
Authentieke woningen 
met het comfort 
van nu 
39 nieuwbouwwoningen Zuiderzeestraat in Lemmer



39 nieuwbouw-
woningen 
Zuiderzeestraat
Met het wonen in de Zuiderzeestraat woon 
je in een huis dat een historische uitstraling 
heeft en je tegelijk het woongenot van deze 
tijd geeft. En dat op loopafstand van het 
centrum van Lemmer. Bij het ontwerp van de 
huizen is men uitgegaan van het zogenaamde 
Delfts Rood, dat een authentieke uitstraling 
geeft. De woningen onderscheiden zich 
doordat ze zeer duurzaam zijn. Alle huizen 
hebben zonnepanelen op het dak, zijn gasloos 
en worden verwarmd en gekoeld met een 
bodemwarmtepomp.

27 eengezinswoningen 

De eengezinswoningen hebben beneden een 

woonkamer met open keuken met een oppervlakte 

van zo’n 45 m2 en aparte bijkeuken. Op de 

bovenverdieping zijn twee slaapkamers en een extra 

kamer van ongeveer 10m2 dat je als kantoor of walk-

in closet kunt gebruiken. De badkamer heeft een 

douche, wastafel en een toilet. De zolder is bereikbaar 

met een vlizotrap. De oppervlakte van de tuin achter 

het huis varieert tussen de 57 en 75 m2 (afhankelijk van 

hoek/tussenwoning en locatie kavel) waar achterin 

een houten berging staat (2 bij 3 meter).

12 levensloop geschikte woningen

In de 12 levensloop geschikte woningen is wonen, 

slapen en douchen op de begane grond. Beneden 

bevindt zich de woonkamer met open keuken met 

een oppervlakte van zo’n 30m2, een slaapkamer 

(12m2) en een badkamer met een douche, wastafel 

en een tweede toilet. Ook is beneden een aparte 

bijkeuken. Boven zijn twee slaapkamers en een aparte 

bergruimte. De zolder is bereikbaar met een vlizotrap. 

De achterzijde van de tuin is 32m2 met achterin de 

tuin een houten berging (2 bij 3 meter).

Huurprijs

De huur die je betaalt voor jouw woning bestaat uit de 

zogenoemde kale huurprijs (netto-huurprijs) en bijkomende 

kosten. Samen is dit de brutohuur. De brutohuur is het 

bedrag dat je maandelijks aan ons betaalt.

De kale huurprijs van de woningen is € 633,25 per maand. 

Bijkomende kosten
De bijkomende kosten, ook wel servicekosten genoemd, 

bestaan uit het klein onderhoudsfonds en het glasfonds. 

Het klein onderhoudsfonds is voor reparaties zoals 

repareren van hang- en sluitwerk, het schoonmaken van 

dakgoten en het ontstoppen van het riool. Het glasfonds 

is voor het herstellen van schade aan je ramen. Daarnaast 

betaal je ook servicekosten voor de zonnepanelen. 

De bijkomende kosten voor deze woningen zijn per 

maand:

Klein onderhoudsfonds:    € 5,- 

Glasfonds:    € 1,-

Zonnepanelen:    € 5,-

Deze prijzen zijn op basis van 2022. Het is mogelijk dat 

deze wijzigen per 1 januari 2023.

Huurders van de levensloopgeschikte woningen betalen 

ook € 6,50 (per maand) voor het snoeien van de heggen.



Keuze keuken en badkamer
De keuken en badkamer hebben een basis opstelling 

waarbij je tal van keuzemogelijkheden hebt. Een 

basisopstelling van de keuken bestaat uit 3 kastjes beneden 

en 3 boven. In deze basisopstelling heb je bij een ruime 

keuze uit de kleuren voor de keukenkastjes (frontjes), 

handgreepjes, aanrechtblad en tegels. Een basisopstelling 

van de badkamer bestaat uit: een wastafel met spiegel, 

hangend toilet en een douche. In de badkamer is ook een 

ruime keuze uit kleuren en formaten tegels mogelijk. Voor 

de levering van keukens en badkamers werken we samen 

met Bruynzeel. De opties in tegels, frontjes, greepjes en 

aanrechtblad zijn te bekijken op ons kantoor in Balk waar 

een medewerker van Bruynzeel je kan adviseren. 

