Barcelona,
47 sociale huurwoningen
aan het water in Oirschot

Barcelona

47 woningen,
voor ieder wat wils
In blok 2 liggen in totaal 30 appartementen, met
een centrale entree met trapopgang. Er is geen lift
aanwezig. Alle appartementen hebben een terras
op het zuiden en zijn volledig gasloos. Ook liggen
er zonnepanelen op het complex en hebben de
woningen een warmtepomp.

In totaal komen er 17 sociale huurwoningen (blok 1
en 3) en 30 sociale huurappartementen (blok 2).
F 8627
De rijwoningen hebben een speelse indeling met de
slaapkamers en een badkamer op de begane grond.
De woonkamer en keuken liggen op de eerste
verdieping. Deze woningen zijn er in twee varianten.
De woningen in blok 1, hebben twee slaapkamers,
een inpandige berging en een dakterras met uitzicht
op het water. De woningen in blok 3 hebben drie
slaapkamers, een dakterras met uitzicht op het water
en een stadstuin met berging aan de achterzijde van
de woning. Alle woningen hebben zonnepanelen en
een warmtepomp, en zijn volledig elektrisch. De
warmtepomp staat op het dakterras van de woningen.
Hierdoor kan enige geluidshinder en hinder van
(warme) uitgeblazen lucht ontstaan. De unit krijgt
een akoestische omkasting, deze omkasting zorgt
voor demping van het geluid.
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Aan de Wilhelminakade in Oirschot, op de voormalige plek van jongerencentrum
Ramblaz, wordt Barcelona gebouwd. Dit nieuwbouwproject, met in totaal 47
woningen, ligt direct aan het water en op loopafstand van het centrum van Oirschot.
Het ontwerp van LSWA architecten komt voort uit de bijzonder architectuur van de
vroegere pakhuizen aan de haven. Dit zie je met name terug aan de bijzondere
daken van de rijwoningen.

LEGENDA
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Blok 1
Type A - nr. 22
Type B - nr. 24 t/m 40
Blok 2
Type A - nr. 42 en 60
Type B - nr. 44 t/m 58
Type C - nr. 62 en 80
Type D - nr. 64 t/m 88
Type E - nr. 90 t/m 100
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Rijwoningen blok 1
huisnummer 22 t/m 40

Blok 1 bestaat uit 10 rijwoningen in twee types. Deze woningen
hebben twee slaapkamers, een inpandige berging en een dakterras.
De woningen zijn volledig gasloos en voorzien van een warmtepomp
en zonnepanelen.
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Type A
Deze woning heeft een dak terras op het zuiden
met uitzicht op het water. De woning heeft vloerverwarming en zonnepanelen en is volledig gasloos.
Op het dak terras is de warmtepomp geplaatst.
De warmtepomp wordt netjes bekleed maar creëert
desondanks nog wat geluid en er kan sprake zijn van
een warme luchtstroom.
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RIJWONINGEN BLOK 1 |1e VERDIEPING | SCHAAL 1:50

RIJWONINGEN BLOK 1 | BEGANE GROND | SCHAAL 1:50

Type A is een hoekwoning met een speelse inrichting.
Zo vind je op de begane grond twee slaapkamers,
een badkamer en een inpandige berging. Op de
verdieping vind je de woonkamer met open keuken
en apart toilet. De keuken heeft boven- en onderkastjes en een recirculatiekap. Let op, de keuken
heeft geen elektrische kookplaat of koelkast.
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Type B
en is volledig gasloos. Deze woning heeft een
dakterras op het zuiden met uitzicht op het water.
Op het dakterras is de warmtepomp geplaatst.
De warmtepomp wordt netjes bekleed maar creëert
desondanks nog wat geluid en er kan sprake zijn
van een warme luchtstroom.
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RIJWONINGEN BLOK 1 |1e VERDIEPING | SCHAAL 1:50

RIJWONINGEN BLOK 1 | BEGANE GROND | SCHAAL 1:50

Type B is een tussenwoning met op de begane grond
twee slaapkamers, een badkamer en een inpandige
berging. Op de verdieping vind je de woonkamer met
open keuken en apart toilet. De keuken heeft bovenen onderkastjes en een recirculatiekap. Let op, de
keuken heeft geen elektrische kookplaat of koelkast.
De woning heeft vloerverwarming en zonnepanelen
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Appartementen blok 2
huisnummers 42 – 100

