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Wonen in Scheemda
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Welkom bij Acantus
 

Woonplezier. Daar gaan we voor bij Acantus. Wij willen dat onze

huurders prettig wonen, nu en in de toekomst. Een betaalbare

woning met kwaliteit en die past bij wat onze huurders willen en

nodig hebben. Samen maken we ons ook sterk voor de

leefomgeving. Zodat het op meerdere vlakken aangenaam wonen

is. 

 

Op een prachtige locatie in Scheemda bouwen we 37

appartementen en 9 woningen. De woningen zijn geschikt voor jong

en oud. In deze brochure leest u meer informatie over de woningen. 

Mocht u interesse hebben en een woning toegewezen krijgen, dan

wens ik u alvast veel woonplezier in het mooie Scheemda!

Anita Tijsma 

Bestuurder Acantus 
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Wat is het plan?
In samenwerking met Geveke bouwen we aan de Diepswal in

Scheemda in totaal 37 appartementen en 9 grondgebonden

woningen. Een prachtige locatie aan het water nabij alle

voorzieningen. 

In de zomer van 2021 zijn we gestart met de bouw van de woningen.

Deze worden naar verwachting begin 2022 opgeleverd.

De bouw van het appartementencomplex start in het najaar van

2021. De appartementen worden naar verwachting in het najaar van

2022 opgeleverd. 
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Situatietekening
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Bouwnummers 1 t/m 9
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Begane grond
Woning met lichte woonkamer en open keuken: 38,39 m2

Keukenblok: 2,1 meter

3 onderkasten met een werkblad en 3 bovenkasten.

Achterwand van de keuken is betegeld.

U kunt alleen elektrisch koken: Een elektrische kookplaat of

fornuis (kookplaat met oven) is niet aanwezig. Deze dient u zelf

aan te schaffen.

Seperaat toilet in de hal.

Toilet

Toilet wordt betegeld. 

 

Voor en achter de woning een ruime tuin met berging:

Voortuin is 5,4 meter breed en 1 meter diep.

Achtertuin is 5,4 meter breed en 8 meter diep (inclusief de

berging).
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Verdieping
Slaapkamers

Slaapkamer 1: circa 13,57 m2

Slaapkamer 2: circa 11,12 m2

Slaapkamer 3: circa 7,01 m2

Badkamer

Badkamer wordt voorzien van een wastafel, planchet, spiegel en

douche.

De badkamer wordt betegeld.

Alle vloertegels in de badkamer zijn anti-slip.

In de badkamer is de aansluiting voor de wasmachine.

Berging

Berging van circa 3,25 m2 met daarin verschillende installaties. 
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Nadere informatie over de woning/tuin
Berging / Technische ruimte

De berging is 3,25 m2. Hier staat de luchtwarmtepomp en hier hangt

de box van de  mechanische ventilatie. Uw woning heeft geen

cv-ketel, omdat de woning volledig elektrisch wordt verwarmd.

Voordat u er gaat wonen krijgt u hierover uitleg.

 

Afwerking wanden

De woning wordt behangklaar opgeleverd. U moet nog wel de muur

behandelen met een voorstrijkmiddel. Behangklaar betekent dat

deze minder vlak is dan een sausklare muur en dat (kleine)

oneffenheden nog te zien zijn. Deze worden door het behang

weggewerkt. Als u de muur wilt sauzen, kunt u de muur zelf vlak en

sausklaar maken. De plafonds worden gespackt. Hier hoeft u in

principe niets aan te doen.  

 

Aansluitingen

De woning heeft aansluitingen voor een wasmachine,

condensdroger en een elektrisch kooktoestel. In de keuken wordt

een loze elektraleiding aangebracht voor bijvoorbeeld een

vaatwasmachine. Er wordt een elektra voorziening aangebracht

voor een afzuigkap. In de woning kan alleen een recirculatiekap

worden aangebracht. Er mag dus niet in het dak of door de muren

heen geboord worden. De afzuigkap is voor rekening van de

huurder. 

 

Sleutels

Alle deuren kunt u openen met dezelfde sleutel. Van deze sleutel

ontvangt u meerdere exemplaren.  

 

Zonwering

De woning wordt niet voorzien van zonwering. Wel zijn er al

voorbereidingen getroffen om elektrisch bedienbare zonnewering

toe te kunnen passen. 

 

Brievenbus

De brievenbus bevindt zich in de voordeur.
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Nadere informatie over de woning/tuin
Voortuin

In de voortuin wordt een pad aangelegd vanaf de straat/stoep naar

uw voordeur. De breedte van het pad is 90 cm. Daarnaast wordt een

haag aangelegd als afscheiding voor de woning. U bent zelf

verantwoordelijk voor het onderhoud van de haag. Voor de overige

tuininrichting kunt u zelf zorgen.

