
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Wonen aan de Salamander in Odijk 
Huurappartementen in ‘Het Palet’  
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De appartementen 

 
 
Aan de Salamander in Odijk realiseert LEKSTEDEwonen vijf huurappartementen. De 
appartementen komen op de eerste verdieping, boven de scholen ‘De Bongerd’ en  
‘De Vonk’. Op verzoek van de gemeente Bunnik worden de voormalige en leegstaande 
schoollokalen getransformeerd naar huurappartementen. De huurappartementen krijgen 
dezelfde plattegrond als de bovenliggende koopappartementen. De woonoppervlakten 
variëren van 117 tot en met 130 m2. Bij de verbouwing worden materialen hergebruikt, 
zoals kozijnen en radiatoren. Woont u eind 2021 ook aan de Salamander in Odijk?  

 
 

Een rondleiding 
Op de eerste verdieping liggen de vijf huurappartementen en er zijn twee verschillende typen.  
Er komen vier driekamerappartementen (117 m2) en één vierkamerappartementen (130 m2). 

• ruime entree, meterkast en de twee bergingen  

• lichte grote woonkamer van ca 53 m2 met keuken  

• toilet met hangend toilet en fonteintje 

• twee of drie slaapkamers (ca. 10 tot 22,7 m2) 

• badkamer met wastafel en douchehoek 

• inpandige berging met technische installaties en de wasmachine- en droger aansluiting 

• balkon 

• veel licht, ruimte en comfort 
 
 

Balkons 
Alle appartementen zijn voorzien van een balkon aan de voorzijde van het gebouw.  
De balkons van Salamander 3 t/m 9 hebben oppervlakten van circa 10,5 m2.  
Het appartement aan de Salamander 1 heeft zelfs een balkon van circa 40 m2.  
 
 

Bergingen 
Ieder appartement heeft een inpandige berging met een wasmachineaansluiting en de technische 
installaties. Op de begane grond is er voor elk appartement een individuele berging van circa 6 m2 voor 
het stallen van fietsen, extra opslag, e.d.. Deze bergingen bevinden zich naast de hoofdentree van het 
appartementengebouw. 
 
 

Gemeenschappelijke ruimten 
De hoofdentree van het appartementengebouw ligt aan de Salamander. Hier zijn ook de postbussen en 
de lift gesitueerd. De centrale entree is voorzien van een elektrisch toegangssysteem. 
Via de lift of het trappenhuis komt u bij de voordeur van uw appartement op de eerste verdieping.  
De appartementen zijn voorzien van een videofooninstallatie, zodat u kunt zien en horen wie er bij de 
hoofdentree staat en u uw bezoekers toegang tot het gebouw kunt geven. 
 
 

Installaties 

De appartementen zijn volledig voorzien van dubbel glas en beschikken over individuele installaties. De 
appartementen krijgen verwarming en warm water door middel van een centrale verwarming op gas (cv-
ketel). De warmteafgifte naar de ruimten gebeurt via de aanwezige radiatoren.   
De ventilatie wordt geregeld via een Warmte Terug Win systeem (WTW-installatie). Dit ventilatiesysteem 
is aangebracht in de woonkamer/keuken, het toilet, de badkamer en de slaapkamer(s). Via dit systeem 
wordt buitenlucht mechanisch in de woningen gebracht en ook afgevoerd. De ramen hebben geen 
ventilatieroosters. 
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Aanvullende informatie 
 
 
Keuken 
Het appartement wordt standaard voorzien van een Bruynzeel keukenblok van 180 cm met spoelbak, een 
keukenkraan en drie bovenkasten. De keuken en deurtjes zijn wit met een antraciet aanrechtblad met 
witte tegels. Er is in de keuken alleen een aansluiting voor elektrisch koken (twee fasen Perlilex). Een 
gasaansluiting is niet aanwezig en wordt niet toegestaan.  
In de keuken is er een loze aansluiting voor een vaatwasser. Voor de afvoer van kookluchtjes is het 
toegestaan een recirculatie kap aan te brengen. Een afzuigkap met aansluiting naar buiten of op de 
installatie is niet toegestaan.  
 
 

Badkamer en toilet 
De badkamer is voorzien van een wastafelcombinatie en een verdiepte douchehoek (90 x 90 cm) met 
een thermostaatkraan en glijstang.  
Het toilet is voorzien van een (vrij hangend) toilet en een fonteintje.  
In de badkamer en het toilet worden antraciet vloertegels (15 x 15 cm) en witte glanzende wandtegels (15 
x 20 cm) aangebracht.  
 
