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Welkom
Leuk dat u interesse heeft in dit woongebouw.
Lees alle informatie over de 13 huurappartementen aan 
de Kerkakker op uw gemak door. Zo weet u wat u van de 
appartementen en woonomgeving kunt verwachten. 

Wonen aan de Kerkakker
Het woongebouw ligt op een goede locatie, tussen de 
Plantijnlaan, Korte Brugstaat, PA Damenstraat en Van 
Genkstraat in het noorden van Etten-Leur. Naast de deur 
kunt u voor vers brood en ander lekkers terecht bij een 
patisserie. En ook tafeltennisverenging Tanaka vindt u naast 
het woongebouw. Iets verderop zijn verschillende winkels bij 
het Van Bergenplein. De pittoreske Leurse Haven met Molen de 
Lelie en multifunctioneel centrum Het Turfschip zijn te voet of 
op de fiets goed bereikbaar.

Toewijzing en verhuur 12



Energiezuinig,  
comfortabel en veilig
Duurzaam
Alwel draagt het milieu een warm hart toe. Wij bouwen onze woningen met hoogwaardige en duurzame 
materialen. Ook zorgen we ervoor dat bewoners het energieverbruik zo laag mogelijk kunnen houden. Daarbij 
blijft comfortabel wonen belangrijk.

Energiezuinig wonen
Om energie te besparen, is uw woning goed geïsoleerd. De woningen hebben HR++ glas en goed geïsoleerde 
vloeren, gevels en dak.

Gebalanceerde ventilatie
De woningen hebben een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmte terugwinning. Dit systeem zorgt 
voor gezonde lucht in uw woning. Bij het afzuigen van vuile lucht wordt een deel van de warmte in de lucht 
hergebruikt. Dit deel verwarmt de nieuwe, verse lucht in uw woning.

Warmtepomp
De appartementen worden verwarmd door een energiezuinige lucht-water warmtepomp met een 180 liter 
boiler. Die zorgt voor het verwarmen van tapwater. Het hele appartement heeft vloerverwarming. Hoe goed 
deze verwarming werkt, hangt af van de vloer die u kiest. Dit vraagt dus extra aandacht. 

Veilig wonen
Het hang- en sluitwerk helpt om een inbraak tegen te houden. Volgens onderzoek is de kans op een 
inbraak daardoor 95% kleiner. Natuurlijk is naast het veilige hang- en sluitwerk ook aandacht voor de 
buitenverlichting. En ieder appartement krijgt rookmelders.
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De appartementen

Noord gevel Oost gevel

Zuid-Oost gevel Zuid-West gevel

Toekomstige bewoners
De 13 appartementen en een gemeenschappelijke ruimte op de tweede etage worden verhuurd 
aan Stichting Woonkompas Etten-Leur. Hier krijgen jongvolwassenen een zelfstandige woonplek, 
een gemeenschappelijke ruimte en passende begeleiding vanuit een professionele zorgaanbieder. 
Uitgangspunt hierbij is ‘normaal waar mogelijk, bijzonder waar nodig’. 

In totaal kent dit woongebouw 41 appartementen. Er zijn nog 28 andere appartementen, op de 
begane grond en de eerste verdieping. Ze zijn bedoeld voor een- of tweepersoonshuishoudens van 
18 jaar en ouder. Alwel is verplicht de woningen aan te bieden vanuit passend toewijzen, waarbij het 
inkomen bepalend is.

Gevelaanzichten

Meer informatie over passend toewijzen leest u op 
de website klikvoorwonen.nl

Meer informatie Stichting Woonkompas Etten-Leur:
www.stichtingwoonkompas.nl
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De 13 appartementen
Rust en ruimte
De grootte van de appartementen is  ongeveer 
50 m2. Elk  appartement heeft een eigen 
fietsen berging. Bij dit appartementengebouw 
kunt u genieten van een collectieve binnen-
tuin. De voordeuren van de appartementen 
 grenzen aan de galerij. Bij de entree vindt u het 
hoofdtrappen huis en een lift. Voor toegang tot 
de tweede woonlaag wordt door bewoners 
gebruik gemaakt van een tag. Alle  woonkamers 
zijn naar buiten gericht. Dit zorgt voor een 
 rustige sfeer. 

De indeling
De 13 appartementen hebben een  woonkamer 
met open keuken, balkon en 1  slaapkamer. De 
badkamer bestaat uit een douche,  wastafel 
en toilet. U vindt de aansluiting voor de 
 was  machine in de technische ruimte. Daar 
staat ook de warmtepomp, WTW-unit voor de 
mechanische ventilatie en de verdeler voor de 
vloerverwarming.

