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GOED EN  
BETAALBAAR 
WONEN
Omnia Wonen is een middelgrote woningcorporatie die vooral actief is in 
Amersfoort en de Noord-Veluwe. We zetten ons in voor mensen die dat  
echt nodig hebben en bieden ruim 8.500 huishoudens onderdak. Goed en 
betaalbaar wonen, daar staan we voor. We vinden het belangrijk dat 
wonen ook in de toekomst betaalbaar blijft. Daarom investeren we in duur-
zame woningen. De hoogte van de woonlasten wordt namelijk niet alleen 
bepaald door de hoogte van de huur. Ook de stookkosten zijn van invloed. 
Huurders zelf spelen hier ook een belangrijke rol in. Energiebewust woon-
gedrag zorgt voor lagere energiekosten. En dus lagere woonlasten.   

WWW.OMNIAWONEN.NL

Meer informatie vindt u op onze website 

In de wijk de Dijkjes in de gemeente Elburg bouwt Omnia 
Wonen 51 ‘Nul op de meter’-woningen (NOM). We bouwen  
11 blokken met twee verschillende type woningen. Beide 
zijn zeer energiezuinig.   
 
Nul op de meter 
De zonnepanelen op het dak van deze woningen wekken 
gemiddeld evenveel energie op als er wordt verbruikt. Denk 
bij verbruik aan verwarming, warm water en een normaal 
huishoudelijk verbruik. De woningen hebben geen 
gasaansluiting en maken geen gebruik van andere fossiele 
brandstoffen. Bij normaal gebruik van de woning heeft u in 
de toekomst geen last meer van stijgende energieprijzen.  
 
Twee verschillende typen woningen 
• Woningtype 101 

Woningblok 1 t/m 8 en woningblok 10 en 11 bestaan uit 
45 woningen van het woningtype 101. Deze woningen 
hebben een ruime woonkamer met een open keuken. Op 
de eerste verdieping bevinden zich twee slaapkamers. De 
zolder is bereikbaar via een vlizotrap 

• Woningtype 201  
Woningblok 9 bestaat uit 6 woningen van type 201. Deze 
woningen hebben twee ruime slaapkamers op de eerste 
verdieping en een vaste trap naar zolder.  

 
Plattegronden 
De plattegronden in de brochure zijn een indicatie en er 
kunnen geen rechten aan ontleend worden.  
 
Tuinen 
Alle woningen hebben een achtertuin. Al het aan openbaar 
grenzend gebied krijgt een erfafscheiding. Deze kan 
bestaan uit een gemetselde tuinmuur. Of een gaashekwerk 
van 1800 mm hoog geplaatst, inclusief klimop (hedera). 
Elke woning krijgt een afsluitbare toegangspoort. De 
hedera en eventuele tuinmuren moet u in stand houden en 
dus onderhouden.  
 
Parkeren 
Parkeren gebeurt in de wijk op openbare parkeerplaatsen.   
 

Berging 
De buitenbergingen voeren we uit in houten stijl- en 
regelwerk met gewolmaniseerde, vuren rabatdelen.  
 
Verwachte oplevering 
We leveren de woningen per bouwblok op. We verwachten 
dat het eerste bouwblok in het laatste kwartaal van 2020 
klaar is. Het laatste bouwblok is naar verwachting klaar in 
het eerste kwartaal van 2021. 
 
Huurprijzen 
De huurprijs verschilt per type woning. De exacte huurprijs 
vindt u terug in de advertenties op 
www.hurennnoordveluwe.nl. De netto huurprijs is exclusief:  
• Uw bijdrage in de servicekosten  
• Uw bijdrage aan de glasverzekering  
• De verplichte energieprestatievergoeding (EPV) 
 
Woningtoewijzing 
Omnia Wonen wijst de huurwoningen toe volgens de regels 
van de regionale woonruimteverdeling. Meer informatie 
hierover vindt u op www.hurennoordveluwe.nl. Daar vindt u 
ook de advertenties van de woningen. Bij een gedeelte van 
de woningen hebben huurders van Omnia Wonen en Uwoon 
voorrang. Een gedeelte van de woningen wordt verloot. Een 
gedeelte wordt via de aanbodmodule aangeboden. Houd de 
website dus goed in de gaten!  
 
