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Inleiding 

Op steenworp afstand van het bruisende centrum van Enschede, dicht bij winkels en met zorg om de hoek, bouwen wij 15 

energiezuinige eengezinswoningen aan gezellig groen hofje. De unieke ligging achter het nieuwe appartementengebouw Het 

Zuiderspoor, tussen de Haaksbergerstraat, Het Blekerpad en De Zuiderval, zorgt voor een rustige omgeving met alle 

gemakken van de stad binnen handbereik.  

 

Alle woningen hebben een sociale huurprijs en zijn bestemd voor jong en oud. Op één na, hebben alle woningen twee 

woonlagen. De eengezinswoningen hebben drie slaapkamers en een tuin met eigen berging. De woningen worden zeer 

energiezuinig en volgens het NOM (nul-op-de-meter) principe gebouwd. Zo is het milieubewust, energiezuinig en vooral fijn 

wonen!
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Situatietekening 

 

 
Huisnummering 

De gemeente Enschede heeft de adressen van de nieuwe appartementen bepaald: 

Haaksbergerstraat 166 tot en met 194 . Op de tekening hieronder ziet u waar welk huisnummer ligt. 
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Plattegronden 

Tekening woningtype ‘Poortwoning’ 

 
 
Begane grond 
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Eerste en tweede verdieping 
(de elektrische installatie onder voorbehoud) 
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Tekening woningtype ‘tussen- en hoekwoning’  

 

 

Begane grond 
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Eerste verdieping 

(de elektrische installatie onder voorbehoud) 
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Lijst van symbolen 
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Geveltekeningen 

 

 

Poortwoning 
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Tussenwoning 

 

 
 
Hoekwoning 
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Overzicht bouwnummers, adressen en huurprijzen 

Bouwnummer Straat Huisnummer Postcode Woningtype Kale huurprijs EPV 

46 Haaksbergerstraat 166 7513EB Poortwoning € 720,00 € 80,00 

47 Haaksbergerstraat 168 7513EB Tussenwoning € 651,00 € 80,00 

48 Haaksbergerstraat 170 7513EB Tussenwoning € 651,00 € 80,00 

49 Haaksbergerstraat 172 7513EB Tussenwoning € 651,00 € 80,00 

50 Haaksbergerstraat 174 7513EB Tussenwoning € 651,00 € 80,00 

51 Haaksbergerstraat 176 7513EB Tussenwoning € 651,00 € 80,00 

52 Haaksbergerstraat 178 7513EB Tussenwoning € 651,00 € 80,00 

53 Haaksbergerstraat 180 7513EB Tussenwoning € 651,00 € 80,00 

54 Haaksbergerstraat 182 7513EB Hoekwoning € 651,00 € 80,00 

55 Haaksbergerstraat 184 7513EB Hoekwoning € 651,00 € 80,00 

56 Haaksbergerstraat 186 7513EB Tussenwoning € 651,00 € 80,00 

57 Haaksbergerstraat 188 7513EB Tussenwoning € 651,00 € 80,00 

58 Haaksbergerstraat 190 7513EB Tussenwoning € 651,00 € 80,00 

59 Haaksbergerstraat 192 7513EB Tussenwoning € 651,00 € 80,00 

60 Haaksbergerstraat 194 7513EB Hoekwoning € 651,00 € 80,00 

 

Huurprijzen 

Er zijn twee huurprijzen, elk woningtype heeft een andere huurprijs. Dit zijn de zogenaamde “kale” huurprijzen. Dit is het 

bedrag dat betaald wordt voor het gebruik van de woonruimte. Er worden geen verdere servicekosten in rekening gebracht.  

 

Energieprestatievergoeding (EPV) 

De eengezinswoningen worden zo energiezuinig gebouwd dat u bijna geen ‘gewone’ energierekening meer heeft. Daarom 

vragen wij hiervoor een energieprestatievergoeding (EPV). Voor de eengezinswoningen is deze vergoeding € 80,- per maand. 

Op pagina 13 vind u uitgebreide informatie over de energieprestatievergoeding. 

 

Thuispluspakket 

U kunt bij ons ook een thuispluspakket afsluiten. Voor een klein bedrag per maand bent u verzekerd van hulp bij de meeste 

reparaties in uw woning. De maandelijkse bijdrage betaalt u tegelijk met de huur, bij eventuele prijsstijgingen worden de 

bedragen aangepast. U kunt voor de volgende modules kiezen: 

Thuispluspakket Kosten per maand 

Elektra hang- en sluitwerk € 2,90 

Sanitaire voorzieningen € 2,66 

Glasverzekering € 1,25 

Rioolreiniging € 0,61 

Totaal € 7,42 

 

Huurtoeslag 

Voor een deel van de eengezinswoningen is het mogelijk huurtoeslag aan te vragen. Wilt u weten of u in aanmerking komt 

voor huurtoeslag? Maak een proefberekening op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen.  