Berging
Alle appartementen hebben een eigen fietsen-
berging op de begane grond. 
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Woningtype A
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Woningtype A2

Huurprijs € 585,78
2e verdieping | nr. 57, 65
Servicekosten: € 38,00 per maand

Woningtype A3

Huurprijs € 585,78
2e verdieping | nr. 79, 81, 83
Servicekosten: € 38,00 per maand
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Woningtype A1

Huurprijs € 585,78  
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Servicekosten: € 38,00 per maand
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Woningtype A4

Huurprijs € 585,78  
2e verdieping | nr. 77
Servicekosten: € 38,00 per maand
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Woningtype A5

Huurprijs € 585,78  
2e verdieping | nr. 85
Servicekosten: € 38,00 per maand
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Uitleg symbolen

Douche

Wastafel

Toilet

Fontein

Opstelplaats 
wasmachine/
droger

Opstelplaats 
keuken

Technische 
installaties
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Korte Brugstraat

Kerka
kker

Kerkakker

Van Genkstraat
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Entree

Appartementenblok

Parkeren en afval
Voorlopig ontwerp parkeerterrein

Afval
U kunt uw huisafval kwijt in ondergrondse containers 
op de hoek Korte Brugstraat-Kerkakker. Ze zijn geschikt 
voor   rest- en papierafval. De bewoners krijgen van de 
 gemeente Etten-Leur een pas om hiervan gebruik te 
maken. Hoogstwaarschijnlijk zijn deze containers nog 
niet geplaatst bij de sleuteluitgiftes van de apparte-
menten. Uiteraard komt er een tijdelijke oplossing 
 waarover u later wordt geinformeerd. 

Parkeren
De openbare parkeerplaatsen liggen met name aan de 
voorzijde van het woongebouw. Het plaatje geeft een 
voorlopige situatieschets.

Het parkeerterrein aan de Kerkakker (en rondom het 
 terrein) is nog niet klaar als u hier komt wonen. We 
 zorgen voor tijdelijke voorzieningen, waarover nog 
 informatie volgt.
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Oplevering
van het nieuwbouwappartement

Entree
Vloer • Anhydrietvloer.
Wanden • Behangklaar.
Plafond • Structuur spuitwerk.
Elektra • Lichtpunt met schakelaar.

Meterkast
Kast • Benodigde technische inrichting conform 

eisen nutsbedrijven.
• Dubbele wandcontactdoos. 
• Deurbelinstallatie.
• De meterkast is van binnen onafgewerkt.

Open keuken
Vloer • Anhydrietvloer.

Wanden 
• Wandtegelwerk boven (of ter plaatse van) 

keukenblok. 

• Overige wanden behang klaar.
Plafond • Structuur spuitwerk.

Elektra

 

• Lichtpunt met schakelaar. 

• Bediening  mechanische ventilatie. 

• Twee dubbele  wandcontactdozen boven 
keukenblad. 

• Loze leiding in gootsteenkast. 

• Perilex aansluitpunt voor elektrische kookplaat.

• Enkele wandcontactdoos koelkast. 

Inrichting • Een keukenblok van 180 cm met 3 onderkasten 
en 3 bovenkastjes.

• Kunststof keukenblad met RVS spoelbak.

• Éénhendelmengkraan.

Overig • Eén afzuigpunt in plafond voor ventilatie.

• Motorloze afzuigkap aangesloten op 
ventilatie systeem.

Balkon
Elektra • Lichtpunt inclusief wandarmatuur.

Woonkamer 
Vloer • Anhydrietvloer.
Wanden • Behangklaar. 
Plafond • Structuur spuitwerk.
Elektra • 2 lichtpunten op dubbele schakelaar. 

• Drie dubbele wandcontactdozen.

• Aansluitpunt voor telefoon/data.

• Aansluitpunt voor centrale antenne.

Overig • Kamerthermostaat voor verwarming.

• Videofoon.

• Drie toevoerpunten in plafond voor ventilatie.

Slaapkamer
Vloer • Anhydrietvloer. 
Wanden • Behangklaar.
Plafond • Structuur spuitwerk.

Elektra • Lichtpunt met schakelaar.

• Twee dubbele wandcontactdozen.

• Loze leiding voor telefoon/data.

• Loze leiding centrale antenne.
Overig • Eén toevoerpunt in plafond voor ventilatie.

Badkamer
Vloer • Vloertegels.
Wanden • Wandtegelwerk tot plafond.
Plafond • Structuur spuitwerk.

Sanitair

 

• Vrijhangend toilet met inbouwreservoir.

• Wastafelcombinatie met éénhendel- 
wastafelmengkraan.

• Spiegel en keramisch planchet.

• Douchehoek met thermostatische  
douchemengkraan en handdouche.

Elektra • Lichtpunt met dubbele schakelaar. 

• Wandlichtpunt bij wastafel.

• Enkele wandcontactdoos bij wastafel.

Overig • Afzuigpunt in plafond voor ventilatie.

