
 

28 WONINGEN 

VOOR JONG EN 

OUD  

Er is een verschil tussen ergens wonen en 

ergens thuis zijn. Dat weten wij, Thius, als 

geen ander. In Tiel bouwen we een 

nieuwbouwcomplex ‘Westlede’ waar veel 

nieuwe bewoners zich thuis zullen gaan 

voelen. Er komt een winkelcentrum met 28 

nieuwe huurwoningen, allemaal 

appartementen. Het complex is voorzien van 

een lift. 

Met deze brochure informeren wij u over de 

woningen. En op welke manier u voor deze 

woningen in aanmerking kunt komen. Heeft 

u vragen, neemt u dan gerust contact op 

met onze afdeling Verhuur via 0344-614106 

of stuur een mail naar verhuur@thius.nl.  

Wij beantwoorden uw vragen graag 

 

 

 

Er is een verschil 

tussen ergens 

wonen en ergens 

thuis zijn… 

 

VOOR WIE ZIJN 

DEZE WONINGEN 

BEDOELD? 

De woningen zijn bedoeld voor alle 

leeftijdsgroepen. 

In de advertenties op Woongaard maken we 

onderscheid tussen 3 doelgroepen.  

 

 1/3 van de woningen worden 

toegekend aan urgente kandidaten; 

 1/3 van de woningen worden 

toegekend op basis van het 

doorstroombeleid 55+; 

 1/3 van de woningen worden 

toegekend op basis van inschrijfduur. 
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WAT ZIJN HET 

VOOR WONINGEN? 

Alle appartementen hebben een open 

keuken en twee slaapkamers. De 

appartementen op de 1e verdieping zijn 

voorzien van een tuintje (een dakterras). De 

appartementen op de 2e verdieping zijn 

voorzien van een balkon. Alle 

appartementen zijn gelijk, alleen de positie 

van de balkons en tuintjes (dakterrassen) 

verschillen.  

De appartementen zijn gebouwd in 3 

blokken van 4 woningen aan de kant van de 

Nieuwe Tielseweg. Aan de kant van de 

Trichtstraat zijn er 2 blokken van 8 

woningen.  

De ingang zit aan de kant van de 

Trichtstraat, hierdoor hebben alle 

appartementen een adres aan de 

Trichtstraat.  

ENERGIEZUINIG 

De appartementen zijn zeer energiezuinig en 

gasloos. Dit betekent dat u anders met deze 

woning om moet gaan dan u wellicht 

gewend bent. Zo zijn er in het 

appartementen geen directe open 

verbindingen met de buitenlucht om 

“energielekken” zo veel mogelijk te 

voorkomen. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAAR MOET U OP 

LETTEN? 

 de woningen worden verwarmd 

door middel van elektrische 

radiatoren; 

 warm water wordt verkregen via 

een elektrische boiler. Het water 

wordt grotendeels opgewarmd 

door zonnecollectoren die op het 

plat dak van de appartementen 

worden aangebracht; 

 Per appartement worden er 16 

zonnepanelen op het platte dak 

aangebracht. Hierdoor bespaart u 

op uw energielasten. Voor de 

zonnepanelen betaalt u 

maandelijks €40,- via de 

servicekosten aan Thius. 

 u gebruikt een zogenaamde 

recirculatiekap bij het koken, dit is 

een afzuigkap zonder luchtafvoer; 

 de woningen zijn zeer goed 

geïsoleerd wat betreft lucht en 

geluid. Zo hebben de kunststof 

kozijnen triple glas beglazing, dit 

is niet dubbel glas, maar 3-dubbel 

glas!; 

 er wordt geventileerd door middel 

van balansventilatie; 

 er mogen geen doorvoeren door 

de gevel gemaakt worden bv. 

t.b.v. een elektrische aansluiting 

voor een zonnescherm of een 

airco; 

 de woningen hebben géén 

gasaansluiting, dus u kunt alleen 

elektrisch koken. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE HUURPRIJS 

De kale huurprijs van elk appartement 

afzonderlijk is € 619,00. De servicekosten 

bedragen €70,22.  

 

Of u in aanmerking kunt komen voor een 

woning, hangt van uw inkomen af, tenzij u 

deelneemt aan het doorstroombeleid 55+. De 

specifieke voorwaarden vindt u bij de 

advertentie op Woongaard.com. Voor dit 

project gelden in ieder geval de landelijke 

toewijzingsregels met betrekking tot 

“passend toewijzen”. Meer informatie 

hierover vindt u op www.woongaard.com 

onder “uitleg/reageren”.  

