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DE LOCATIE
In het dorp Tolkamer wonen 2745
mensen (01-01-2022). In het dorp vindt
u basisschool De Overlaat en sporthal
Burgemeester Habeshal. In de
basisschool is een kinderopvang
gevestigd. U vindt er verschillende
bedrijven zoals een fruitteler met winkel,
cafés en restaurants, kledingwinkels,
een drogist, een slager, een fietsenzaak,
cafetaria’s en een supermarkt

In het dorp Lobith, wat op loop- of
fietsafstand van Tolkamer ligt, is een
gezondheidscentrum gehuisvest. Voor
verdere voorzieningen is Tolkamer
gericht op Zevenaar. Daar zit onder
andere een huisarts, tandarts en
fysiotherapeut. Voor verdere
voorzieningen is Tolkamer gericht op
Zevenaar. Er is een bus- en
buurtbusverbinding naar Zevenaar.
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DE WONING
Midden in het tweede deel van de
woonwijk Vierkenshof in Tolkamer
bouwt Hestia HSB Vastgoed BV in
opdracht van Woonstichting Vryleve 12
betaalbare huurwoningen. De nieuwe
woningen vindt u aan de Domeinenhof
in Tolkamer.
Het zijn 12 gelijkvloerse woningen met
twee slaapkamers.
De woningen worden uitgerust in
houtskeletbouw. Vryleve heeft hiervoor
gekozen vanwege de mogelijkheid
modulair, circulair, flexibel,
energiezuinig en toch betaalbaar te
kunnen bouwen. Modulair betekent dat
de woningen in complete modules
gebouwd worden in een productiehal.
Op de bouwplaats worden de modules
gemonteerd en afgebouwd in een korte
tijd.
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HUURPRIJS
Servicefonds
Voor € 4,17 per maand bent u lid van
het servicefonds. Hiervoor neemt
Vryleve een groot aantal dagelijkse
onderhoudswerkzaamheden van u
over. Een lekkende kraan, een verstopte
dakgoot, een kapotte huisbel etc.
worden dan door ons gemaakt.

De huurprijs van de woningen zijn
allemaal even hoog.
De kale maandhuur bedraagt € 500,00.
Vergoeding zonnepanelen
Op het dak van de woningen liggen
zonnepanelen. De huurders van deze
woningen betalen een vergoeding voor
de zonnepanelen. Deze vergoeding
komt bovenop de hiernaast genoemde
huurprijs en maakt onderdeel uit van
de servicekosten.

Glasfonds
Ook kunt u lid worden van ons
glasfonds. Dit kost € 1,22 per maand.
hiervoor repareren wij elke kapotte ruit
in uw woning.

€500,=

€75,=

5

WONINGTOEWIJZING
De woningen worden geadverteerd op
de website van Vryleve. Als u wilt
reageren op een woning, moet u
ingeschreven staan als
woningzoekende. U kunt zich
inschrijven via de website van Vryleve.
De woningen worden op verschillende
manieren gelabeld. Vier woningen
worden gelabeld voor starters tussen
de 23 en 29 jaar en vier woningen voor
huurders in de gemeente Zevenaar. De
overige woningen worden zonder
labeling aangeboden.

MAXIMAAL

€ 32.675

De toewijzing van de woningen gebeurt
op basis van meettijd, inkomen,
verhuurdersverklaring of
hypotheekhoudersverklaring.

MAXIMAAL

€ 32.675

Hiernaast kunt u zien met welk
inkomen u in aanmerking komt voor de
woningen aan de Domeinenhof.

MAXIMAAL

€ 32.675
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TECHNISCHE INFO(1/3)
Buitenkant woning
De woning wordt aan de buitenkant
bekleed met kunststof steenstrips. De
helft van de woningen wordt uitgevoerd
in een bruine kleur, de andere helft in
een rode kleur.
Kozijnen en deuren
De buitenkozijnen, ramen en deuren
zijn van kunststof. De
binnendeurkozijnen van de woning
worden uitgevoerd in houten kozijnen
zonder bovenlichten. De deuren in de
woning zijn stompe deuren.
Glas
De ramen in de woning zijn voorzien
van triple glas (HR+++ isolatieglas).

Ventilatie
De keuken, badkamer en bijkeuken zijn
voorzien van een ventilatiesysteem die
gestuurd CO2 afzuigt. De toevoer van
verse lucht gebeurt door
ventilatieroosters in de beglazing.
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TECHNISCHE INFO(2/3)
Verwarming
De woning wordt verwarmd en gekoeld
door middel van een airco. Er zijn dus
geen radiatoren aanwezig in de woning.
Het warm water wordt verzorgd door
een warmtepompboiler. De
warmtepompboiler en de airco
bevinden zich in de technische ruimte.

Wasmachine aansluiting
De wasmachine- en droger aansluiting
zitten in de keuken.

Elektra
De meters van elektra en water zitten in
de meterkast in de hal.

CAI
De glasvezel en cai worden door
derden tot in de meterkast ingevoerd.
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TECHNISCHE INFO(3/3)
Parkeren
U kunt uw auto naast de woning
parkeren (indien verhard) en in de
gemeentelijke parkeervakken in de
straat.
Berging
In de achtertuin van de woning staat
een houten berging van circa 2,5 x 2
meter.
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AFWERKINGSNIVEAU
Vloeren
De vloeren bestaan uit houten balken.
Tussen de houten balken zit isolatie.
Bovenop de houten balken zit een
houten vloer. Dit is geen afgewerkte
vloer. Hierop moet nog een ondervloer
en vloer gelegd worden. Er komen geen
plinten in de woning. De vloer in de
badkamer heeft een kunststof
afwerking.
Wanden
De buitengevels en woning scheidende
wand bestaan uit een houten frame
met daartussen isolatie. Aan de
binnenzijde zijn de wanden afgewerkt
met MDF-beplating. De binnenwanden
worden behangklaar afgewerkt.
Bij nieuwbouw is het normaal dat er
(zettings)scheurtjes in de wanden
ontstaan in de eerste jaren na de
oplevering.
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TUIN

Terras en paden
Er komt een pad van de stoep naar de
voordeur van 90 cm breed. Van de
achterdeur naar de berging komen
staptegels. Het terras in de achtertuin is
3 x 1,80 m. De achterpaden zijn
gemaakt van betonklinkers.

Erfafscheiding
Vryleve plaatst geen erfafscheiding. Dit
moet u zelf doen. Wel plaatst Vryleve
een afscheiding tussen uw woning en
het achterpad. In overleg kunt u samen
met de buren een erfafscheiding
plaatsen. Als u de erfafscheiding precies
op de grens plaatst, bent u samen
eigenaar en allebei verantwoordelijk
voor het onderhoud.

Tuinaanleg
Houd bij de aanleg van de tuin rekening met:
Een boom moet minimaal 2 meter uit de erfgrens staan.
Een struik moet minimaal 0,50 meter uit de erfgrens staan.
In verband met goede afwatering vragen wij u maximaal
75% van de tuin te bestraten.
Wij vragen u om het achterpad netjes te onderhouden en
vrij te houden van obstakels en onkruid.
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TOT SLOT
In deze brochure staan afbeeldingen, illustraties en voorbeelden. Deze gegevens
geven een beeld van de woningen. In werkelijkheid kunnen er afwijkingen zijn ten
opzichte van deze beelden. U kunt hier daarom geen rechten aan ontlenen.
Daarnaast maken we een voorbehoud op wijzigingen of afwijkingen die na het
publiceren van deze brochure gemaakt kunnen worden.
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