarmt de woning op een duurzame manier
• De woningen zijn voorzien van vloerverwarming,

Hierdoor wordt de woning aangenaam warm.
Op warme dagen kan de woning gekoeld
worden tot een paar graden koeler dan de
buitentemperatuur.

‘Uw nieuwe woning is
heerlijk warm in de winter
en koel in de zomer.’

10
10 Bangert en Oosterpolder

met als voordeel:
- Aangename gelijkmatige warmte
- Geen verwarmingsbuizen en verwarming in
		 de kamers (wel in de badkamer)

• Koeling in de zomer

Hoe werkt het in de praktijk
op hoofdlijnen?

6 Let op! De warmtepomp heeft elektriciteit
nodig om de woning te kunnen verwarmen,
te koelen en om warm water te maken. Deze

1 	In uw woning is een installatie met

kosten rekent u af met de door u gekozen

WKO aanwezig. In uw woning staat een

energieleverancier. Hoe hoog deze kosten zijn

warmtepomp in de installatiekast op

hangt af van hoeveel warmte en warm water

de begane grond.

u gebruikt in de woning. Daarnaast hebben
de overige huishoudelijke apparaten in uw

2 U rekent het verbruik van warmte en

woning invloed op de kosten.

koeling individueel af.
7 Jaarlijks ontvangt u de tarieven en een
3 U bent niet vrij om een eigen

jaarafrekening.

energieleverancier voor warmtelevering/
warm water te kiezen, deze wordt door
Intermaris aangewezen.
4 U sluit een contract af met de
aangewezen energieleverancier.
5 U betaalt vanaf sleuteloverdracht als
gebruiker de energiekosten (WKO) voor
warmte, en koude opwekking en opslag van
tapwater. Deze kosten vallen onder de tarieven
warmtewet. Dit zijn vaste tarieven voor
de levering van bronenergie en het gebruik
van de warmtepomp.

Warmte Koude Opslag (WKO)

Bangert en Oosterpolder
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Toewijzing en verhuur van
nieuwbouwwoningen
Hieronder leest u meer over
de werkwijze en de toewijzingsprocedure bij nieuwbouw.

sterpolde
Banger t en Oo
20211230)
(adver tentie

r

De 37 sociale huurwoningen
zijn geschikt voor gezinnen.

Uitleg Woonmatch
Hoe verloopt de toewijzing
van de woningen?
Schrijf u direct in!
Twee weken voordat de woningen geadverteerd
worden komt er een vooraankondiging voor
de woningen op Woonmatch te staan. Ook op
Social Media besteden wij aandacht aan de
vooraankondiging. Wij adverteren de woningen
één week op Woonmatch. U kunt met uw
inschrijving reageren op de advertentie.

woonmatch
west-friesland
Stap 1
Bezichtiging woning
U kunt een aantal woningen van binnen
bekijken. Intermaris is aanwezig om uw
vragen te beantwoorden.

Stap 2
Voorkeur en gegevens
aanleveren
U accepteert of weigert de woning online.

Wanneer de advertentie gesloten is ontvangen

Wanneer u accepteert, uploadt u bij uw

kansrijke kandidaten een aanbieding.

inschrijving naast uw voorkeursformulier
ook onderstaande documenten.

Wat betekent passend?
• Inkomen passend bij de huurpijs
• Aantal personen pas bij de woning
Kijk in de advertentie voor de exacte
voorwaarden.

• De Verklaring geregistreerd inkomen
2020 van de Belastingdienst, van u en uw
eventuele partner/medebewoner. Deze kunt u
met uw DigiD downloaden via de website van
de Belastingdienst via ‘Mijn Belastingdienst’
of opvragen via telefoonnummer 0800 0543.
U ontvangt de inkomensverklaring binnen
vijf werkdagen. Vraag deze dus tijdig aan;

12
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Let op! Wij accepteren alleen de officiële
inkomensverklaring 2020, niet de voorlopige
of definitieve aanslag van de Belastingdienst;

• Een recent uittreksel uit de Basisregistratie
Personen (BRP) met historische adresgegevens
en waarop alle ingeschreven personen op uw
huidige adres staan vermeld. Dit uittreksel
vraagt u aan bij de gemeente waarin u staat
ingeschreven;

