
Leest u deze Woonwijzer goed
In deze Woonwijzer leest u belangrijke 
aandachtspunten voor het inrichten en het 
onderhoud van uw nieuwbouwwoning. Deze 
woonwijzer is daarom heel belangrijk voordat 
u begint met de inrichting van uw woning.

U ontvangt sleutels voor  
uw hoofdentree en uw woning 
Als u gebruik moet maken van de 
hoofdentree dan ontvangt u voor de deur 
van de hoofdentree en de deur naar de 
kelderberging een drietal hoofdsleutels 
met certificaat. Deze sleutels zijn alleen via 
Dunavie te bestellen. De sloten van uw eigen 
woning en berging zijn gelijksluitend. 

Dat betekent dat alle sleutels van uw woning 
hetzelfde zijn. Voor de postkast ontvangt u 
twee aparte sleutels. Wilt u sleutels bijmaken? 
Dan kunt u dat zelf laten doen bij een 
sleutelmaker.

In de gang zit een videofoon  
(alleen op de verdiepingen)
Belt er iemand aan? Dan gebruikt u de 
videofoon van Bticino om te kijken of vragen 
wie er is. Laat daarna uw bezoek binnen. 
Met de videofoon opent u ook de deur van 
de hoofdentree op de begane grond. De 
woningen op de begane grond hebben alleen 
een deurbel naast de voordeur.

Welkom in uw woning!
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Van harte welkom in uw nieuwe woning van Dunavie. U huurt een appartement in Het 
Landhuis in de wijk De Horn te Rijnsburg. Een nieuwe woning is altijd even wennen. Een 
nieuw begin, nieuwe buren en … misschien wel een andere wijk. We hopen dat de woning 
en de wijk nu en in de toekomst voldoet aan uw verwachtingen.



Welkom in uw woning!

www.dunavie.nl

Verhuizen 
De woningen op de begane grond hebben 
hun voordeur aan het binnenhof. Als u op 
een van de verdiepingen woont, dan maakt 
u bij verhuizing gebruik van de hoofdentree 
en de galerijen op het binnenhof. Bij enkele 
woningen is wellicht een verhuislift via het 
balkon een optie. Het is niet toegestaan om 
(verhuis)auto’s op het binnenhof te parkeren. 

Meer weten over uw woning?  
Kijk op dunavie.nl
Hier vindt u onder ‘Projecten’ het project 
’20 appartementen Het Landhuis’. Dat 
is uw project. Op deze pagina vindt u 
gebruiksaanwijzingen en informatie over de 
toegepaste materialen en installaties.

Wij wensen u een prettig thuis!



Verwarming
U heeft een warmtepomp en een boiler van 
het merk Inventum
De luchtwarmtepomp en boiler zorgen voor 
warmte en warm water. Het water wordt 
elektrisch verwarmd. In de zomer pompt 
de luchtwarmtepomp koud water door 
de leidingen van de vloerverwarming. De 
woning is dan bij hoge buitentemperatuur 
binnen koel en comfortabel. Wij sluiten een 
onderhoudscontract af voor de warmtepomp 
en boiler. U hoeft hiervoor niets te doen. U 
stelt met de thermostaat in de woonkamer 
en slaapkamer de gewenste temperatuur in. 
Meer informatie vindt u op onze website.

U heeft vloerverwarming in uw woning
Dit betekent dat er in de dekvloeren cv-
leidingen, elektraleidingen en andere 
leidingen liggen. In de badkamer hangt een 
speciale, elektrische badkamerradiator. 
Via de display aan de onderzijde van deze 
‘handdoeken’ radiator zet u de verwarming 
aan/uit of hoger/lager. De kunststof leidingen 
van de vloerverwarming zijn van een 
duurzaam materiaal en onderhoudsvrij. 

U regelt de temperatuur binnen met de 
thermostaat
Houdt u het temperatuurverschil tussen 
overdag en in de nacht klein. Zo’n 2 graden 
maximaal. Dit kost namelijk minder energie 
dan als u het binnen steeds flink laat afkoelen 
en dan weer opwarmt. Goed om te weten: 
het duurt enkele uren voordat de hele 
woonkamer lekker warm is. 

