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* Overige extra kosten: stroomverbruik apparaten, 
 koud water en inboedelverzekering, internet en tv.www.intermaris.nl
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Holenkwartier, Blok 15 A22

Aan de rand van het Venenlaankwartier ligt de oude Phillips fabriek.
Hier verschijnt langzaam de nieuwe wijk Holenkwartier. Het gebied biedt 

ruimte aan 300 koopwoningen, 20 vrije sector huurwoningen en 80 sociale 

huurwoningen. Ook ondernemers, creatieve industrie, kunstenaars 

en horeca krijgen hier een plek. 

Nieuwe wijk Holenkwartier 
Duurzaam en gasloos wonen

Intermaris bouwt hier 80 sociale huurwoningen op 

twee kavels, Blok 14 en Blok 15A. Blok 14 heeft 60 

sociale huurwoningen. De nieuwe bewoners vormen 

hier samen een een community, zie www.blok14.nl. 

En Blok 15A bestaat uit 20 sociale appartementen, 

geschikt voor iedereen. 

Maak kennis met Holenkwartier
Hét nieuwe woon- en werkgebied van Hoorn.  

Op de plek van het voormalig Philipsterrein ontstaat 

een bijzonder stukje Hoorn. Met respect voor het 

industriële verleden en met behoud van de ken-

merkende fabriekshallen wordt Holenkwartier een 

vernieuwende stadswijk met een mix aan wonen, 

werken, cultuur en ontspannen. Hier woon of werk 

je in een ontspannen omgeving maar met een 

verrassend stadse dynamiek. 

Holenkwartier ligt op loop- en fietsafstand van de 

binnenstad én het Markermeer en te midden van de 

sportvelden van Always Forward en Sportcentrum 

Hoorn. 

Dicht bij centrum en Markermeer 
Vanuit het Holenkwartier loop of fiets je zo naar 

het centrum van Hoorn. Hier vind je niet alleen een 

divers aanbod aan winkels, maar ook sfeervolle 

terrasjes en karakteristieke gevelpanden uit de 

Gouden Eeuw. Even verderop bevindt zich de haven 

met zijn historische gebouwen uit het VOC-tijdperk. 

Vanuit de jachthaven kun je met je boot of 

surfboard het Markermeer op. Doe je het liever 

rustiger aan? Vanuit de haven loop je zo naar het 

Julianapark waar je een prachtig uitzicht hebt over 

het water, de haven en het centrum.

http://www.blok14.nl
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Situatietekening
Johan Ridderikhoffstraat 
1 t/m 20
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Situatietekening
Johan Ridderikhoffstraat 
1 t/m 20

Nieuwbouw 
Holenkwartier Blok 15a
Heeft u al zin om te wonen in één van de spiksplinternieuwe 
woningen in het Holenkwartier? We bouwen twee en drie 
kamer woningen. De woningen zijn geschikt voor starters, 
kleine gezinnen en senioren. 

Highlights 
Blok 15A
20 woningen
Kenmerken woningen
• Sociale huurwoningen

• 6 verschillende woningtypen

• Energiezuinig en gasloos

• Geen radiatoren in de woning aanwezig

• Vloerverwarming in gehele woning

• Warm in de winter, koel in de zomer

• Moderne basiskeuken

• Complete badkamer

• Eigen buitenruimte en berging met groen dak

Kenmerken woongebouw
• Drie en vier woonlagen

• Eigen berging op de begane grond 

• Lift aanwezig

• In algemene hal is een 

 boosterruimte aanwezig

• Voldoende openbare parkeergelegenheid

Ontdek het
gevarieerde 

aanbod

Kenmerken woonomgeving
• Openbaar vervoer naast de deur

• Op loopafstand van een supermarkt, Markermeer, 

 park en binnenstad

• Nabij snelweg A7 en het station

• Uniek wonen in de nieuwste wijk 

 van Hoorn

Voor deze nieuwbouw geldt: 
• Inschrijving via www.woonmatchwestfriesland.nl 

• Zie pagina 12 voor toewijzing en verhuur

• Geschikt voor kleine huishoudens

Meer informatie vindt u op
www.intermaris.nl
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Plattegrond Type Aantal Aantal Aantal   
 woning kamers slaapkamers  woningen 

Type C en D Beneden woning  3  2  2 

Type E 1-3 en E 2 Appartement  2  1  3

Type F 1-3 en F 2 Appartement  3  2  3

Type G 1-3 en G 2 Appartement  3  2  3

Type A 1, A 2 en B 1 Beneden woning  3  2  3

Type H2 2-3, H1 2-3 en I 2-3 Appartement  3  2  6

Totaal 20 huurwoningen 

Eén woongebouw met 
verschillende woningtypen 

Uitleg servicekosten
U gaat wonen in een woongebouw. Naast de 

huurprijs betaalt u een bedrag aan servicekosten. 

Van de opbrengsten uit de servicekosten worden 

gemeenschappelijke voorzieningen betaald.  