 

Wij controleren uw inkomen met een 

inkomensverklaring 2018. Deze kunt u zelf 

downloaden via de site van de 

Belastingdienst, www.belastingdienst.nl of 

telefonisch opvragen via 0800-0543.  
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.woongaard.com/
http://www.belastingdienst.nl/


 

EEN KIJKJE 

BINNEN 

HET GEBOUW 
U komt binnen via een centrale entree aan 

de Trichtstraat. Op de begane grond zit het 

winkelcentrum. De centrale entree is niet 

toegankelijk voor winkelbezoekers. Via de 

lift en het trappenhuis komt u op de 2 

verdiepingen waar huisnummer 5 t/m  31 

zich op de eerste verdieping bevindt. Dit is 

het dak van de winkels. Op de 2e verdieping 

bevinden zich huisnummers 33 t/m 59. 

Op de begane grond bevindt zich ook de 

gemeenschappelijke berging. De 

appartementen hebben dus geen individuele 

berging. In de bergingen bevinden zich 

diverse oplaadpunten voor elektrische 

fietsen en er is de mogelijkheid om 

scootmobiels op te laden. Let wel op, er zijn 

maar een beperkt aantal scootmobiel 

oplaadpunten aanwezig. 

DE WONING 
Via de voordeur komt u in de hal. Een aantal 

woningen hebben een deurdranger op de 

voordeur. Dit is een voorschrift van de 

brandweer. Dit gaat om de huisnummers 

25, 27 en 29.  

In de hal zit de meterkast (met omvormer van 

de zonnepanelen), de deuren van de twee 

slaapkamers, de berg/installatieruimte en de 

badkamer.  

In de badkamer is naast de douchehoek een 

wastafel en het toilet aangebracht.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

De berg/installatieruimte bevat: 

 de boiler; 

 de warmteterugwin-installatie 

(ventilatiesysteem waarbij de 

buitenlucht wordt opgewarmd);  

 aansluitpunt voor de wasmachine en 

droger.  

We lopen door naar de ruime woonkamer, 

waar zich ook het keukenblok bevindt. Het 

keukenblok bevat standaard zes kastjes: drie 

onder en drie boven. Het werkblad is van 

duropal (kunststof) en de gootsteen van 

roestvrijstaal. Er is een aansluiting en afvoer 

voor een vaatwasser. Het koken gaat hier 

uiteraard elektrisch. 

Vanuit de woonkamer loopt nu naar het 

balkon of het dakterras. De dakterassen zijn 

afgeschermd met een privacy scherm en de 

balkons hebben een glazen balustrade 

(melkglas). De balkons van de 

hoekappartementen aan de Tielseweg, 

huisnummer 49 en 59, wijken hiervan af en 

zijn van metselwerk.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

AFWERKING VAN 

DE WONINGEN 

De woningen worden keurig afgewerkt. Dat 

spreekt vanzelf. 

De vloeren worden afgewerkt met een 

cementdekvloer. In de badkamer komen 

wand en vloertegels.  

De wanden kunt u (na een voorbehandeling) 

behangen of op een andere manier van 

wandbekleding voorzien. 

De plafonds worden afgewerkt met 

spuitwerk.  

Het sanitair is van het merk Sphinx, de 

eenhendel mengkranen zijn van Grohe. 

Aansluitingen komen er standaard voor 

water, elektra en tv/internet. U moet zelf 

contracten afsluiten met de leveranciers van 

uw keuze. Vaak kunt u uw huidige 

abonnement overzetten naar uw nieuwe 

adres. 

Als u een van onze appartementen gaat 

huren kunt u, als een standaard service 

waarvoor u niets extra’s betaald enkele 

keuzen maken. Zo kiest u uit een aantal 

opties voor: 

 de wandtegels voor in de keuken; 

 de keukenfrontjes; 

 de handgrepen; 

 het aanrechtblad.  

Maar dat is nog niet alles. U kunt, tegen 

betaling, extra voorzieningen kiezen. Welke 

dat zijn, wordt bij de informatie avond 

toegelicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De standaard keuken  
(de oven en koelkast  
zitten er niet bij) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEER INFORMATIE 

Wanneer u na het lezen van de brochure nog 

vragen heeft, neemt u dan gerust contact 

met ons op. 

 

Voor technische gerelateerde vragen kunt u 

contact opnemen met: Irma van Erp 

 

Voor vragen over de toewijzing van de 

woning kunt u contact opnemen met: 

Esma Akan of Priscilla de Bruin 

 

via telefoonnummer:  

0344-614106 of verhuur@thius.nl 

 

Disclaimer 

Aan de in deze brochure gebruikte 

tekeningen, artistieke impressies, teksten en 

verkaveling kunnen geen rechten worden 

ontleend.  
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