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Verhuurbrochure 

25 huizen Wethouder Giermanstraat 

in Brummen 

mei 2022 
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Plattegrond met huisnummers  

Wethouder Giermanstraat, Brummen 

Deze huizen zijn niet te huur. Ze zijn al 

verhuurd aan terugkeerders. 
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Duurzame huizen voor gezinnen & voor 1 tot 2 personen 
 

Aan de Wethouder Giermanstraat in Brummen bouwt Veluwonen 25 nieuwe huurhuizen. 

Vijf daarvan zijn met voorrang toegewezen aan hier terugkerende bewoners. De overige 

20 woningen zijn beschikbaar voor de verhuur. Er komen hier ruime huizen die geschikt 

zijn voor gezinnen (met minimaal 3 personen). Maar ook kleinere huizen, geschikt voor 

1 tot 2 personen.   

Gasloos wonen is wennen! 
Deze nieuwe huizen zijn goed geïsoleerd en kunnen daarom op een lage temperatuur 
worden verwarmd. De huizen hebben dus geen gasaansluiting nodig. Alle aanwezige 
installaties zijn aangesloten op het elektranetwerk van het huis. U verbruikt dus geen gas 
meer, maar wel meer elektriciteit! 
 
Wonen in een gasloos huis is wennen. U kookt niet meer op een gasfornuis, er is geen Cv-
ketel. Het huis is voorzien van allerlei nieuwe voorzieningen waar u de eerste periode echt 
mee moet leren omgaan.  
 
(Vloer)verwarming 
Deze nieuwe huizen hebben vloerverwarming op de benedenverdieping. De vertrekken 
op de eerste verdieping zijn voorzien van lage temperatuur radiatoren met een 
thermostaatknop.  
 
De vloer- en radiatorverwarming wordt verwarmd met een lucht-warmtepomp. 
Vloerverwarming warmt langzaam op en koelt ook weer langzaam af. Daarom kunt u de 
temperatuur in huis het beste constant houden. U kiest voor een temperatuur die u dag 
en nacht hetzelfde houdt. Maar uiteindelijk is het wel lekker warm in huis. 
 
Warm water 
De lucht-warmtepomp met boilervat zorgt ook voor uw warme kraanwater. Ook dat 
werkt anders dat u gewend bent bij een centrale verwarmingsketel. Er is minder warm 
water beschikbaar. En het duurt langer voordat er weer een nieuwe voorraad water is 
opgewarmd.  

 
Warmte, ventilatie en gezondheid 
Om warmte vast te houden is uw huis uitstekend geïsoleerd. Daarom is goed ventileren 
ook belangrijk. Het huis krijgt een gebalanceerd ventilatiesysteem. Daarbij voert één 
ventilator de ‘gebruikte’ binnen-lucht af naar buiten. Dat gebeurt via afzuigventielen in 
keuken, badkamer, toilet en de wasmachine-ruimte. En er is één ventilator die de ‘schone’ 
buitenlucht toevoert naar binnen. Dat gebeurt via ventielen in de woonkamer en 
slaapkamers. 
 
Een warmte-wisselaar draagt de warmte uit de gebruikte ‘binnen-lucht’ over aan de 
koude ‘schone’ buitenlucht. Dit noemen wij het WarmteTerugWin (WTW) principe. De 
koude ‘schone’ buitenlucht hoeft dus niet extra verwarmd te worden. Dat is een groot 
voordeel. Want u heeft geen last van ventilatieroosters in ramen die altijd een koude 
luchtstroom geven. Bovendien levert dit een energiebesparing op. 
De ventilatoren en warmtewisselaar zijn aangebracht in de ventilatie-unit op zolder.  
 
Naast ventileren is het ook verstandig om het huis regelmatig goed te luchten. Dit doet u 
door de ramen en deuren (dagelijks) goed open te zetten. Laat in de winter niet lang 
ramen open staan. Dat is niet nodig, bij geen enkel ventilatiesysteem. De woning koelt 
dan onnodig af  
 
Als u hier wilt wonen, denk dan goed na over deze andere manier van energie- en 
waterverbruik, verwarmen en ventileren.  
 
Zonnepanelen  
Elk huis heeft 8 zonnepanelen. De zonnepanelen 
leveren elektriciteit op en daarmee bespaart u. De 
elektriciteit die u niet direct zelf gebruikt, gaat naar 
uw elektriciteitsleverancier. Deze zal u daarvoor een 
vergoeding terugbetalen. Informeer hiernaar bij uw 
leverancier. 
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Voor de panelen betaalt u Veluwonen een zeer gunstige maandelijkse 
gebruikersvergoeding. Deze vergoeding betaalt u naast de netto huur.  
 
