
 

  

NIEUWBOUW 

Verhuurbrochure 7 levensloopbestendige  

patiowoningen  

Lingsweg/Wilderbeekstraat Tegelen 



 

 

 

 

Locatie  

De bouw van de zeven woningen vormt het sluitstuk 

van de ontwikkeling van de wijk De Nieuwe Munt, die 

nu zo’n tien jaar bestaat. De wijk kenmerkt zich als 

een rustige wijk met diverse voorzieningen, 

waaronder een basisschool en een zorgcentrum met 

onder meer een brasserie. Het winkelcentrum van 

Tegelen, met diverse supermarkten, winkels en 

horecagelegenheden, ligt op loopafstand. 

Uitvalswegen zijn vlakbij, net als openbaar vervoer.  

 

Duurzaam 

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol bij de bouw 

van de levensloopbestendige woningen: alle zeven 

worden (bijna) energieneutraal gebouwd. Bij de 

bouw wordt extra aandacht besteed aan het 

toepassen van materialen met een cradle-to-cradle-

certificaat.  

Er komt géén gasaansluiting in de woning. Een 

energiezuinige warmtepomp in combinatie met 

zonnepanelen zorgt voor de verwarming in de koude 

maanden. Het voordeel van dit systeem is dat het 

vloerverwarmings-systeem en het balansventilatie-

systeem zorgen voor (top)koeling als het warm 

wordt. Zeker nu de zomers warmer worden is dit een 

wenselijke aanvulling.  

De buitengevel bestaat uit baksteen met kunststof 

kozijnen en een gecertificeerd bitumineus 

platdaksysteem. Het casco bestaat uit een betonnen 

fundering en vloeren. De wanden zijn opgebouwd met 

een kalkzandsteen lijmblokkensysteem. De isolatie 

voldoet aan de nieuwste normen. Dat zorgt voor 

wooncomfort en een lage energierekening.  

Voor een gezond binnenklimaat brengen we een 

gebalanceerd mechanisch ventilatiesysteem aan. Dit 

systeem ventileert en zuivert de lucht in uw woning. 

 

Indeling van de woning 

De zeven woningen verschillen qua indeling allemaal  

– minimaal – van elkaar. Het woonoppervlak varieert 

van 85 m2 (type C), 98 m2 (type B), 102 m2 (type A1) 

tot 105 m2 (type A en A2). Dat betekent dat ook de 

huurprijs varieert. Een overzicht van de huurprijzen 

vindt u op de achterkant van deze brochure.  

 

Omdat het levensloopbestendige woningen betreft, 

bevinden alle noodzakelijke ruimtes zich op de 

begane grond. Op de eerste verdieping bevindt 

zich een grote extra ruimte die u vrij kunt indelen. 

Denk aan een tweede slaapkamer, logeerkamer of 

een hobby- of werkkamer. Deze ruimte is bereikbaar 

via een vaste trap.  

Bij elk woningtype komt u binnen in een ruime hal, 

waar zich het toilet, de meterkast en de trap naar de 

eerste verdieping zich bevinden. Afhankelijk van het 

type woning, verschilt de indeling van de 

benedenverdieping. De plattegronden van alle 

woningen vindt u als bijlagen bij deze brochure.  

Type A 

Vanuit de hal loopt u de royale woonkamer binnen, 

waar ruimte is voor een open keuken in een rechte 

opstelling. De woning wordt opgeleverd zonder 

keuken en/of wandtegels. De contactpunten van de 

keuken worden geplaatst zoals op de tekening.  

In de woonkamer is voldoende ruimte voor een 

eettafel met stoelen en een zitgedeelte. Door de 

openslaande deuren loopt u zo de tuin in.  

Vanuit de hal bereikt u ook de grote slaapkamer, 

die is voorzien van een badkamer en suite. In de 

badkamer vindt u een inloopdouche, wastafel en een 

tweede toilet. De berging met aansluiting voor 

wasmachine en droger is vanuit de oprit bereikbaar 

en staat in verbinding met de tuin. Ook kunt u vanuit 

de slaapkamer de tuin inlopen.  

Type B 

Via de hal komt u de royale woonkamer binnen. Er 

is ruimte voor een open keuken met hoekopstelling. 