U kunt hierbij denken aan schoonmaakkosten en 

kosten van elektra voor de algemene ruimtes. 

Duurzaam wonen 
voor kleine 

huishoudens

Servicekosten Holenkwartier 

• Elektra algemene ruimte  c  7,50 per maand

• Elektra lift c 15,00 per maand

• Schoonmaak c 12,50 per maand

 algemene ruimte

• Zonnepanelen c  15,38 per maand

• Glasfonds c  1,20 per maand

• Administratiekosten c  2,50 per maand
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Plattegrond Type Aantal Aantal Aantal   
 woning kamers slaapkamers  woningen 

Type C en D Beneden woning  3  2  2 

Type E 1-3 en E 2 Appartement  2  1  3

Type F 1-3 en F 2 Appartement  3  2  3

Type G 1-3 en G 2 Appartement  3  2  3

Type A 1, A 2 en B 1 Beneden woning  3  2  3

Type H2 2-3, H1 2-3 en I 2-3 Appartement  3  2  6

Totaal 20 huurwoningen 

Overige kosten  (prijspeil 2022)

Met overige kosten bedoelen wij kosten die u  

nog betaalt naast de huur. Hieronder vallen:

• Verplichte kosten voor Warmte-Koude Opslag*  

betaalt u rechtstreeks aan Eteck.

 - Voor een 2-kamerwoning betaalt u circa 

 c  78,- per maand inclusief btw.

 - Voor een 3-kamerwoning betaalt u circa

  c 78,- per maand incusief btw.

• Uw stroomverbruik in de woning betaalt u  

aan de door uzelf gekozen energieleverancier.

• De kosten voor koud water betaalt u 

 rechtstreeks aan PWN (Waterleidingbedrijf 

Noord-Holland). 

• Eventueel een inboedelverzekering voor uw

 woning. Wij raden u aan deze af te sluiten.

 * Warmte Koude opslag = WKO

Boosterruimte
In de bergingshal zijn algemene boosterruimtes 

aanwezig. Wilt u hier gebruik van maken? 

Dan kunt u hiervoor een plaats huren. Neem 

contact op met de afdeling verhuur voor meer 

informatie. Het aantal booster plaatsen is 

beperkt.

‘Het kost tijd en geld om uw woonomgeving 

schoon, heel en veilig te houden. Dat doen 

we samen. Elke huurder betaalt daarom een 

afgesproken bedrag servicekosten. 

De servicekosten berekenen wij maandelijks 

aan u door. Dit bedrag wordt opgeteld 

bij de netto huurprijs. Eén keer per jaar 

berekenen wij de werkelijke kosten. 

Wij vergelijken dit bedrag met de 

servicekosten die u vooruit heeft betaald.  

Heeft u teveel betaald dan krijgt u het 

teveel betaalde bedrag terug, heeft u 

tekort betaald dan moet u het verschil 

bijbetalen. 
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Warmte Koude Opslag (WKO)  

Warmtepomp
De warmtepomp in de woning zorgt ervoor dat 

de woning duurzaam verwarmt in de winter en 

koelt in de zomer. Ook zorgt de warmtepomp 

voor warm water.

Verwarming en koeling 
De woning wordt verwarmd met een warmtepomp. 

Hierdoor wordt de woning aangenaam warm. 

Op warme dagen kan de woning gekoeld 

worden tot een paar graden koeler dan de

buitentemperatuur.

WKO betekent Warmte Koude Opslag. Dit is de manier om de woningen  

in dit woongebouw te verwarmen en te koelen. Iedere woning heeft een 

eigen warmtepomp die gebruik maakt van de bodembron. De warmte-

pomp regelt de verwarming, koeling en warm water op een duurzame 

manier. De warmtepomp gebruikt geen gas, maar werkt op elektriciteit.  

Warm water
De woning heeft een warm water boiler met  

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

opgewarmd. U kunt dit anders instellen, maar 

dat zorgt wel voor extra stroomkosten.

Voordelen op een rij
• U verwarmt de woning op een duurzame manier

• De woningen zijn voorzien van vloerverwarming,

 met als voordeel:

 -  Aangename gelijkmatige warmte

 -  Geen verwarmingsbuizen en radiatoren in 

  de kamers

• Koeling in de zomer 

• Vaste tarieven voor de levering van de 

 energiekosten voor de WKO

‘Uw nieuwe woning is 
heerlijk warm in de winter 
en koel in de zomer.’
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Hoe werkt het in de praktijk 
op hoofdlijnen?

1  In dit woongebouw is een gezamenlijke 

 duurzame installatie met WKO aanwezig. 

 In uw woning staat een warmtepomp.

2 U rekent het verbruik van warmte en 

 koeling individueel af.

3 U bent niet vrij om een eigen 

 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 (prijspeil 

2021). Dit zijn vaste tarieven voor de levering van 

bronenergie en het gebruik van de warmtepomp. 

