
Duurzaam wonen aan het Molukkenplantsoen. Klaar voor de toekomst!



Medio maart is Lefier gestart met de bouw van 34 duurzame appartementen aan de Molukkenstraat nabij het Molukkenplantsoen. 

Bouwgroep Dijkstra Draisma bouwt deze appartementen in opdracht van Lefier. Naar verwachting kunt u in het voorjaar van 2019 één 

van de nieuwe bewoners zijn. 

Deze duurzame appartementen zijn klaar voor de toekomst! Goed geïsoleerd, voorzien van duurzame installaties en elektriciteit deels 

opgewekt door zonnepanelen. De woning heeft geen gasaansluiting en is daarom volledig elektrisch. 

Zonnige appartementen met twee slaapkamers

Het gebouw bestaat uit vier verdiepingen bereikbaar met een lift. Alle appartementen zijn voorzien van een woonkamer met open

keuken, twee slaapkamers, inpandige berging en een berging op de begane grond voor uw fiets.

Aan de achterzijde bevindt zich een groenstrookje, waar we graag met de nieuwe bewoners een definitieve invulling aan willen geven. 

Een parkeerplaats voor uw auto kunt u huren in de directe omgeving.

Duurzaam wonen

Deze duurzame appartementen zijn voorzien van een elektrische warmtepomp die zorgt voor de vloerverwarming, ventilatie en warm 

water. Op het dak bevinden zich zonnepanelen. U kookt elektrisch.

34 duurzame appartementen Nieuw-Indische buurt



Huurprijs

De netto huurprijs van deze appartementen bedraagt € 597,00 per maand (prijspeil 2018). De servicekosten bedragen ongeveer € 35,-

per maand. Huurtoeslag is mogelijk, afhankelijk van uw inkomen.

Toewijzing

Wilt u in aanmerking komen voor een appartement aan de Molukkenstraat?

Hieronder en op de volgende pagina leest u de voorrangsregels en voorwaarden die gelden voor dit nieuwbouwproject.

Voorrangsregels

De volgende doelgroepen hebben voorrang:

1. Huurders van Lefier in de Nieuw-Indische Buurt bestaande uit eén- en tweepersoonshuishoudens

2. Overige huurders van Lefier (stad Groningen) bestaande uit één- en tweepersoonshuishoudens

3. Overgebleven appartementen worden t.z.t. aangeboden via Woningnet

Lefier wijst de appartementen toe.

Toewijzing



Huurders van Lefier, woonachtig in één van deze straten in de Nieuw-Indische Buurt hebben voorrang (1e ronde voorrangsregels).



Voorwaarden

• Om in aanmerking te komen moet u tot en met de oplevering van het appartement ingeschreven staan bij www.woningnet.nl

• De appartementen zijn geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens;

• U had de afgelopen 12 maanden een correcte huurbetaling, geen huurschuld, geen deurwaardersdossier en er is geen overlast 

geconstateerd;

• Bij meerdere geschikte kandidaten voor dezelfde woning gelden de woonduurpunten van Woningnet;

• U heeft een verzamelinkomen onder de € 36.798,- (2018) Dit kunt u aantonen met een inkomstenverklaring.*

*U kunt uw inkomensverklaring direct downloaden op www.belastingdienst.nl door met uw DigiD in te loggen 

op Mijn Belastingdienst. Kijk daar bij Inkomstenbelasting. Lukt dit niet, vraag dan uw inkomensverklaring aan via 

de Belastingtelefoon: 0800-0543 (binnen 5 werkdagen ontvangt u de inkomensverklaring per post).

Toewijzing

http://www.woningnet.nl/
http://www.belastingdienst.nl/




Woningtypen: begane grond



Woningtypen: 1e verdieping



Woningtypen: 2e verdieping



Woningtypen: 3e verdieping



Woningtypen: 4e verdieping



Woningtype A[0]



Woningtype A[1]



Woningtype A



Woningtype B[0]



Woningtype B



Woningtype C[0]



Woningtype C



Woningtype D[0]



Woningtype D



Woningtype E



Woningtype E[d]



Woningtype F



Woningtype F[d]



Situatie



Contact

Heeft u belangstelling?

Vul dan het aanmeldingsformulier in, 

dan nemen wij zo spoedig mogelijk 

contact met u op.



Postbus 2102 7801 CC Emmen T: 088 – 20 33 000 E: info@lefier.nl www.lefier.nl