De woning wordt opgeleverd zonder keuken en/of 

wandtegels. De contactpunten van de keuken worden 

geplaatst zoals op de tekening. In de woonkamer is 

voldoende ruimte voor een eettafel met stoelen en 

een zitgedeelte. Onder de trap bevindt zich een 

bergkast. Door de openslaande deuren loopt u zo 

de tuin in.  

Vanuit de woonkamer komt u in het portaal, dat de 

verbinding vormt naar de berging met aansluiting 

voor wasmachine en droger, de badkamer met 

inloopdouche, wastafel en tweede toilet en een grote 

slaapkamer, waar u zo de tuin in kunt lopen. Aan de 

woning vast ligt nog een (fietsen)berging, die 

bereikbaar is vanuit de tuin.  

  

Aan de rand van de wijk De Nieuwe Munt in 

Tegelen bouwt Antares zeven levensloop-

bestendige patiowoningen. De woningen 

worden aangeboden in het hogere 

huursegment (geen huurtoeslag mogelijk).    



Zelf heeft u ook veel invloed op het energiever-

bruik. Kies bij de aanschaf van apparatuur voor 

energiezuinige apparaten en voor ledlampen. 

Apparaten die stand-by staan, verbruiken evengoed 

stroom. Schakel apparaten dus altijd helemaal uit.  

 

Type C 

Ook bij woningtype C loopt u zo vanuit de hal de 

ruime woonkamer in. Doordat dit woningtype 

schuine hoeken heeft, heeft de woonkamer een 

unieke vorm. In de scherpe hoek, bevindt zich de 

ruimte voor een open keuken in hoekopstelling. De 

woning wordt opgeleverd zonder keuken en/of 

wandtegels. De contactpunten van de keuken worden 

geplaatst zoals op de tekening. 

De grote slaapkamer, met badkamer en suite 

voorzien van inloopdouche, wastafel en tweede toilet 

bereikt u via de woonkamer. Aan de woning vast is 

een berging gebouwd, die toegankelijk is via uw tuin.  

 

Tuin 

De woningen van het type A hebben een gesloten 

patiotuin. De overige woningen komen achterom via 

het brandpad. Bij uw eigen woning heeft u een 

betegeld terras. De bewoners van de woningtypes B 

en C delen het bestaande achterompad met de 

bewoners van de vier seniorenwoningen aan de 

Lingsweg. Elke woning heeft een eigen oprit.  

Elke woning is voorzien van een infiltratiekoffer in 

de tuin. Dit betekent dat het regenwater via de goot 

en hemelwaterafvoeren naar de infiltratiekratten 

stroomt. Daarna zakt het water langzaam in de 

bodem. Dit zorgt ervoor dat de bodem minder droog 

wordt.  

Energiezuinig 

De woningen zijn duurzaam gebouwd en goed 

geïsoleerd. Op de daken liggen zonnepanelen 

(bijplaatsen is niet mogelijk) die elektriciteit 

opwekken. Zo is uw woning optimaal voorbereid op de 

toekomst en is er alles aan gedaan om de 

energielasten te beperken. Omdat er géén 

gasaansluiting is, betaalt u geen kosten voor 

gasverbruik en geen vastrecht voor de gasaansluiting. 

Of een lagere energierekening in de praktijk lukt, 

hangt onder meer af van de weersomstandigheden in 

een bepaald jaar én van uw eigen verbruiksgedrag. 

Benieuwd naar uw energieverbruik en de opbrengst 

van uw zonnepanelen? U checkt het met de app of 

op de website van uw energieleverancier. 

 

 

 

 

 

Wonen in een nieuwbouwwoning 

Wonen in een nieuwbouwwoning wijkt op een aantal 

punten af van wonen in een bestaande woning. Zo 

neemt bij bestaande bouw een nieuwe huurder vaak 

spullen, zoals de vloer of raambekleding, over van de 

‘oude’ huurder. Bij nieuwbouw wordt alles kaal 

opgeleverd. Dat betekent dat u altijd zelf moet 

zorgen voor een vloer- en wandafwerking en 

raambekleding. Behalve bij de badkamer, deze is 

geheel betegeld. 

De woningen worden opgeleverd zonder keuken 

en/of wandtegels. De contactpunten van de keuken 

worden geplaatst zoals op de plattegrond. U kiest dus 

zelf een keuken uit bij een leverancier naar keuze. 