• Verhuurderverklaring van uw huidige

Stap 5
Ondertekenen huurovereenkomst
Zodra de woningen gereed zijn voor verhuur,
nodigen wij u uit voor het ondertekenen van
de definitieve huurovereenkomst.
Voor de sleuteluitreiking van uw nieuwe woning
moet u de eerste verhuurnota hebben voldaan.
U ontvangt hiervoor een e-mail met een
betaallink. De nota ontvangt u ook per e-mail.

verhuurder als u een zelfstandige woning of

Houdt u rekening met een bedrag van maximaal

de laatste verhuurder waarbij u gehuurd

1,5 maand huur. Tijdens de ondertekening van

heeft.

de huurovereenkomst dient u zich te legitimeren

In de brief bij de aanbiedingsmail staat wat de
uiterlijke datum is waarop wij uw gegevens willen
ontvangen via Woonmatch.

Stap 3
Definitieve toewijzing woning
U ontvangt van ons een reactie via e-mail.
Dit kan de definitieve toewijzing zijn of een

met een geldig legitimatiebewijs (Nederlands
paspoort, Nederlandse identiteitskaart of
verblijfstitel).

Huurtoeslag
Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Houdt
u er dan rekening mee dat de servicekosten niet
meegerekend worden voor de hoogte van de
huurtoeslag (zie www.toeslagen.nl).

afwijzing met de daarbij behorende reden.
Wij streven ernaar iedereen de woning van zijn
voorkeur toe tewijzen. Het kan echter zijn dat
woningzoekenden de voorkeur geven aan dezelfde
woning. In dat geval vindt de verdeling plaats op
basis van de langste inschrijfduur/zoekdatum.
Vul daarom de voorkeurslijst volledig in. Na de
definitieve toewijzing is het niet meer mogelijk
uw keuze te wijzigen of terug te draaien.

Stap 4
Bezichtiging eigen woning
U ontvangt een uitnodiging om uw woning

Vragen
over
verhuur
Heeft u vragen over de
verhuur procedure, dan kunt u
contact opnemen met onze afdeling
Verhuur Hoorn. Zij zijn bereikbaar
via ons Klantcontactcentrum op
088 25 20 100 of via e-mail aan
postbusverhuurhoorn@intermaris.nl

te bekijken. Dit is ook het moment waarop u
maten kunt opnemen.
Bangert en Oosterpolder
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Woningen Jacobsstaf,
Gemma Frisiushof en Lienweid
Prijspeil december 2021, € per maand

Eengezinswoningen
Straat

Nr

Woning
type

Type
GBO*
Netto
		
huurprijs

Service-		
kosten

Jacobsstaf

53

Eindwoning

B2

87,8

e 763,47

13,70

Jacobsstaf

54

Tussen woning

B1

84

e 763,47

13,70

Jacobsstaf

55

Tussen woning

B 1 (SP)**

84

e 763,47

13,70

Jacobsstaf

56

Tussen woning

B1

84

e 763,47

13,70

Jacobsstaf

57

Tussen woning

B 1 (SP)*

84

e 763,47

13,70

Jacobsstaf

58

Tussen woning

B3

92,5

e 763,47

13,70

Jacobsstaf

59

Tussen woning

A1

84

e 678,66

13,70

Jacobsstaf

60

Tussen woning

A1 (SP)*

84

e 678,66

13,70

Jacobsstaf

61

Tussen woning

A1

84

e 678,66

13,70

Jacobsstaf

62

Eindwoning

A4

87,8

e 763,47

13,70

Gemma Frisiushof

1

Eindwoning

A2 (SP)*

84

e 678,66

13,70

Gemma Frisiushof

2

Tussen woning

A3

88,5

e 763,47

13,70

Gemma Frisiushof

3

Tussen woning

A1 (SP)*

84

e 678,66

13,70

Gemma Frisiushof

4

Eindwoning

A2

84

e 678,66

13,70

Gemma Frisiushof

5

Eindwoning

A2 (SP)*

84

e 678,66

13,70

Gemma Frisiushof

6

Tussen woning

A3

88,5

e 763,47

13,70

Gemma Frisiushof

7

Tussen woning

A1 (SP)*

84

e 678,66

13,70

Gemma Frisiushof

8

Eindwoning

A2

84

e 678,66

13,70

Gemma Frisiushof

9

Eindwoning

A2 (SP)*

84

e 678,66

13,70

Gemma Frisiushof

10

Tussen woning

A1

84

e 678,66

13,70

Gemma Frisiushof

11

Tussen woning

A3 (SP)*

88,5

e 763,47

13,70

Gemma Frisiushof

12

Eindwoning

A2

84

e 678,66

13,70
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Straat
Nr
Woning
Type
GBO*
Netto
			