  

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen
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Algemene informatie 

Parkeermogelijkheden 

Op het binnenterrein van het appartementengebouw worden parkeerplaatsen aangelegd. Bij iedere woning hoort één 

parkeerkaart waarmee u één auto kunt parkeren op dit terrein. Wanneer de parkeerplaats op het binnenterrein vol is kan met 

dezelfde parkeerkaart gebruik worden gemaakt van de parkeerplaats naast de Veldkampflat, aan de andere zijde van het 

Blekerpad. Op de kop van het grootste blok eengezinswoningen zijn 9 openbare parkeerplaatsen voor bewoners, bezoekers 

en derden.  

 

Planning 

De bouwwerkzaamheden zijn eind 2018 gestart. De verwachte bouwtijd is ruim één jaar. De oplevering van de 

nieuwbouwwoningen wordt in mei 2020 verwacht. 

 

Duurzaamheid 

De woningen worden zeer energiezuinig gebouwd. Dat betekent dat ze gasloos zijn en alleen op het elektriciteitsnet zijn 

aangesloten. De woningen zijn voorzien van hoogwaardige isolatie en triple glas. De verwarming en koeling van de woningen 

gebeurt via de vloerverwarming die is aangesloten op een warmtepomp. Deze warmtepomp onttrekt warmte in de winter en 

koeling in de zomer uit bodem door middel van een gesloten bronsysteem. In de woningen vindt de ventilatie plaats via een 

warmte-terug-win-installatie. Op het dak worden zonnepanelen gelegd om elektriciteit op te wekken voor gebruik in de 

woningen.  

 

Opties/keuzes 

Een keuken naar eigen smaak maakt een nieuwe woning natuurlijk écht af. Daarom krijgt u de mogelijkheid om uw nieuwe 

keuken zelf uit te zoeken. Hiervoor hebben wij een uitgebreid pakket met tegels, kleuren van het keukenblok, aanrechtbladen 

en handgreepjes samengesteld. Hieruit kunt u een keuze maken zonder dat er een meerprijs betaald hoeft te worden.  

We plannen hier een optiegesprek voor in. We begrijpen natuurlijk dat u eerst wilt zien wat de opties zijn voordat u een 

keuze maakt, daarom zijn bij het optiegesprek voorbeelden van de keuzes aanwezig. Alle woningen zijn gasloos gebouwd, 

dat betekent dat u alleen elektrisch kunt koken in uw nieuwe woning. Om de (balans)ventilatie in de woning niet te verstoren 

is alleen een motorloze afzuigkap toegestaan. De badkamer en het toilet worden standaard uitgerust met een antraciet 

vloertegel en een witte hoogglans wandtegel.  

 
Betaalde opties keuken 

Er is een mogelijkheid om in de woning uw standaard keuken uit te breiden met enkele opties. Hieronder vindt u de extra 

opties die mogelijk zijn als uitbreiding op de standaard keuken en de kosten die daaraan verbonden zijn. Let op: het is niet 

mogelijk om materialen die door anderen worden geleverd of materialen die u al in uw bezit heeft te laten plaatsen. 

Optie Prijs 

Aanrechtblad verlenging (per 60 cm) € 120,- 

Extra bovenkast € 145,- 

Extra onderkast met lade en deur € 300,- 

Afzuigkap (recirculatie) met klepkast € 575,- 

Keramische kookplaat met ladenkast (in plaats van een standaardkast) € 1.575,- 

Vaatwasser € 1.300,- 

Hoge kast met koelkast en combimagnetron € 2.525,- 

Hoge kast met koelkast en vriesvak € 1.490,- 

Hoge kast met combimagnetron € 1.745,- 

Prijzen zijn onder voorbehoud  
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Energieprestatievergoeding 

Wat is de energieprestatievergoeding? 

De eengezinswoningen van het Zuiderspoor zijn EPV-woningen. Maar wat betekent dat nou? EPV staat voor 

energieprestatievergoeding. De energieprestatievergoeding betaalt u aan ons. Tegenover het bedrag dat u betaalt, staat een 

energiebundel die u maandelijks kunt gebruiken. Het uitgangspunt is dat de woning genoeg energie opwekt voor de 

installaties in de woning (gebouw gebonden verbruik). En dat u daarnaast nog een deel van de energie overhoudt voor 

huishoudelijk verbruik . Dit wordt ook wel het NOM (nul-op-de-meter) principe genoemd. De energiebundel is gebaseerd op 

een klein gezin met twee volwassenen en een kind van 12 jaar, met een gemiddelde temperatuur van 20 graden Celsius in de 

woning. 

 

Wat is gebouw gebonden verbruik en huishoudelijk verbruik? 

Gebouw gebonden verbruik is een uitgerekende hoeveelheid energie die nodig is voor het verwarmen van de woning en het 

laten draaien van installaties. Bijvoorbeeld de mechanische ventilatie en de warmtepomp. Huishoudelijk verbruik heeft te 

maken met de hoeveelheid energie die nodig is voor bijvoorbeeld verlichting en huishoudelijke apparaten. De energie die 

nodig is om water te verwarmen, bijvoorbeeld om te douchen, valt ook onder huishoudelijk verbruik.  