Na montage keurt de technisch opzichter van Antares 

uw keuken, waarna u een vergoeding ontvangt van  

€ 2.000,-. Voor de voorwaarden en meer informatie 

kunt u contact opnemen met Antares.  

De muren worden ‘behangklaar’ opgeleverd. Dat 

betekent dat u ze kunt behangen, stucen of voorzien 

van muurverf of structuurverf. Let op: gebruik eerst 

een primer; de muren zijn niet geschikt om direct met 

muurverf te schilderen.  

Omdat een nieuwbouwwoning altijd vochtig is, 

kunnen er kleine scheuren ontstaan in de wanden. Dit 

kan geen kwaad en hoort bij het droogproces van 

een nieuwe woning. Wel kan het minder fraai uitzien; 

daarom adviseren wij u in het begin niet te kiezen 

voor een hele dure wandafwerking.  

De vloeren van de begane grond, de badkamer en de 

slaapkamers zijn voorzien van vloerverwarming, 

met daarop een cementdekvloer. Let er bij het kiezen 

van een vloerafwerking op dat deze geschikt is voor 

vloerverwarming. Op onze website vindt u meer 

informatie hierover op de pagina ‘Zelf klussen’.  

Wij begrijpen als geen ander dat u uw woning naar 

uw eigen smaak wilt inrichten. Zo kunt u van uw 

huis uw thuis maken. Er zijn wel regels waar u zich 

aan moet houden. Bent u van plan zelf een 

voorziening aan te brengen aan uw woning, zoals 

extra stopcontacten toevoegen, een ligbad plaatsen, 

de keuken uitbreiden of airconditioning of zonwering 

bevestigen? Dan heeft u in de meeste gevallen 

toestemming nodig van Antares. Zo weten wij 

precies wat in uw woning gebeurt en kunnen wij u 

adviseren.  

U leest meer over zelf klussen op onze website 

www.thuisbijantares.nl.    

  

http://www.thuisbijantares.nl/


 

 

 

 

 

Overzicht huurprijzen 

Adres Woningtype Oppervlakte Kale huurprijs 

per maand 

Servicekosten 

zonnepanelen 

per maand 

Servicekosten 

3-in-1-fonds* 

per maand  

Wilderbeekstraat 1 A2 105 m2 € 984,93 € 21,47 € 7,54 

Wilderbeekstraat 1A C 85 m2 € 888,83 € 21,47 € 7,54 

Wilderbeekstraat 1B B 98 m2 € 951,29 € 21,47 € 7,54 

Wilderbeekstraat 1C B 98 m2 € 951,29 € 21,47 € 7,54 

Lingsweg 24 A 105 m2 € 984,93 € 21,47 € 7,54 

Lingsweg 26 A 105 m2 € 984,93 € 21,47 € 7,54 

Lingsweg 28 A1 102 m2 € 970,51 € 21,47 € 7,54 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze verhuurmakelaars via  

(077) 373 36 66 of mail naar verhuur@thuisbijantares.nl.  

 

* Het 3-in-1-fonds In de wet is geregeld dat u zelf verantwoordelijk bent voor kleinere, dagelijkse reparaties aan uw 

woning (Besluit kleine herstellingen). Omdat de kosten hiervan flink kunnen oplopen, bieden wij het 3-in-1-fonds aan.  

Voor een bijdrage van € 7,54 per maand nemen wij veel onderhoudswerkzaamheden. Dit verrekenen wij als servicekosten. 

Toewijzingscriteria 

De zeven woningen worden aangeboden als luxe huur (geen huurtoeslag mogelijk) aan een- of tweepersoons-

huishoudens vanaf 40 jaar, waarbij 55+’ers voorrang krijgen.  

Woningzoekenden met een inkomen tussen € 40.765 en € 45.014 komen als eerste in aanmerking voor de 

woningen, gevolgd door de inkomenscategorie tot € 57.334.   

   

CONTACTGEGEVENS EN OPENINGSTIJDEN 

 
Antares    (077) 373 36 66 

Venloseweg 7    info@thuisbijantares.nl 

5931 GR Tegelen   www.thuisbijantares.nl 

 

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.30 uur;  

op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.   

 

Openingstijden:  

Vrije inloop: maandag t/m vrijdag 9.00 tot 12.30 uur  

Op afspraak: maandag t/m donderdag 12.30 tot 16.30 uur  

  

http://www.thuisbijantares.nl/

