
6 eengezinswoningen Kromme Akker, Voorthuizen 
 
Woningomschrijving 
Aan de Van Bommelstraat in de wijk de Kromme Akker Zuid 2 in Voorthuizen bouwt De Bunte 
Vastgoed Oost BV, in samenwerking met Kelderman bouw, een rij met 6 nieuwe eengezinswoningen 
voor Woningstichting Barneveld. De oplevering van de woningen is naar verwachting december 
2022. 
 
Voorwaarden voor reageren en toewijzing 
Uw inschrijftijd bepaalt de volgorde van toewijzing onder de volgende voorwaarden:  

• inkomensvoorwaarden:  
- voor eenpersoonshuishoudens: het bruto jaarinkomen ligt tussen € 24.076 en € 40.765 
- voor twee- en meerpersoonshuishoudens: het gezamenlijk bruto jaarinkomen ligt tussen  
€ 32.676 en € 45.015. 

• Twee- en meerpersoonshuishoudens hebben voorrang. 
 
Belangrijk: vergeet niet een inkomensverklaring van de Belastingdienst te delen, dat is verplicht. Op 
de website van het Nibud kunt u controleren of deze woning in uw budget past. 
 
Indeling woning 
De woningen hebben een woonoppervlakte van ongeveer 89 m² en de volgende indeling:  

- Woonkamer/keuken  27,2 m² 
- Slaapkamer 1   14,3 m² 
- Slaapkamer 2   9,6 m² 
- Badkamer   4 m² 
- Zolder/technische   13,4 m² 
- Berging buiten   5 m² 

 
Bekijk de woningplattegronden voor een goed beeld van de indeling. 
 
Duurzame kenmerken 

- De goed geïsoleerde, gasloze woningen zijn voorzien van vloerverwarming, een 
warmtepomp, ventilatiesysteem met warmteterugwinning en zonnepanelen.  

- In de keuken zit een aansluiting voor elektrisch koken.  
- Het regenwater wordt opgevangen in ondergrondse infiltratiekratten en overtollig regenwater 

stroomt uiteindelijk in een wadi verderop in de wijk.  
 
Tuin en parkeren 

- De woningen hebben een voortuin met tuinpad en achtertuin met terras en een 
buitenberging van ongeveer 5m².  

- In de voortuin worden lage ligusterhagen geplant. Het overige deel van de voor- en 
achtertuin wordt opgeleverd met tuinaarde en kunt u zelf naar wens op eigen kosten verder 
inrichten. 

- In de achtertuin komt geen afscheiding. Deze kunt u op eigen kosten samen met uw buren 
plaatsen.  

https://www.wstg-barneveld.nl/media/1778/situatietekening-van-bommelstraat-2-tm-12-kaz2.pdf
https://www.debunte.nl/projecten/kromme-akker-zuid
https://www.debunte.nl/projecten/kromme-akker-zuid
https://www.keldermanbouw.nl/projecten/nieuwbouw-62-woningen-kromme-akker-zuid-2-voorthuizen
https://www.wstg-barneveld.nl/media/1779/verhuurtekeningen-van-bommelstraat-2-tm-12.pdf
https://www.wstg-barneveld.nl/media/1778/situatietekening-van-bommelstraat-2-tm-12-kaz2.pdf


- Alle tuininrichting in de voor- en achtertuin wordt door de huurders zelf onderhouden. 
- Aan de Van Bommelstraat zijn openbare parkeerplaatsen beschikbaar waar bewoners en 

bezoekers kunnen parkeren. 
 
Uitbreiding keuken 

- De keuken van uw woning is standaard uitgerust met 3 onder- en 3 bovenkasten, diverse 
aansluitpunten voor apparatuur en een verlengd blad voor uw eigen elektrische (inductie) 
kooktoestel.  

- Na oplevering kunt u uw keuken naar wens zelf uitbreiden. U dient hiervoor vooraf 
toestemming te vragen bij Woningstichting Barneveld. Zo voorkomt u dat u de onderdelen 
weer moet verwijderen als u de woning verlaat. 

 
Netto huurprijs 
€ 763,-* 
 
Servicekosten 
De servicekosten zijn als volgt opgebouwd: 
Zonnepanelen     € nog te bepalen 
Glasverzekering   € 1,25 
Service/onderhoudsabonnement € 4,75 
Contributie Huurdersvereniging  € 0,50 
BTW     € 1,00 
Let op, de servicekosten zijn indicatief en kunnen nog wijzigen. 
 
Ligging 
Kromme Akker Zuid 2 bestaat uit ongeveer 60 woningen en maakt deel uit van uitbreidingswijk 
Kromme Akker in Voorthuizen-Zuid. Deze wijk geeft een invulling aan het terrein gelegen tussen de 
wijk Kromme Akker en de nieuwbouwwijk Wikselaarse Eng.  
De wijk is klimaatbestendig, waarbij veel ruimte is gereserveerd voor groen en water. Al het 
regenwater dat valt in de buurt kan opgenomen worden in de bodem.  
Op steenworp afstand van deze woningen liggen het ontmoetingscentrum de Eng, een vestiging van 
Bibliotheek Barneveld en kindercentrum De Vlindertuin met ruimte voor Basisonderwijs, BSO, 
kinderdagopvang en peuteropvang. Het centrum van Voorthuizen ligt op zo’n 10 minuten lopen. 
Recreatiegebied Zeumeren ligt zelfs nog dichterbij. 
Klik hier voor meer wijkinformatie. 
 
Kijk op De projectpagina op onze website voor informatie over de woningen. 

*) prijspeil: 1 januari 2022 

Aan de tekst, beelden en downloads op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend 

 

https://www.wstg-barneveld.nl/ik-huur/reparatie-en-onderhoud/zelf-klussen/
https://www.debunte.nl/projecten/kromme-akker-zuid
https://www.wstg-barneveld.nl/onze-projecten/kromme-akker-zuid-ii-8-appartementen-en-6-eengezinswoningen/