Heb je aanvullende wensen, bijvoorbeeld extra 

keukenkastjes, een andere opstelling, het verlengen van het 

aanrechtblad, of wil je inbouwbouwapparatuur zoals een 

kookplaat. Dat is mogelijk tegen een meerprijs. Ook hierbij 

kan de medewerker van Bruynzeel je helpen met je keuzes. 

Opleveren woning
De wanden van de nieuwbouwwoningen worden 

behangklaar opgeleverd. Dat betekent dat de wanden 

glad zijn om te kunnen schilderen of behangen. Houd er 

rekening mee dat er nog wel kleine oneffenheden in de 

muren kunnen zitten. Je kunt de muren van tevoren nog 

licht schuren.  Onze ervaring bij nieuwbouw is dat er na de 

bouw de muren nog wel kunnen werken. Wil je eventuele 

scheurvorming vermijden dan is het plaatsen van een 

vliesbehang de beste optie. Je kunt het vliesbehang ook 

verven. 

De vloeren worden kaal opgeleverd. Je kunt zelf je 

vloerbekleding uitkiezen. In de vloer van de woning 

zit vloerverwarming. Om een hoog rendement uit de 

vloerverwarming te halen is het van belang dat je de juiste 

vloerbekleding kiest. Vloerbekleding die de warmte goed 

doorlaat. Laat je adviseren door de leverancier waar je de 

vloer aanschaft.   

Opleveren tuin
De eengezinswoningen liggen direct aan het voetpad 

en hebben geen voortuin. Bij de levensloop bestendige 

woningen betegelen we het toegangspad naar de deur. 

Achter het huis plaatsen we een terras tegen de 

achtergevel en leggen we tegels neer in de vorm van een 

looppad naar de berging achterin de tuin. De tuin wordt 

met zwarte aarde opgeleverd. Dat betekent dat je zelf zorgt 

voor de rest van de aanleg van de tuin. We adviseren je om 

ook voor groen in de tuin te kiezen waarmee je mogelijk 

toekomstig wateroverlast voorkomt. We ervaren de laatste 

jaren dat het steeds vaker voorkomt dat er door heftige 

regenbuien er veel water in korte tijd valt. Groen kan 

daarnaast voor verkoeling zorgen. 

Erfafscheiding en huur schuttingen 

De erfscheiding regel je zelf met je buren. Je bent er 

vrij in hoe je dat regelt, mits je voldoet aan de algemene 

richtlijnen voor erfafscheiding. Meer informatie hierover 

vind je op rijksoverheid.nl.

Het is mogelijk dat je samen schuttingen huurt via Dynhus. 

Het voordeel is dat je niet zelf de investering direct hoeft 

te doen, je deelt samen het huurbedrag en het onderhoud 

van de schuttingen nemen wij voor onze rekening. Aan de 

voorzijde van de seniorenwoningen plaatsen wij heggen als 

erfafscheiding met het voetpad.

Hoe leveren we de 
woning op?
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Gebruikte onderleggers:
• Kadastrale kaart 09952_20190828_Infracad.dwg
    van de datum 28-08-2019, digitaal opgevraagd bij Infracad d.d. 28-08-2019.
• Kadastrale kaart 181012-vrikoe-Zuiderzeestraat.dwg Lemmer van gemeente De Fryske Marren.
• Openbaar gebied kaart 190618-platform-Inrichting_02_arcering... .dwg van gemeente De Fryske
    Marren ontvangen d.d. 07-10-2019 van gemeente De Fryske Marren. 

Positie bouwblok(ken) en maten door aannemer te controleren voor aanvang werkzaamheden.

