
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Thús Wonen 

BROCHURE  HALBERTSMASTRJITTE 



 

 Aan informatie vanuit deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend 

0 

 

INHOUDSOPGAVE 

 

Algemene informatie 1 

1. Wat gaan we bouwen? 2 

2. Plattegronden 3  

3. Huurprijzen 9 

4. Hoe komt u in aanmerking? 10 

5. Extra informatie: 11 

 Parkeren 11 

 Berging 11 

 Vloerverwarming 12 

 Contactgegevens 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Aan informatie vanuit deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend 

1 

Algemene informatie 

Gelegen aan de doorgaande vaarroute van Kollum realiseert Thús 

Wonen een nieuw appartementencomplex. Dit moderne gebouw 

bestaat uit zeventien appartementen die elk een terras of balkon op 

het westen hebben en uitkijken op het water. Het complex is op 

steenworp afstand van het gezellige centrum van Kollum. 

De appartementen zijn zogenoemde levensloopbestendige woningen en 

rolstoelvriendelijk.  Deze woningen zijn geschikt voor bewoning in alle 

levensfasen, dus ook voor mensen met een lichamelijke beperking. Het zijn 

nultredenwoningen met daarnaast voldoende ruimte voor gebruik van rolstoel 

of rollator.  

De ruime woonkamers hebben een open keuken, badkamer met douche en 

toilet en twee slaapkamers en zijn alle ontworpen met een minimale draaicirkel 

van 1,5 meter. Vanuit de voordeur naar de aangrenzende ruimtes is een hal 

ontworpen van 1,3 meter breed. Elk appartement beschikt ook over een 

inpandige berging naast het toilet; hier is een opstelplaats aanwezig voor een 

wasmachine en/of droger. 

Vanaf de straat naar de centrale hal wordt de schuifdeur automatisch bediend 

door middel van het smart tag systeem (elektronische sleutel). In de centrale 

hal is een lift zodat elke verdieping eenvoudig te betreden is. 

De berging op de begane grond is een inpandige berging waar u ruimte heeft 

om bijvoorbeeld een fiets en/of invalidevervoermiddel te kunnen stallen. 

Rondom de flat is er voldoende parkeergelegenheid door de extra aangelegde 

parkeerplaatsen.  
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1. Wat gaan we bouwen? 
 

Thús Wonen verhuurt vanaf maart 2016 zeventien nieuwe levensloop-

bestendige appartementen aan de Halbertsmastrjitte te Kollum.  

Het gebouw bestaat uit: 

- begane grond:  5 appartementen 

- 1e verdieping: 6 appartementen 

- 2e verdieping:  6 appartementen 

In totaal worden er zeventien appartementen gerealiseerd met trappenhal en 

voorzien van een lift. Op de begane grond is er voor ieder appartement een 

inpandige berging gerealiseerd met oplaadpunt voor een invalidevervoer-

middel of elektrische fiets.  

Alle appartementen zijn rolstoelvriendelijk en hebben allemaal vrij toegang via 

een open galerij naar de trappenhal en lift. 

 

Aannemer: Bouwbedrijf Kolthof BV 

Architect:  Adema Architecten  

 

 

Planning:  

Start bouw Maart 2015 

Publicatie website Juli 2015 

Toewijzing September 2015 

Keuzemogelijkheid opties Oktober 2015 

Oplevering Maart 2016 
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2. Plattegronden  
 

Het complex heeft drie woonlagen. In het middendeel van het complex is op de 

begane grond een deel gebruikt voor de inpandige bergingen. Hier kunnen 

fietsen of scootmobiels worden gestald (voorzien van een oplaadpunt). 

Rondom het appartementencomplex is een gezamenlijke tuin aanwezig 

waarvan het onderhoud is opgenomen in de servicekosten.  

De appartementen van type A ten opzichte van type B zijn een beetje 

verschillend; de woonkamers van type A zijn 5 m2 kleiner ten opzichte type B. 

Dit komt omdat de appartementen van type B zich om de trappenhal/lift 

bevinden.  

Alle vertrekken zijn toegankelijk voor een rolstoel met uitzondering van het 

gastentoilet. Op de volgende pagina’s ziet u per type appartement een 

overzicht van de oppervlakten en een plattegrond.  
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Situatie  

De nieuwe situatie waar de 17 appartementen met parkeergelegenheid zich zal 

bevinden. Gelegen aan de doorgaande vaarroute van Kollum. 
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PLATTEGROND TYPE A 
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Indeling appartementen TYPE A: 

De appartementen hebben een living van circa 30 m² met open keuken, twee 

slaapkamers (circa 14 m2 en 8 m²), een badkamer met douche en toilet en een 

ruimte voor uw cv-ketel met aansluitingen voor wasmachine en droger. 