 •   Voor een 2-kamerwoning circa d  78,-

  per maand inclusief btw.

 •   Voor een 3-kamerwoning circa d  78,-

  per maand inclusief btw.

6 Let op! De warmtepomp heeft elektriciteit 

 nodig om de woning te kunnen verwarmen, 

 te koelen en om warm water te maken. Deze 

 kosten rekent u af met de door u gekozen 

 energieleverancier. Hoe hoog deze kosten zijn 

hangt af van hoeveel warmte en warm water 

 u gebruikt in de woning. Daarnaast hebben 

 de overige huishoudelijke apparaten in uw 

 woning invloed op de kosten.

7 Jaarlijks ontvangt u de tarieven en een 

 jaarafrekening.

Warmte Koude Opslag (WKO)
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Zonnepanelen
Iedere woning heeft 5 zonnepanelen. 

De zonnepanelen zijn aangesloten 

op de individuele elektrameter van 

de woning. 

Dit betekent dat de opbrengst van de zonnepanelen 

direct wordt gebruikt voor uw persoonlijke elektra-

verbruik. Uitgaande van gemiddelde opbrengst en 

gebruik leveren de zonnepanelen voldoende

 energie voor de warmtepomp.

Duurzame groene stroom
Wij bieden u een energiezuinige woning aan die 

is voorzien van zonnepanelen. Wanneer u kiest 

voor deze woning, kiest u voor een huurwoning 

die voorzien is van een zonnepaneleninstallatie. 

Wat betekent dit voor u?

Als u voor deze woning kiest, maakt u gebruik van 

de zonnepaneleninstallatie op het gebouw om 

daarmee elektriciteit op te wekken. De duurzame 

groene stroom kunt u zelf gebruiken, maar u kunt 

deze ook terug leveren aan het elektriciteitsnet. 

Hierdoor behaalt u een financieel voordeel op 

uw elektriciteitsrekening.

De zonnepaneleninstallatie is niet opgenomen in 

de (kale) huurprijs berekening. Voor het gebruik 

van de zonnepanelen betaalt u Intermaris een 

vergoeding. Deze vergoeding is opgenomen in de 

maandelijkse servicekosten. U tekent een aparte 

gebruiksovereenkomst voor het gebruik van de 

zonnepaneleninstallatie. 

Overzicht kosten  
zonnepanelen 
per maand

• 5 zonnepanelen per woning;

• c 15,38 servicekosten zonnepanelen 

 per maand eerste 20 jaar.

Voor het terugleveren van energie moet u zich 

aanmelden bij www.energieleveren.nl. U heeft 

onderstaande informatie nodig om de 

zonnepanelen aan te melden:

- Bouwjaar van de panelen: 2021

- Type installatie: zonnepanelen

- Datum in gebruik: start huurcontract

- Merk:  JASolar 

- Type:  JAM60S21 370/MR

- Vermogen:  370 Wp (Wattpiek)
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Duurzaam wonen 
in Holenkwartier 
We vinden duurzaamheid belangrijk
Verduurzaming is belangrijk om de wereld goed door 

te kunnen geven aan volgende generaties huurders. 

Zo kunnen we ook voor hen een fijne woonomgeving 

en welzijn garanderen. 

Samen verduurzamen
Verduurzamen kunnen we als Intermaris niet alleen: 
dat doen we samen met onze bewoners. We gaan er 
daarbij vanuit dat verduurzaming niet ten koste gaat 
van de woonlasten: deze moeten draagbaar blijven.

Lager energieverbruik door goed isoleren
De appartementen zijn goed geïsoleerd. Hierdoor is 
uw woning in de winter warm en in de zomer koel. 
Door het isoleren verbruikt u ook minder energie en 
daardoor bespaart u op de energiekosten. 
 
Holenkwartier 100% aardgasvrij
In de meeste gemeenten in Nederland worden 
nieuwe woningen gasloos gebouwd. Dat geldt ook 
voor de gemeente Hoorn, daarom is uw appartement  

gasloos. Dat betekent dat u kookt op een elektrisch  

kooktoestel. Het voordeel van gasloos is ook dat er in uw 

woongebouw geen onveilige situaties ontstaan door gas.

 

In uw appartement in Holenkwartier 
woont u dus fijn en comfortabel, met lagere 
woonlasten en u draagt bij aan minder 
CO2-uitstoot.
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Uitleg Woonmatch West-Friesland 

Hieronder leest u meer over de 

werk en de toewijzingsprocedure

bij nieuwbouw. Schrijf u direct in!

De 20 sociale huurwoningen 

zijn geschikt voor een- of twee 

personen of kleine gezinnen. 

Twee weken voordat de woningen geadverteerd 

worden komt er een vooraankondiging voor de 

woningen op Woonmatch te staan. 

Wij adverteren de woningen één week op  

Woonmatch. U kunt met uw inschrijving reageren 

op de advertentie. Wanneer de advertentie  

gesloten is ontvangen kansrijke kandidaten 

een aanbieding.

