Project 'Meesters van Houten'
Beekmos 7 t/m 37 (oneven) te Houten

Dit project ligt aan de zuidkant van Houten aan de Beekmos.
Het is de transformatie van een klein schoolgebouw naar appartementen. Het project ligt
midden in een woonwijk vlakbij de randweg en het station waardoor er een ideale
verbinding is naar Utrecht, Den Bosch en andere steden.

Aantal: 16 appartementen
Woonoppervlakte: 41 – 65 m2
Huurprijs per maand: vanaf

€ 925,-

Verwachte oplevering: juni/juli 2022

Prijslijst en details

Aan de zuidkant van Houten aan de Beekmos is een klein schoolgebouw uit 2005 naar 16
appartementen
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(balkon, terras, maar ook tuin).
Waar voorheen de juffen en meesters aan het einde van hun werkdag de deur achter zich
dicht trokken, kom jij aan het einde van de werkdag thuis. Heerlijk even tot rust komen op je
terras of balkon, omgeven door groen.
Trek je er juist liever op uit? Met alle natuur in de buurt is dit de perfecte omgeving om te
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Houten staat bekend om zijn aandacht voor fietsers en voetgangers. Brede fietspaden,
fietstunnels
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routes.
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werkgelegenheden zijn goed met de fiets te bereiken. Jong en oud voelt zich al snel thuis in
Houten.
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Gebouwoverzicht
Meer gedetailleerde plattegronden vind je op de laatste drie pagina's van deze
brochure. Let op: deze zijn slechts ter indicatie!

Keuken impressies

Keuken type 1
Beekmos 7 (bouwnummer 7)
Beekmos 13 (bouwnummer 16)
Beekmos 33 (bouwnummer 1)
Beekmos 37 (bouwnummer 13)

Keuken type 2
Beekmos 9 (bouwnummer 6)
Beekmos 15 (bouwnummer 5)
Beekmos 17 (bouwnummer 4)
Beekmos 19 (bouwnummer 3)
Beekmos 21 (bouwnummer 11)
Beekmos 23 (bouwnummer 10)
Beekmos 25 (bouwnummer 9)
Beekmos 27 (bouwnummer 15)
Beekmos 29 (bouwnummer 14)
Beekmos 31 (bouwnummer 2)

Keuken type 3
Beekmos 11 (bouwnummer 12)
Beekmos 35 (bouwnummer 8)

Tijdspad
Ben je geïnteresseerd in dit project? Op deze pagina vind je alle belangrijke data in één
overzicht. Helaas zijn nog niet alle data definitief, aangezien we afhankelijk zijn van de
bouw en opleveringen van de appartementen.

Vanaf dit moment
Je kunt je alvast aanmelden als geïnteresseerde voor dit
project. Dat doe je door op Funda of onze eigen website
het contactformulier in te vullen of een mail te sturen naar
info@gevaertvastgoedbeheer.nl.

Vervolgens
Wij zullen je mail beantwoorden met enkele vragen inzake je
inkomen, huidige woonsituatie en eventuele leningen. Je
hoeft hierbij nog geen documenten aan te leveren.

Vrijdag 18 maart
Op deze dag zullen wij alle binnen gekomen reacties
verwerken en beoordelen. Denken wij dat je op basis van de
aangeleverde informatie een geschikte kandidaat bent, dan
ontvang je een uitnodiging om je in te schrijven. Uiteraard
ontvang je bij deze uitnodiging een stappenplan hoe deze
inschrijving in zijn werk gaat.

Maandag 28 maart
We bekijken je dossier alvast. Zien we nog iets wat we
missen of wat niet in orde is, dan laten we je dat weten
zodat je dit nog tijdig in orde kunt maken.

Maandag 4 en dinsdag 5 april
De eerste toewijzingsronde. We beoordelen alle
binnengekomen dossiers en zullen de appartementen
toewijzen. Hierin proberen we natuurlijk rekening te houden
met de opgegeven voorkeursappartementen. Je krijgt drie
werkdagen om het aangeboden appartement te
accepteren.