De appartementen op de begane grond beschikken over een ruim terras, en de 

appartementen op de eerste en tweede verdieping over een ruim balkon met 

uitzicht op het water. Alle appartementen hebben een eigen (binnen) berging 

voor stalling van fiets en of scootmobiel. Uw auto kunt u parkeren op de 

aangelegde parkeerplaatsen bij het complex of op de gemeentelijke 

parkeerterrein(en) rondom het complex*.  

* Er zijn geen vaste en of ‘eigen’ parkeerplaatsen voor de bewoners van het complex. 

Hiernaast is de plattegrond van appartement type A aangegeven. 

Ruimte: Omschrijving    m2 (+/-) 

0.01 Hal       9,3  m² 

0.02 Meterkast      

0.03 Slaapkamer 1    13,9  m² 

0.04 Slaapkamer 2    7,7  m² 

0.05 Toilet      1,2  m² 

0.06 Badkamer     4,6  m² 

0.07 Berging     4,0  m² 

0.08 Woonkamer/keuken   30,2  m² 

0.09 Balkon/terras*    4,6 m² 

 *(terras alleen van toepassing op begane grond)  

Huisnummers  

Appartementen van het type A hebben de volgende huisnummers:  

begane grond  huisnummers  8 t/m  12 

1e verdieping  huisnummers  18 t/m 24 

2e Verdieping  huisnummers 30 t/m 36   
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PLATTEGROND TYPE B 
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Indeling appartementen TYPE B: 

Hiernaast is de plattegrond van appartement type B aangegeven. 

Ruimte: Omschrijving    m2 (+/-) 

0.01 Hal       9,3  m² 

0.02 Meterkast      

0.03 Slaapkamer 1    13,9  m² 

0.04 Slaapkamer 2    7,7  m² 

0.05 Toilet      1,2  m² 

0.06 Badkamer     4,6  m² 

0.07 Berging     4,0  m² 

0.08 Woonkamer/keuken   35,1  m² 

0.09 Balkon/terras*    5,0  m² 

 *(terras alleen van toepassing op begane grond)  

Huisnummers  

Appartementen van het type B hebben de volgende huisnummers:  

begane grond huisnummers 4 t/m 6 

1e verdieping huisnummers  14 t/m 16 

2e verdieping huisnummers 26 t/m 28 
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3. Huurprijzen: 

Huurprijs appartementen type A : 

 

begane grond:   € 614,20  per maand 

1e verdieping:   € 614,20  per maand 

2e verdieping:   € 614,20  per maand 

 

Huurprijs type B : 

 

begane grond:   € 633,50  per maand 

1e verdieping:   € 633,50  per maand 

2e verdieping:   € 633,50  per maand 

 

De huurprijzen zijn inclusief servicekosten* en Serviceabonnement** van Thús 

Wonen. Eventuele personenalarmering en ander hulpmiddelen welke specifiek 

een zorgverlenend doel dienen, dienen door de huurder zelf aangevraagd te 

worden bij de daartoe aangewezen instanties. De huurprijzen zijn onder 

voorbehoud; bij uitgifte van het huurcontract zijn de huurprijzen definitief 

vastgesteld en worden vooraf gecommuniceerd met de nieuwe huurders. 

* Onder servicekosten wordt verstaan: 

- energiekosten algemene ruimten 

- schoonmaakkosten (algemene ruimten en buitenzijde ramen die niet 

toegankelijk zijn) 

- tuinonderhoud 

- lift.   

** Onder Serviceabonnement wordt verstaan dat u een lidmaatschap afsluit 
voor een maandelijks bedrag van € 5,08. Op deze manier bent u verzekerd voor  
het klein onderhoud aan de binnenkant van de woning, glasverzekering en RRS 
(ontstoppingen).  
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4. Hoe komt u in aanmerking? 

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning van Thús Wonen moet u 

ingeschreven staan als woningzoekende bij onze corporatie. Op basis van de 

inschrijftijd van de woningzoekende gaan wij toewijzen. Diegene die het langst 

ingeschreven staat, komt als eerste in aanmerking voor een woning. Toewijzing 

vindt niet alleen plaats op basis van wachttijd, maar er wordt ook rekening 

gehouden met geschiktheid (b.v. gezinsomvang). 

