Te huur – Jan de Windstraat
48 huurwoningen – wonen met plezier en comfort!
Beverwijk

Huurprijs vanaf: € 875,- per maand
Alkmaar - Beverwijk - Castricum - Heemskerk - Heiloo - Uitgeest
www.teer.nl

48 drie- en vierkamer huurwoningen

Wooncomfort en energiezuinig dankzij bodemwarmte
Wonen aan de Jan de Windstraat is wonen met plezier en comfort! Jan de Windstraat is een nieuwbouwproject voor
mensen die zorgeloos van het leven willen genieten. Het project bestaat uit twee blokken van 24 woning in jaren '20
stijl, die te huur worden aangeboden. De woningen hebben een efficiënte indeling die ontworpen is op basis van de
vraag van moderne mensen. Middels bodemwarmte wordt op de meest efficiënte wijze een aangenaam klimaat in de
woningen verzorgd.
Twee blokken: wonen aan de gezellige straat of het intieme woondek
Het project bestaat uit twee gespiegelde bouwblokken van ieder 24 woningen. Ieder blok bestaat weer uit twee rijen met
12 woningen. Deze rijen zijn gesplitst in een binnen- en buitenkant. Er zijn maisonnettes met de entree aan de
straatzijde en er zijn maisonnettes met de entree aangrenzend aan de gezamenlijke binnentuin welke is gelegen op de
eerste verdieping. De woningen van woningtype 1 hebben hun entree en buitenruimte aan de verschillende gezellige
straatzijden. Iedere woning is een maisonnette, dat wil zeggen dat er een trap aanwezig is in iedere woning.
Op de begane grond tussen de twee rijen bevindt zich de stallingsgarage met 14 parkeerplaatsen en fietsenstalling.
Achterin deze garage zijn de privé-bergingen. Daarnaast is hier ook de centrale entree gesitueerd met trap en lift naar
de andere helft van de woningen aan het woondek (woningtype 2, 3 en 4). Dit woondek is het dak van de
stallingsgarage en bevindt zich op de eerste verdieping. Het woondek biedt een intieme en veilige buitenruimte waar
iedere woning een terras heeft van wel 10m2.
Moderne woningen
De efficiënte indeling van de beneden- en bovenwoningen zorgt voor uitzonderlijke woonkwaliteit, zo beschikt iedere
woning over een heerlijke woonkeuken met een aangrenzend terras van circa 10m2. De ideale plek om zorgeloos te
kunnen genieten. De woningen aan de straatzijde profiteren van de gezellige reuring van de buurt. De woningen aan de
binnenzijde hebben een terras voor de openslaande deuren. Daarbij kunnen ze ook gebruik maken van het gezellige
gedeelde woondek. Dit woondek is te bereiken via de centrale ingang door middel van zowel een trap als een lift. Dit
laatste is handig voor als je zware boodschappen moet tillen vanuit je auto uit de garage.
Comfort middels bodemwarmte
Voor de verkoeling, verwarming en warm tapwater voorziening wordt gebruik gemaakt van bodemwarmte. Slangen die
tot meer dan 150 meter diep in de bodem reiken, bieden de woning in de zomermaanden constante energie met een
temperatuur die de woning zonder aanvullende energie kan verkoelen. 's winters en voor het warm tapwater vormt deze
energie met stroom de bron voor de vijfde generatie warmtepompen van ITHO Daalderop om de woning te verwarmen
en warm tapwater met een buffer van 150 liter te leveren. Daarnaast beschikt iedere woning over eigen zonnepanelen!
Parkeren anno 2022
Het parkeren wordt deels opgelost in de twee parkeergarages, hier is plek voor 28 auto’s. Deze worden separaat te
huur aangeboden. Aan de Schouwenaarsstraat en de Heemskerkerweg worden openbare parkeerplaatsen
gerealiseerd. Aan de Jan de Windstraat worden ook de entrees naar de garages voorzien.
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Woonoppervlakte

Oplevering

Bouwjaar

Van 54 tot 68 m²

3e kwartaal 2022

2022

Servicekosten p/m

Aantal slaapkamers

€ 40,-

Van 1 tot 2

teer.nl

Bouwnummers

Bnr.
1 t/m 6
7 t/m 12

Type
1
1

Woonlaag
BG + 1e verd.
BG + 1e verd.