Wat betekent passend?
• Inkomend passend bij de huurprijs 

• Aantal personen past bij de woning 

U vind deze informatie in de advertentie

via www.woonmatchwestfriesland.nl

‘Volg stap 1 tot en met stap 4. 

Van het accepteren van een 

woning tot het ondertekenen 

van de huurovereenkomst.’

Toewijzing en verhuur van
nieuwbouw huurwoningen

Vooraankondiging
Woningen op Woonmatch

Bent u ingeschreven bij Woonmatch? Dan kunt 

u reageren op één van de 20 nieuwe woningen 

in de nieuwe wijk Holenkwartier.

Stap 1 
Voorkeur en gegevens 
aanleveren 

U accepteert of weigert de woning online. 

Wanneer u accepteert, uploadt u bij uw 

inschrijving naast uw voorkeursformulier 

ook onderstaande documenten.

• 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;

woonmatch
west-friesland

Holenkwartier

(advertentie 20220412)
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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 

 verhuurder als u een zelfstandige woning heeft

 of van de laatste verhuurder waarbij u gehuurd 

 heeft.

In de brief bij de aanbiedingsmail staat wat de 

uiterlijke datum is waarop wij uw gegevens willen

ontvangen via Woonmatch.

Stap 2
Definitieve toewijzing woning

U ontvangt van ons een reactie via e-mail.  

Dit kan de definitieve toewijzing zijn of een 

afwijzing met de daarbij behorende reden. 

Wij streven ernaar iedereen de woning van zijn 

voorkeur toe te wijzen. 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 3
Bezichtiging eigen woning

U ontvangt een uitnodiging om uw woning 

te bekijken. Dit is ook het moment waarop u 

maten kunt opnemen.

Stap 4
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. 

Houdt u rekening met een bedrag van maximaal 

1,5 maand huur. Tijdens de ondertekening van 

de huurovereenkomst dient u zich te legitimeren 

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).

Heeft u vragen over de verhuurprocedure, 

of toewijzing, dan kunt u contact opnemen 

met onze afdeling Verhuur Hoorn. Zij zijn 

bereikbaar via ons Klantcontactcentrum 

op 088 25 20 100 of via een e-mail aan 

postbusverhuurhoorn@intermaris.nl

Vragen 
over 
verhuur 
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   * GBO: Gebruiksoppervlakte  

   * WKO: Warmte Koude Opslag. Deze kosten betaalt u rechtstreeks aan Eteck.

 ** Bruto huur = netto huur + zonnepanelen + servicekosten 

Woningen Holenkwartier Blok 15A
Prijspeil maart 2022, € per maand

Appartement en benedenwoning
Straat en nummer Verdieping Kamers Type GBO* WKO* Netto huur Bruto huur** Zonnepanelen Schoonmaak  Elekra alg    Elektra lift Glas Administratie

Johan Ridderikhoffstraat 1 Begane grond 3 C 57 78 633 672,08 15,38   12,50  7,50  0,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 2 Begane grond 3 D 57 78 633 672,08 15,38   12,50  7,50  0,00 1,20  2,50

Johan Ridderikhoffstraat 3 1e verdieping 2 E 1 - 3 58 78 600 654,08 15,38   12,50  7,50 15,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 4 1e verdieping 3 F 1 - 3 66,5 78 633 687,08 15,38   12,50  7,50 15,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 5 1e verdieping 3 G 1 - 3 69,5 78 633 687,08 15,38   12,50   7,50 15,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 6 1e verdieping 3 H1 2 - 3 66,5 78 633 687,08 15,38    12,50  7,50 15,00 1,20 2,50 

Johan Ridderikhoffstraat 7 1e verdieping 3 H2 2 - 3 67 78 633 687,08 15,38   12,50  7,50 15,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 8 1e verdieping 3 I   2 - 3 67 78 633 687,08 15,38   12,50   7,50 15,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 9 2e verdieping 2 E 2 58 78 600 654,08 15,38   12,50  7,50 15,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 10 2e verdieping 3 F 2 65 78 633 687,08 15,38   12,50  7,50 15,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 11 2e verdieping 3 G  2 67 78 633 687,08 15,38   12,50  7,50 15,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 12 2e verdieping 3 H1 2 - 3 66,5 78 633  687,08 15,38   12,50  7,50 15,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 13 2e verdieping 3 H2 2 - 3 67 78 633 687,08 15,38   12,50  7,50 15,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 14 2e verdieping 3 I   2 - 3 67 78 633 687,08 15,38   12,50  7,50 15,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 15 3e verdieping 2 E 1 - 3 58 78 600 654,08 15,38   12,50  7,50 15,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 16 3e verdieping 3 F 1 - 3 66,5 78 633  687,08 15,38   12,50  7,50 15,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 17 3e verdieping 3 G 1 - 3 69,5 78 633 687,08 15,38   12,50  7,50 15,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 18 Begane grond 3 A 1 66,5 78 633 652,08 15,38    0,00  0,00  0,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 19 Begane grond 3 A 2 67 78 633 652,08 15,38    0,00  0,00  0,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 20 Begane grond 3 B  1 67 78 633 652,08 15,38     0,00  0,00  0,00 1,20 2,50
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Woningen Holenkwartier Blok 15A
Prijspeil maart 2022, € per maand

