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* Overige extra kosten: stroomverbruik apparaten, 
 koud water en inboedelverzekering, internet en tv.www.intermaris.nl
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Een uniek ontwerp in Purmerend! Intermaris heeft 24 garages omgetoverd  

tot twaalf nieuwe driekamer maisonnettes. Dit doen we omdat de vraag  

naar woningen met middelhoge huur stijgt, ook in Purmerend.

Van garage tot nieuwe 
driekamer maisonnette 

Samen met de gemeente Purmerend werkt  

Intermaris aan de vernieuwing van Wheermolen-

Oost. Het gebouw aan de Rudolf Garrelsstraat  

is de eerste in een serie vernieuwingen voor  

de wijk.

Wheermolen-Oost
Wheermolen-Oost bestaat meer dan vijftig jaar 

en de buurt is bezig met een nieuwe levensfase. 

Intermaris en de gemeente willen de wijk samen 

met bewoners vernieuwen. Samen maken we de 

wijk gezond, gemengd en nóg gezelliger. Dit zijn drie 

belangrijke kwaliteiten die de buurt nu al heeft. 

Uitstekende ligging
Het buurtwinkelcentrum Makado is er voor de 

dagelijkse boodschappen met een supermarkt, 

een drogist en veel andere voorzieningen. 

Er is een actieve winkeliersvereniging die veel 

organiseert. In de buurt zelf zijn de basisschool

 en de kinderopvang de belangrijkste functies. 

Daarnaast is er aan de Rudolf Garrelsstraat een 

dagopvang van de Prinsenstichting. 

De wijk heeft een goede verbinding met het 

openbaar vervoer. Ook met de auto rijdt u zo 

naar Amsterdam. Het NS station Overwhere 

ligt op een steenworp afstand. 

Gezellig
Purmerend heeft een aantrekkelijke, historische 

binnenstad met goede voorzieningen en fijne 

verblijfsplekken. Een kwaliteit waarmee het zich 

onderscheidt van andere groeikernen rond 

Amsterdam en die ontmoeting stimuleert. 

Die kwaliteit kenmerkt ook Wheermolen-Oost. 

Bewoners kennen elkaar en zijn verbonden met 

de buurt. Ontmoeten is nog steeds van grote 

waarde in de buurt. Wheermolen-Oost heeft 

hiermee dan ook een sociaal karakter.

Gezond
Wheermolen-Oost heeft een groen karakter. Er is 

veel groen in de straten en aan de randen van de 

wijk. Water en parken liggen in de directe omgeving.  

Frisse lucht en in de buurt van zoveel groen maakt 

Wheermolen-Oost een prettige en gezonde buurt 

om te wonen. Daarnaast zijn er zorgvoorzieningen 

aanwezig zoals een huisarts en fysiotherapeut 

en wordt de buurt omringd door sport- en 

speelvoorzieningen. 

Gemengd
Wheermolen-Oost is een gemengde buurt geworden 

door een gezellige mix van verschillende culturen. 

Het geeft de buurt een stedelijker karakter dan de 

meeste andere buurten in Purmerend.
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Situatietekening gebied
woningen, tuinen, parkeerplaatsen
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Situatietekening gebied
woningen, tuinen, parkeerplaatsen

Nieuwbouw woningen 
Rudolf Garrelsstraat 274-296
Heeft u al zin om te wonen in één van de spiksplinternieuwe 
woningen aan de Rudolf Garrelsstraat? 

Highlights 
woningen en
gebouw
Kenmerken woningen
• Netto huurprijs c 875,- * 

• Servicekosten c 7,38 * €   

• Energiezuinige en gasloze woningen

• Eigen voortuin

• Groene daken

• Gezamenlijke fietsenberging

  *(prijspeil 2022) 

Kenmerken woonomgeving
• Openbaar vervoer dichtbij 

 (bus en treinstation Overwhere) 

• Dichtbij snelweg A7 

• Voorzieningen in de buurt

• Veel groen in de wijk

• Vrij openbaar parkeren rond het gebouw 

Indeling woningen
De plattegronden van alle twaalf woningen zijn 

hetzelfde. De huurprijs is voor alle woningen 

hetzelfde. 

De woning heeft drie kamers. Op de begane grond 

zijn de woonkamer en eetkamer met open keuken. 

Achterin de woning het toilet en de berging. In de 

berging is een aansluiting voor uw wasmachine. 