In blok 2 vind je maar liefst 24 appartementen met twee
slaapkamers en een terras op het zuiden, met uitzicht op het
water. Daarnaast liggen in blok 2 nog 6 appartementen met
een slaapkamer en een groot terras op het zuiden, met uitzicht
op het water. Deze bevinden zich op de tweede etage.
Alle appartementen beschikken over een buitenberging.
Het complex heeft een centrale entree met trapopgang. Er is
geen lift aanwezig. Op het dak liggen zonnepanelen. Dat scheelt
dus direct in de energielasten.
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Type B

Type A ligt op de begane
grond en heeft twee
slaapkamers, een buitenberging, een badkamer
en apart toilet. Het
appartement is volledig
gasloos en heeft vloerverwarming. De keuken
heeft boven- en onderkastjes en een recirculatiekap. Let op, de keuken
heeft geen elektrische
kookplaat of koelkast.
Het appartement heeft
een hoekterras op het
zuiden.

Type B ligt op de begane
grond en heeft twee
slaapkamers, een buitenberging, een badkamer
en apart toilet. Het
appartement is volledig
gasloos en heeft vloerverwarming. De keuken
heeft boven- en onderkastjes en een recirculatiekap. Let op, de keuken
heeft geen elektrische
kookplaat of koelkast.
Het appartement heeft
een terras op het zuiden.

APPARTEMENTEN BLOK 2 |BEGANE GROND | SCHAAL 1:50
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APPARTEMENTEN BLOK 2 | BEGANE GROND | SCHAAL 1:50
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Type C

APPARTEMENTEN BLOK 2 | 1e EN 2e VERDIEPING | SCHAAL 1:50

Type C ligt op de eerste
en tweede verdieping en
heeft twee slaapkamers,
een buitenberging, een
badkamer en apart
toilet. Het appartement
is volledig gasloos en
heeft vloerverwarming.
De keuken heeft bovenen onderkastjes en een
recirculatiekap. Let op,
de keuken heeft geen
elektrische kookplaat
of koelkast. Dit appartement heeft een balkon
op het zuiden met
uitzicht op het water.
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Type D
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Type D ligt op de eerste
en tweede verdieping en
heeft twee slaapkamers,
een buitenberging, een
badkamer en apart
toilet. Het appartement
is volledig gasloos en
heeft vloerverwarming.
De keuken heeft bovenen onderkastjes en een
recirculatiekap. Let op,
de keuken heeft geen
elektrische kookplaat
of koelkast. Het appartement heeft een balkon
op het zuiden met
uitzicht op het water.

APPARTEMENTEN BLOK 2 |1e EN 2e VERDIEPING | SCHAAL 1:50
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APPARTEMENTEN BLOK 2 | 2e VERDIEPING | SCHAAL 1:50

Type E ligt op de tweede verdieping en heeft een
slaapkamer, een buitenberging, een badkamer en
apart toilet. Het appartement is volledig gasloos en
heeft vloerverwarming. De keuken heeft boven- en
onderkastjes en een recirculatiekap. Let op, de
keuken heeft geen elektrische kookplaat of koelkast.
Dit appartement heeft een ruim dakterras op het
zuiden met uitzicht op het water.
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Rijwoningen blok 3
huisnummer 102 t/m 114

Blok 3 bestaat uit 7 rijwoningen
met maar liefst drie slaapkamers,
een stadstuin met buitenberging
en een dakterras. De woningen
zijn volledig gasloos en voorzien
van een warmtepomp en zonnepanelen.
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Type C

RIJWONINGEN BLOK 1 | BEGANE GROND | SCHAAL 1:50

Type C is een rijwoning
met een speelse inrichting. Zo vind je op de
begane grond drie
slaapkamers en een
badkamer. Via de
slaapkamer kom je in de
achtertuin met berging.
De stadstuin en een
buitenberging zijn
voorzien van hekwerk
met klimop en een poort
naar het achterpad.
De woning heeft
vloerverwarming en
zonnepanelen en is
volledig gasloos.

102 104 106 108 110 112 114

Kavelnummer 114 heeft een
iets afwijkende indeling.

RIJWONING MET TUIN | SCHAAL 1:100
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Type C
Op de verdieping vind je de woonkamer met open
keuken en apart toilet. De keuken heeft boven- en
onderkastjes en een recirculatiekap. Let op, de
keuken heeft geen elektrische kookplaat of koelkast.
Deze woning heeft daarnaast een dakterras op het

zuiden met uitzicht op het water. Op het dakterras
vind je ook de buitenunit van de warmtepomp.
De warmtepomp wordt netjes bekleed maar creëert
desondanks nog wat geluid en er kan sprake zijn van
een warme luchtstroom.