Appartement en benedenwoning
Straat en nummer Verdieping Kamers Type GBO* WKO* Netto huur Bruto huur** Zonnepanelen Schoonmaak  Elekra alg    Elektra lift Glas Administratie

Johan Ridderikhoffstraat 1 Begane grond 3 C 57 78 633 672,08 15,38   12,50  7,50  0,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 2 Begane grond 3 D 57 78 633 672,08 15,38   12,50  7,50  0,00 1,20  2,50

Johan Ridderikhoffstraat 3 1e verdieping 2 E 1 - 3 58 78 600 654,08 15,38   12,50  7,50 15,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 4 1e verdieping 3 F 1 - 3 66,5 78 633 687,08 15,38   12,50  7,50 15,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 5 1e verdieping 3 G 1 - 3 69,5 78 633 687,08 15,38   12,50   7,50 15,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 6 1e verdieping 3 H1 2 - 3 66,5 78 633 687,08 15,38    12,50  7,50 15,00 1,20 2,50 

Johan Ridderikhoffstraat 7 1e verdieping 3 H2 2 - 3 67 78 633 687,08 15,38   12,50  7,50 15,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 8 1e verdieping 3 I   2 - 3 67 78 633 687,08 15,38   12,50   7,50 15,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 9 2e verdieping 2 E 2 58 78 600 654,08 15,38   12,50  7,50 15,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 10 2e verdieping 3 F 2 65 78 633 687,08 15,38   12,50  7,50 15,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 11 2e verdieping 3 G  2 67 78 633 687,08 15,38   12,50  7,50 15,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 12 2e verdieping 3 H1 2 - 3 66,5 78 633  687,08 15,38   12,50  7,50 15,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 13 2e verdieping 3 H2 2 - 3 67 78 633 687,08 15,38   12,50  7,50 15,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 14 2e verdieping 3 I   2 - 3 67 78 633 687,08 15,38   12,50  7,50 15,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 15 3e verdieping 2 E 1 - 3 58 78 600 654,08 15,38   12,50  7,50 15,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 16 3e verdieping 3 F 1 - 3 66,5 78 633  687,08 15,38   12,50  7,50 15,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 17 3e verdieping 3 G 1 - 3 69,5 78 633 687,08 15,38   12,50  7,50 15,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 18 Begane grond 3 A 1 66,5 78 633 652,08 15,38    0,00  0,00  0,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 19 Begane grond 3 A 2 67 78 633 652,08 15,38    0,00  0,00  0,00 1,20 2,50

Johan Ridderikhoffstraat 20 Begane grond 3 B  1 67 78 633 652,08 15,38     0,00  0,00  0,00 1,20 2,50

 

 

Postcode: Johan Ridderikhoffstraat, 1624 PJ Hoorn
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Welke materialen vindt u 
in en aan de woning?

Algemeen

Vloeren, begane grond en verdieping
De begane grondvloer en verdiepingsvloeren zijn 

van (prefab) beton met een afwerklaag. De plafonds 

zijn voorzien van wit spuitwerk.

Gevels, muren, wanden
De gevels zijn van kalkzandsteen met een 

isolatielaag. Steenstrips zijn op de isolatie verlijmd. 

De woning scheidende wanden zijn van kalkzand-

steen. De tussenwanden in de woningen zijn van 

cellenbeton. 

Dak
Het gebouw heeft een betonnen dakvloer met 

bitumendakbedekking. Op het dak is een aantal 

zonnepanelen geplaatst voor het opwekken van 

elektra. 5 zonnepanelen zijn aangesloten op de 

woning en 5 zonnepanelen voor algemeen verbruik, 

zoals verlichting in de hal, verlichting in de steeg 

achter de bergingen en het gebruik van de lift. 

De omvormer van de zonnepanelen is in de 

technische ruimte in de woning.

Korte technische omschrijving 
Holenkwartier blok 15A

Voor het terugleveren van energie moet u 
zich aanmelden bij www.energieleveren.nl. 
U heeft onderstaande informatie nodig om 
de zonnepanelen aan te melden:

- Bouwjaar van de panelen: 2021

- Type installatie: zonnepanelen

- Datum in gebruik: start huurcontract

- Merk:    JASolar 

-  Type:    JAM60S21 370/MR 

-  Vermogen:   370 Wp (Wattpiek) 

Algemene ruimten

Entree
• Videofoonsysteem 

 (dit geldt niet voor de huisnummers 18, 19, 20);

• Individuele postkasten 

 (dit geldt niet voor de huisnummers 18, 19, 20);

• De woningen met een eigen entree (voordeur), 

 hebben een eigen bel en brievenbus.