 

Verwarming 
De appartementen worden geheel verwarmd door middel van de radiatoren. Deze radiatoren zijn 
hergebruikt uit de voormalige lokalen. Bijna alle radiatoren zijn voorzien van een thermostaat voor het 
regelen van de temperatuur. Ook de badkamer is voorzien van een radiator.  
 
 

Afwerking vloeren, wanden plafonds, en kozijnen  
De vloeren worden opgeleverd met een afwerkvloer waarop u vloerbedekking kunt aanbrengen. Voor het 
aanbrengen van een ‘harde’ vloerafwerking (bijvoorbeeld laminaat of PVC) moet de ondergrond wellicht 
eerst behandeld worden. U mag laminaat of parket aanbrengen, maar hieraan stellen wij wel 
voorwaarden qua ondervloer en geluidsisolatie. Als de ondervloer voldoet aan de NEN-EN-ISO 717-2 kan 
er in principe een laminaatvloer worden gelegd. Het is niet toegestaan om een tegelvloer aan te brengen 
in verband met geluidsoverlast naar de buren. 
 
In de badkamer wordt tegelwerk aangebracht tot aan het plafond. De wandtegels in het toilet worden tot 
ongeveer 120 cm aangebracht met daarboven spuitwerk. De overige wanden in het appartement worden 
‘behangklaar’ opgeleverd. Dat betekent dat de wand gereed is voor behangwerk, nadat de wanden licht 
zijn opgeschuurd. De wanden zijn bij oplevering niet direct geschikt om te sauzen. Kleine gaatjes, 
luchtbellen of onvolkomenheden op de muur kunnen zichtbaar zijn en dient u zelf af te werken 
voorafgaand aan het sauswerk. De plafonds van alle ruimten worden voorzien van spuitwerk in de kleur 
wit. 
 
De raamkozijnen zijn aan de binnenzijde nog geschilderd in de oorspronkelijke kleur van de 
schoollokalen. Het is toegestaan om deze in een andere kleur te schilderen. De buitenzijde mag u niet 
schilderen, dit wordt complexgewijs gedaan. 
 
 

Internet en vaste telefoon 
De meterkast is voorzien van een kabel- en internetaansluiting. U dient deze aansluitingen nog zelf door 
te trekken naar de desbetreffende ruimte(n).  
 
 

Afval 
Nabij het appartementengebouw is een ondergrondse containers voor uw afval.  
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Sleuteloverdracht en verzekering 
Na het ondertekenen van de huurovereenkomst, gaat u samen met de opzichter het appartement 
inspecteren. De sleuteloverdracht vindt plaats na oplevering van het appartement (‘aanvaarding’).  
Wij raden u aan om een inboedelverzekering met ‘huurdersbelang’ af te sluiten. Vraag hiervoor advies bij 
uw tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij. 
 
 

Zelf veranderingen aanbrengen en VVE  
Als bewoner wilt u straks van uw huis uw thuis maken. Binnen het appartement kunt u kleine 
veranderingen en toevoegingen aanbrengen, maar voor grotere veranderingen heeft u vóóraf schriftelijke 
toestemming nodig.  Kijk voor meer informatie over ‘klussen in uw woning’ op onze website: 
www.lekstedewonen.nl. 
 
De appartemeten liggen op de eerste verdieping van “Het Palet”. In dit gebouw bevinden zich twee 
scholen, 21 koop- en 5 huurappartementen. Het gebouw heeft een Vereniging Van Eigenaren (VVE) met 
een huishoudelijk reglement waaraan iedereen zich moet houden, ook de huurappartementen. 
Dit reglement is onderdeel van de huurovereenkomst die u met LEKSTEDEwonen afsluit.  
 
 

Oplevering 
Naar verwachting worden de appartementen in december 2021 opgeleverd. De exacte opleveringsdatum 
is nog niet bekend. De toekomstige bewoners ontvangen hierover tijdig bericht van LEKSTEDEwonen.  
 
Bouwen is een intensief proces dat afhankelijk is van veel factoren waaronder weersomstandigheden. 
Tijdens de bouw houden we u op de hoogte van de voortgang en geven wij een indicatie wanneer de 
appartementen worden opgeleverd. Aan de afgegeven prognoses kunnen dan ook geen rechten worden 
ontleend. 
 