Op de eerste verdieping zijn twee slaapkamers en 

een badkamer met tweede toilet. U heeft een eigen 

voortuin van ongeveer 3,5 meter diep.

De ingangen van de nieuwe  
entrees zijn aan de zijkant van het 
woongebouw.

Situatie huisnummer 274 t/m 296
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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 

voor de algemene ruimten en kosten van 

elektra in de algemene ruimten. 

De servicekosten berekenen wij maandelijks aan 

u door. U betaalt deze kosten in de vorm van een 

voorschot. Jaarlijks worden de werkelijk gemaakte 

kosten vergeleken en eventueel met u verrekend.

Voor uw woning betaalt u 
servicekosten voor:

• Glasfonds c  1,20  per maand

• Elektra algemene ruimte  c  3,20 per maand

• Schoonmaak c  3,83 per maand

 centrale ruimte

• Administratiekosten c  0,35 per maand

• Cameratoezicht c  1,00  per maand

(prijspeil 2022)

Fijn wonen in 
een betaalbare
 middenwoning

Meer informatie vindt u op
www.intermaris.nl

Overige kosten
Dit zijn de kosten die u nog betaalt naast de huur. 

Deze kosten betaalt u direct aan de bedrijven, 

dus niet aan Intermaris. Hieronder vallen 

bijvoorbeeld:

• Stroomverbruik
 Betaalt u aan een energieleverancier (eigen keuze)

• Stadsverwarming 
 Betaalt u aan Stadsverwarming Purmerend (SVP)

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

• Inboedelverzekering 
 Wij raden u aan deze af te sluiten

• Televisie en internet
 Betaalt u aan een provider (eigen keuze)  
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Duurzaam wonen 
Rudolf Garrelsstraat 
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 maisonnettes 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. 

 
Rudolf Garrelsstraat 100% aardgasvrij
In de meeste gemeenten in Nederland worden nieuwe 

woningen gasloos gebouwd. Dat geldt ook voor de 

gemeente Purmerend, daarom is uw woning 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 woning woont u fijn en comfortabel, 
met lagere woonlasten en u draagt bij aan 
minder CO2-uitstoot.
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Plattegrond woning
 

Rudolf Garrelsstraat
Driekamer maisonnette begane grond

Oppervlakte
woning

circa 83 m 2

Maisonnette

Maandelijkse kosten* 
prijspeil 2022

Netto huurprijs b 875,-
Servicekosten b  7,38

Aantal 12

Huisnummer(s)  274 t/m 296

Ruimten m2

Begane grond:
Woonkamer ca.     19 m2

Keuken ca.     10 m2

Eetkamer ca.     16 m2

Toilet ca.       2 m2

Tuin ca.     28 m2

Berging ca.       4 m2

Eerste verdieping:
Slaapkamer 1 ca.     15 m2

Slaapkamer 2 ca.       8 m2

Badkamer ca.       3 m2

Overloop ca.       3 m2

* Overige extra kosten: 

 stroomverbruik apparaten, 
 koud water, inboedelverzekering, 
 internet en tv.
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Hieronder leest u meer over 
de werkwijze en toewijzings-
procedure bij nieuwbouw van
middenhuurwoningen.

Voorwaarden 
middenhuurwoningen
• U heeft een minimaal bruto maandinkomen 

 van 4x de nettohuur. 

• Of u heeft een lager inkomen met voldoende 

 eigen vermogen. 10% van het eigen vermogen 

mag bij het bruto jaarinkomen worden opgeteld. 

Het eigen vermogen toont u aan met bank af-

schriften van minimaal 3 opeenvolgende maanden.

• Het huurcontract geldt voor minimaal één jaar.

• Als u een woning in de middenhuur accepteert 

 dan blijft uw inschrijving in Woonmatch behouden.

Voorrang
Iedereen kan zich inschrijven voor een woning

in de middenhuur. Maar sommige huurders krijgen 

voorrang. De volgorde in het toewijzen vindt u hier:

• Huurders die een sociale huurwoning leeg 

 achterlaten in de gemeente Purmerend, 

 Waterland, Edam-Volendam of Beemster.

• Overige geïnteresseerden.

Bij al deze categorieën geldt 
dat kandidaten met een bruto 
verzamelinkomen tot C 60.036,- 
(prijspeil 2022) voorrang hebben 
op kandidaten met een hoger 
inkomen.

Toewijzing en verhuur van
nieuwbouwwoningen

• Zorg er dus voor dat u de juiste 

 inkomensgegevens invult bij uw inschrijving.