type
huurprijs
						

Service-				
kosten

Lienweid

18

Eindwoning

C4

87,8

e 763,47

13,70

Lienweid

19

Tussen woning

C1

84

e 763,47

13,70

Lienweid

20

Tussen woning

C 1 (SP)*

84

e 763,47

13,70

Lienweid

21

Tussen woning

C1

84

e 763,47

13,70

Lienweid

22

Tussen woning

C3

98,5

e 763,47

13,70

Lienweid

23

Tussen woning

C 1 (SP)*

84

e 763,47

13,70

Lienweid

24

Eindwoning

C 2 (SP)*

84

e 763,47

13,70

Lienweid

25

Eindwoning

C2

84

e 763,47

13,70

Lienweid

26

Tussenwoning

C3 (SP)*

98,5

e 763,47

13,70

Lienweid

27

Tussenwoning

C1

84

e 763,47

13,70

Lienweid

28

Tussenwoning

C 1 (SP)*

84

e 763,47

13,70

Lienweid

29

Tussenwoning

C 1 (SP)*

84

e 763,47

13,70

Lienweid

30

Tussenwoning

C1

84

e 763,47

13,70

Lienweid

31

Tussenwoning

C 1 (SP)*

84

e 763,47

13,70

Lienweid

32

Eindwoning

C4 (SP)*

87,8

e 763,47

13,70

Postcode
Jacobsstaf en Gemma Frisiushof: 1689 XG Zwaag
Lienweid: 1695 ED Blokker

*

GBO: Gebruiksoppervlakte

*

SP: Spiegelbeeld
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Korte technische omschrijving
Jacobsstaf, Gemma Frisiushof
en Lienweid
Welke materialen vindt u in
en aan de woning ?
Buitenkant woning
Buitenkozijnen
Alle woningen hebben kunststof kozijnen met
draaikiep ramen. Kleur lichtgrijs (Lienweid) en
donkergrijs Jacobsstaf/Gemma Frisiushof).

Dak
Alle woningen hebben een geïsoleerde dakconstructie
met keramische dakpannen. Elk dak heeft een dakraam of
raamkozijn (zie informatie zolder) endrie zonnepanelen.

Terugleveren energie
Voor het terugleveren van energie moet u zich
aanmelden bij www.energieleveren.nl
U heeft onderstaande informatie nodig om de
zonnepanelen aan te melden:
Type installatie:
Bouwjaar panelen:
Merk en type:
3 zonnepanelen:
Meternummer:
Datum in gebruik:

zonnepanelen
2021
JA Solar 325/MR
975 Wp
zie meterkast
start huurcontract

Binnenkant woning
Beglazing
Alle woningen hebben triple glas.
Gebruik van folie op het raam is niet toegestaan.
Er kan een breuk in het glas ontstaan. De garantie
op het glas vervalt in dat geval.

Vloer, plafond
Op de betonnen vloer brengt u zelf vloerbekleding
aan. Houdt u rekening met de vloerverwarming.
Niet alle typen zijn geschikt voor vloerverwarming.
De woning heeft geen vloerpinten. Het plafond is
voorzien van wit spuitwerk met structuur.

Binnenmuren woning
Op de wanden zit geen behang, ze zijn wel geschikt
om direct op te behangen. Om te sauzen moet u
extra werkzaamheden uitvoeren.

Binnendeuren en -kozijnen
Alle woningen hebben vlakke opdekdeuren
met metalen kozijnen.

Keuken
• Drie onderkasten en drie bovenkasten.

•

Berging en poort

•

Alle woningen hebben een houten berging met
verlichting. De tuinen zijn voorzien van een poort
die u kunt afsluiten.