Wat is een energieprestatievergoeding?  
De energieprestatievergoeding (EPV) is een bedrag dat de 
huurder aan de verhuurder betaalt voor de energiezuinige 
woning. 
U woont in een zeer energiezuinige woning. Het huis wekt 
zelf energie op. Wij hebben hiervoor extra kosten gemaakt. 
Daarom vragen wij een vergoeding. Bijvoorbeeld door het 
gebruik van zonnepanelen. Deze vergoeding heet EPV. 
U krijgt hiervoor een comfortabele en duurzame woning. 
Ook loopt u geen risico met stijgende lasten. Deze zullen 
namelijk niet of nauwelijks stijgen. 
 

OMNIA WONEN 
REALISEERT  
DE DIJKJES
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Een comfortabele woning 
Goede isolatie en vloerverwarming zorgen voor comfort in 
alle woonruimten. Er zijn veel soorten vloerbekleding 
geschikt voor vloerverwarming. U kunt bijvoorbeeld kiezen 
voor laminaat, mits de ondervloer geschikt is voor 
vloerverwarming. Omdat de leidingen dicht tegen de 
oppervlakte van de vloer liggen, mag u niet boren in de 
vloeren. Indien u een woning krijgt toewezen krijgt u hier 
tijdens een informatiebijeenkomst meer informatie over.  

Een gezonde woning 
Een balansventilatiesysteem voorziet uw nieuwe woning 
van voldoende frisse lucht. Met een bedieningsschakelaar 
in de keuken en badkamer regelt u de hoeveelheid 
ventilatie. Warme lucht uit de woning verwarmt de verse 
lucht van buiten. Hierdoor ervaart u geen koude 
luchtstroom in huis. Maar liefst 95% van de warmte gaat 
terug de woning in.  

Warm water 
Een energiezuinige lucht-, water- en warmtepomp zorgt 
voor warm water. Het warme water wordt opgeslagen in 
een boiler. Wanneer de temperatuur van de boiler laag is, 
warmt de boiler weer op. De boiler geeft ongeveer 45 
minuten lang warm water. Daarna duurt het weer even 
voordat de boiler het water heeft opgewarmd.  

Voorzieningen  
Badkamer, toilet en keuken voeren we in een 
standaardwijze uit. U heeft hierin geen vrije keuze.  

Zelf aangebrachte voorzieningen 
Zelf aangebrachte voorzieningen, zoals zonneschermen en 
aanbouwen, zijn niet mogelijk. Dit vanwege de eisen die 
gesteld worden aan een NOM-woning. 

OVER DE  
WONINGEN 

Projectdocumentatie  
Deze projectdocumentatie is nauwkeurig en met zorg 
samengesteld aan de hand van tekeningen en gegevens. 
Deze zijn verstrekt door gemeentelijke diensten, de 
architect, constructeur en adviseurs van het plan. 
Desondanks maken wij een voorbehoud ten aanzien van 
geringe architectonische, bouwtechnische en 
constructieve wijzigen. Ook kunnen afwijkingen ontstaan 
door eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven 
en/ of ontwikkelaars van plannen in de directe omgeving.  

Gevels, wanden en plafond  
De buitenkant van de buitengevels zijn uitgevoerd in 
baksteen. De binnenkant van de buitengevels en de 
woningscheidende wande voeren we uit in prefabbeton. De 
niet dragende binnenwanden worden uitgevoerd als 
systeemwanden. De wanden van het toilet en de badkamer 
krijgen aluminiumbeplating, coating wit. De overige 
wanden in de woning werken we, met uitzondering van de 
meterkast, behangklaar af. De plafonds in de woning 
krijgen spackspuitwerk.  

Kozijnen, ramen en deuren  
De woningen krijgen kunststof buitenkozijnen. Alle 
beweegbare delen in de buitenkozijnen voorzien wij van 
tochtprofielen. De ramen in de buitenkozijnen zijn 
draaikiepramen of kiepramen. De binnendeurkozijnen zijn 
fabrieksmatig afgelakte stalen montage kozijnen met 
bovenlicht. De binnendeur (zonder glas-opening) zijn 
fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren in gebroken wit met 
standaard aluminium hang- en sluitwerk. Tussen de 

kozijnstijlen van de badkamer komt een kunsstenen 
onderdorpel. Bij de overige binnendeuren brengen wij geen 
onderdorpels aan. Bij oplevering zijn de buitenkozijnen aan 
de binnenzijde gegrond. Deze moet u zelf nog aflakken.   

