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Appartementencomplex  

de Vrijheid

De locatie 
 
In Doorn op het terrein van het Nederlands Veteraneninstituut gaat Heuvelrug Wonen 
28 seniorenappartementen verhuren. De appartementen staan in een prachtige 
bosrijke omgeving. Op fietsafstand van het centrum van Doorn en dichtbij uitvalswegen 
en busverbindingen. In de omgeving zijn ook de treinstations Driebergen-Zeist en 
Maarn. 
 
De appartementen worden in het eerste kwartaal van 2023 opgeleverd. 
 
Op het terrein staan het Nederlands Veteranen Instituut en 18 patiobungalows  
speciaal gebouwd voor veteranen. In aanbouw zijn villa Woestduin met 42 luxe 
koopappartementen en Huize Doornrijck, een zorgvilla met 27 service-appartementen. 
Samen vormen de gebouwen het nieuwe woongebied Bovenkwartier te Doorn. 
 
In de toekomst zal de oude bebouwing, het huidige Woonoord met woonverblijven, 
plaatsmaken voor een parkachtige woonomgeving. 
 
Kortom wonen op een unieke locatie. 
 
 
De appartementen 
 
Verdeeld over 3 woonlagen liggen 28 tweekamerappartementen die zijn onderverdeeld 
in zes verschillende woningtypes. De woonoppervlaktes van de zes woningtypen 
variëren van 58 tot 70 m2 met een eigen balkon van circa 5,5 m2. 
 
De appartementen hebben een fijne woonkamer met open keuken, een slaapkamer 
met directe toegang tot de badkamer en een inpandige berging.  
 
De appartementen hebben grote raampartijen, zo valt het daglicht volop uw woning in. 
De vloeren zijn daarnaast nagenoeg drempelloos om de bewoners in het woongemak 
te voorzien.  



Huurprijzen 
 
 
 
 
 
In het appartementencomplex zijn de huurprijzen variërend tussen de €633,25 en €763,47 
exclusief servicekosten. De huurprijzen verschillen per type appartement en verdieping.  
 
Het maandelijks voorschotbedrag op de kosten (prijspeil 2022) voor leveringen en  
diensten bedraagt:  
€ 47,95 (appartementen begane grond) 
€ 57,95 (appartementen eerste en tweede verdieping) 
 
Dit bedrag is als volgt samengesteld: 
 
Servicekosten 
Schoonmaken gemeenschappelijke ruimte*                      € 30,00 
Elektra gemeenschappelijke ruimte*                                     € 10,00 
Lift (eerste en tweede verdieping appartementen)          € 10,00 
Zonnepanelen (prijspeil 2022)                                                   € 6,75 
Glasverzekering HW                                                                       € 1,20 
*inclusief gemeenschappelijke huiskamer 
 
Heuvelrug Wonen heeft de mogelijkheid om de servicekosten jaarlijks aan te passen. 
Bovenstaande servicekosten zijn een indicatie en hier kunnen geen rechten aan worden 
ontleend. 
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Huur per type appartemen 
 
 Huisnummer        Verdieping            Kale huurprijs        Type                    M2               Ligging balkon 

             2                            BG                     €      633,25                 6                        58                             Z 

             3                            BG                     €      678,66                 3                        70                            W 

             4                            BG                     €      633,25                 6                        58                            W 

             5                            BG                     €      678,66                 2                        70                             N 

             6                            BG                     €      633,25                 5                        58                             N 

             7                            BG                     €      633,25                 5                        58                             N 

             8                            BG                     €      678,66                 3                        70                             O 

             9                            BG                     €      678,66                 2                        70                             Z 

            10                             1                       €      633,25                 6                        58                             O 

            11                             1                       €      678,66                 1                        70                             O 

            12                             1                       €      633,25                 6                        58                             Z 

            13                             1                       €      633,25                 6                        58                             Z 

            14                             1                       €      678,66                 4                        70                             Z 

            15                             1                       €      633,25                 6                        58                            W 

            16                             1                       €      678,66                 1                        70                            W 

            17                             1                       €      633,25                 6                        58                             N 

            18                             1                       €      633,25                 6                        58                             N 

            19                             1                       €      678,66                 4                        70                             N 

            20                             2                       €      678,66                 6                        58                             O 

            21                             2                       €      763,47*               2                        70                             Z 

            22                             2                       €      678,66                 6                        58                             Z 

            23                             2                       €      678,66                 6                        58                             Z 

            24                             2                       €      763,47*               3                        70                            W 

            25                             2                       €      678,66                 6                        58                            W 

            26                             2                       €      739,47                 2                        70                             N 

            27                             2                       €      678,66                 5                        58                             N 

            28                             2                       €      678,66                 5                        58                             N 

            29                             2                       €      739,47                 3                        70                             O 
 
*appartementen geschikt voor middeninkomens 

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Het complex 
 
 
 
 
 
Parkeren  
De appartementen beschikken niet over een eigen parkeerplaats. Er wordt een  
algemene parkeerplaats naast het complex aangelegd. Deze parkeerplaats is nog niet 
gereed wanneer het complex wordt opgeleverd. Tot die tijd worden er voorzieningen 
getroffen zodat u kunt parkeren dicht bij het gebouw. 
 