• Bij meerdere geschikte kandidaten bepalen we

 de volgorde van toewijzing door loting.

• De inschrijftijd bij Woonmatch is niet van invloed 

 op de toewijzing. De inschrijving in Woonmatch 

 als woningzoekende voor een sociale huurwoning 

blijft bij het huren van een middenhuurwoning 

staan.

Uitleg Woonmatch
Waterland
Hoe verloopt de toewijzing 
van de woningen?

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 

Waterland, www.woonmatchwaterland.nl. U kunt 

met uw inschrijving reageren op de advertentie. 

Als de reactietermijn voorbij is ontvangende eerste 

passende kandidaten een aanbieding.

 De Graeffweg, Hoorn

(advertentie 20210501)
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Wat betekent passend?
• Inwoner van Purmerend

• Huurder die een sociale huurwoning 

 leeg  achterlaat in Purmerend, Waterland,

 Edam-Volendam of Beemster

• Inkomen passend bij de huurprijs

• Aantal personen past bij de woning

Bent u geselecteerd?
U ontvangt een voorlopige aanbieding. Bij de

aanbieding krijgt u een acceptatieformulier en 

voorkeursformulier. Wij vragen u de formulieren 

en de gevraagde gegevens (zie stap 1) te uploaden 

in uw account in Woonmatch. De definitieve 

toewijzing bevestigen wij daarna zo snel

mogelijk.

Stap 1
Bezichtiging woning

U kunt de woning van binnen bekijken. 

Intermaris is aanwezig om uw vragen 

te beantwoorden.

Stap 2
Aanleveren voorkeur en gegevens

U accepteert of weigert de woning online 

op Woonmatch. Wanneer u accepteert, 

uploadt u bij uw inschrijving naast uw

voorkeursformulier ook onderstaande 

documenten:

• Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen 

(BRP) niet ouder dan 6 maanden. Op het 

 uittreksel staan historische adresgegevens en 

 alle ingeschreven personen op uw huidige 

 adres vermeld. Dit uittreksel vraagt u aan bij 

 de gemeente waarin u staat ingeschreven;

• Verhuurdersverklaring (verklaring van goed 

huurderschap) van de huidige verhuurder of  

de laatste verhuurder waar gehuurd is. Of een  

verklaring van de hypotheekverstrekker  

(allen niet ouder dan 3 maanden).

• Als u een koopwoning heeft/had, een kopie 

 van de voorlopige koopakte en/of een kopie 

 opdracht tot dienstverlening van de makelaar.

• Inkomensstroken van de afgelopen 3 maanden, 

voor gepensioneerden een AOW-overzicht en 

pensioenoverzicht van de afgelopen 3 maanden.

• Werkgeversverklaring niet ouder dan 3 maanden. 

• Zelfstandig ondernemers leveren een uittreksel 

van de Kamer van Koophandel (niet ouder 

 dan 3 maanden), resultatenrekening over 

 2 volledige jaren (balans en verlies- en

 winstrekening) en een prognose huidige jaar 

 opgemaakt door een ((NOAC-)gecertificeerd) 

administratiekantoor.

Aanbiedingsmail 
In de brief bij de aanbiedings-

mail 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  

afwijzing met de daarbij behorende reden. 

Wij streven ernaar iedereen de woning van zijn 

voorkeur toe te wijzen. Het kan zijn dat woning-

zoekenden de voorkeur geven aan dezelfde woning. 

In dat geval krijgt degene die als eerste reageert 

de woning aangeboden. 
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Heeft u vragen over de verhuurprocedure

of toewijzing, neem dan contact op met 

onze afdeling Verhuur Purmerend. Zij zijn

bereikbaar via ons Klantcontactcentrum 

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

postbusverhuurpurmerend@intermaris.nl.

Vragen 
over 
verhuur 

Vul daarom de voorkeurslijst helemaal in. Na de 

definitieve toewijzing is het niet meer mogelijk 

uw keuze te wijzigen of terug te draaien.

Stap 4
Bezichtiging nieuwe woning

U ontvangt een uitnodiging om uw woning 

te bekijken. Dit is ook het moment waarop 

u maten kunt opnemen.

Stap 5
Ondertekenen huurovereenkomst
Als 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 betaald. 

U ontvangt hiervoor een e-mail met een betaallink. 

De nota ontvangt u ook via e-mail. 

