
 

Nieuwbouw Kerkstraat 64 A t/m 68 G
Rustig wonen in Hof van Wognum

TE HUUR 18 APPARTEMENTEN 



Plezierig wonen 
in Hof van Wognum
Wognum is een dorp met vele voorzie-
ningen. Het is gelegen in de gemeente 
Medemblik. Dichtbij de snelweg A7 en nabij 
winkelstad Hoorn. Aannemingsbedrijf 
Kuin B.V. bouwt 18 appartementen ten be-
hoeve van verhuur door De Woonschakel. 
De geplande oplevering is eind 2017. 
Deze brochure verstrekt informatie over de 
huurappartementen van De Woonschakel. 

Het plan is gesitueerd dichtbij voorzieningen zoals 
winkelcentrum de Boogerd, sportverenigingen, een 
bibliotheek en bushalte. Vanaf de bushalte Verlengde 
Kerkweg zijn er rechtstreekse verbindingen naar Hoorn
en Hoogwoud.

een supermarkt, slagerij, brood- en banketzaak, 
kledingwinkels en diverse speciaalzaken. Verder zijn 
er in het dorp ook multifunctionele voorzieningen, een 
sporthal en een ruim aanbod aan (sport)verenigingen. 
Het uitgebreide verenigingsleven kenmerkt de sociale 
dynamiek. Daarnaast bevinden zich op loopafstand 
voorzieningen op het gebied van onderwijs, kinder-
opvang en zorg- en dienstverlening. Wognum is gelegen 
op slechts 25 minuten fietsafstand van het centrum van 
winkelstad Hoorn.

GEMEENTE MEDEMBLIK
Op 1 januari 2011 zijn de gemeenten Medemblik, 
Wervershoof en Andijk middels een fusie samengevoegd. 
De gemeente telt 44.058 inwoners (februari 2017, 
bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 257 km². De 
gemeenteraad vergadert in het gemeentehuis aan de 
Dick Ketlaan 21 te Wognum. Hier is ook de ambtelijke 
organisatie van de gemeente gevestigd.

INFRASTRUCTUUR
Wognum biedt aansluiting op de A7 (Amsterdam-
Groningen). Als u vanuit Wognum gebruik wilt maken van 
het openbaar vervoer dan kunt u voor meer informatie 
terecht bij Connexxion OV, www.connexxion.nl.

VOORZIENINGEN
Inwoners van Wognum kunnen terecht in winkelgebied 
de Boogerd aan de Kerkstraat. Daar zijn onder andere 



TYPE WONING
U heeft de keuze uit twee typen woningen verdeeld over 
twee verdiepingen. Op de begane grond bevinden zich 
acht appartementen. Deze 2-kamerappartementen zijn 
voorzien van een lichte woonkamer, open keuken en 
een slaapkamer aan de voorzijde. Tien 3-kamerappar-
tementen zijn gelegen op de eerste etage, verdeeld over 
twee verdiepingen.

De woonkamer en keuken hebben een Z-vormige 
indeling. Alle appartementen zijn voorzien van kunststof 
kozijnen, een standaard keuken en een berging met een 
ruime wasmachine en drogeropstelling. De badkamer 
is volledig afgewerkt met lichte wandtegels, donkere 
vloertegels en sanitair. In de badkamer is ook een toilet 
aanwezig. Bij de hoofdentree is inpandig voor ieder 
appartement een afsluitbare berging aanwezig. 

VOORDELEN HUREN
Het huren van een nieuwbouwwoning heeft voordelen 
ten opzichte van een bestaande woning. Hieronder 
hebben we een aantal voordelen voor u op een rij gezet:

-  Nieuw is een gevoel van fris, puur en mooi.
-  Alle buren zijn ook recent verhuisd. Dit kan veel leuke 

contacten opleveren!
-  Door de toegepaste isolatie kunt u op de 

energiekosten besparen.
-  De Woonschakel is verantwoordelijk voor groot 

onderhoud.