Disclaimer Situatietekeningen

Renvooi Situatie 

entree woningen: conform bouwbesluit

lage bladhoudende haag, ca. 60cm hoog

lage bladhoudende haag, ca. 60cm hoog

erfafscheiding hout + poort (door derden)

entree woningen

Delftse stoep (door derden)

Tuin tegelpaden, tegels 300x300 incl opsluitbanden

Achter tegelpaden, tegels 300x300 breed 1500mm incl. opsluitbanden
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Toewijzing huurwoningen
Bij de toewijzing van de nieuwbouwwoningen hebben we een 

aantal richtlijnen:

1. Woningzoekenden, waarvan de woning wordt afgebroken in de 

wijkvernieuwing van de Zuiderzeestraat e.o., krijgen voorrang 

bij de keuze voor een nieuwbouwwoning. Zij kunnen een top 5 

aangeven van woningen van hun keuze. Is er voor één bepaalde 

woning meerdere interesse? Dan wijzen we toe op basis van de 

langste woonduur in de woning. 

2. De overblijvende woningen publiceren wij op onze website. 

75% wijzen wij toe aan huurders van een Dynhuswoning 

die een huurwoning achterlaten. Hiermee willen we de 

doorstroming op de woningmarkt bevorderen. De overige 25% 

is ook beschikbaar voor andere woningzoekenden.

Bij toewijzing hebben we de volgende criteria:

1. Mensen met een inkomen tot en met: € 24.075,-  (eenpersoons 

huishouden) en € 32.675,-  (meerpersoons huishouden) hebben 

voorrang. Voor mensen met een AOW zijn dat inkomens 

tot € 23.975,- (eenpersoons huishouden) en € 32.550,- 

(meerpersoons huishoudens).

2. Bij gelijke inkomens krijgt degene met de langste inschrijfduur 

(zoekduur) voorrang.

3. Tot slot hebben woningzoekenden uit de gemeente De Fryske 

Marren en Súdwest Fryslân voorrang boven woningzoekenden 

uit andere gemeenten. 

Kom je als eerste voor een woning in aanmerking? Dan nemen 

wij contact met je op voor een gesprek. In het gesprek kan 

je vragen over de woning stellen. Ook nemen we samen de 

inkomensgegevens door. Wil je de woning en passen jouw 

inkomensgegevens bij de huurprijs van de woning? Dan is de 

woning voor jou. 

Je ondertekent hiervoor een formulier dat je de woning accepteert. 

Na acceptatie word je, na een aantal weken, uitgenodigd door de 

medewerker van Bruynzeel voor het uitzoeken van de keuken en 

de tegels voor de badkamer. Zodra de opleverdatum van je woning 

bekend is nemen we contact met je op voor het inplannen van de 

ondertekening van het huurcontract. Tijdens de ondertekening 

leveren we ook de woning aan jou op en neem je de sleutels in 

ontvangst. 

Annuleren
Denk goed na of de woning waar je op reageert goed bij je wensen 

past. Heb je de woning geaccepteerd en door omstandigheden 

wil je de woning toch annuleren? Dan kan dit 3 maanden voor 

oplevering van de woning kosteloos. Heb je dan een keuken of 

badkamer uitgekozen met een meerprijs. Houd er dan rekening 

mee dat je die kosten wel betaalt. Annuleer je de woning binnen 

drie maanden voor oplevering, dan betaal je één maand huur en de 

kosten voor meerprijs opties die je hebt uitgekozen.

Hoe kom ik in 
aanmerking voor 
een huurwoning?

Aan de inhoud van deze folder kunnen 

geen rechten worden ontleend. 

De woningen worden eind april/begin mei 
geplaatst op de website van Dynhus. Heb 
je belangstelling? Dan kan je reageren 
op de huizen als je staat ingeschreven als 
woningzoekende. Om je kans op een woning 
te vergroten mag je tegelijkertijd op meerdere 
woningen reageren.

Dynhus

Eigen  Haard 3

8561 EX Balk

(0514) 60 80 80

mail@dynhus.nl

dynhus.nl