Vraag om advies als u een vloer gaat leggen
Kiest u voor een harde vloer in de woning, 
zoals vinyl, laminaat of parket? Hier stelt 
Dunavie voorwaarden aan. Deze vindt u op 
onze website bij "ik ben huurder" dan "klussen 
in de woning" en dan bij de voorwaarden 
voor harde vloeren. Ook moet u advies 
opvragen bij de leverancier over wat voor 
vloer geschikt is bij vloerverwarming. Een 
goede vloerenleverancier weet precies welke 
vloer hiervoor geschikt is en of hij voldoet aan 
de voorwaarden van Dunavie. Uw woning 
heeft buitendeuren die naar binnen draaien. 
Houd daarom rekening met de dikte van uw 
vloerafwerking en deurmatten. 
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Boort u niet in de vloeren. Zo voorkomt 
u lekkage en elektrastoringen. Er lopen 
namelijk leidingen in de vloeren. 



Vocht en krimpscheuren
Er zit bouwvocht in uw woning
Dit is heel normaal bij nieuwbouw. 
Het heeft te maken met regen tijdens 
het bouwen en met vocht dat nodig 
is bij het gebruiken van verschillende 
bouwmaterialen. Dit vocht kan niet 
gemakkelijk wegtrekken. Dat komt door 
spouwisolatie en de dichte gevels. 

Dit kunt u doen om het bouwvocht zo 
snel mogelijk kwijt te raken:
•  Houd de temperatuur binnen de eerste  

3 maanden de hele tijd op minimaal  
19˚C – 21˚C.

•  Laat binnendeuren overdag zoveel 
mogelijk open staan. Dit zorgt ervoor dat 
er lucht door de woning stroomt. 

•  Verwijder condens op de binnenkant van 
de ramen direct.

•  Gebruik niet te veel water bij het 
schoonmaken van de woning.

•  Zet kasten niet strak tegen de muur. Maar 
houd een ruimte van 5 cm vrij tussen de 
kast en de muur.  

Ontstaat er geen blijvende condens meer 
aan de binnenkant van de ramen? Dan is de 
woning waarschijnlijk voldoende droog.

In de vloeren en muren kunnen 
krimpscheurtjes ontstaan
Krimpscheuren ontstaan doordat het 
bouwvocht wegtrekt. Hieronder ontstaat 
spanning in de muur of vloer en dat geeft 
scheurtjes. Dit is niet altijd te voorkomen. 
We raden u aan om de temperatuur in de 
woning zoveel mogelijk hetzelfde te laten. 
Vermijd grote verschillen in temperatuur. 
Bijvoorbeeld door het ’s nachts niet te veel 
te laten afkoelen.  

Werk krimpscheuren weg na ongeveer 
twee jaar
Vindt u de krimpscheuren storend? Dan 
kunt u die op verschillende manieren 
wegwerken. Bijvoorbeeld met stucwerk. 
Ook dan moet u in hoeken nog dun 
gaas aanbrengen om krimpscheuren 
te voorkomen. Een alternatief is het 
aanbrengen van glasvliesbehang en 
sauswerk. Er kunnen ook scheuren ontstaan 
op de plek waar twee bouwmaterialen 
tegen elkaar aan zitten. Stoort u zich aan 
deze krimpscheuren? Dan kunt u zelf 
kitvoegen met overschilderbare acrylaatkit 
aanbrengen. 
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Ventilatie
In de keuken, het toilet, de badkamer 
en de slaapkamers heeft u mechanische 
ventilatie
In uw woning is een warmte terugwin 
unit van het merk Inventum aanwezig.
Er zijn geen aparte ventilatieroosters 
boven de kozijnen aangebracht omdat er 
per verblijfsruimte een warmte terugwin 
ventiel is aangebracht. 
 
Deze warmte terugwin unit zorgt ervoor 
dat de vervuilde lucht wordt afgevoerd 
en schone lucht wordt aangevoerd 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
warmteterugwinning met een filter. De 
lucht uit uw woning wordt gereinigd en 
komt dus deels terug. 