•
•

Tuin
• Voor: lage hagen van ongeveer 60 cm of tuinmuren;
• Achter: tussen de woningen is een haag van
1,80 meter geplaatst. U bent zelf verantwoordelijk voor
het onderhoud. Bij een aantal woningen is
een tuinmuur met haag geplaatst.
16
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Afmeting 1,80 meter;
Wandtegels boven keukenblok en rond het
kookgedeelte tot ongeveer 1,50 meter hoog;
Aansluiting Perilex 3-fase 230V voor een
elektrisch kooktoestel;
Afzuigkap;
Aansluiting vaatwasser aanwezig.

Toilet
• Staand toilet;
• Fontein, kleur wit;
• Muurtegels tot 1,20 meter;
• Kleur wit;
• Vloertegels, kleur antraciet.

Houten trap en lepe hoek
Het houtwerk van de trap is één keer gegrond en
nog niet voorzien van een aflaklaag. U brengt zelf
de aflaklaag aan. Wij adviseren verf op waterbasis.
De traptreden zijn uitgevoerd in vurenhout. Dit is
een zachte houtsoort en niet geschikt om af te
lakken. Wij adviseren een harde toplaag aan te
brengen of te bekleden met tapijt.

Badkamer
• Wastafel, kleur wit, met mengkraan;
• Planchet en spiegel;
• Elektrische verwarming (120 x 50 cm);
• Thermostaat douchemengkraan;
• Glijstang met handdouche;
• Wandtegels tot plafond, kleur wit;
• Antislip vloertegels, kleur antraciet;
• Dubbel stopcontact;
• Aansluiting voor een wasmachine.

Elektra
• Meterkast met groepenkaart. Voor de zonnepanelen

•
•
•

is een extra groep (d.m.v. een installatieautomaat).
Lichtpunten, schakelaars en stopcontacten
in de hele woning;
Aansluiting televisie en telefoon in woonkamer;
Perilex aansluiting koken, 3 fase 230 Volt.

Technische ruimte
• Warmte TerugWin (wtw) installatie;
• Warmtepomp.
Zolder
• Vloerverwarming verdeler;
• Het Velux dakraam heeft een schuif aan de linker

•

bovenkant om het dakraam op slot te zetten als u
deze wilt opzetten om te ventileren;
De binnenkant van het dak en de eventuele kap aan de
voor- of achterkant zijn niet afgewerkt

Ventilatie
Alle woningen hebben een Warmte TerugWin (wtw)
installatie. Een wtw-installatie heeft een ventilator
waarbij vervuilde lucht wordt afgevoerd en schone
lucht wordt aangevoerd, waar gebruik wordt gemaakt
van warmteterugwinning. Op de eerste verdieping is
hiervoor in alle kamers een koof tegen het plafond
gemaakt.

Verwarming
De hele woning is voorzien van vloerverwarming
door middel van een warmtepomp.

Warm water
Alle woningen hebben een aansluiting voor warm water
door middel van een eigen warmtepomp installatie.

Fijn wonen
in een slimme
en duurzame
woning
Bangert en Oosterpolder
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Nero Zero woning
Bangert en Oosterpolder
Kwaliteit op het hoogste niveau
NeroZero® woningen zijn slim en voor de toekomst ontworpen.
In de woningen zijn bewezen technologische oplossingen. Ze zijn aardgasloos
en goed geïsoleerd. Samen met het 3-laags glas en de perfecte luchtdichting
zijn de woningen al in de basis 'Zeer Energiezuinige Nieuwbouwwoningen'
(ZEN). En dit bevordert het comfort, de gezondheid en het gebruiksgemak
van de bewoner.

Wat is gezond wonen
Bij het koken komt fijnstof vrij. TNO heeft
onderzocht dat deze fijnstof sterke invloed heeft op
de kwaliteit van de lucht in huis. Het is schadelijk
voor de gezondheid. Daarom heeft de NeroZero
woning standaard een goede kookafzuiging.
Dat betekent niet alleen dat bewoners de woningen
goed kunnen ventileren. Ook heeft de keuken een
speciale fluisterstille afzuigkap. Tijdens het koken
voert de afzuigkap veel fijnstof af.