RIJWONINGEN BLOK 1 | 1e VERDIEPING | SCHAAL 1:50

Barcelona,
wonen in Oirschot
aan het water

RD
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Hoe kom ik in aanmerking voor een woning
in Barcelona?

Elektriciteitsgroepen
In de meterkast vindt u ook een uitleg van de elektriciteitsgroepen. Zo ziet u welke ruimtes onder welke groep
vallen. Dat is handig als u bijvoorbeeld de stroom in de keuken eraf wilt halen om te klussen.

Schrijft u zich vast in op wooniezie.nl, u heeft hiervoor de volgende documenten nodig:
1. Legitimatiebewijs van uzelf en uw eventuele partner.
2. U
 ittreksel uit de Basisregistratie Personen met adreshistorie. Deze kunt u aanvragen bij uw huidige gemeente en
mag niet ouder zijn dan drie maanden. Let op, hieraan zijn kosten verbonden.
3. M
 eest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst van uzelf en uw eventuele partner, aan te vragen via
de Belastingtelefoon 0800-0543. Of de meest recente definitieve aanslag van de Belastingdienst.
Let op: zonder de inkomensverklaring van de Belastingdienst kunnen wij de woning niet aanbieden. U kunt de
inkomensverklaring ook via de website van de Belastingdienst aanvragen.
4. Recente salarisstrook of uitkeringsspecificatie van uzelf en uw eventuele partner.
5. Een volledig ingevulde verhuurdersverklaring (als u nu of in de afgelopen vijf jaar een woonruimte huurt/huurde).

CAI- en glasvezelaansluiting
Mocht u gebruik willen maken van de aansluiting op de centrale antenne, dat kunt u zich hiervoor aanmelden
bij een leverancier naar keuze. Uw woning is standaard voorzien van een CAI- en glasvezelaansluiting in de
meterkast en woonkamer. U regelt zelf de aansluiting in uw woning.

Technische informatie

Telefoon/ internetaansluiting
U moet zelf uw aansluiting te regelen, bekabeling is aanwezig.
Inboedelverzekering
Om uw spullen te verzekeren, raden wij u aan om zo snel mogelijk een inboedelverzekering af te sluiten, in
ieder geval voordat u waardevolle spullen in uw woning plaatst. Hiervoor is het belangrijk om te weten dat uw
woning geen PKVW-certificaat (Politiekeurmerk) heeft.

Ruimte

Vloer

Wand

Plafond

Hal

Cementdekvloer en
vloerverwarming

Behangklaar

Wit fijn spuitpleisterwerk

Glas- en rioolverzekering
U bent via Wooninc. verzekerd voor herstel van glasschade en rioolontstopping. U betaalt hiervoor een extra
bijdrage van €2,90 per maand. Gaat er een ruit kapot, geef dit dan door aan W. Swinkels Glascentrale B.V.
via 040 244 06 47, zij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Heeft u problemen met het riool? Geef dit dan door aan de Appeldoorn Riooltechniek, 0499 39 62 80.

Toilet

Tegelvloer en
vloerverwarming

Wandtegels tot 1,20 meter hoog

Wit fijn spuitpleisterwerk

Sleutels en/of tags
Uw voordeur en bergingsdeur (indien van toepassing) gaan open met dezelfde sleutel.

Badkamer

Tegelvloer met
vloerverwarming

Wandtegels tot onderkant plafond

Wit fijn spuitpleisterwerk

Slaapkamers

Cementdekvloer en
vloerverwarming

Behangklaar

Wit fijn spuitpleisterwerk

Woonkamer

Cementdekvloer en
vloerverwarming

Behangklaar

Wit fijn spuitpleisterwerk

Keuken

Cementdekvloer en
vloerverwarming

Behangklaar en het keukenblok is
voorzien van wandtegels

Wit fijn spuitpleisterwerk

Meer sleutels nodig?
Geregistreerde (beschermde) sleutels en tags kunt u bijbestellen via Eurokey Mastermate. Het bezoekadres is
Avignonlaan 37 in Eindhoven en zij zijn bereikbaar via 040 29 02 600. Wanneer u een geregistreerde sleutel
bijbestelt, moet u zich altijd legitimeren en de originele sleutel bij u hebben. Let op: Alle sleutels, ook de
bijbestelde sleutels, dient u aan het einde van de huurovereenkomst in te leveren.
Het appartementencomplex heeft een huismeester
De huismeester is het eerste aanspreekpunt van het gebouw. U kunt bij hem terecht met vragen over
schoonmaak, verlichting algemene ruimtes, huisvuil of overlast. Bij de sleuteloverdracht ontvangt u meer
informatie en zijn contactgegevens.