U moet de ventilatie 24 uur per dag aan 
laten staan. Er zit een elektromotor in met 
een laag stroomverbruik. Reinig de filter 
één keer per maand met een stofzuiger 
en indien nodig één per half jaar zelf 
vervangen. Door dit regelmatig te reinigen 
en te vervangen, zorgt u voor een gezond 
en comfortabel woonklimaat.

U vindt in de woonkamer/ keuken/ 
slaapkamer de knoppen om de ventilatie 
te bedienen
Gaat u koken? Of maakt u gebruik van 
de douche? Zet dan de ventilatie op de 
hoogste stand. Ook in de slaapkamers kunt 
u de ventilatiebehoefte apart instellen.

U kunt zelf een recirculatie afzuigkap in 
de keuken aanbrengen
Door het toepassen van warmte terugwin 
unit is het niet mogelijk om een afzuigkap 
op een afvoerkanaal aan te sluiten. In 
plaats daarvan kunt u eventueel een 
recirculatiekap met of zonder verlichting 
kopen die past bij de afmeting en kleur van 
uw kookplaat.

De ventilatieventielen maakt u schoon 
met een zachte zeepoplossing
Om de ventilatieventielen schoon te 
maken, neemt u de ventielen uit het 
kanaalsysteem. Let op dat u de instelling 
van de ventielen niet wijzigt. 
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Schoonmaak en afval
Maak glas en tegels voorzichtig schoon
Verf- en stucwerkspatten verwijdert u met 
een vlak scheermesje. Deze koopt u bij 
een bouwmarkt. We adviseren u water te 
gebruiken en voorzichtig te zijn met het 
mesje. Zo voorkomt u krassen. Andere 
vlekken op kunststof kozijnen, stalen 
binnendeurkozijnen, sanitair en tegels 
verwijdert u met water en een beetje 
schoonmaakazijn of groene zeep. Gebruik 
geen chemische vloeistoffen en poets niet 
met een schuurspons. Daar krijgt u krassen 
van. De ramen in de woning draaien naar 
binnen open. Zo kunt u zelf van binnenuit 
de ramen schoonmaken. Vanaf het balkon, 
galerij of tuinterras kunt u de overige glas 
schoonmaken.

Spoel geen voorwerpen en schadelijke 
stoffen door de wc
Zo voorkomt u namelijk vervelende 
verstoppingen. Een verstopte afvoerbuis 
levert u grote overlast en hoge 
herstelkosten op. Stoffen die u in elk geval 
niet moet doorspoelen, zijn: frituurvet, 
kattengrit, aceton, benzeen, chloorwater, 

chloroform, ether, jodiumtinctuur, nagellak, 
thinner, verfafbijtmiddel en/of wasbenzine.

Voor restafval en groenafval vindt 
u ondergrondse containers bij uw 
wooncomplex
De containers zijn niet bedoeld voor 
grofvuil. Papier, glas en plastic brengt 
u naar de containters in de buurt of de 
Milieustraat van de gemeente. U ontvangt 
van ons een milieupas voor de containers 
bij de hoofdentree. De gemeente is 
verantwoordelijk voor tijdige plaatsing van 
deze ondergrondse containers.

Grofvuil en chemisch afval voert u af via 
de Milieustraat Katwijk, Taanderstraat 1
Voor meer informatie over het afvoeren 
van grofvuil kijkt u op de website van de 
gemeente of bel (071) 406 50 00.
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Afwerking van de woning
In de woning zijn de plafonds afgewerkt 
met spuitpleister
U hoeft de plafonds niet te schilderen. Deze 
structuurpleister bezit een goede hechting 
en is goed te reinigen met gangbare 
schoonmaakmiddelen.

De muren moet u wel nog (laten) 
behangen en/of sausen 
In de woning zijn de wanden zoveel als 
mogelijk behangklaar afgewerkt. U kunt 
zelf behang of sauswerk (laten) aanbrengen 
op de wanden in de woning.