Woonoppervlakte
54 m²
54 m²

Huur per maand
€ 950,00
€ 940,00

13 t/m 22

2

1e + 2e verd.

68 m²

€ 985,00

23
24

3
4

1e + 2e verd.
1e + 2e verd.

54 m²
55 m²

€ 875,00
€ 900,00

25 t/m 30
31 t/m 36

1
1

BG + 1e verd.
BG + 1e verd.

54 m²
54 m²

€ 960,00
€ 950,00

37 t/m 46

2

1e + 2e verd.

68 m²

€ 985,00

47
48

3
4

1e + 2e verd.
1e + 2e verd.

54 m²
55 m²

€ 875,00
€ 900,00

Bijzonderheden:
-

Er is een mogelijkheid tot het bij huren van een overdekte parkeerplaats gelegen in een afgesloten ruimte.
De huurprijs van een parkeerplaats bedraagt: € 50,- per maand;
Alle huurprijzen zijn exclusief servicekosten, water en elektra;
De servicekosten bedragen € 40,- per maand;
Naar verwachting zullen de appartementen in het derde kwartaal 2022 worden opgeleverd;
Huisdieren zijn toegestaan mits ze geen overlast veroorzaken aan derden. Wanneer er schade wordt
veroorzaakt aan het gehuurde, dan zijn deze kosten te allen tijde voor rekening van de huurder.
Financiële check + goedkeuring door verhuurder is vereist en de inkomenseis is vastgesteld op
minimaal 3,5 keer de maand huur bruto;
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor minimaal 12 maanden;
Het inschrijfformulier kunt u opvragen via beheer@teer.nl;
Inschrijvingen worden alleen in behandeling genomen als ze compleet en AVG proof worden aangeleverd.

Opleverniveau:
Alle appartementen hebben een hoogwaardige afwerking met o.a. luxe sanitair en een luxe Bribus keuken.
De keuken is voorzien van ATAG inbouwapparatuur (Quooker, vaatwasser, koel/-vriescombinatie, inductie
kookplaat, afzuigkap, combioven met geïntegreerde magnetron). Alle wanden worden sausklaar opgeleverd en het
plafond wordt gespoten. Elke woning is voorzien van eigen zonnepanelen (5 of 6 stuks). De huurder dient zelf zorg
te dragen voor het leggen van een vloer.

Jan de Windstraat

3

Ligging en omgeving

In de omgeving
De centrale ligging en de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de auto zijn kenmerkend voor Beverwijk.
Vanuit Beverwijk ben je snel in omliggende steden als Haarlem en Alkmaar, maar je bent ook binnen een paar minuten
bij het strand van Wijk aan Zee.
Daarnaast heeft Beverwijk zelf ook genoeg te bieden. Op de kaart zie je plekken in de buurt van de Jan de Windstraat.
De kleine cirkel geeft plekken aan op 5 minuten fietsen, de grote cirkel geeft plekken op 15 minuten afstand met de auto
aan
Even de stad in
De binnenstad van Beverwijk heeft een zeer breed winkelaanbod en leuke eetgelegenheden. Verder is er een bioscoop
bij het station. Nabij de bioscoop vind je Brafoer: een leuke plek om te borrelen en lekker te eten. Naast de wekelijks
markt in het centrum op woensdag, heb je in Beverwijk de bekende Bazaar, dit is de grootste overdekte markt van
Europa. Hier vind je allerlei exotische producten, outlets en nog veel meer.
Altijd strandweer!
Onderdeel van de gemeente Beverwijk is de heerlijke strandplaats Wijk aan Zee. Het strand bevindt zich dan ook maar
op een kleine 20 minuten fietsen van de Jan de Windstraat. Op het strand kun je heerlijk uitwaaien of genieten in de
zon. Aloha Beach is één van de paviljoens waar je het hele jaar terecht kunt om te genieten van het strand en om even
te ontsnappen aan de drukte.
Sporten in de buurt
In de buurt van de Jan de Windstraat vind je ontzettend veel sportfaciliteiten. Zo ligt het vlakbij het sportpark waar
verschillende voetbalclubs en tennisverenigingen gehuisvest zijn. Houd je meer van sporten wanneer het jou uitkomt?
Dan kun je in het nabijgelegen park Overbos ook goed hardlopen
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Ligging en situatie per verdieping