Hang- en sluitwerk  
Het hang- en sluitwerk in de buitenkozijnen is, waar nodig, 
inbraak vertragend (inbraakwerendheids – klasse 2).  

Sanitair  
In de toiletruimte komt een vrijhangend toilet. Daarnaast is 
er een fontein met een kraan. Beide type woningen hebben 
alleen een toilet op de begane grond. Een tweede toilet 
boven behoort niet tot de mogelijkheden. In de douchehoek 
monteren we een thermostatische douchemengkraan en 
een glijstangcombinatie. De wastafel-combinatie heeft een 
spiegel. Het sanitair is wit van kleur.  

Afwerking badkamer en toilet 
De vloer betegelen we met Mosa afmeting 300*300 mm. 
Op de wanden en het plafond brengen we aluminium 
beplating gecoat wit aan.  

Televisie- internet- en telefoonaansluiting 
Voor televisie en telefoon leggen we bedrade 
aansluitpunten aan in de woonkamer. In de slaapkamer 
komt een onbedraad aansluitpunt voor CAI 
(netwerkbeheerder) en telefoon. Houd er rekening mee dat 
vooraf een abonnement afsluiten vaak niet mogelijk is. De 
adressen zijn nog niet bekend bij de aanbieders. Daardoor 
kunnen zij nog niets verwerken. 

TECHNISCHE  
OMSCHRIJVING 

Deze afbeelding geeft  
u een idee van de 
keukeninrichting. 

Wat is het verschil tussen een energievergoeding  
en een EPV? 
Bij een energievergoeding geven we geen garanties. We 
zorgen er wel voor dat de huurlasten gelijk blijven aan die 
lasten van voor de woningverbetering. Bijvoorbeeld door 
het plaatsen van zonnepanelen. 
Bij EPV garanderen we dat de zonnepanelen op de woning 
een bepaald aantal kWh (Kilowattuur) moeten opwekken. 
Hier betaalt u ons een energieprestatievergoeding voor. 
Wekken de zonnepanelen minder op dan de gegarandeerde 
hoeveelheid? En kunt u hier zelf niets aan doen? Dan 
compenseren wij het verschil aan de huurder. 

Hoe wordt de energieprestatievergoeding (EPV) bepaald? 
De vergoeding kunt u vergelijken met een ‘belbundel’. Voor 
het afgesproken bedrag krijgt u de garantie dat de woning 
een bepaalde hoeveelheid stroom gebruikt en opwekt. 
Om uit te rekenen hoeveel stroom nodig is, wordt er 
gekeken naar een klein gezin met twee volwassenen en een 
kind van 12 jaar. De standaard temperatuur in de woning is 
gemiddeld 20 graden Celsius. 
Wij bepalen de vergoeding op basis van de 
gebruiksoppervlakte van de woning: € 1,27- per m2 GBO 
per maand. (Prijspeil 2020) Dit is volgens de wet- en 
regelgeving. Dit bedrag mag jaarlijks geïndexeerd worden 
aan de hand van de inflatie.  

Woningtoewijzing  
Omnia Wonen wijst de huurwoningen toe volgens de regels 
van de regionale woonruimteverdeling. Meer informatie 
hierover vindt u op www.hurennoordveluwe.nl. Bij de 
woningen die aangeboden worden via het aanbodmodel 
hebben huurders van Omnia Wonen en Uwoon uit de 
gemeente Elburg voorrang. Verplichting hierbij is dat deze 
huurders hun oude huurwoning opzeggen en dus 
achterlaten. Een gedeelte van de woningen wordt verloot. 
Houd de website dus goed in de gaten! 

Meer informatie 
Op de website www.dedijkjeselburg.nl vindt u meer 
informatie over de nieuwe wijk.  
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SITUATIE
• Woningtype 101 
• 45 woningen   
• Ruime woonkamer met een  

open keuken.  
• 2 slaapkamers.  
• keuze uit 25 tussenwoningen  

en 20 hoekwoningen. 
 