Meer weten?
Wilt u meer weten over een
Nero Zero woning? Kijk dan op
www.nerozero.eu

'Een woning om vooral fijn te wonen
en leven en die je energie geeft.'
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Plattegrond type A1
Vierkamer tussenwoning met standaard kap
Locatie Jacobsstaf Blokker en Gemma Frisiushof Zwaag

Oppervlakte
woning
circa 84 m 2

Eengezinswoning
Maandelijkse kosten*
prijspeil 2022
Netto huurprijs
Servicekosten

€ 678,66
€ 13,70

Aantal
6
Huisnummer(s) 59, 60, 61
3, 7, 10

Ruimten m

2

Woonkamer
Keuken
Berging intern
Badkamer
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Slaapkamer 3
Zolder

ca. 19,7 m2
ca. 8,6 m2
ca. 1,4 m2
ca. 5,2 m2
ca. 11,1 m2
ca. 9,8 m2
ca. 5,5 m2
ca. 22,7 m2

Voortuin
		
Achtertuin
		
Berging

ca. 4,9 m2 of
ca. 25,4 m2
ca. 20,2 m2 of
ca. 22,4 m2
ca. 5,0 m2

		

* Overige extra kosten:
stroomverbruik apparaten, WKO (Warmte Koude Opslag),
koud water, inboedelverzekering, internet en tv.
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Plattegrond type A2
Vierkamer eindwoning met standaard kap
Locatie Gemma Frisiushof Zwaag

Oppervlakte
woning
circa 84 m 2

Eengezinswoning
Maandelijkse kosten*
prijspeil 2022
Netto huurprijs
Servicekosten

€ 678,66
€ 13,70

Aantal
6
Huisnummer(s) 1, 4, 5, 8, 9, 12
Ruimten m2
Woonkamer
Keuken
Berging intern
Badkamer
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Slaapkamer 3
Zolder

ca. 19,7 m2
ca. 8,6 m2
ca. 1,4 m2
ca. 5,2 m2
ca. 11,1 m2
ca. 9,8 m2
ca. 5,5 m2
ca. 22,7 m2

Voortuin
Achtertuin
		

ca. 4,9 m2
ca. 17,9 m2 tot
ca. 23,3 m2

Berging

ca. 5,0 m2
* Overige extra kosten:
stroomverbruik apparaten, WKO (Warmte Koude Opslag), 		
koud water, inboedelverzekering, internet en tv.
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Plattegrond type A3
Vierkamer tussenwoning met kap aan voorkant
Locatie Gemma Frisiushof Zwaag

Oppervlakte
woning
circa 88,5 m 2

Eengezinswoning
Maandelijkse kosten*
prijspeil 2022
Netto huurprijs
Servicekosten

€ 763,47
€ 13,70

Aantal
3
Huisnummer(s) 2, 6, 11
		

Ruimten m2
Woonkamer
Keuken
Berging intern
Badkamer
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Slaapkamer 3
Zolder

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

19,7 m2
8,6 m2
1,4 m2
5,2 m2
11,1 m2
9,8 m2
5,5 m2
27,2 m2

Voortuin
Achtertuin
		
Berging

ca. 4,9 m2
ca. 20,2 m2 of
ca. 22,4 m2
ca. 5,0 m2

* Overige extra kosten:
stroomverbruik apparaten, WKO (Warmte Koude Opslag),
koud water, inboedelverzekering, internet en tv.
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Plattegrond type A4
Vierkamer eindwoning met kap aan voor- en achterkant
Locatie Jacobsstaf Zwaag

Oppervlakte
woning
circa 87,8 m 2

Eengezinswoning
Maandelijkse kosten*
prijspeil 2022
Netto huurprijs
Servicekosten

€ 763,47
€ 13,70

Aantal
1
Huisnummer(s) 62
		

Ruimten m2
Woonkamer
Keuken
Berging intern
Badkamer
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Slaapkamer 3
Zolder

ca. 19,7 m2
ca. 8,6 m2
ca. 1,4 m2
ca. 5,2 m2
ca. 11,1 m2
ca. 9,8 m2
ca. 5,5 m2
ca. 26,5 m2

