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Parkeren 

Kan ik een tweede parkeerplaats huren? 

Nee, bij iedere woning hoort één 
parkeerplaats en er zijn op dit moment geen 
mogelijkheden om een tweede 
parkeerplaats te huren. 

Kan ik een woning zonder parkeerplaats 
huren? 

Nee, elke woning wordt verhuurd met een 
parkeerplaats. 

WKO 

Hebben jullie een indicatie van de kosten 
van Duurzaam Opgewekt? 

Tarieven en overige informatie van 
Duurzaam Opgewekt is te vinden onder 
‘documenten’ in het persoonlijke dossier van 
de ingeschrevenen. Log hiervoor in op de 
projectwebsite. 

Afwerking 

Wat is de afwerking van het balkon, of 
terras op de begane grond? 

De balkons vanaf de 1e verdieping zijn van 
prefab beton gemaakt en de vloer heeft 
dus een betonafwerking.  De buitenruimtes 
op de begane grond zijn op de vloer 
afgewerkt met betontegels van 50 x 50 cm. 

Is het toegestaan bouwkundige 
aanpassingen te doen, zoals het plaatsen 
van een tussenmuur? 

Nee het aanbrengen van een tussenmuur is 
niet toegestaan. 

Wat is de doorrijhoogte van de 
parkeergarage? 

De doorrijhoogte van de parkeergarage is 
1.85m hoog. 

Mag ik de laminaatvloer verwijderen en 
een eigen vloer neerleggen? 

Alle appartementen zijn voorzien van een 
laminaatvloer. Deze vloer is onderdeel van 
het gehuurde. Je mag het dus niet 
verwijderen of aanpassen. Dit geldt ook voor 
de plinten op de vloer en tegen de wand. 
Je kunt er ook geen eigen vloer overheen 
leggen. Want dan werkt de vloerverwarming 
niet meer optimaal. 

https://www.hurenintheminister.nl/inloggen/


Huurvoorwaarden 

Hoe vindt de toewijzing plaats? 

De toewijzing vindt plaats door middel van 
een digitale loting. Het computersysteem 
schudt de belangstellenden door elkaar en 
wijst toe. Dit gaat geheel digitaal. 
Inschrijfduur, het moment van inschrijven, 
hoogte van inkomen, afkomst etc. tellen niet 
mee. De loting is random. 

Bij welke woningen krijgen 55-plussers 
voorrang? 

Bij welke woningen kandidaten van 55 jaar 
en ouder voorrang krijgen, is na te lezen in 
het document ‘Huurvoorwaarden’. Deze 
vind je op de website onder ‘downloads’. 
De voorrang geldt alleen bij de eerste 
inschrijvingsronde. 

Plattegronden 

Hebben jullie ook een plattegrond met 
afmetingen? 

Op de website is bij elk huisnummer in de 
woningzoeker een plattegrond met 
afmetingen te downloaden. Het complete 
overzicht met alle verhuurtekeningen staat 
bij ‘Downloads’ welke je kan vinden bij 
‘Service en Nieuws’. 

Aan welke zijde ligt welk appartement? 

Op de tekeningen staat een noordpijl. De 
C.T. Storklaan ligt aan de ‘noord-west-zijde’, 
de Sir Winston Churchilllaan aan de ‘zuid-
oost-zijde’. 

MyQii 

Is het inschrijven met Qii veilig? 

Ja, inschrijven met MyQii is veilig. De MyQii 
app is speciaal ontwikkeld om jouw privacy 
te beschermen. MyQii geeft jou de controle 
over de gegevens die je deelt met anderen. 
Dit doet Qii door de informatie in jouw 
digitale kluis veilig op te slaan en je te 
helpen bij het verzamelen en delen van  
gegevens. 
 
Qii is ISO gecertificeerd. Lees meer over 
MyQii en veiligheid op: https://qii.nl/privacy-
bij-qii-consument/ 

https://www.hurenintheminister.nl/aanbod-pagina/


Kan ik mijn digitale inschrijfformulier nog 
aanpassen na gebruik van MyQii? 

Ja je kan je inschrijving tot maandag 3 
oktober 9.00 uur nog aanpassen. 
Inschrijfduur of de manier van inschrijven tet 
niet mee. 

 

 

 

 