Houdt u rekening met een bedrag van maximaal 

1,5 maand huur. Tijdens de ondertekening van de 

huurovereenkomst hoort u zich te legitimeren 

met een geldig legitimatiebewijs. Dat is een 

Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart 

of verblijfstitel.

Na de ondertekening van de 
huurovereenkomst en het betalen 
van de eerste huurnota, ontvangt u 
de sleutel van uw nieuwe woning!
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Welke materialen vindt 
u in de woning en het 
woongebouw

Algemene ruimten
Centrale entree
Het gebouw heeft twee centrale entrees aan de 

zijkant. Via deze ingang betreden de bewoners 

van de bovengelegen verdiepingen het gebouw. 

In de centrale entree vindt u een mededelingen-

bord voor de bewoners van het gebouw. 

Fietsenstallingen
De fietsenstallingen in het gebouw zijn voor alle 

bewoners. Het is niet toegestaan om hier scooters 

en brommers te plaatsen. De fietsenstallingen 

zijn bereikbaar via de achterkant van het gebouw.

Scooter-/brommerstallingen
Er is een aparte ruimte voor scooters en 

brommers. Het is niet toegestaan om scooters 

en brommers in de fietsenstalling te stallen.

Korte technische omschrijving 
Rudolf Garrelsstraat

Eigen woning
Gevels, muren, wanden
De gemetselde buitengevel bestaat uit harde 

isolatieblokken afgewerkt met strips van baksteen 

(steenstrips). De binnenwand van de buitengevel 

is van hout. 

Dak
De woning heeft een houten balklaag en is 

afgewerkt met houten platen. Op de houten 

platen zit isolatie en een bitumen dakbedekking. 

Boven op het dak hebben we een groen dak 

gemaakt met sedum planten. Het dak is niet 

toegankelijk voor bewoners.

Tuin
Aan de voorzijde van uw woning is een tegelpad 

naar uw toegangsdeur. Voor de dubbele deuren 

is een terras aanwezig. De overige inrichting van 

uw tuin mag u zelf inrichten. Houdt hiermee

rekening met de voorwaarden die Intermaris 

heeft (Folder Tuinonderhoud, www.intermaris.nl/

ik-huur/huur/folders-en-formulieren).
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Korte technische omschrijving 
Rudolf Garrelsstraat

Buitenkozijnen
Alle woningen hebben kunststof kozijnen, de 

kleur aan de binnenkant is wit. U doet de deur 

op slot met de deurkruk. Hiervoor haalt u de 

kruk naar boven, daarna draait u de deur op 

slot. U mag niet boren in de kunststof kozijnen. 

Dan verliezen de kozijnen hun isolerende 

werking. Wilt u een gordijnrails ophangen? 

Plaats deze dan aan het plafond.

Beglazing
Alle woningen hebben HR++ isolatieglas. 

Gebruik van folie over het gehele glas is niet 

toegestaan. Er kan dan een (thermische) breuk

in het glas ontstaan. De garantie van het glas 

vervalt als dat gebeurt. Laat minimaal 1 cm 

ruimte op het glas tot aan het kozijn.

Plafond
Het plafond is voorzien van gipsplaten en is 

voorzien van spuitwerk. Boven de kozijnen is 

een houten rand gemaakt waaraan u een 

gordijnrails kunt vastmaken.

Vloer 
Op de betonnen en houten vloer brengt u zelf 

een vloerafwerking aan. De woning heeft geen 

vloerplinten.

Binnenmuren woning
Op de wanden zit geen behang, ze zijn wel 

geschikt om direct op te behangen. De wanden 

zijn onvoldoende vlak om te kunnen sausen, 

hiervoor moet u extra voorbereidende werk-

zaamheden uitvoeren. Wij adviseren u de 

wanden eerst te sauzen voordat u deze gaat 

behangen. Hierdoor kunt u het behang beter

aanbrengen en verwijderen als u dit in de 

toekomst wilt vervangen.

De wanden tussen de woningen zijn van 

brandwerend en geluidwerend gips. Hier mag 

u niet in boren. 

In de overige binnenwanden kunt u boren en 

iets (licht van gewicht) ophangen. Hiervoor hoort 

u gebruik te maken van daarvoor bedoelde holle 

wand pluggen. 