• Woningtype 201  
• 6 woningen  
• 3 slaapkamers  
• keuze uit 4 tussenwoningen  

en 2 hoekwoningen.
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toilet

entree/
hal
5.75m2

begane grond WONINGTYPE 101

Maalsteen: 2, 4, 6 getekend en 8 gespiegeld 

De Wieken: 2, 3, 5, 7, 40, 42, 44 getekend en 1, 4, 6, 8, 10, 12, 46 gespiegeld 

Windvang: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19  getekend en 1, 8, 9, 16 gespiegeld 

Bovenwiel: 10, 12, 14  getekend en 16 gespiegeld

De ramen van de  
woningen kunnen 
per huisnummer 
varieren.  
Kijk hiervoor  
naar de gevel- 
tekeningen op  
pagina 14 t/m 23

De ramen van de  
woningen kunnen 
per huisnummer 
varieren.  
Kijk hiervoor  
naar de gevel- 
tekeningen op  
pagina 14 t/m 23
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WONINGTYPE 1011e verdieping

slaapkamer 1
9.81m2

badkamer
4.36 m2

slaapkamer 2
7.38m2

berging 
3.43m2

Maalsteen: 2, 4, 6 getekend en 8 gespiegeld 

De Wieken: 2, 3, 5, 7, 40, 42, 44 getekend en 1, 4, 6, 8, 10, 12, 46 gespiegeld 

Windvang: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19  getekend en 1, 8, 9, 16 gespiegeld 

Bovenwiel: 10, 12, 14  getekend en 16 gespiegeld



WONINGTYPE 101

2600+vl

2600+vl

nok
10m2

2e verdieping Blok 1 - Maalsteen

Maalsteen: 2, 4, 6 getekend en 8 gespiegeld 

De Wieken: 2, 3, 5, 7, 40, 42, 44 getekend en 1, 4, 6, 8, 10, 12, 46 gespiegeld 

Windvang: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19  getekend en 1, 8, 9, 16 gespiegeld 

Bovenwiel: 10, 12, 14  getekend en 16 gespiegeld
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huisnr.  8 
LINKERZIJGEVEL

huisnr.  2 
RECHTERZIJGEVEL

huisnrs.       8                     6                                    4                                    2 
VOORGEVEL

huisnrs. 2                               4                                  6                                                   8 
ACHTERGEVEL

De ramen van de  
woningen kunnen 
per huisnummer 
varieren.  
Kijk hiervoor  
naar de gevel- 
tekeningen op  
pagina 14 t/m 23



Blok 3 - De Wieken

huisnr.  12 
LINKERZIJGEVEL

huisnr.  2 
RECHTERZIJGEVEL

huisnrs.         12                                   10                                  8                                  6                                   4                       2 
VOORGEVEL

huisnrs.  2                                              4                                  6                                    8                                  10                                 12 
ACHTERGEVEL

Blok 2 - De Wieken

huisnr.  1 
LINKERZIJGEVEL

huisnr.  7 
RECHTERZIJGEVEL

huisnrs.           1                      3                                    5                                    7 
VOORGEVEL

huisnrs. 7                               5                                  3                                                    1 
ACHTERGEVEL
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Blok 5 - Windvang

huisnr.  1 
LINKERZIJGEVEL

huisnr.  7 
RECHTERZIJGEVEL

huisnrs.          1                        3                                   5                                   7 
VOORGEVEL

huisnrs. 7                                 5                                    3                                             1   
ACHTERGEVEL

Blok 4 - Buitenkruier

huisnr.  36 
LINKERZIJGEVEL

huisnr.  28 
RECHTERZIJGEVEL

huisnrs.         36                   34                                32                                30                                               28 
VOORGEVEL

huisnrs. 28                           30                               32                                                 34                                 36
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Blok 7 - Windvang

huisnr. 16 
LINKERZIJGEVEL

huisnr. 10 
RECHTERZIJGEVEL

huisnrs.         16                    14                                 12                                 10 
VOORGEVEL

huisnrs. 10                                12                                  14                                            16 
ACHTERGEVEL

Blok 6 - Windvang

	 � � ��� ����

huisnr. 8 
LINKERZIJGEVEL

huisnr. 2 
RECHTERZIJGEVEL

huisnrs.          8                     6                                   4                                   2 
VOORGEVEL

huisnrs. 2                                   4                                    6                                             8 
ACHTERGEVEL
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Blok 10 - De Wieken

huisnr. 46 
LINKERZIJGEVEL

huisnr. 40 
RECHTERZIJGEVEL

�

huisnrs.         46                   44                                42                                40

huisnrs. 40                               42                                 44                                           46 
ACHTERGEVEL