Hoe u uw belangstelling kunt aangeven? 

Iedereen die als actieve woningzoekende bij Thús Wonen staat ingeschreven, 

kan zijn belangstelling aangeven voor deze appartementen. U kunt dit doen 

door te reageren zodra de appartementen via het woonaanbod worden 

gepubliceerd (juli 2015). Als u nog niet ingeschreven staat als woningzoekende, 

kunt u dit alsnog doen via onze website. Inschrijven als woningzoekende is 

gratis. 

Wanneer worden de woningen toegewezen? 

De bouw van het complex is gestart in maart 2015. Volgens de, nu bekende, 

planning wordt het appartementencomplex in maart 2016 opgeleverd.  

De appartementen worden omstreeks juli 2015 op onze internetsite: 

www.thuswonen.nl via het reguliere woonaanbod aangeboden. Diegene die 

voor het huren van een appartement in aanmerking komt, krijgt hierover 

schriftelijk bericht. Voor verdere informatie over de toewijzingsprocedure 

verwijzen wij u naar onze website.  

Hebben nieuwe huurders mogelijkheden voor het kiezen van opties? 

Nadat de appartementen zijn toegewezen, krijgen de nieuwe huurders de 

mogelijkheid om een voorkeur aan te geven voor de kleuren van het tegelwerk 

en de samenstelling van de keuken. De standaardkeuken heeft een afmeting 

van 1,80 meter met drie kastjes beneden en drie boven. Er zijn mogelijkheden 

om tegen betaling extra opties aan te (laten) brengen. Omdat de aannemer 

gebonden is aan levertijd, kan het voorkomen dat er nog geen bewoner bekend 

is om de voorkeurkeuzes te bepalen. In dat geval zal er een standaardpakket 

qua kleuren en keukensamenstelling worden geplaatst.  
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5. Extra informatie  

 

In de brochure beantwoorden we een aantal vragen die vaak gesteld worden. 

Alle nieuwe bewoners krijgen tijdens het ondertekenen van de huurovereen-

komst een informatiepakket. In dit informatiepakket staan de technische 

gegevens, gebruiksinstructie van het appartement en andere belangrijke 

informatie om prettig te wonen. Hieronder een aantal vaak gestelde vragen als 

er nieuwbouw wordt gepleegd. 

 

Is er voldoende parkeergelegenheid? 

Rondom het appartementencomplex aan de Halbertsmastrjitte zijn drie 

parkeerhaventjes gecreëerd waar in totaal 13 auto’s geparkeerd kunnen 

worden. Tevens is er een parkeerterrein vlak achter het complex aanwezig 

waar 33 plaatsen zijn. Dit zijn geen vaste of zogenoemde ‘gereserveerde’ 

parkeerplaatsen. 

Is er een inpandige berging op de begane grond?  
Het appartementencomplex aan de Halbertsmastrjitte beschikt over  een 

inpandige berging op de begane grond. Hieronder ziet u de indeling van de 

bergingen: 
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Hoe worden de appartementen verwarmd?  

De appartementen worden verwarmd door middel van vloerverwarming. Er 

zijn dus geen radiatoren in de appartementen. Omdat er vloerverwarming is 

aangebracht, dient rekening te worden gehouden met wat voor vloerbedekking 

u gebruikt. In tegenstelling tot wat veelal wordt gedacht, kunnen er veel 

vloeren geplaatst worden in combinatie met een vloerverwarming. Vaak wordt 

gedacht dat alleen stenen vloeren een goede optie is, maar dat is inmiddels 

een achterhaalde gedachte. Op dit moment zijn PVC-vloeren de beste en meest 

sfeervolle vloeren voor vloerverwarming. Verdere informatie over vloeren en 

vloerverwarming vindt u in de gebruikershandleiding van de appartementen.  

       

Contactgegevens 

Door het uitbrengen van een brochure hebben wij geprobeerd om zo veel 

mogelijk informatie te verstrekken over de nieuwbouwappartementen aan de 

Halbertsmastrjitte te Kollum. Desondanks kan het zijn dat u nog vragen heeft. 

Onze medewerkers van het Klantencontactcentrum staan u graag te woord. 

Hieronder vindt u onze contactgegevens. 

 

Bellen met Thús Wonen:  

U kunt ons Klanten Contact Centrum gratis bellen via: 0800 – 55  11  511 

maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur  

vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur 

Openingstijden kantoor aan de Holwerderweg 17 te Dokkum: 

Op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur   

’s middags alleen op afspraak 
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