Houd rekening met leidingen als u gaat 
boren 
In de muren zitten veel water- en 
elektraleidingen. Over het algemeen loopt 
het leidingwerk min of meer van boven 
naar beneden. Wij adviseren u niet te boren 
20 cm links en rechts van de stopcontacten 
en (licht)knoppen. Zeker weten dat u goed 
zit? Maak gebruik van een goedgekeurde 
leidingzoeker. 

De muren van de keuken, het toilet en de 
badkamer zijn (gedeeltelijk) voorzien van 
wandtegels. Wilt u iets ophangen aan deze 
muren? Boor dan altijd in de voegen. Deze 

zijn makkelijker te repareren. Denk ook hier 
aan het leidingwerk in de muur. 

Meet zelf de ramen op voor de gordijnen
Zo weet u zeker dat uw gordijnen de juiste 
afmetingen hebben. Dit geldt natuurlijk 
ook voor andere raambekleding. Er 
kunnen namelijk kleine verschillen zitten 
in de hoogtematen. Wij adviseren u om op 
meerdere punten in de woning de hoogte van 
vloer of vensterbank tot het plafond te meten. 

Zonwering kunt u het beste van 
binnenuit ophangen
U kunt aan de binnenzijde rolgordijnen, 
raambekleding met verticale/horizontale 
lamellen of gordijnen aan het plafond 
ophangen. Let op: u heeft naar binnen 
draaiende draai-kiepramen.

 Er is door de architect nog geen kleur van 
doek en frame voor buitenscreens gekozen. 
Het kleuradvies wordt later aangegeven in 
het huishoudelijk reglement die verstrekt 
wordt door de Vereniging van Eigenaren 
(VvE). Indien u andere zonwering of 
rolluiken overweegt dan moet dat altijd 
aangevraagd worden bij Dunavie. Dunavie 
vraagt dit vervolgens voor u aan bij de VvE. 
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Keuken en badkamer
Alle woningen hebben dezelfde keuken
U mag zelf uw keuken uitbreiden als u dit wilt. 
Via de website van Dunavie: www.dunavie.
nl/woningaanpassing kunt u zien voor welke 
aanpassingen u toestemming nodig heeft. Onze 
standaardkeukenblokken zijn van Bruynzeel 
keukens. Informatie over uitbreiding vindt u op 
de website www.bruynzeelkeukens.nl . Neem bij 
een bezoek aan de showroom uw ordernummer 
mee. Dit nummer vindt u in de spoelkast van de 
keuken rechts bovenin. Informatie over kleuren 
en materialen vindt u op onze website.

Elektrisch koken
De woningen hebben geen gasaansluiting. 
In de aangebrachte standaardsparing in het 
aanrechtblad (ca. 560 mm breed x 480 mm 
diep) kunt u zelf een kookplaat naar keuze 
aanbrengen. Sluit uw elektrisch kooktoestel 2 x 
230 V met 1,5 meter snoer en perilexstekker aan 
op het stopcontact net boven de vloer, achter 
de zwarte keukenplint.

In de keuken zit een aansluiting voor een 
vaatwasmachine
U kunt het keukenkastje tussen kookplaat en 
afvoerbak in uw keukenblok vervangen door 
een inbouwvaatwasmachine. 

Er is onder de  afvoerbak een aansluiting voor 
elektra, water en riool aangebracht.

Wees voorzichtig met boren in de badkamer
Er zijn meerdere elektraleidingen en 
waterleidingen in de muren van de badkamer. 
In de tegelvloer mag u nooit boren. Hier zitten 
namelijk veel riool-, water- en elektraleidingen. 

Voorkom lekkage bij uw wasmachine
• Heeft uw wasmachine geen waterstop 

ingebouwd? Sluit dan zelf een ‘los’ 
waterslot aan bij de waterkraan. 

• Plaats uw wasmachine in een witte 
kunststof bak. 

Er is ook een aansluiting voor een wasdroger
Sluit de wasdroger aan op de wasmachineafvoer 
via de extra afvoer. Het is niet toegestaan 
de luchtafvoer van een wasdroger op het 
mechanische ventilatiesysteem aan te sluiten. 
Wilt u ruimte besparen? Plaats de wasdroger 
dan op de wasmachine.
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Kozijnen, deuren en ramen
Uw woning en het wooncomplex heeft 
houten kozijnen
Alle woningramen die open kunnen, 
zijn draai-kiepramen. Die kunt u zowel 
opendraaien als openkiepen. De ramen 
maakt u schoon van binnenuit.
 