Achtertuin

In de achtertuin wordt een pad aangelegd van de

brandgang/openbare ruimte naar uw achterdeur. De breedte van

het pad is 90 cm. Ook wordt een terras van 5,5 m2 aangelegd.

Tevens wordt als afscheiding tussen uw tuin en de brandgang een

erfafscheiding geplaatst met hedera beplanting. Er wordt een

schuttingdeur geplaatst. De (grond van uw) tuin wordt onder

afschot naar trottoir opgeleverd. U bent zelf verantwoordelijk voor

het onderhoud van de erfafscheiding. Voor de overige tuininrichting

(bijv. schutting tussen uw tuin en de tuin van de buren) kunt u zelf

zorgen.

 

Berging in de tuin

Elke woning heeft een berging van ongeveer 6 m2. Deze heeft een

stopcontact en een lichtpunt. Het stroomverbruik is gekoppeld aan

de woning. De berging is van hout en niet geïsoleerd. De berging

kan afgesloten worden met dezelfde sleutel als de woning.

Buitenverlichting

Er wordt een buitenlamp bij de voordeur geplaatst. Op de berging

wordt ook een buitenlamp geplaatst, gericht op de brandgang.

 

Parkeren

Er komen parkeervakken voor de woning. 

 

Brandgang

Achter de woning komt een brandgang. Dit is openbare ruimte. Er

wordt verlichting geplaatst. Hier mag u geen persoonlijke

eigendommen neerzetten. U bent samen met de buren

verantwoordelijk voor het netjes houden van de brandgang.

Huisvuil

U ontvangt van de gemeente containers voor het huisvuil. 
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Huurprijs & woonlasten
Huurprijs

Huurprijs: € 720, 42

Servicekosten

Naast de netto huur brengen wij maandelijks onderstaande

servicekosten in rekening:

Ontstoppingsfonds: € 1,35

Glasfonds: € 0,80

Huurtoeslag

Ontvangt u in uw huidige woning huurtoeslag? Als de netto

huurprijs van de nieuwe woning hoger is dan uw huidige netto

huurprijs is het mogelijk dat u meer huurtoeslag ontvangt. Ontvangt

u nog geen huurtoeslag? Wellicht komt u nu wel in aanmerking voor

huurtoeslag. Via www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening

maken zodat u weet wat dit voor u betekent.

Energielasten

De woning is energiezuinig, goed geisoleerd, gasloos en wekt

energie op. Dat betekent een comfortabele en fijne woning met een

gezond, aangenaam klimaat en lage energielasten. Het geheim van

een energiezuinige woning zit hem in een optimaal gebruik van

materiaal en installaties. De zonnepanelen leveren energie op.

Een energiecoach kan u helpen

Als u wilt, kunt u gebruik maken van een energiecoach. De

energiecoach helpt u om de gewenste energiebesparing te halen.

Laat het ons weten als u hiervan gebruik wilt maken. De

energiecoach komt dan langs in uw huidige woning om u uit te

leggen wat er voor u gaat veranderen in de nieuwe woning.
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Woningtoewijzing
Acantus wijst haar woningen toe op basis van inschrijftijd. Voor de

toewijzing van deze woningen hanteert Acantus de volgende

volgorde:

1. Huurders van Acantus die op basis van het Sociaal Statuut

voorrang hebben.

Bij de toewijzing van de volgende groepen wordt een grens van het

verzamelinkomen van uw huishouden gehanteerd van € 40.024,-:

2. Huurders van Acantus uit de gemeente Oldambt.

3. Huurders van Acantus buiten de gemeente Oldambt.

4. Overige woningzoekenden.

Wanneer deze groep is toegewezen, wordt gekeken naar

belangstellenden met een verzamelinkomen boven € 40.024,-. Ook

dan gelden de criteria 2 tot en met 4.
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Vragen of meer informatie?
Wilt u meer informatie of heeft u vragen?

Laat dit dan aan ons weten. U kunt ons op werkdagen bereiken van

8.00 tot 16.30 uur via 0900-8400. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze brochure hebben we een zo goed mogelijk beeld geschetst.
Er kunnen zich tijdens de bouw situaties voordoen, waardoor kleine
wijzigingen en aanpassingen noodzakelijk zijn. Deze aanpassingen
worden zonder uw medeweten uitgevoerd. Aan de teksten, artist
impressies, plattegronden, afmetingen en technische omschrijving
in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Acantus

Aquapark 7, Veendam

Postbus 110,  

9640 AC Veendam

T 0900-8400

www.acantus.nl
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