Praktische informatie

Waar moet u op letten bij het klussen

Wanneer de nieuwbouwwoning aan u wordt opgeleverd, moet u met enkele zaken rekening houden.

Bij het klussen in uw nieuwbouwwoning moet u met een aantal zaken rekening houden. Wij zetten ze op
een rijtje.

Recirculatie afzuigkap
De keuken heeft een recirculatiekap. Dit betekent dat de lucht wordt opgenomen, gefilterd en weer terug de
ruimte in wordt geblazen. Deze afzuigkap bevat een koolstoffilter. Houdt er rekening mee dat u deze minimaal
twee keer per jaar vervangt. De kosten van deze filter zijn voor eigen rekening. U mag deze recirculatiekap niet
vervangen voor afzuigkap met motor.
Aanmelden water en elektra
U bent zelf verantwoordelijk voor de levering van elektra en water in uw woning. Op een website als
energieprijzenvergelijken.com of gaswaterlichtsite.nl vergelijkt u gemakkelijk verschillende aanbieders.

Bouwvocht
Nieuwbouwwoningen zijn altijd vochtig. Dat komt omdat er vocht zit in de gebruikte bouwmaterialen, zoals
beton, stuc- en spuitwerk. Ook heeft het tijdens de bouw geregend. Dat water is in het beton getrokken.
In een gemiddeld nieuwbouwhuis zit zo’n 3.000 tot 4.000 liter vocht! Het is niet gezond om in een vochtige
ruimte te leven. Daarom raden we u aan om voldoende te ventileren. Ook is het belangrijk dat het vocht uit
uw woning is voordat u gaat klussen. Anders loopt u het risico dat uw verf afbladdert, uw stucwerk of behang
schimmelt of uw vloeren kromtrekken en loslaten. Met deze tips zorgt u dat uw woning snel droog en klus- en
woonklaar is:

Als u zich niet op tijd aanmeldt, kan uw woning worden afgesloten van water en elektriciteit. Regel dit dus
binnen een paar dagen na ontvangst van de sleutel. Uw nieuwe energieleverancier vraagt u misschien naar
de EAN-code van uw meters. Deze identificatiecodes vindt u op de elektriciteitsmeters in de meterkast.
Voor water is geen EAN-code nodig.

1. D
 oor uw woning goed te ventileren, gaat het vocht eruit. Zet daarom regelmatig ramen en deuren open.
Laat ook de mechanische ventilatie op de hoogste stand draaien, ook als u niet thuis bent.
2. V
 erwarm uw woning geleidelijk. Begin met 17°C en verhoog de temperatuur elke week een graad,
totdat u op 20°C zit. Meer dan 20°C heeft geen zin, dan komen er krimpscheuren in de muren.
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3. Z
 et meubels en spullen minimaal 5 centimeter van de muur af. Het liefst de eerste twee jaar, want er blijft
nog veel vocht diep in de muren zitten, ook als het oppervlak van uw muren al droog aanvoelt.
4. H
 et spuitwerk is tijdens het droogproces bijzonder gevoelig voor verontreinigde lucht, sigarettenrook en
kookdampen. Daarom is het slim om de eerste twee weken niet binnen te roken of te koken. Als er niet
meer continu condens op de ramen zit, dan is uw woning voldoende gedroogd om te beginnen met
klussen.
De ramen
De woning is voorzien van draai-kiep ramen. Plak geen plakfolie of stickers op de ramen. Dit is HR++beglazing
en het beplakken kan een thermische breuk veroorzaken. Als de ruit scheurt omdat u er folie op hebt geplakt,
bent u verantwoordelijk voor de reparatiekosten.
Zonwering
U mag zonwering zoals screens of uitvalschermen ophangen. Wel vragen we u rekening te houden met de
regels voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) deze vindt u op de website onder veel gestelde vragen of
in onze algemene voorwaarden. De kosten hiervan zijn voor uw ei-gen rekening. Rolluiken zijn niet toegestaan.
De vloer leggen
Aan het leggen van parket, laminaat en linoleum zijn de volgende voorwaarden verbonden:
1. Bent u zelf niet zo handig? Laat de vloer dan leggen door een professional.
2. L
 eg de harde vloer geïsoleerd en zwevend. Dat betekent dat de platen of stroken netjes op elkaar
aansluiten.
3. G
 ebruik isolatiemateriaal dat goed isoleert, zodat uw (onder)buren geen geluidsoverlast hebben. De vloer
moet minimaal 10 decibel dempen. Geef dit door aan uw leverancier, of vraag om advies in de bouwmarkt.
Houten vloerbedekking, zoals laminaat of parket, mag u niet strak tegen de muur leggen. Het hout kan na
het leggen uitzetten en dan gaat de vloer bol staan. Laat daarom altijd minimaal een halve centimeter vrij.
Deze ruimte dekt u eenvoudig af met een plint.
4. G
 ebruikt u parket of laminaat? Leg het materiaal voor uw vloer dan een week voor het leggen in de ruimte,
zodat het kan acclimatiseren. Zo past de vloer zich al aan op de temperatuur en luchtvochtigheid, waardoor
u minder kans hebt dat de vloer uitzet.
5. Tegelvloeren

zijn alleen toegestaan in de wc en badkamer, deze liggen er al bij oplevering.