Het kan voorkomen dat er condens 
ontstaat op het isolatieglas van uw woning. 
Dit kan zowel aan de binnenkant als 
aan de buitenkant gebeuren. Dit is geen 
fabricagefout. Condens ontstaat door 
temperatuurverschillen tussen de binnen- 
en buitenkant van het glas.

Uw woning heeft zeer goed isolerend 
HR++ glas
Dit glas is erg gevoelig voor een zogenaamde 
thermische breuk. Thermische breuk valt 
niet onder de garantie en ook niet onder 
de glasverzekering. Daarom raden wij het 
volgende aan om thermische breuk te 
voorkomen:
• Plak niets op het glas. Ook geen   
 decoratiefolie.
• Zet geen spullen tegen het glas. Zorg dat  
 er altijd 5 cm ruimte zit tussen de spullen  

 en het glas. Denk aan de gordijnen of   
 planten. 

Voorkom inbraak in uw woning
Als u uw woning verlaat, sluit dan de 
ramen en draai uw deuren op slot. Vooral 
de woningen op de begane grond zijn met 
de vele buitendeuren meer gevoelig voor 
inbraak.
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Installaties en zonnepanelen
Het wooncomplex heeft een ruime lift
Er is een 13-persoons lift ofwel een 
brancardlift van leverancier MP 
aangebracht. Na de oplevering is de 
lift kwetsbaar in verband met de vele 
verhuizingen. De VvE neemt het besluit of 
een tijdelijke bescherming (houten binnen 
bekisting) tijdens een verhuizing wenselijk 
is.  
In de meterkast bij de voordeur vindt u 
onder andere:
• Elektragroepenkast met 

aardlekschakelaar en 7 groepen
• Kaart met groepenverklaring
• Glasvezelaansluiting
• Ziggo-aansluiting
• Dubbel stopcontact
• Afsluiter voor water Dunea
Wij raden u aan om geen spullen op te 
slaan in de meterkast in verband met 
veiligheid.

Mocht u de stroom uitschakelen van 
de woning, dan moet u ook de stroom 
uitschakelen van de zonnepanelen. Dit 
kunt u doen door de aardlekschakelaar 
"PV-paneel" om te zetten. 

Uw woning heeft zo veel rookmelders 
als in het bouwbesluit staat
Deze melders gaan ook af als er veel stof 
gemaakt wordt. Bij werkzaamheden die 
veel stof veroorzaken, adviseren wij u de 
melders tijdelijk goed af te dekken. De 
melders zijn op het lichtnet aangesloten. 
Ze hebben ook een zogenaamde back-up-
batterij voor als de stroom uitvalt. Is de 
batterij leeg? Dan geeft de melder 1 keer 
per minuut een piepsignaal. Als u een 
serviceabonnement heeft, dan vervangen 
wij de batterij.
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Installaties en zonnepanelen
De woningen hebben ieder vier 
zonnepanelen JA Solar
Hiermee bespaart u op uw 
elektriciteitskosten. U vindt de omvormer 
SOLIS Mini S6 van de zonnepanelen van 
de woningen in de technische ruimte. 
U moet uw woning zelf aanmelden via 
energieleveren.nl met vermelding van 4 x 
345 Wattpiek = 1.740 Wattpiek. 