Voortuin
Achtertuin

ca. 25,4 m2
ca. 21,2 m2

Berging
		

ca. 5,0 m2

* Overige extra kosten:
stroomverbruik apparaten, WKO (Warmte Koude Opslag), 		
koud water, inboedelverzekering, internet en tv.
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Plattegrond type B1
Vierkamer tussenwoning met standaard kap
Locatie Jacobsstaf Zwaag

Oppervlakte
woning
circa 84 m 2

Eengezinswoning
Maandelijkse kosten*
prijspeil 2022
Netto huurprijs
Servicekosten

€ 763,47
€ 13,70

Aantal
4
Huisnummer(s) 54, 55, 56, 57
Ruimten m2
Woonkamer
Keuken
Berging intern
Badkamer
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Slaapkamer 3
Zolder

ca. 19,7 m2
ca. 8,6 m2
ca. 1,4 m2
ca. 5,2 m2
ca. 11,1 m2
ca. 9,8 m2
ca. 5,5 m2
ca. 22,7 m2

Voortuin
Achtertuin

ca. 25,4 m2
ca. 28,1 m2

Berging

ca. 5,0 m2
* Overige extra kosten:
stroomverbruik apparaten, WKO (Warmte Koude Opslag), 		
koud water, inboedelverzekering, internet en tv.
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Plattegrond type B2
Vierkamer eindwoning met kap aan voor- en achterkant
Locatie Jacobsstaf Zwaag

Oppervlakte
woning
circa 87,8 m 2

Eengezinswoning
Maandelijkse kosten*
prijspeil 2022
Netto huurprijs
Servicekosten

€ 763,47
€ 13,70

Aantal
1
Huisnummer(s) 53
		

Ruimten m2
Woonkamer
Keuken
Berging intern
Badkamer
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Slaapkamer 3
Zolder

ca. 19,7 m2
ca. 8,6 m2
ca. 1,4 m2
ca. 5,2 m2
ca. 11,1 m2
ca. 9,8 m2
ca. 5,5 m2
ca. 26,5 m2

Voortuin
Achtertuin

ca. 25,4 m2
ca. 26,1 m2

Berging

ca. 5,0 m2

* Overige extra kosten:
stroomverbruik apparaten, WKO (Warmte Koude Opslag),
koud water, inboedelverzekering, internet en tv.
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Plattegrond type B3
Vierkamer tussenwoning met kap aan voor- en achterkant
Locatie Jacobsstaf Zwaag

Oppervlakte
woning
circa 92,5 m 2

Eengezinswoning
Maandelijkse kosten*
prijspeil 2022
Netto huurprijs
Servicekosten

€ 763,47
€ 13,70

Aantal
1
Huisnummer(s) 58
		

Ruimten m2
Woonkamer
Keuken
Berging intern
Badkamer
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Slaapkamer 3
Zolder

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

19,7 m2
8,6 m2
1,4 m2
5,2 m2
11,1 m2
9,8 m2
5,5 m2
31,2 m2

Voortuin
Achtertuin

ca. 25,4 m2
ca. 27,3 m2

Berging

ca. 5,0 m2

* Overige extra kosten:
stroomverbruik apparaten, WKO (Warmte Koude Opslag), 		
koud water, inboedelverzekering, internet en tv.
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Plattegrond type C1
Vierkamer tussenwoning met standaard kap
Locatie Lienweid Blokker

Oppervlakte
woning
circa 84 m 2

Eengezinswoning
Maandelijkse kosten*
prijspeil 2022
Netto huurprijs
Servicekosten

€ 763,47
€ 13,70

Aantal
9
Huisnummer(s) 19, 20, 21, 23
		

27, 28, 29, 30
31

Ruimten m2
Woonkamer
Keuken
Berging intern
Badkamer
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Slaapkamer 3
Zolder

ca. 19,7 m2
ca. 8,6 m2
ca. 1,4 m2
ca. 5,2 m2
ca. 11,1 m2
ca. 9,8 m2
ca. 5,5 m2
ca. 22,7 m2