Jan de Windstraat
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Ligging en situatie per verdieping
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Type 1: Driekamerwoning aan straatzijde

Aan de Heemskerkerweg, de Schouwenaarsstraat of het nieuwe straatje tussen de twee woonblokken in, vind je de
entrees van deze woningen. Via de hal met een toilet kom je in de compacte living. Deze living heeft tuindeuren naar
het eigen terras. Op de verdieping vind je twee slaapkamers, de badkamer en de opstelplaats voor de wasmachine en
de droger. In de garage heeft iedere woning een eigen berging van 5m².
Totaal: 24 woningen

Jan de Windstraat
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Plattegrond type 1

Let op: Deze plattegronden geven een indicatie
weer en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Er kunnen aan deze plattegronden geen rechten
worden ontleend.

8

teer.nl

Type 2: vierkamerwoning aan het woondek

Aan de Jan de Windstraat kom je via één van de twee centrale entrees bij het besloten dek. Op dit dek zijn de entrees
en de tuinen van deze woningen te vinden. Via de hal met toilet bereik je op deze verdieping de ruime leefkeuken met
openslaande deuren naar het terras. Een verdieping hoger vind je de living, twee slaapkamers, de ruime badkamer en
een opstelplaats voor de wasmachine en de droger. In de garage heeft iedere woning een eigen berging van 5m²
Totaal: 20 woningen

Jan de Windstraat
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Plattegrond type 2

Let op: Deze plattegronden geven een indicatie
weer en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Er kunnen aan deze plattegronden geen rechten
worden ontleend.
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Type 3: appartement

Aan de Jan de Windstraat kom je via één van de twee centrale entrees bij het besloten dek. Op dit dek zijn de entrees
naar deze compacte woningen te vinden. Via de trap in de hal kom je in het zonnige woongedeelte en in de slaap- en
badkamer. De living beschikt over een open keuken en openslaande deuren (frans balkon). Er is een separaat toilet en
een kastruimte voor de wasmachine en de droger. De berging van de woning is gelegen op de eerste verdieping.
Totaal: 2 woningen

Jan de Windstraat
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Plattegrond type 3

Let op: Deze plattegronden geven een indicatie
weer en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Er kunnen aan deze plattegronden geen rechten
worden ontleend.
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Type 4: appartement

Aan de Jan de Windstraat kom je via één van de twee centrale entrees bij het besloten dek. Op elk dek is een entree
naar één van deze twee tweekamer woningen te vinden. Via de trap kun je via een centrale hal naar het woongedeelte
of naar de badkamer en de slaapkamer. De living heeft een open keuken en openslaande deuren (frans balkon). Je
kunt hier echt van ieder zonnestraaltje genieten! De berging van de woning is gelegen op de eerste verdieping.
Totaal: 2 woningen

Jan de Windstraat
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Plattegrond type 4

Let op: Deze plattegronden geven een indicatie
weer en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Er kunnen aan deze plattegronden geen rechten
worden ontleend.
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Teer Verhuur en Beheer
Dorpsstraat 62 A
1901 EM Castricum
0251-745630
beheer@teer.nl of nieuwbouw@teer.nl

Alkmaar - Beverwijk - Castricum - Heemskerk - Heiloo - Uitgeest
www.teer.nl