 

Het totale energieverbruik is afhankelijk van uw gezinssamenstelling én uw woongedrag. Houdt u bijvoorbeeld van veel en 

lang douchen en heeft u veel onzuinige apparaten? Dan werkt dat nadelig voor uw energieverbruik. Ook te veel of te weinig 

ventileren is van invloed op het energieverbruik. Als u bijvoorbeeld te weinig ventileert dan blijft er te veel vocht in de woning 

hangen waardoor er meer energie nodig is om de woning te verwarmen.  

 

Wat zijn de belangrijkste verschillen van een EPV-woning ten opzichte van een “normale” woning? 

Het belangrijkste verschil is dat er geen gas in de woning aanwezig is. De woning is ook niet aangesloten op het gasnetwerk. 

U kunt niet alsnog een gasaansluiting maken om bijvoorbeeld te koken. Koken in een EPV-woning gebeurt elektrisch.  

 

Een ander belangrijk verschil is dat u geen maandelijks voorschot aan uw energiemaatschappij betaalt voor stroom. Dit 

voorschot betaalt u aan ons in de vorm van een energieprestatievergoeding. Deze vergoeding kunt u vergelijken met een 

“belbundel”. Voor het afgesproken bedrag (de vergoeding) krijgt u de garantie dat de woning een bepaalde hoeveelheid 

stroom gebruikt én opwekt. Uw heeft nog wel een contract met een energieleverancier. Dit is voor het “vast recht”. Onder 

vast recht vallen de kosten voor levering en transport van de energie, maar ook administratiekosten en het onderhouden van 

de meter. Daarnaast betaalt u aan uw energieleverancier ook de eventuele extra stroom die u buiten uw bundel om verbruikt. 

Gebruikt u minder energie dan de bundel? Dan ontvangt u een teruglever-vergoeding van uw energieleverancier. Tip: het is 

de moeite waard om te kijken hoe verschillende energieleveranciers hiermee omgaan. 

 

Wat als uw woning meer energie opwekt dan u verbruikt? 

Als uw woning meer energie opwekt dan u verbruikt, dan levert u deze energie terug aan het net. De energieleverancier 

verrekent deze terug geleverde energie met de energie die u afneemt van het net op het moment dat uw woning geen 

energie opwekt. Dit wordt salderen genoemd. De salderingsregeling geldt in ieder geval nog tot 2023. Op dit moment is nog 

niet duidelijk hoe de regeling er in 2023 uit gaat zien. 

 

Hoe werkt de energieprestatievergoeding? 

De hoogte van de energieprestatievergoeding staat vastgesteld in het “besluit energieprestatievergoeding huur”. In dit besluit 

staat wanneer een woning de naam EPV-woning krijgt en welk maximale bedrag aan vergoeding in rekening gebracht mag 

worden. Tegenover de vergoeding die u betaalt staat ook een verplichting, namelijk het opwekken van voldoende energie.  
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Afspraken en garanties over de energieprestatievergoeding worden in een bijlage “huurovereenkomst EPV (nieuwbouw)” bij 

uw huurovereenkomst vastgelegd: de EPV-bijlage. Deze bijlage is verbonden aan uw huurovereenkomst. U kunt de bijlage 

‘huurovereenkomst EPV (nieuwbouw)’ dus niet zomaar opzeggen. Dat zou namelijk betekenen dat u ook uw 

huurovereenkomst opzegt. 

 

Wat staat er in de EPV-bijlage? 

In de bijlage worden de volgende zaken vastgelegd: 

1. De hoogte van de EPV-vergoeding. 

2. Dat u het gehele jaar uw woning kunt verwarmen tot 20 graden Celsius. 

3. De hoeveelheid liter warm tapwater dat beschikbaar is. 

4. De energie in kWh die nodig is om de installaties te laten werken. 

5. De energie in kWh voor uw huishoudelijk verbruik. 

 

Nummers 2 tot en met 5 vallen in de energiebundel die bij uw woning hoort. Uw EPV-vergoeding is afgestemd op deze 

bundel. Hierbij houden we rekening met de maximale EPV-vergoeding die wettelijk gevraagd mag worden. Heeft u meer 

energie nodig dan binnen uw bundel valt? Dan betaalt u bij. U hoeft niet bang te zijn dat u bijvoorbeeld geen stroom of warm 

tapwater meer heeft als uw bundel is opgebruikt. Om alles goed en overzichtelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat we 

kijken of de installaties goed werken en of de woning wel de gegarandeerde energie oplevert. Dit doen we door middel van 

monitoring. Als u de bijlage tekent, tekent u er ook voor dat u meewerkt aan de monitoring. 

 

Wat houdt monitoring in? 

Monitoring betekent dat we controleren of de installaties goed werken. We houden in de gaten of u voldoende warm tapwater 

heeft en of het comfortabel warm wordt in uw woning. We controleren ook of de zonnepanelen voldoende energie opwekken. 

De monitoring doen we op afstand. Per blok woningen is een router aangesloten die deze informatie aan ons doorgeeft. 

Uiteraard zorgen wij ervoor dat uw privacy gegarandeerd is. Eén keer per jaar ontvangt u een uitgebreid overzicht met deze 

informatie.  

 