Wat als er iets niet goed is?
Wij hebben samen met de aannemer uw woning gecontroleerd. Het is belangrijk dat u de woning ook zelf
goed controleert tijdens de sleuteloverdracht. Geeft u pas na 6 weken een beschadiging of probleem door?
Dan kunnen wij de aannemer niet meer aansprakelijk stellen. Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat u na de
sleuteloverdracht toch nog iets ontdekt. Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Wij kijken per geval of
we dit nog in behandeling kunnen nemen.
Afvalinzameling
De gemeente regelt alles rondom de afvalinzameling. Heeft u vragen? Kijk op oirschot.nl.
Huisvuil en GFT
Er zijn drie ondergrondse containers waar u gebruik van kunt maken met uw stadspas. Deze kan u aanvragen
bij de gemeente.
Oud papier
Papier en karton wordt ingezameld via de minicontainer en ondergrondse inzamelcontainer.
Op https://www.mijnafvalwijzer.nl/ staan de inzameldata en inzamelgebieden.
Grof vuil
U kunt diverse soorten huishoudelijk afval wegbrengen naar de Milieustraat aan de Herder Pasmansdreef 12
op bedrijventerrein De Scheper in Oirschot, telefoon (0499) 55 09 66. De Milieustraat is alleen bestemd voor
huishoudelijk afval. Bedrijfsafval en dierlijke mest worden niet geaccepteerd.
Disclaimer:
Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Eventuele wijzigingen voortvloeiend uit overheidsvoorschriften of
wijzigingen in maatvoering of materiaalkeuze die tijdens de voorbereiding en/of uitvoering noodzakelijk blijken worden
uitdrukkelijk voorbehouden. Genoemde maten zijn bij benadering. De weergegeven afbeeldingen, kleuren en inrichting
van plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend. Hetzelfde geldt voor de situatietekening en de inrichting van de openbare ruimte.

Een houten vloer neemt relatief veel ruimte in beslag. Het kan zijn dat u de binnendeuren moet laten
inkorten, omdat de vloer te hoog is. Als u de woning verlaat, moet u de woning in originele staat achterlaten.
Dat betekent ook dat u dan nieuwe deuren moet plaatsen. Houd daar rekening mee bij het uitkiezen van uw
vloer. Er is geen vloerverwarming, maar er liggen wel allerlei leidingen voor elektra, centrale verwarmingsinstallatie en water. Daarom mag u niet in de vloer boren of spijkeren. Uw (onder)vloer mag alleen los gelegd
of verlijmd worden.
Zorg ervoor dat de vloerleverancier het vochtpercentage in de vloer meet voordat de vloer wordt gelegd.
Dit om te voorkomen dat de cementdekvloer nog te vochtig is en hierdoor beschadigd raakt. Eventuele
gevolgschade is voor eigen rekening.
Wanden
Ook de wanden zijn voorzien van leidingen. U kunt een leidingzoeker kopen of huren bij elke bouwmarkt.
Zo voorkomt u schade aan elektra- en waterleidingen.
Alle wanden worden behangklaar opgeleverd. Dit betekent dat er nog kleine oneffenheden in kunnen zitten
die u na het schilderen van de wanden blijft zien.
Tip: De muren in een nieuwbouwwoning zetten vaak nog een beetje uit. Glasvezelbehang rekt mee, waardoor
u niets van eventuele scheurtjes ziet.
Terras
Alle woningen hebben een (dak)terras. U mag uw terras naar eigen invulling inrichten, zolang het er maar altijd
netjes en onderhouden uitziet. Let op, u mag niks op, aan of tegen het terrashek bevestigen. Als u zonwering
plaatst houdt dan rekening met het metselwerk en de waterkerende folie in de spouwmuur. Uitvalschermen
etc. zijn alleen toegestaan wanneer deze met speciale steunen worden geplaatst.
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Barcelona,
een mooi stukje
Oirschot

wooninc.nl/barcelona