Gemeenschappelijke huiskamer 
In het complex wordt op de begane grond een gemeenschappelijke huiskamer 
gerealiseerd. Deze huiskamer is een plek voor en door bewoners, een echte 
ontmoetingsplek binnen het gebouw.

begane grond
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tweede verdieping

eerste verdieping
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Vertrekken 
 
 
 
 
 
Keuken  In de appartementen wordt een basiskeuken geplaatst exclusief  
apparatuur. De keuken is voorzien van een aansluiting om elektrisch te koken.  
De keukenkastjes worden uitgevoerd in een lichte kleur en het keukenblad wordt 
uitgevoerd in een donkere kleur.  
 
Kookaansluiting  U kookt op elektrisch, er is geen gasaansluiting aanwezig.  
De aansluiting voor het elektrische kooktoestel wordt uitgevoerd als 3-fase, hierop kan 
een toestel van maximaal 10,6 kW worden aangesloten. 
 
Vaatwasser aansluiting  In de appartementen is er een mogelijkheid tot 
het aansluiten van een vaatwasser, echter zitten hier wel regels en kosten aan 
verbonden. Het plaatsen van een vaatwasser dient te worden aangevraagd d.m.v. een 
ZAV (Zelf aangebrachte voorziening) bij Heuvelrug Wonen.  
 
Afzuigkap  In de appartementen wordt standaard geen afzuigkap geplaatst.  
Als huurder kunt u zelf een afzuigkap plaatsen. U dient hierbij erop te letten dat u een 
zogenaamde recirculatie afzuigkap plaatst. 
  
Badkamer  De badkamer is voorzien van een douche, 6+ toilet en wastafel.  
Er is gekozen voor een donkere vloer met lichte wandtegels. 
De badkamer is daarnaast nog voorzien van een extra elektrische radiator om bij te 
warmen. 
 
Berging  De appartementen beschikken alleen over een inpandige berging in  
de woning. Er is geen eigen berging op de begane grond. Wel is er een algemene  
fietsenberging op de begane grond. 
 
Afwerking  De appartementen worden behangklaar opgeleverd. De plafonds zijn 
voorzien van spuitwerk 
 
Plafond hoogte  De appartementen hebben een plafondhoogte van circa  
2,60 meter.  
 
Maatvoering  Op de tekeningen staan maten aangegeven. Aan deze maten 
kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u dan ook om altijd zelf de maten 
op te nemen voor u iets bestelt.  
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Installaties 
 
 
 
 
 
Lucht warmtepomp  Elk appartement beschikt over een eigen lucht  
warmtepomp. Deze lucht warmtepomp is een alternatief voor de Cv-ketel. Een lucht 
warmtepomp werkt op elektriciteit, waardoor u voor het verwarmen dus niet meer 
afhankelijk bent van gas.  
 
Regeling verwarming  Elk appartement is voorzien van vloerverwarming als 
hoofdverwarming. De vloerverwarming kan worden geregeld in de woonkamer door 
een thermostaat met display. 
In de slaapkamer is eveneens een thermostaat voorzien om de vloerverwarming in 
deze ruimte te regelen. 
 
Ventilatie  De ventilatie in de appartementen is mechanisch. Een mechanische 
ventilatie box voert de vervuilde lucht uit de woning af en via raamroosters komt er 
verse lucht binnen in het appartement. U kunt de mechanische ventilatie bedienen 
doormiddel van een standen schakelaar. 
 
Zonnepanelen  Ieder appartement heeft 3 eigen PV-panelen op het dak van het 
complex. Maandelijks betaalt u servicekosten voor de zonnepanelen. Deze worden 
jaarlijks geïndexeerd met de Consumenten Prijs Index (CPI). 
 
Videofoon  De appartementen zijn uitgerust met een videofoon. Met een  
videofoon ziet en hoort u wie er aanbelt. U kunt vervolgens de deur openen op afstand. 
Een videofoon geeft meer controle over personen die in het gebouw kunnen komen. 
 
Zonwering  De appartementen gelegen aan de zuid- en westkant hebben een 
mogelijkheid tot het gedeeltelijk plaatsen van screens. Het plaatsen van screens is voor 
eigen kosten en dient te worden aangevraagd d.m.v. een ZAV (Zelf aangebrachte 
voorziening) bij Heuvelrug Wonen. 
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Type woningen 
 
 
 

type 1 nummer 11 en 16

type 2 nummer 5, 9, 21 en 26
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type 3 nummer 3, 8, 24 en 29

type 4 nummer 14 en 19
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type 5 nummer 6 en 27 / nummer 7 en 28 zijn gespiegeld

type 6 nummer 2, 4, 12, 13, 15, 18, 22, 23, 25 / nummer 10, 17 en 20 zijn gespiegeld
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Hoe kom ik in aanmerking? 
 
 
 
 
 
De appartementen worden aangeboden via WoningNet regio Utrecht. WoningNet biedt 
alle sociale huurwoningen in de regio Utrecht aan. 
 