 

http://www.lekstedewonen.nl/
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Huurprijzen, verhuur en toewijzing 
 
 
Huisnummers  
 

Salamander Bouwnr. Kale huur Servicekosten Totale huurprijs Woningtype 

1 24 € 993,- € 58,51 € 1.051,51 vrije sector 

3 25 € 895,- € 54,79 € 949,79 vrije sector 

5 26 € 895,- € 54,79 € 949,79 vrije sector 

7 27 € 678,- € 54,79 € 732,79 sociaal 

9 28 € 678,- € 54,79 € 732,79 sociaal 
De postcode is 3984 MB te Odijk 

 

 

 

Huurprijzen en servicekosten 

De kale huurprijzen liggen tussen de € 678,- en € 993,- per maand. Daarnaast moet u rekening houden 
met maandelijkse servicekosten. Onder de servicekosten vallen onder andere het elektraverbruik 
algemene verlichting, de kosten van de lift en de schoonmaak van de algemene ruimten. In de 
servicekosten is ook een bedrag opgenomen voor het Glas- en Rioolfonds. Bij glasbreuk en bij 
rioolverstopping voeren wij de herstelwerkzaamheden dan kosteloos uit.  
 
U heeft ook de mogelijkheid om een serviceabonnement af te sluiten. Hiermee kunt u een groot deel van 
de kleine klusjes en reparaties (‘het huurdersonderhoud’) door LEKSTEDEwonen laten uitvoeren. De 
kosten hiervan bedragen € 6,- per maand. Heeft u weinig tijd of bent u niet zo handig, kies dan voor 
gemak en zekerheid met het serviceabonnement van LEKSTEDEwonen.  
 
 

Toewijzing huurappartementen 
In de gemeente Bunnik is er een grote vraag naar huurwoningen en zeker naar gelijkvloerse woningen, 
bereikbaar met een lift. In overleg met de gemeente Bunnik worden de appartementen daarom deels 
toegewezen aan mensen met een zorgvraag. De gemeente en LEKSTEDEwonen hebben hierover 
afspraken gemaakt. De toewijzing van de vijf huurappartementen is als volgt: 
 

• Bij drie appartementen worden de kandidaten voorgedragen door de gemeente Bunnik. Het gaat 
om de appartementen Salamander 3, 5 en 7. Medewerkers van de gemeente (Centrum voor Elkaar) 
benaderen kandidaten voor deze appartementen. Op de volgende pagina staat de informatie van de 
gemeente Bunnik. 

 

• Twee appartementen worden door LEKSTEDEwonen verhuurd, namelijk Salamander 1 en 9.  
Meer informatie over de verhuur, reageren en toewijzingsvoorwaarden vindt u op pagina 7 en 8. 
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Toewijzing Salamander 3, 5 en 7 

 
 
Voordracht kandidaten door gemeente  
De gemeente Bunnik draagt voor deze drie appartementen kandidaten voor bij LEKSTEDEwonen.  
Deze kandidaten hebben een verhuisadvies gekregen van de gemeente Bunnik (Centrum voor Elkaar). 
Dit omdat er sprake is van meerdere zorgindicaties en de huidige woning aangepast moet worden 
vanwege beperkingen.  
 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het Centrum voor Elkaar 
van de gemeente Bunnik,. Het emailadres is centrumvoorelkaar@bunnik.nl.  
 
 

Niet op WoningNet 
Vanwege de voordracht door de gemeente worden deze drie appartementen (Salamander 3, 5 en 7) dus 
niet geadverteerd op WoningNet.  
 
 

  

http://www.bunnik.nl/
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Toewijzingsvoorwaarden Salamander 1 en 9 
 
 

Verhuur door LEKSTEDEwonen 
LEKSTEDEwonen verhuurt deze twee appartementen (Salamander 1 en 9) en adverteert hiervoor op 
WoningNet. Bij de woningadvertenties vindt u alle toewijzingsvoorwaarden en aanvullende informatie.  
Hieronder alvast de belangrijkste gegevens: 
 

Salamander 1 (vrije sector) 

• Geschikt voor 2 tot en met 4 personen 

• Minimaal bruto jaarinkomen van € 60.000,- 

• Een inschrijving als woningzoekende is niet noodzakelijk 
 

Salamander 9 (sociale huur) 

• Geschikt voor 1 tot en met 3 personen 

• Maximaal bruto jaarinkomen van € 40.024,- 

• Een inschrijving bij WoningNet Regio Utrecht is wel noodzakelijk 
 
 

Voorrangsregelingen 
Lokaal woningzoekenden 
Bij toewijzing van beide appartementen geven wij voorrang aan inwoners van de gemeente Bunnik (‘lokaal 
woningzoekenden’). De inwoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven moeten minimaal drie jaar 
onafgebroken op hun huidige woonadres ingeschreven staan. Als uw postcode in een van deze 
woonplaatsen valt, dan wordt deze voorrangsregeling bij uw registratie bij WoningNet Regio Utrecht 
automatisch verwerkt in de selectie.  
Bij reageren wordt er niet gecontroleerd of u aan deze voorwaarden voldoet. Bij toewijzing van het 
appartement moet u dit wel aantonen met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen.  
 