 (dit geldt voor huisnummers 18, 19, 20).

Centrale entree, hal
Vloer: tegels met droogloopmat bij entree kleur antraciet; 

Wand: scanbehang met sauswerk, kleur grijs

Plafond: geïsoleerd houtwolcement, kleur grijs
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Korte technische omschrijving 
Holenkwartier blok 15A

Trappenhuis en verdiepingen
Vloer: schoon betonwerk;

Wand: spuitwerk, kleur wit;

Plafond:  spuitwerk, kleur wit.

Binnenberging(en) hal
• Vloer: betonvloer voorzien van een dekvloer;

• Wanden: kalkzandsteen; 

• Algemene ruimten krijgen houten kozijnen/

 deuren met deurautomaten voorzien van 

 elleboogschakelaar en/of cilinderschakelaar;

• Dubbele wandcontactdoos aanwezig 

 in de bergingen.

Buitenberging(en) 
• Vloer: betonvloer; 

• Wanden: houtskeletbouwwand; 

• Dubbele wandcontactdoos aanwezig 

 in de bergingen;

• Lichtaansluitpunt met schakelaar. 

Boosterruimte
•  Vloer: betonvloer voorzien van een dekvloer;

• Wanden: kalkzandsteen; 

• Twee wandcontactdozen aanwezig; voor oplaadpunt

•  Dit is een afgesloten ruimte alleen voorzien van 

           een afgesloten toegangsdeur.

In de woning

Buitenkozijnen
Alle woningen hebben kunststof kozijnen met 

draai-kiep ramen, kleur buitenzijde: donkergrijs, 

kleur binnenkant: wit. 

Beglazing
Alle woningen hebben HR++ isolatieglas.

Vloer, plafond
Op de betonnen vloer brengt u zelf vloerafwerking 

aan. De woning heeft geen vloerplinten. Het plafond 

is voorzien van wit spuitwerk met structuur.  

Wandafwerking woning
De wanden zijn zonder behang en geschikt om te  

behangen. De wanden zijn bij oplevering nog te vochtig  

en daarom niet geschikt om direct te sauzen.

Binnendeuren en- kozijnen
Alle woningen hebben vlakke opdekdeuren en 

stalen kozijnen. Boven de binnendeuren zit een 

bovenlicht, behalve bij de bergkastdeur en de 

meterkastdeur. 

Keuken
• De woning is voorzien van een eenvoudige keuken; 

• Er is een Perilex aansluiting met 3-fase;

• Er is geen afzuigkap aanwezig. Alleen een

 motorloze afzuigkap plaatsen.

Technische informatie keuken
• 2 keuken uitvoeringen, klassiek en modern;

• Werkblad: (32 mm multiplex en waterkering); 

• Kastjes: merk Keller, 3 onderkastjes en 

 3 bovenkastjes;

• Greepjes: merk Keller;

• Aansluiting voor een vaatwasmachine.
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Toilet
• Staand toilet en fontein, kleur wit;

• Wanden: tegels tot 1.20 m, kleur wit;

• Vloertegels, kleur antraciet. 

Badkamer
• Wastafel, kleur wit;

• Verchroomde wastafelmengkraan, planchet 

 en spiegel; 

• Verchroomde thermostatische douchemengkraan; 

• Verchroomde glijstang met handdouche; 

• Wandtegels tot plafond, kleur wit;

• Antislip vloertegels, kleur antraciet;

• Twee stopcontacten;

• Elektrische handdoekradiator;          

Ventilatie
Hoe werkt het ventilatiesysteem? Uw woning wordt 

voorzien van verse lucht door middel van balans-

ventilatie. Dat is een elektrische ventilator samen 

met een warmte-terugwin-unit. Het ventilatiesysteem 

is een slim systeem. De warme binnenlucht wordt 

gebruikt om de koele buitenlucht te verwarmen

voordat deze de woning wordt ingebracht.

Het ventilatiesysteem zorgt voor:

• Toevoer van verse lucht (ventilatieventielen in 

woonkamer en slaapkamers);

• Afvoer van vocht en verontreinigde lucht 

 (ventilatieventielen in keuken, toilet en badkamer).

Verwarming
De gehele woning heeft vloerverwarming d.m.v. een 

warmtepomp. De badkamer heeft een elektrische 

handdoek radiator. De vloerverwarming verdeler

zit in de hal.

Warm water
Alle woningen hebben een warmwateraansluiting  

vanuit de warmwaterboiler.

Elektra
• Meterkast met groepenkaart en 

 schakelaar zonnepanelen; 

• Lichtpunten, schakelaars en stopcontacten 

 in de hele woning;

• Aansluiting videofoon, thermostaat, televisie 

 en telefoon in woonkamer;

• Perilex aansluiting koken, 3 fase;

• Loze leiding in de slaapkamers.