Blok 8 - Windvang

	 � � ��� ����

huisnr. 9 
LINKERZIJGEVEL

huisnr. 19 
RECHTERZIJGEVEL

huisnrs. 9                              11                                 13                                   15                                  17                                                  19 
VOORGEVEL

huisnrs. 19                             17                                15                                 13                                    11                                     9 
ACHTERGEVEL
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Blok 11 - Bovenwiel

	 � � ��� ����

huisnr. 16 
LINKERZIJGEVEL

huisnr. 10 
RECHTERZIJGEVEL

$�

huisnrs. 16                             14                                12                                 10 
VOORGEVEL

huisnrs. 10                            12                                 14                                   16 
ACHTERGEVEL
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woonkamer/
keuken
27,5 m2

entree

WC

begane grond WONINGTYPE 201

Blok 9 - De Wieken: 48, 52, 56 getekend en 50, 54, 58 gespiegeld 
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WONINGTYPE 2011e verdieping

slaapkamer 1
15,0 m2

slaapkamer 2
11,2 m2

badkamer
6,1 m2

over-
loop

Blok 9 - De Wieken: 48, 52, 56 getekend en 50, 54, 58 gespiegeld 
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De ramen van de  
woningen kunnen 
per huisnummer 
varieren.  
Kijk hiervoor  
naar de gevel- 
tekeningen op  
pagina 28

De ramen van de  
woningen kunnen 
per huisnummer 
varieren.  
Kijk hiervoor  
naar de gevel- 
tekeningen op  
pagina 28



WONINGTYPE 201

zolder
22,7 m2

2e verdieping
Blok 9 - De Wieken: 48, 52, 56 getekend en 50, 54, 58 gespiegeld 
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Blok 9 - De Wieken

huisnr. 58 
LINKERZIJGEVEL

huisnr.48 
RECHTERZIJGEVEL

huisnrs. 58                            56                                         54                    52                                         50                    48 
VOORGEVEL

huisnrs. 48                                   50                        52                                     54                          56                                  58 
ACHTERGEVELDe ramen van de  

woningen kunnen 
per huisnummer 
varieren.  
Kijk hiervoor  
naar de gevel- 
tekeningen op  
pagina 28



www.omniawonen.nl

Scheepssingel 12 

Postbus 418 

3840 AK Harderwijk 

E  info@omniawonen.nl 

 

Disclaimer 
Deze brochure is met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid samengesteld. Toch bestaat de 
mogelijkheid dat bepaalde informatie niet,  
of niet meer juist is. De getoonde illustraties, 
situatie en plattegronden geven een impressie 
van het project weer. Aan de informatie in deze 
sfeerbrochure kunt u geen rechten ontlenen. 
Wij aanvaarden dan ook geen enkele 
aansprakelijkheid voor de gevolgen van 
activiteiten die door derden op basis van de 
informatie uit deze brochure worden 
ondernomen.  Augustus 2020.

HUREN BIJ  
OMNIA WONEN
Veilig wonen 
Wij willen dat u zich veilig en prettig voelt in de woning. 
Daarom voorzien we de woningen van hoogwaardig hang- 
en sluitwerk op ramen en deuren. 
 
Sleuteloverdracht 
Wanneer uw woning klaar is, ontvangt u vier weken van  
te voren bericht over de definitieve datum van sleutel - 
over dracht.  
 
Schoonmaken 
De aannemer levert de hele woning ‘bezemschoon’ op,  
met uitzondering van het sanitair, tegelwerk en de ruiten. 
Die leveren we ‘schoon’ op.  
 
Glasverzekering 
Voor € 1 per maand bent u verzekerd tegen alle glasschade 
in de woning.  
 
Service Huurdersonderhoud 
Is er iets in of aan uw woning kapot? In de folder “Service” 
leest u wie verantwoordelijk is voor de reparatie. U of 
Omnia Wonen. Voor € 3,40 per maand kunt u lid worden 
van de Service Huurdersonderhoud. U betaalt dan geen 
materiaal kosten of arbeidsloon wanneer wij iets repareren 
dat standaard tot uw woning behoort. Meer informatie 
hierover vindt u op onze website www.omniawonen.nl in de 
folder Service. 
 
Huurdersonderhoud 
Op onze website www.omniawonen.nl leest u meer over het 
onderhoud waar u als huurder verantwoordelijk voor bent.  
 