De gebruikersvergoeding kunt u niet meerekenen bij een eventuele aanvraag voor 
huurtoeslag. De gebruikersvergoeding wordt (samen met de netto huur) jaarlijks per 1 juli 
geïndexeerd. 
 
Keuken  
De keuken is in een standaard hoekopstelling. U kiest zelf een kleurencombinatie voor de 
keukenfronten, het werkblad en het wandtegelwerk.  
 
Deze standaard hoekkeuken kunt u ook uitbreiden. Tegen bijbetaling kunt u extra kasten, 
inbouwkasten en inbouwapparatuur kiezen.  
 
Veluwonen levert u de keuken compleet gemonteerd en 
aangesloten op. Maar u kunt natuurlijk ook zelf een eigen 
keuken laten plaatsen. Wij leveren het huis dan op met alle 
leidingen op de standaardplaatsen gemonteerd. Let op: u kunt 
leidingen in de vloer niet verleggen vanwege de aanwezige 
vloerverwarming.  
 
Het huis krijgt standaard de juiste aansluiting voor elektrisch 
koken. U kunt een afzuigkap aansluiten op het afvoerkanaal, 
rechtstreeks door de buitenmuur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Duurzaamheid 
• Gasloos 
• Zonnepanelen 
• Warmte Terugwin Installatie (gebruikte warme lucht 

verwarmt koude schone lucht) 
• Vloerverwarming beneden door een lucht-

warmtepomp (ook voor warm tapwater) 
• Goed geïsoleerd 
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Tussenwoningen/poortwoning  

Wethouder Giermanstraat 11, 17, 23, 27, 33, 39, 49 en 55 
8 huizen voor 1 tot 2 personen  

U krijgt: 

• woonkamer met open keuken; 

• 2 slaapkamers (de poortwoning op nr. 39 heeft een derde slaapkamer); 

• badkamer met douche en toilet; 

• zolder met vaste trap en aansluiting wasmachine; 

• tuin met buitenberging (achtertuin op het noorden, voortuin op het zuiden); 

• erfafscheiding: voor het huis beukenhaagjes die Veluwonen onderhoudt. Achter het 

huis is er tussen de huizen geen erfafscheiding. Die kunt u samen met uw buren 

plaatsen. 

Huurprijzen: 

• huurprijs tussenwoning    € 633,25 per maand* 

• huurprijs poortwoning (nr. 39)**   € 678,66 per maand* 

• gebruikersvergoeding zonnepanelen  € 14,00 per maand* 

*Prijspeil januari 2022, op moment van verhuur gelden de dan actuele prijsniveaus. 

**De plattegrond van de extra ruimtes in de poortwoning vindt u in de bijlage. 

Huis huren?  

Wilt u in aanmerking komen voor één van deze huizen?  

Reageer dan van 2 t/m 13 juni 2022 via www.woonkeus-stedendriehoek.nl 

http://www.woonkeus-stedendriehoek.nl/
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8 Hoekhuizen Wethouder Giermanstraat 9, 19, 21, 29, 31  

(met uitbouw), 45 (met uitbouw), 47 en 57 
 

4 Tussenwoningen Wethouder Giermanstraat 13, 15, 25, 53. 
 

U krijgt: 

• woonkamer met open keuken; 

• 3 slaapkamers; 

• Badkamer met douche en toilet; 

• zolder met vaste trap en aansluiting wasmachine; 

• tuin met buitenberging (achtertuin op het noorden, voortuin op het zuiden); 

• erfafscheiding: voor het huis beukenhaagjes die Veluwonen onderhoudt. Achter het huis is 

er tussen de huizen geen erfafscheiding. Die kunt u samen met uw buren plaatsen. 

Huurprijzen:  

• tussenwoning       € 678,66 per maand* 

• hoekhuis       € 763,47 per maand* 

• hoekhuis nr. 31 en 45  

(met uitbouw van begane grond t/m zolderverdieping) € 763, 47 per maand* 

• gebruikersvergoeding zonnepanelen    € 14,00 per maand* 

*Prijspeil januari 2022, op moment van verhuur gelden de dan actuele prijsniveaus. 

 

Huis huren?  

Wilt u in aanmerking komen voor één van deze huizen?  

Reageer dan van 2 t/m 13 juni 2022 via  

www.woonkeus-stedendriehoek.nl 

http://www.woonkeus-stedendriehoek.nl/
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Meer weten? 

Wilt u ook wonen in een van deze mooie huizen in Brummen?  

Neem dan contact op met onze woonmakelaars José Springelkamp of Stephan Heerius.  

Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0313 – 65 90 23 of via welkom@veluwonen.nl. 
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