Technische ruimte 
of berging in de woning
• Ventilatiesysteem;

• Warmte terugwin installatie;

• Warmtepomp en boiler;

• Vloerverwarming verdeler;

• Omvormer zonnepanelen.

Buitenruimte

• Begane grond woningen hebben een tuin 

 met terrastegels;

• Er is een erfafscheiding bij de begane grond 

 woningen huisnummers 18, 19, 20;

• Prefab beton balkons;

• De terrashekken zijn gemaakt van metaal;

• Bij de voordeur is een buitenlamp gemonteerd;

• Deze is en blijft eigendom van Intermaris;

• De buitenruimte achter de woning heeft een 

 aansluitpunt voor een buitenlamp.

Installatieruimte bestaat uit
• Mechanische ventilatie systeem; 

• Warmtepomp en boiler;

• Vloerverwarming verdeler (in de hal);

• Twee aparte aansluitingen voor een 

 wasmachine en droger.

Fijn wonen 
in een slimme 
en duurzame 

woning
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Plattegrond type C en D
 

Blok 15A Holenkwartier
Driekamer appartement begane grond

Oppervlakte
woning

circa 57 m 2

1,
5 

m
²

8,
5 

m
²

lo
gg

ia

installatie-
ruimte

w
tw

k.k. 

wpwm/dr

Berging 

Appartement

Maandelijkse kosten* 
prijspeil 2022

Netto huurprijs b 633,00
Servicekosten b 23,70
WKO kosten b 78,00
Zonnepanelen b 15,38

Aantal  2

Huisnummer(s)  1 (type C) 

  2 (type D)

Ruimten m2

Woonkamer/keuken ca.     23 m2

Badkamer ca. 3,5 m2 

Slaapkamer 1 ca.  10,0 m2

Slaapkamer 2 ca. 8,5 m2 

Berging in woning ca. 2,0 m2

Installatieruimte ca. 1,5 m2

Loggia ca. 8,5 m2

Kenmerken
• Entree via de centrale hal;
• Opstelplaats wasmachine 
 in installatieruimte;
• Videofoon aanwezig;
• Persoonlijke berging begane grond.

* Overige extra kosten: 
 stroomverbruik apparaten, koud water en 
 inboedelverzekering, internet en tv.

 Afgebeeld is type C.
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Plattegrond type A1, A 2, B 1
 

Blok 15A Holenkwartier
Driekamer appartement begane grond

Appartement

Maandelijkse kosten* 
prijspeil 2022

Netto huurprijs b 633,00
Servicekosten b 38,70
WKO kosten b 78,00
Zonnepanelen b 15,38

Aantal  3

Huisnummer(s)  18 (type A1)
  19 (type A2)
  20 (type B1)

Ruimten m2

Woonkamer/keuken ca.     29 m2

Badkamer ca. 4,5 m2 

Slaapkamer 1 ca. 12,5 m2

Slaapkamer 2 ca. 8,5 m2 

Berging in woning ca. 4,5 m2

Tuin ca.     30 m2

Kenmerken
• Entree via de straat;
• Opstelplaats wasmachine 
 in woningberging;
• Persoonlijke buitenberging.
 
Afgebeeld zijn type A2 en B1.

Oppervlakte
woning

circa 67 m 2

5 m1 m0 m

plattegrond type A 2

vv

kt

wm/dr

k.k. 

berging en
installatieruimte

wp

w
tw

* Overige extra kosten: 
 stroomverbruik apparaten, koud water en 
 inboedelverzekering, internet en tv.
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Plattegrond type E1, E2
 

Blok 15A Holenkwartier
Tweekamer appartement verdieping 1 - 3

Appartement

Maandelijkse kosten* 
prijspeil 2022

Netto huurprijs b 600,00
Servicekosten b 38,70
WKO kosten b 78,00
Zonnepanelen b 15,38

Aantal  3

Huisnummer(s)  3 (type E 1) 
  9 (type E 2) 
  15 (type E 1)

Ruimten m2

Woonkamer/keuken ca.     26 m2

Badkamer ca. 3,5 m2 

Slaapkamer 1 ca. 12,0 m2

Berging in woning ca. 6,0 m2

Balkon ca. 5,5 m2

Kenmerken
• Entree via de centrale hal;
• Opstelplaats wasmachine 
 in woningberging;
• Videofoon aanwezig;
• Persoonlijke buiten berging 
 begane grond.
 

Oppervlakte
woning

circa 58 m 2

wp

w
tw

berging en
installatieruimte

vv

wm/dr

kt
kk

kt

k.k. 

* Overige extra kosten: 
 stroomverbruik apparaten, koud water en inboedelverzekering, internet en tv.
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Plattegrond type F1, F2
 

Blok 15A Holenkwartier
Driekamer appartement verdieping 1 - 3

Oppervlakte
woning

circa 66,5 m 2

wm/dr

berging

kast

vv

wp

w
tw

in
st

al
la

ti
er

ui
m

te

kt
kk

kt

k.k. 