Daarnaast gebruiken we tien 
zonnepanelen voor algemeen gebruik
Hiermee wekken we stroom op voor de 
elektravoorziening van het wooncomplex 
t.b.v. de algemene verlichting, 
stroomverbruik lift en schoonmaak.
De besparing brengen we in mindering 
op het jaarlijkse energieverbruik. Wij 
inspecteren met regelmaat de werking 
van de zonnepanelen.
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Buiten de woning 
Iedere woning heeft een eigen berging in 
de kelderberging
In de kelderberging bevinden zich de 
bergingen van alle bewoners (huurders en 
kopers). Deze bereikt u via de hellingbaan 
(fietslift) of de trap bij de kopgevel. Het is 
niet mogelijk om de fietslift voor een scooter 
te gebruiken. Op de hoek van het Landhuis 
bevindt zich ook nog een traptoegang. In 
de eigen berging zet u uw fiets en andere 
eigendommen. Ook is het mogelijk de 
accu van uw elektrische fiets op te laden. 
De berging beschikt over een lichtpunt en 
een stopcontact die zijn aangesloten op uw 
woning.

Denk goed na over wat u in de berging 
opslaat
Het is niet toegestaan in de berging en de 
woning (brand)gevaarlijke, ontplofbare of 
verontreinigende stoffen en/of materialen 
op te slaan. De berging is en blijft een 
onverwarmde opslagruimte met vooral in 
koude periodes een lage temperatuur en 
een iets hoger vochtgehalte. Het is beter om 
kostbare spullen in uw woning op te slaan. 

Rond het wooncomplex staan buitenmuren 
en enkele hagen
De buitenmuren (metselwerk) en de hagen 
(tussen de begane grond woningen) hebben 
wij neergezet in overleg met de gemeente. 
U mag binnen deze buitenmuren zelf uw 
tuin inrichten. U mag geen hekwerken hoger 
dan de buitenmuur aanbrengen. Ook mag u 
geen hoge tuinkasten of hoge schuttingen 
tussen de woningen plaatsen.

Toegangshek en binnenhof
Op de begane grond komt een metalen 
toegangshek tussen de buitenmuren. Via 
de toegang bereikt u het binnenhof waar de 
hoofdentree is. Via de hoofdentree bereikt u 
de galerijen. Het binnenhof is ingericht met 
bestrating en een jeu de boules baan. Het 
binnenhof wordt na oplevering beheerd door 
de Vereniging van Eigenaren.
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Vereniging van Eigenaren en Dunavie
In het Landhuis bevinden zich 
koopwoningen en huurwoningen. Dit 
leidt tot de wettelijke verplichting om 
een Vereniging van Eigenaren (VvE) op 
te richten die het beheer van het gehele 
wooncomplex op zich neemt.

Wat doet een VvE en wat doet Dunavie?
De VvE is verantwoordelijk voor het 
administratief en technisch beheer van 
de gemeenschappelijke delen van een 
wooncomplex. Het gaat daarbij met name 
om:
• Het buitenonderhoud
• Het beheer van de 

gemeenschappelijke ruimten
• Het beheer en onderhoud van het 

binnenhof en de gemetselde muur 
rond het wooncomplex

• De financiële administratie
De VvE gaat ook na welke 
onderhoudscontracten wenselijk zijn. 
Vaak gaat het dan om de lift, het groen, de 
schoonmaak, de verlichting etc. Ook stelt 
zij het huishoudelijk reglement op waaraan 
kopers en huurders zich moeten houden.
Voor de onderhoudszaken binnen de 
woning is Dunavie vaak verantwoordelijk.  
Dunavie neemt namens de 20 
huurwoningen deel aan de jaarlijkse 
vergadering(en) van de VvE.

Wat betekent dit voor u als huurder?
In het verleden heeft Dunavie woonregels 
in overleg met bewoners voor haar 

wooncomplexen opgesteld. Vaak zijn 
deze gelijk aan de woonregels die in het 
huishoudelijk reglement staan van de 
VvE. Op onderdelen kunnen afwijkingen, 
bijvoorbeeld over het gebruik binnenhof 
etc. worden besproken. Op het moment 
dat u de sleutel ontvangt, heeft de 
VvE nog geen huishoudelijk reglement 
opgesteld. Daarom ontvangt u bij de 
huurovereenkomst een standaard 
reglement. Met de ondertekening van 
de huurovereenkomst tekent u ook voor 
het huishoudelijk reglement. Eind 2022 
verwachten wij dat de VvE een eigen 
huishoudelijk reglement heeft vastgesteld. 
Dunavie informeert u zodra dit bekend is. 