Binnendeuren en -kozijnen
Alle woningen hebben vlakke opdekdeuren 

met metalen kozijnen.
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Keuken
• Merk: Bribus

• Twee onderkasten en 7 lades

• Drie bovenkasten

• Afmeting 2.86 meter

• Type: front: Eco Tijdloos

• Type werkblad: Negro Brasil 

 Werkblad loop van muur tot muur

• Type greep: Bribus 0967

• Wandtegels (mat wit) boven het  

keukenblok  en rond het kookgedeelte 

 tot ongeveer 1,50 meter hoog

• Aansluiting perilex 3-fase 380V voor 

 een elektrisch kooktoestel

• Aansluiting voor een vaatwasser is aanwezig

• U brengt zelf een recirculatiekap aan boven 

het kooktoestel. Een afzuigkap mag niet

 aangesloten worden op de mechanische 

 ventilatiepunten in het plafond.

• Het kan gebeuren dat het sifon in uw 

 keukenkastje lekt. Het lekwater valt op de 

 metalen beschermplaat in uw keukenkastje. 

 Als het sifon lekt kunt u deze gemakkelijk 

 zelf met de hand aandraaien.

• Achter de keuken lopen de hoofdleidingen 

 van de elektra voor de rest van de flat.

 U mag niet boren in de muur waar de 

 keuken is geplaatst.

Toilet
• Staand toilet

• Fontein, kleur wit

• Muurtegels, kleur mat wit

 Tot 1,20 meter

• Vloertegels, kleur grijs 

 (kleurnummer 1103)

Berging
Alle woningen hebben een eigen berging. In de 

berging is een kruipluik aanwezig. Deze moet 

altijd bereikbaar zijn. Een aansluiting voor de 

wasmachine is in deze ruimte aanwezig. 

Verder hangt de mechanische ventilatiebox 

hier en staat de stadsverwarmingsunit in 

deze ruimte.

Trap
De open houten trap staat in de woonkamer. 

Het houtwerk (trapbomen, spijlen en onderzijde 

traptreden) is éénmaal gegrond en nog niet 

voorzien van een aflaklaag. Hier overheen brengt

u zelf een door u gekozen aflaklaag aan. 

Gebruik hiervoor verf op waterbasis. 

De traptreden zijn uitgevoerd in 

vurenhout (deze houtsoort 

is ‘zacht’) en niet geschikt om 

te worden voorzien van een 

aflaklaag. 

Hiervoor adviseren wij om een harde toplaag toe 

te passen of te bekleden met tapijt.

Badkamer
• Wastafel: kleur wit, met mengkraan

• Planchet en spiegel

• Radiator

• Thermostaat douchemengkraan

• Glijstang met handdouche

• Wandtegels tot plafond, kleur mat wit

• Antislip vloertegels, kleur grijs 

 (kleurnummer 1103)

• Enkel stopcontact

• 2e toilet
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Ventilatie
De woningen worden mechanisch 

geventileerd. Dit betekent dat 

de lucht via de mechanische 

ventilatie wordt afgevoerd en via 

het ventilatierooster in de kozijnen 

verse lucht wordt aangevoerd.  
 

Ventileren is belangrijk voor een 

gezonde leefomgeving in uw 

woning. Laat de ventilatieroosters 

altijd openstaan. 

Goede ventilatie voorkomt 

gezondheidsklachten. Vocht 

en verontreinigde lucht 

vinden hun weg naar buiten, 

verse lucht komt binnen. 

Zo blijft de woning lekker fris 

en schimmelvrij.

Verwarming
Alle woningen worden verwarmd 

via de unit van Stadsverwarming 

Purmerend. De units zijn

eigendom van Stadsverwarming 

Purmerend. Voor storingen aan de 

unit kunt u contact opnemen met 

Stadsverwarming Purmerend.

De verwarmingen zijn onderdeel 

van de woning en eigendom van 

Intermaris. De verwarmingen zijn 

standaard wit afgewerkt. Voor 

klachten of onderhoud aan de 

verwarming neemt u contact op 

met de EnergieWacht.

Water
De watermeter bevindt zich in de 

meterkast. Alle woningen hebben 

warm water via de unit van 

Stadsverwarming Purmerend. 

Vanaf de stadverwarmingsunit 

(warmtewisselaar) gaat het warm 

water naar de keuken, douche en 

wastafel in de badkamer.

Elektra
• Meterkast met groepenkaart

• Lichtpunten, schakelaars en   

 stopcontacten in de hele woning

• Aansluiting televisie en 

 telefoon in de woonkamer

• Perilex-aansluiting koken, 

 3 fase 380 Volt
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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

mei 2022