65-plussers 
Bij toewijzing van beide appartementen hebben kandidaten met een leeftijd van 65 jaar en ouder 
voorrang.  
 

Let op 
Iedereen kan reageren op de appartementen. Kandidaten die aan de voorrangsregeling(en) voldoen 
krijgen voorrang op de overige woningzoekenden. Bij deze voorrangsregelingen zijn de overige 
toewijzingsvoorwaarden nog steeds van toepassing, zoals het inkomen en de huishoudgrootte. 
 
 

Huurtoeslag 
Voor de Salamander 1 is het niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen, dit is namelijk een appartement in 
de vrije sector. 
Voor Salamander 9 is het wel mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Of u in aanmerking komt voor 
huurtoeslag is onder andere afhankelijk van de huishoudgrootte, uw inkomen en leeftijd.  
Op de website van de Belastingdienst kunt u een proefberekening huurtoeslag maken: 
www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen 
 
 

Start verhuur en reageren 
De verhuur van de Salamander 1 en 9 in Odijk start op donderdag 7 oktober. U kunt tot en met maandag 
18 oktober 08.00 uur reageren via www.woningnetregioutrecht.nl.  
Op WoningNet staat Salamander 1 bij het overzicht “vrije sector huur” en Salamander 9 staat bij het 
overzicht “regulier aanbod”. 
 
 

Toewijzingsprocedure 
Na het sluiten van de reactietermijn worden alle kandidaten op volgorde geplaatst, rekening houden met 
de voorrangsregelingen. Vanaf woensdag 20 oktober ontvangen de eerste kandidaten (per advertentie) 
een voorlopige aanbieding en informatie over de verdere gang van zaken.  
De overige kandidaten krijgen eventueel een appartement toegewezen als een geselecteerde kandidaat 
niet voldoet aan de toewijzingsvoorwaarden of het appartement alsnog niet accepteert. 

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen
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Plattegrond Salamander 1  
Woonoppervlakte 130m2 
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Plattegrond Salamander 3, 5, 7 en 9  
Woonoppervlakte 117m2 
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LEKSTEDEwonen 
 
 
LEKSTEDEwonen is een middelgrote woningcorporatie uit Vianen. Wij hebben een bezit van ongeveer 
3.150 woningen en ruim 800 studentenkamers en wij nemen deel in verschillende gezamenlijke 
huisvestingsprojecten in de regio. 
LEKSTEDEwonen is een maatschappelijke onderneming die zorgt voor kwalitatief goede en betaalbare 
huisvestingsruimte. We werken aan gevarieerde woonmilieus in vitale wijken en buurten, met de nadruk 
op de gemeenten Vijfheerenlanden en Bunnik. Sinds eind 2013 zijn wij ook werkzaam in de gemeente 
Bunnik. 
 
We richten ons primair op betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen en daarnaast op 
mensen met een middeninkomen. Ook kunnen mensen voor wie de huisvesting extra zorg vraagt op 
onze speciale aandacht rekenen, zoals starters, gezinnen en ouderen. 
Verbindend, solidair & betrokken en ondernemend zijn onze kernwaarden. Bij LEKSTEDEwonen werken 
ruim 40 mensen in een plezierige werksfeer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie, 
(nieuwbouw)projecten en het aanmelden voor nieuwsbrieven op www.lekstedewonen.nl 
 
 
 

Tot slot 
Deze verhuurinformatie is samengesteld aan de hand van de gegevens, verstrekt door de architect en de 
adviseurs van dit plan. Wij maken een voorbehoud ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiend uit de eisen 
van de overheid en/of nutsbedrijven. Verder wijzen wij met betrekking tot de brochure op het volgende: 

• De op de tekeningen en plattegronden ingeschreven maten zijn “circa” maten. 
 
Wij hebben deze brochure met zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de 
inhoud van deze brochure. LEKSTEDEwonen behoudt zich het recht voor de plattegronden en de inhoud van 
de brochure aan te passen. 

 

 
Postbus 187 • 4130 ED Vianen Ut 
Hogelandseweg 44 • 4132 CW Vianen Ut 
(0347) 37 20 20 • www.lekstedewonen.nl 

 
 


