
Hoorneslaan 
Katwijk
87 moderne sociale  
huurappartementen



De drie verschillende woonblokken tellen elk vier 

bouwlagen en verschillen onderling van kleurstelling.  

U vindt hier twee-, drie- en vierkamerappartementen van 

66 t/m 89 m2.

Op de koppen van de woonblokken worden steeds 

twee appartementen gedraaid, waardoor er meer 

geveldynamiek ontstaat met mooie woonkamers met 

balkons op de oost- en westkopgevels.

Dunavie is ambitieus op gebied van duurzaamheid. In 

2020 hebben onze woningen gemiddeld energielabel 

B. Ook willen we met duurzaamheidsmaatregelen de 

woonlasten voor huurders naar beneden brengen. Op 

het dak van elk woonblok komt dan ook een vijftal 

zonnepanelen per appartement.  Goed voor het milieu en 

goed voor de huurder!

Centrale ligging 

De appartementen bevinden zich dichtbij winkels waar 

u zeker kunt slagen voor de dagelijkse boodschappen. 

Maar ook andere voorzieningen zijn dichtbij, zoals een 

bibliotheek en een dansschool. Handig: wonen met 

alles op loopafstand! Met de N206 om de hoek en het 

openbaar vervoer voor de deur is de bereikbaarheid 

uitstekend. 

Het gebied Hoornes Noord Oost ondergaat de komende 

jaren een complete metamorfose. Naast de nieuwbouw 

van de Hoorneslaan zullen nog vier flats in de Hoornes 

gesloopt worden. Deze sloop gebeurt in twee fasen. 

De Boerslaan 2 t/m 108 en Helmbergweg 109 t/m 161 

zijn als eerste aan de beurt. Deze sloop staat gepland 

halverwege 2019. Bewoners van deze woningen zijn   

stadsvernieuwingsurgenten en krijgen een aanbieding 

voor directe bemiddeling. Dit betekent dat zij voorrang 

hebben op overig geïnteresseerden. De huurders van 

Suurmondstraat 2 t/m 108 en Helmbergweg 55 t/m 107 

krijgen in 2018 nadere informatie over de planning.

Altijd een appartement dat bij u past

Er zijn zeven verschillende woningtypen.  

Het driekamerappartement (type 7) is het meest 

voorkomende type in de nieuwe woonblokken.  

De plattegronden van alle woningtypen vindt u  

op de website van Dunavie, www.dunavie.nl

Modern huren

Op zoek naar een modern huurappartement met een 

centrale ligging? Aan de Hoorneslaan in Katwijk worden in 

opdracht van Dunavie 87 nieuwbouwappartementen 

gerealiseerd. De appartementen zijn onderverdeeld in drie 

woonblokken met elk 29 appartementen. De complexen 

worden voorzien van een lift en zijn daardoor goed 

toegankelijk, ook voor senioren. Drie appartementen op de 

begane grond zijn geclassificeerd als MIVA appartementen 

(minder valide woningen), die op maat aangeboden worden. 



Type Aantal GO (m2)

2 kamerwoning (T1) 3 66,3

3 kamerwoning MIVA (T2) 3 89,2

3 kamerwoning (T3) 3 84,9

3 kamerwoning (T4) 9 79,2

3 kamerwoning (T5) 24 73,5

4 kamerwoning (T6) 9 85,6

3 kamerwoning (T7) 36 75,9

Totaal 87

Product Prijs

12 app 84,9 – 89,2 m2 Verhuurlabel duur 

Huurprijs € 710,68

69 app 73,5 - 79,2 m2 Verhuurlabel duur 

Huurprijs € 675

3 app 66,3 m2 Verhuurlabel betaalbaar 

Huurprijs € 597,30

3 MIVA woningen Op maat aangeboden

Huurprijs

Type 7



Servicekosten

Schoonmaak algemene ruimten* € 12,00

Elektra algemene ruimten** € 5,75

Groenonderhoud € 4,00

Ontstoppingsfonds (optioneel) € 0,46

Glasverzekering (optioneel) € 0,82

Service-abonnement (optioneel) € 5,30

*   Component schoonmaak is bij de typen met eigen  
entree op de begane grond € 7,00.

**  Component elektra is bij begane grond-woningen € 4,25.  
Alleen etagewoningen dragen bij aan de kosten voor de lift  
en deze bedragen € 1,50. 

Duurzaamheid

U krijgt van Dunavie zonnepanelen zonder dat u 

daar verder iets voor hoeft te doen.

Wij zorgen voor de installatie en het onderhoud van 

de zonnepanelen. U als huurder bespaart iedere 

maand gegarandeerd op uw energiekosten.

Voor de zonnepanelen betaalt u een apart 

servicecomponent van € 1,75 per zonnepaneel.

Uw bijdrage per maand bedraagt: € 8,75

Meer informatie over de opbrengsten per maand en 

dus uw voordeel, vindt u op www.dunavie.nl

Huurtoeslag 

Huurtoeslag is bedoeld als tegemoetkoming in uw 

kosten. U kunt deze toeslag bij de Belastingdienst 

alleen aanvragen indien de woning in de categorie 

betaalbaar valt. 

Of u daadwerkelijk voor huurtoeslag in aanmerking 

komt, hangt van verschillende zaken af. U leest hier 

alles over op www.toeslagen.nl.

Inschrijving en toewijzing

Wij bieden de appartementen naar verwachting 

in maart 2018 aan via WoningNet: www.

woningnethollandrijnland.nl. U heeft ruim drie 

weken de mogelijkheid om u in te schrijven voor 

een appartement. Daarna vindt de toewijzing plaats. 

Wij wijzen de appartementen toe aan huishoudens 

met een gezamenlijk inkomen tot en met  

€ 36.768,-. Acht appartementen wijzen wij ook toe 

aan huishoudens met een gezamenlijk inkomen 

vanaf € 36.678,- tot € 44.000,-. 

Lokaal maatwerk

De volgorde van toewijzing wordt bepaald door 

lokaal maatwerk. Een besluit over specifieke 

toewijzing wordt genomen door burgemeester en 

wethouders van de gemeente Katwijk, na overleg 

met en mede op advies van Dunavie en de Stichting 

Huurdersbelangen ‘De Duinstreek’. Vanaf februari 

2018 vindt u deze informatie op onze website.

Oplevering en ondertekening huurcontract

De eerste appartementen worden naar verwachting 

in juni 2018 opgeleverd.

Ondertekening van het huurcontract vindt  

plaats na oplevering. 

Wilt u meer informatie?

Kijk op www.dunavie.nl of neem contact met ons op 

via telefoonnummer (071) 820 08 00.

Volg ons op Twitter of Facebook

 @Dunavie

 facebook.com/DunavieKatwijk

Ambachtsweg 16

2222 AL Katwijk aan Zee

T (071) 820 08 00

E info@dunavie.nl

www.dunavie.nl

Disclaimer 

De informatie in deze folder is beschikbaar gesteld door Dunavie. Dunavie streeft naar correcte en actuele informatie, maar kan niet garanderen dat de 

informatie juist is op het moment waarop u deze leest. Aan informatie in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Dunavie aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Het is niet toegestaan de informatie, inclusief beeldmerken, logo’s en 

fotomateriaal, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder schriftelijke informatie van Dunavie.

Deze folder is een uitgave van Dunavie, februari 2018.


