
Stads-oase aan het Le Roy park



32 duurzame appartementen Lewenborg

Medio maart zijn we gestart met de bouw van 32 appartementen aan de Kajuit, bij het Le Roy park in de wijk Lewenborg. Aannemer Salverda

bouwt in opdracht van Lefier deze aardbevingsbestendige, energieneutrale, 55+ woningen. Naar verwachting zijn de appartementen in het 

voorjaar van 2019 gereed.

Ruime appartementen met 2 slaapkamers

Het gebouw bestaat uit 3 verdiepingen, bereikbaar met een lift. In het midden bevindt zich een prachtige binnentuin. Alle appartementen hebben 

een woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers, inpandige berging en een berging op de begane grond, waar u uw fiets of scootmobiel kunt 

opladen. Ook heeft het gebouw een tuinkamer waar u gezamenlijke activiteiten kunt organiseren.

Nul op de meter 

Het zijn de eerste appartementen die we in Groningen bouwen volgens het ‘nul-op-de-meter principe’. De installaties in de woningen leveren bij 

standaard gebruik net zoveel energie op als er in de woning wordt verbruikt. Ze zijn dus zeer energiezuinig!

Mooie locatie met veel groen

De appartementen liggen op een mooie locatie grenzend aan het Le Roy park, naast het gezondheidscentrum en dichtbij het winkelcentrum van 

Lewenborg. Tegenover het nieuw te bouwen complex verhuren wij overdekte parkeerplaatsen. 



Huurprijs

De netto huurprijs voor deze appartementen bedraagt €597,00 p. maand (prijspeil 2018). De servicekosten bedragen ongeveer €50,00 p. maand. 

Huurtoeslag is mogelijk, afhankelijk van uw inkomen. U betaalt daarnaast een Energie Prestatie Vergoeding (EPV) van €75,00 per maand aan 

Lefier. Daar staat tegenover dat u, afhankelijk van uw verbruik, niets tot enkele tientjes aan uw energieleverancier betaalt.

Voor wie zijn deze appartementen bedoeld 

Om de doorstroom van gezinswoningen te bevorderen, komen 55-plussers zonder kinderen, die nu in een gezinswoning wonen in Lewenborg als 

eerste in aanmerking, zodat we de vrijgekomen gezinswoningen weer aan de juiste doelgroep kunnen aanbieden. (Zie voorwaarden op schema).

Voorwaarden

• Om in aanmerking te komen moet u ingeschreven staan bij www.woningnet.nl. Staat u nog niet ingeschreven? Dan kunt u dat alsnog doen. 

Voor de toewijzing geldt hoe lang u in uw huidige woning woont (woonduurpunten).

• De genoemde inkomensgrenzen gelden voor 2018. Voor de uiteindelijke toewijzing gelden de grenzen van 01-01-2019. 

• Huurt u van een andere corporatie dan Lefier, dan moet u een verklaring kunnen afgeven dat uw woning weer verhuurd wordt als u verhuist.

Toewijzing
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Toewijzing nieuwbouw Lewenborg





Woningtypen: begane grond



Woningtypen: 1e (en 2e) verdieping



Woningtype A



Woningtype B



Woningtype C



Wat is een nul-op-de-meter woning?

Duurzaam wonen

Dit is een woning met geïsoleerde gevels, kunststof kozijnen en ramen voorzien van driedubbel glas, een geïsoleerd dak en zonnepanelen om 

de woning te voorzien van energie. De woning heeft een eigentijdse uitstraling en is voorzien van energiezuinige installaties waardoor de woning 

bijna geen extra energie verbruikt. 

De werking van de energiemodule

De energiemodule zorgt voor ventilatie, verwarming, warm water en elektriciteit. 

Het regelen van de juiste ventilatie gebeurt in uw woning automatisch. De kwaliteit van het binnenmilieu wordt bepaald door sensoren die de 

lucht continue meten. Zodra de luchtkwaliteit slechter wordt gaat de ventilatie-installatie meer ventileren; de vervuilde lucht wordt afgevoerd en 

vervangen door schone voorverwarmde lucht van buiten.

In uw woning werken de installaties allemaal op elektriciteit. U kookt ook op elektriciteit. 



Het energieverbruik

Het energieverbruik in de woning is te onderscheiden in gebouw-gebonden energieverbruik en huishoudelijk energieverbruik. Onder gebouw-

gebonden energieverbruik verstaan we de energie die nodig is voor verwarmen, ventileren en warm water. Met huishoudelijk energieverbruik 

bedoelen we de energie die nodig is voor verlichting, wassen, drogen, koken en overige huishoudelijke apparatuur.

Energie Prestatie Vergoeding

U betaalt elke maand aan Lefier een bedrag van €75,00 p. maand. Dit heet Energie Prestatie Vergoeding (EPV). Daar staat tegenover dat u, bij 
normaal gebruik, bijna niets meer betaalt aan uw energieleverancier.

Energie Prestatie Vergoeding



Contact

Heeft u belangstelling?

Vul dan het inschrijfformulier in, 

dan nemen we zo spoedig 

mogelijk contact met u op. 



Tenslotte

Postbus 2102

7801 CC Emmen

www.lefier.nl

T: 088 - 20 33 000 

E: info@lefier.nl