Appartement

Maandelijkse kosten* 
prijspeil 2022

Netto huurprijs b 633,00
Servicekosten b 38,70
WKO kosten b 78,00
Zonnepanelen b 15,38

Aantal   3

Huisnummer(s)   4 (type F 1)
  10 (type F 2)
  16 (type F 1)

Ruimten m2

Woonkamer/keuken ca.     32 m2

Badkamer ca. 3,0 m2 

Slaapkamer 1 ca. 10,5 m2

Slaapkamer 2 ca. 9,0 m2 

Berging in woning ca. 1,5 m2

Kast in woning ca. 1,0 m2

Installatieruimte ca. 1,5 m2

Balkon ca. 5,5 m2

Kenmerken
• Entree via de centrale hal;
• Opstelplaats wasmachine 
 in installatieruimte;
• Videofoon aanwezig;
• Persoonlijke buitenberging.

* Overige extra kosten: 
 stroomverbruik apparaten, koud water en 
 inboedelverzekering, internet en tv.

 Afgebeeld is type F1.
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Plattegrond type G1, G2
 

Blok 15A Holenkwartier
Driekamer appartement verdieping 1 - 3

Appartement

Maandelijkse kosten* 
prijspeil 2022

Netto huurprijs b 633,00
Servicekosten b 38,70
WKO kosten b 78,00
Zonnepanelen b 15,38

Aantal   3

Huisnummer(s)   5 (type G1)
  11 (type G2) 
  17 (type G1) 

Ruimten m2

Woonkamer/keuken ca.     26 m2

Badkamer ca. 6,0 m2 

Slaapkamer 1 ca. 12,0 m2

Slaapkamer 2 ca. 9,0 m2 

Berging in woning ca. 6,0 m2

Balkon ca. 5,5 m2

Kenmerken
• Entree via de centrale hal;
• Opstelplaats wasmachine 
 in woningberging;
• Videofoon aanwezig;
• Persoonlijke buitenberging.

Oppervlakte
woning

circa 69,5 m 2

berging en
installatieruimte

wp

w
tw

wm/dr

vv

kt
kk

kt

k.k. 

* Overige extra kosten: 
 stroomverbruik apparaten, koud water en inboedelverzekering, internet en tv.     

  Afgebeeld is type G1.
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Plattegrond type H1, H2
 

Blok 15A Holenkwartier
Driekamer appartement verdieping 1 - 2 

Appartement

Maandelijkse kosten* 
prijspeil 2022

Netto huurprijs b 633,00
Servicekosten b 38,70
WKO kosten b 78,00
Zonnepanelen b 15,38

Aantal   4

Huisnummer(s)    6 (type H1)
    7 (type H2)
  12 (type H1)
  13 (type H2)

Ruimten m2

Woonkamer/keuken ca. 27,5m2

Badkamer ca. 4,5 m2 

Slaapkamer 1 ca. 13,5 m2

Slaapkamer 2 ca. 8,5 m2 

Berging in woning ca. 4,5 m2

Buitenruimte ca. 5,0 m2

Kenmerken
• Entree via de centrale hal;
• Opstelplaats wasmachine  in woningberging;
• Videofoon aanwezig;
• Persoonlijke buitenberging.

Oppervlakte
woning

circa 67 m 2

5 m1 m0 m

plattegrond type H2 2-3

kt

v
v

wm/dr

wp

w
tw

Berging en 
installatieruimte

k.k. 

* Overige extra kosten: 
 stroomverbruik apparaten, koud water en inboedelverzekering,   
 internet en tv.
 

 Afgebeeld is type H2. 
 Type H1 heeft 3 ramen aan woonkamerzijde.



Plattegrond type I
 

Blok 15A Holenkwartier
Driekamer appartement verdieping 1 - 2 

Appartement

Maandelijkse kosten* 
prijspeil 2022

Netto huurprijs b 633,00
Servicekosten b 38,70
WKO kosten b 78,00
Zonnepanelen b 15,38

Aantal 2

Huisnummer(s)  8 en 14 (type I)
  

Ruimten m2

Woonkamer/keuken ca. 27,5m2

Badkamer ca. 4,5 m2 

Slaapkamer 1 ca. 13,5 m2

Slaapkamer 2 ca. 8,5 m2 

Berging in woning ca. 4,5 m2

Buitenruimte ca. 5,0 m2

Kenmerken
• Entree via de centrale hal;
• Opstelplaats wasmachine  in woningberging;
• Videofoon aanwezig;
• Persoonlijke buitenberging.

Oppervlakte
woning

circa 67 m 2

plattegrond type I

kt

v
v

wm/dr

wp

w
tw

Berging en 
installatieruimte

k.k. 

* Overige extra kosten: 
 stroomverbruik apparaten, koud water en 
 inboedelverzekering, internet en tv.
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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.

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

maart 2022