• Kleine elektrische handdoekradiator.
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ALGEMEEN 
De woningen worden 
opgeleverd zonder 
plinten, zodat u zelf 
later een bijpassende 
plint bij uw vloer kan 
plaatsen.

Individuele fietsenberging
Vloer • Zandcementdek incl. slijtlaag.
Wanden • Kalkzandsteen vellingblok.
Dak • Beton of houtwolcementvezelplaat.
Elektra • Enkele wandcontactdoos.

• Lichtpunt (binnen) met schakelaar.

Technische ruimte
Vloer • Anhydrietvloer. 
Wanden • Behangklaar.
Plafond • Structuur spuitwerk.

Elektra • Lichtpunt met schakelaar.

• Enkele wand contactdoos. 

Overig • Lucht-waterwarmtepomp inclusief boiler.

•  WTW-unit. 

• Aansluitpunt voor wasmachine en droger.

Toewijzing en 
verhuur
De toewijzing van de 13 appartementen op de tweede woonlaag 
gebeurt door Stichting Woonkompas. Via een intakegesprek en een 
screening vanuit de zorginstelling wordt er geselecteerd op een passend 
bewonersprofiel en indicatie. Wonen binnen Stichting Woonkompas 
is direct gekoppeld aan de geleverde zorg. Meer informatie: www.
stichtingwoonkompas.nl

Verhuur
Woningcorporatie Alwel is eigenaar van het gebouw en verhuurt de 
appartementen. Stichting Woonkompas geeft ons de kandidaten door. 
Belangrijk: om de verhuur te kunnen regelen, moet u ingeschreven staan 
bij  www.klikvoorwonen.nl.
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Wat regelt u zelf?
Huur opzeggen van huidige woning
Huurt u al bij Alwel? Dan kunt u via alwel.nl uw huur opzeggen. U vult hier een 
opzegdatum in. Houd rekening met een opzegtermijn van één maand. 

Telefoonaansluiting*
Uw appartement heeft een telefoonaansluiting in de meterkast. Daar kan u 
een modem plaatsen. In de woonkamer vindt u een aansluitpunt. U bent zelf 
verantwoordelijk voor het afsluiten en oversluiten van een abonnement.
*KPN zorgt voor de aanleg van glasvezel 

CAI-aansluiting
In de meterkast zit een aansluiting voor de centrale antenne inrichting. Hier kunt u een 
modem plaatsen. Het aansluitpunt vindt u in de woonkamer. Zorg ervoor dat u zich op 
tijd aanmeldt bij een leverancier.

Water en elektriciteit
Bij oplevering heeft uw woning water en elektriciteit. Let op: u bent zelf 
verantwoordelijk voor uw aanmelding bij de leveranciers van water en elektriciteit. 
Doe dit alvast voordat u de sleutels krijgt. Zo voorkomt u een afsluiting van water en 
elektriciteit. Bij het krijgen van de sleutels, nemen we samen de meterstanden op. 
Geef meteen daarna uw meterstanden door aan de leveranciers. Dan heeft u alles 
goed geregeld.

Inschrijven bij de gemeente
Wanneer u verhuist, moet u uw gemeente hiervan op de hoogte brengen. Dit wordt 
inschrijving in de basisregistratie personen (BRP) genoemd. U kunt hiervoor terecht bij 
de gemeente Etten-Leur.

Huurtoeslag
Denkt u recht te hebben op huurtoeslag? De huurprijs in combinatie met uw leeftijd, 
uw inkomen en vermogen bepalen dit. Huurtoeslag vraagt u aan via toeslagen.nl. 
Geef uw verhuizing op tijd door aan de gemeente. De dag van inschrijving bepaalt 
de startdatum van uw huurtoeslag.

Heeft u vragen? 
Stel ze gerust aan onze 
medewerkers. Ook vragen die 
later ontstaan, beantwoorden 
wij graag. Bel 088 255 2000  
of stuur een mailtje naar   
info@alwel.nl.
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alwel.nl

Alwel
Postbus 1491
4700 BL Roosendaal
info@alwel.nl

088 255 2000 (lokaal tarief)
Maandag t/m vrijdag 
9.00 - 17.00 uur
WhatsApp: 06 231 60476 

Impressies & plattegronden
Deze verhuurinformatie is met zorg gemaakt. Het geeft een goede indruk van de  woningen 
die wij bouwen. Aan de inhoud van deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. De 
maatvoering op de  plattegronden is niet geschikt voor opdrachten aan derden. Posities 
van installatieleidingen en andere onderdelen zijn onder voorbehoud.

https://twitter.com/alwelnl
https://www.facebook.com/Alwel.nl
https://www.linkedin.com/company/alwel.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCO9Wmyy-1hLAnWABzs8cXSg
http://alwel.nl
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