Interieur



Appartement type 1
BEGANE GROND

WOONKAMER + KEUKEN 52,5 M2

SLAAPKAMER 16 M2

PRIVÉ TUIN   



2E VERDIEPING

SLAAPKAMER 1 14,8  M2 
SLAAPKAMER 2  12 M2

Appartement type 2
1E VERDIEPING

WOONKAMER  50  M2

PRIVÉ BUITENRUIMTE 10 M2



Belangrijk om te weten
BERGINGEN IN HET GEBOUW
In het gebouw is voor ieder appartement een afsluit-
bare berging aanwezig. Inclusief een aanwezige stroom-
voorziening voor het opladen van uw elektrische fiets. 

CV-KETEL EN VENTILATIE
De woningen hebben een eigen HR CV-ketel. Ventilatie 
van de woning vindt plaats door een natuurlijke toevoer 
en mechanische afvoer. Het onderhoud van de CV-ketel 
en mechanische ventilatie is door De Woonschakel 
uitbesteed aan een installatiebedrijf.

ENTREE APPARTEMENTENCOMPLEX
De hoofdingang is gelegen aan de Kerkstraat. 
Bewoners en bezoekers voor de eerste etage kunnen 
gebruik maken van de lift. Ook bevindt zich daar de 
brievenbus en de videofoon voor deze bewoners.

INTERCOM
In het appartement is een bel/intercom aanwezig.
Bij bezoek neemt u simpelweg de telefoon op en kan 
er direct heen en weer gecommuniceerd worden. Via 
de elektrische deuropener kunt u de entree voordeur 
automatisch ontgrendelen.

INTERNET, RADIO/TV EN TELEFONIE
In de woonkamer komt een telefoonaansluiting. 
Een CAI aansluiting komt zowel in de woonkamer als 
slaapkamer. De aansluitingen voor internet, radio/tv en 
telefonie bevinden zich in de meterkast. Een abonne-
ment voor deze voorzieningen regelt u zelf bij een 
provider.

PARKEERVOORZIENINGEN
Parkeren kan aan de voorkant van het gebouw.
De parkeerplaatsen worden niet individueel toe-
gewezen. Nabij gelegen bevinden zich voldoende 
parkeerplaatsen voor zowel bewoners als bezoekers. 

SERVICEKOSTEN
Naast de kale huur worden er servicekosten berekend. 
Deze kosten bestaan uit algemene verlichting en 
schoonmaakkosten. U betaalt een maandelijks 
voorschot. Jaarlijks ontvangt u een afrekening voor de 
werkelijk gemaakte kosten.

ZONNEPANELEN
Het dak van het appartementencomplex is voorzien van 
zonnepanelen. Hierdoor zijn de energielasten lager. 



PASSEND TOEWIJZEN
Woningcorporaties moeten vanaf 1 januari 2016 
passend toewijzen. Dit houdt in: passend bij de 
portemonnee van de woningzoekende. De overheid wil 
hiermee voorkomen dat mensen met lage inkomens in 
te dure woningen terecht komen. Past een woning niet 
bij uw huishoudensinkomen en/of gezinsgrootte dan 
komt u niet voor de woning in aanmerking.

Passendheidsnorm

Randweg 11a Tel.: 0227 54 54 54 
1671 GG Medemblik www.dewoonschakel.nl Volg ons op:

GEÏNTERESSEERD IN DIT PROJECT? 
Heeft u interesse in een appartement aan de Kerkstraat 
dan adviseren wij u om uw gegevens, vermeld in 
uw inschrijving, te controleren en indien nodig te 
actualiseren. Reageren is mogelijk als de advertenties 
via het woningzoekendensysteem worden aangeboden. 
Komt u in aanmerking voor één van de appartementen 
dan neemt De Woonschakel vervolgens contact met u 
op om de vervolgprocedure met u door te nemen. 

De op tekening ingeschreven maten en ingetekende situaties en dergelijke zijn circa maten en hebben geen bewijskracht. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

SCHRIJF U IN ALS WONINGZOEKENDE EN
VOLG DE ONTWIKKELINGEN OP

WWW.DEWOONSCHAKEL.NL EN FACEBOOK. 

Deze woningen zijn bestemd voor personen ouder dan 
55 jaar. De netto huurprijzen van de appartementen zijn 
per maand (prijspeil 2017):

8 benedenwoningen:  € 590

7 bovenwoningen:  € 675 

3 bovenwoningen:  € 690