Vanaf maandag 11 april
Heb je het toegewezen appartement geaccepteerd? Dan
kun je deze week de huurovereenkomst verwachten.
Deze kan digitaal ondertekend worden.

Juni/juli 2022
Het wachten op de opleveringen is aangebroken! De
prognose oplevering staat op dit moment gepland voor
juni/juli 2022.

Veelgestelde vragen
Wat is de inkomensnorm?
De inkomensnorm is 3,5x de huur als bruto maandinkomen (inclusief vaste toeslagen en
vakantiegeld). Het tweede inkomen telt 1/3e mee.

Is garantstelling mogelijk?
Ja, dit is mogelijk. Hiervoor dient wel minimaal 75% van de inkomensnorm behaald te
worden.

Kan ik huursubsidie aanvragen?
Je kan alleen huursubsidie aanvragen voor sociale huurwoningen met een maximale huurprijs
van

€ 763,47. Voor deze appartementen is dit dus niet mogelijk.

Moet ik een waarborg betalen?
Je betaalt standaard 1 maand huur als waarborg. In enkele gevallen wordt de waarborg
verhoogd naar 3 maanden huur, bijvoorbeeld wanneer je een tijdelijk contract hebt of een
eigen bedrijf hebt.

Wat is de minimale huurtermijn?
De huurovereenkomst is voor onbepaalde tijd met een minimum van één jaar.

Kunnen we de appartementen bezichtigen?
In deze fase is het niet mogelijk om de appartementen te bezichtigen. De beslissing of je
wilt huren dien je dus te nemen op basis van de beschikbare informatie. Mocht er vlak voor
de oplevering toch een mogelijkheid zijn om de appartementen te bezichtigen, dan zal de
verhuurder je daarvoor uitnodigen.

Hebben de appartementen extra bergruimte op de begane grond?
Ja, er is een gemeenschappelijke (fietsen)berging met aansluitpunten voor de elektrische
fiets. Je hebt geen eigen berging op de begane grond.

Hoe zit het met parkeren?
In deze wijk kun je openbaar parkeren. Er zijn voor het complex 12 extra (openbare)
parkeerplaatsen aangelegd.

Hoe worden de appartementen afgewerkt?
Alle ruimten zijn voorzien van een PVC vloer, de wanden zijn afgewerkt met scanbehang en
daarna dekkend wit gesausd.

Veelgestelde vragen
Welke apparatuur heeft de keuken?
De hoogglans witte keuken met zwart blad is voorzien van ATAG inbouwapparatuur.
Keukentype 1 beschikt over de volgende inbouwapparatuur: inductiekookplaat, combi oven,
koelkast met vriesvak, vaatwasmachine en een (recirculatie) afzuigkap. Keukentypes 2 en 3
zijn voorzien van een hoog model koelvries-combinatie in plaats van een koelkast met
vriesvak.

Hoe komt de badkamer eruit te zien?
De badkamers zijn voorzien van een zogenaamde inloopdouche, toilet, wastafel en design
radiator. Tevens bevindt zich hier de wasmachine- en droger aansluiting. De wanden zijn
getegeld in een neutraal grijze kleur, op de vloer liggen antraciet tegels. Een enkele
badkamer heeft de toilet in de badkamer, de meeste appartementen hebben echter een
separaat toilet (gescheiden van de badkamer).

Is er rekening gehouden met energiebesparing?
Ja, hier is rekening mee gehouden. De keuken, badkamer en toilet, en technische ruimte
worden mechanisch geventileerd. De mechanische ventilatie is voorzien van een warmte
terug win installatie.
Daarnaast liggen er op het complex 24 zonnepanelen. De opbrengst daarvan wordt over
zes appartementen verdeeld.

Op welke manier worden de appartementen verwarmd?
De appartementen worden verwarmd via elektrische radiatoren met een
aanwezigheidssensor en thermostaat. Er is een warmtepompboiler van 110 liter voor het
warme water.

'Meesters van Houten' is een project van

en wordt verhuurd door

www.gevaertmakelaars.nl
info@gevaertvastgoedbeheer.nl
030-6308092 (optie 1)