Voortuin
Achtertuin
		

ca. 13,9 m2
ca. 47,6 m2 tot
ca. 49,2 m2

Berging

ca. 5,0 m2
* Overige extra kosten:
stroomverbruik apparaten, WKO (Warmte Koude Opslag),
koud water, inboedelverzekering, internet en tv.
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Plattegrond type C2
Vierkamer eindwoning met standaard kap
Locatie Lienweid Blokker

Oppervlakte
woning
circa 84 m 2

Eengezinswoning
Maandelijkse kosten*
prijspeil 2022
Netto huurprijs
Servicekosten

€ 763,47
€ 13,70

Aantal
2
Huisnummer(s) 24, 25
		

Ruimten m2
Woonkamer
Keuken
Berging intern
Badkamer
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Slaapkamer 3
Zolder

ca. 19,7 m2
ca. 8,6 m2
ca. 1,4 m2
ca. 5,2 m2
ca. 11,1 m2
ca. 9,8 m2
ca. 5,5 m2
ca. 22,7 m2

Voortuin
Achtertuin
		

ca. 13,9 m2
ca. 49,4 m2 en
ca. 53,6 m2

Berging

ca. 5,0 m2
* Overige extra kosten:
stroomverbruik apparaten, WKO (Warmte Koude Opslag), 		
koud water, inboedelverzekering, internet en tv.
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Plattegrond type C3
Vierkamer tussenwoning met kap aan voorkant
Locatie Lienweid Blokker

Oppervlakte
woning
circa 98,5 m 2

Eengezinswoning
Maandelijkse kosten*
prijspeil 2022
Netto huurprijs
Servicekosten

€ 763,47
€ 13,70

Aantal
2
Huisnummer(s) 22, 26
		

Ruimten m2
Woonkamer
Keuken
Berging intern
Badkamer
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Slaapkamer 3
Zolder

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

19,7 m2
8,6 m2
1,4 m2
5,2 m2
11,1 m2
9,8 m2
5,5 m2
27,2 m2

Voortuin
Achtertuin
Berging

ca. 13,9 m2
ca. 47,8 m2
ca. 5,0 m2

* Overige extra kosten:
stroomverbruik apparaten, WKO (Warmte Koude Opslag), 			
koud water, inboedelverzekering, internet en tv.
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Plattegrond type C4
Vierkamer eindwoning met kap aan voor- en achterkant
Locatie Lienweid Blokker

Oppervlakte
woning
circa 87,8 m 2

Eengezinswoning
Maandelijkse kosten*
prijspeil 2022
Netto huurprijs
Servicekosten

€ 763,47
€ 13,70

Aantal
2
Huisnummer(s) 18, 32
		

Ruimten m2
Woonkamer
Keuken
Berging intern
Badkamer
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Slaapkamer 3
Zolder

ca. 19,7 m2
ca. 8,6 m2
ca. 1,4 m2
ca. 5,2 m2
ca. 11,1 m2
ca. 9,8 m2
ca. 5,5 m2
ca. 26,5 m2

Voortuin
Achtertuin
Berging

ca. 13,9 m2
ca. 52,5 m2
ca. 5,0 m2

Bijzonderheden
Huisnummer 18 heeft een totale
tuinoppervlakte van 86,5 m2.
Dit is de voor-, zij- en achtertuin.

* Overige extra kosten:
stroomverbruik apparaten, WKO (Warmte Koude Opslag), 			
koud water, inboedelverzekering, internet en tv.
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contact
Intermaris
Vestiging Hoorn (hoofdkantoor)

Maelsonstraat 12, 1624 NP Hoorn
Postbus 554, 1620 AN Hoorn
Vestiging Purmerend

Kometenstraat 6, 1443 BA Purmerend
Postbus 554, 1620 AN Hoorn
Telefoon 088 25 20 100
Maandag van 8.30 – 16.00 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag
van 8.30 - 17.00 uur.
info@intermaris.nl
www.intermaris.nl
december 2021

Disclaimer
In deze brochure bundelen wij voor u zoveel mogelijk informatie.
De woningplattegronden geven een impressie. Het is met recht
een artist impressie waarin de illustrator zich soms wat artistieke
vrijheden gunt. Ondanks alle zorgvuldigheid die we hebben
nagestreefd, kunnen aan deze tekeningen, woningplattegronden
en maatvoering geen rechten worden ontleend.