Om in aanmerking te komen dient u zich in te schrijven bij WoningNet. Woning -
zoekende van 55 jaar en ouder zonder inwonende kinderen kunnen reageren op de 
woningen. 
 
Tijdens de selectie van kandidaten gelden er bijzondere voorrangsregels. Lokale 
woningzoekende vanaf 55 jaar uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug genieten voorrang 
bij de toewijzing.  
 
Passend toewijzen 
De appartementen worden toegewezen door middel van passend toewijzen. Door het 
passend toewijzen krijgen huurders een woning met een huurprijs die aansluit bij hun 
inkomen. Bijgevoegd vindt u bijbehorende tabel waarin u kunt zien tot welke huurprijs 
u kan huren.  

Belangrijk 
De regels zijn ingewikkeld, maar dit zijn de belangrijkste zaken die u moet weten: 
• Zorg dat uw inkomensgegevens kloppen. U voorkomt hiermee dat u pas na een woningaanbieding 

hoort dat u de woning niet mag huren. 
• Wanneer u inlogt, bepaalt de website automatisch op basis van uw gegevens op welke woningen u 

kunt reageren. U hoeft dus niet zelf na te gaan of u wel kunt reageren. 
• Lees altijd goed de advertentie. Hierin staan altijd de voorwaarden en eventuele 

voorrangsregelingen vermeld.

Passend toewijzen 2022

Verzamelinkomen Exclusief kinderen

≤ €24,075
Grens voor alleenstaande AOW’er is ≤ 23,975

€24,076 - €32,675
Grens voor alleenstaande AOW’ers is

≤ 23,976 - €32,550 

€32,676 - €40,765*

€32,676 - €45,014*
Voor meerpersoons AOW huishoudens zijn de 

grenzen €32,551 – €45,014

Huishouden
inclusief kinderen

≤ €633,25 €678,67 - €763,47€633,26 - €678,66 

√

* Per woning kan de bovengrens worden verhoogd t/m €52,147
- De kwaliateitskortingsgrens is €442,46. Mensen jonger dan 23 jaar krijgen 

geen  huurtoeslag bij huur hoger dan deze grens
- De indexeringspercentages om inkomen naar niveau 2022 te halen:

Indez T-1: 1,0185 index T-2: 1,0438
- Bij AOW huishoudens met vermogen (vanaf €118,479 alleenstaande) mag er

verhuurd worden boven de aftoppingsgrenzen. Dit enkel op verzoek 
woningzoekende. Zie voor details Aedes.nl

+

+

+

Huurprijs 2022

√
√
√

√
√
√

√

√
√

√

√

√

√

√
√

√
√

√ √

√ Woningzoekende kan reageren

Woningzoekende kan niet reageren
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Toewijzing 
 
Als u een woning krijgt toegewezen hebben wij om te controleren of u aan de 
inkomens regels voldoet een aantal documenten van u nodig. Als u de aangegeven 
documenten niet op tijd inlevert óf als uw inkomen anders blijkt te zijn waardoor u 
onterecht voorrang heeft gekregen, dan vervalt uw aanbieding voor deze woning. 
 
Welke documenten moet u aanleveren? 
Zonder deze documenten wijzen wij geen woningen toe. 
• Een verklaring kandidaat 
• Inkomensverklaring van de belastingdienst van 2021. 
• Loonstroken/Pensioen en/of AOW maand specificaties van de afgelopen 3 maanden; 
• Een verhuurdersverklaring 

– Als u al bij Heuvelrug Wonen huurt dan hoeft u geen verhuurdersverklaring in te 
leveren; 

• Uw historisch uittreksel uit de Basis Registratie Personen van uw gemeente met 
adreshistorie; 
– Als u al een woning van Heuvelrug Wonen huurt dan hoeft u geen BRP in te leveren. 
 

 
Belangrijk om te weten 
 
• Silverein huurt tijdelijk een aantal appartementen en het kantoor op de begane 

grond. Hierdoor worden niet alle appartementen aangeboden via WoningNet. 
 
• Op het achterliggende terrein is nog bebouwing aanwezig. Op dit moment zijn hier 

Oekraïners en cliënten van Silverein gehuisvest. Het gebouw zal gesloopt worden 
nadat alle bewoners zijn vertrokken. 

 
• Het is niet toegestaan om zelfstandig de bouwplaats te bezoeken. Op een later 

moment zal er een kijk mogelijkheid plaatsvinden voor de geselecteerde 
woningzoekenden. 



E-mail: info@heuvelrugwonen.nl 
Telefoon: 0343 - 53 60 80 
Fax: 0343 - 53 19 87 
Postadres: Postbus 129, 3940 AC Doorn

Boswijklaan 50  
3941 ZN Doorn 
 
Openingstijden: 
ma t/m vrij: 8.15 tot 12 uur  
zonder afspraak 
ma t/m do: 12.00 tot 17.00 uur 
alleen op afspraak

Deze brochure is met de meest grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan eventuele onjuistheden 
kunnen geen rechten worden ontleend. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.

Contact met Heuvelrug Wonen Bezoekersinformatie
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