Wij houden samen met u het 
wooncomplex schoon
Voor het wooncomplex wordt door de VvE 
een schoonmaakprogramma opgesteld. 
De schoonmaakkast bevindt zich in het 
trappenhuis.

Servicekosten
De VvE rekent servicekosten door aan 
Dunavie. U betaalt maandelijks een 
voorschot voor deze kosten in uw huur. 
Jaarlijks ontvangt u van Dunavie de 
afrekening van de werkelijke kosten minus 
het door u reeds betaalde voorschot.
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Wooncomplex
Auto parkeren
Bewoners en bezoekers parkeren hun 
auto in een van de parkeervakken op het 
parkeerterrein.

Fiets parkeren
Bezoekers stallen hun fiets in een van de 
fietsenbeugels naast het toegangshek of 
in uw privé kelderberging. Het groene 
binnenhof willen we, mede in verband 
met de eisen van de brandweer, vrij 
houden van fietsen, scooters en andere 
obstakels. Bewoners zetten hun fiets via 
de hellingbaan in de kelderberging en 
scooters naast het toegangshek. 

Beplanting
In de plantvakken van het binnenhof 
is/wordt groen aangebracht in het 
plantseizoen. Een staande vlaggenmast 
is naast de hoofdentree aangebracht. 
Het groenonderhoudscontract wordt 
geregeld door de VvE. De kosten van het 
groenonderhoud is opgenomen in de 
servicekosten.

Team handhaving van de gemeente is 
actief in de wijk
De gemeente treedt op bij fout parkeren, 
overlast, hondenpoep en andere 
vervuiling. Overtreders krijgen boetes. 

We zorgen dat uw woning zo bereikbaar 
mogelijk is, als u de sleutel krijgt
Helaas kan het gebeuren dat de gemeente 
de stoep of straat nog niet 100% af 
heeft gemaakt. Er worden dan tijdelijke 
loopvoorzieningen aangebracht. 
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Afspraken over het wonen
Iedereen wil graag goed en rustig wonen, 
daarom tekent u bij uw huurcontract het 
huishoudelijk reglement voor dit complex en 
de algemene huurvoorwaarden. Hieronder 
leest u in het kort een aantal onderwerpen 
wat zorgt voor een prettige woonomgeving. 

Geluidsoverlast
U veroorzaakt geen overlast door het 
afspelen van muziek of andere geluiden. U 
zorgt ervoor dat het tussen 22:00 uur en 8:00 
uur rustig en stil is.

Overlast bezoekers en huisdieren
U bent verantwoordelijk voor de woning en 
zorgt dat u, uw huisgenoten, uw bezoek en 
huisdieren geen overlast veroorzaken aan 
omwonenden. Uw huisdier(en) houdt u netjes 
aan de lijn.

Drugsoverlast
Het telen, produceren en/of verhandelen 
van drugs is verboden. Als wij drugs of 
druggerelateerde zaken aantreffen dan 
nemen wij, samen met de politie, direct 
maatregelen. U kunt hiermee uw recht op uw 
woning verliezen.

Does lief!
U staat medewerkers of derden die in 
opdracht van Dunavie of de VvE werken 
netjes en respectvol te woord. We houden 
rekening met elkaar.

Afval en vervuiling
U gooit vuilniszakken en ander afval in de 
containers. U voorkomt natuurlijk dat de 
lift, algemene ruimtes en woonomgeving 
smerig worden. Hondenpoep ruimt u 
uiteraard op.
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Afspraken over het wonen
Binnenhof, balkon en galerij
Het onderhoud van het binnenhof valt 
onder de VvE. Het is niet toegestaan het 
binnenhof te gebruiken als uw prive-
tuin. U hangt niets op aan de balkon- en 
galerijhekken. Ook gooit u niets over het 
balkon of over de galerij want ongedierte 
komt op vuil en voedsel af. U mag geen 
duiven of andere dieren houden over het 
balkon of over de galerij.

Veiligheid complex
U zet geen spullen en/of afval op de 
galerij, in de hal en het binnenhof.
Politie, brandweer en ambulance kunnen 
overal makkelijk door. U gebruikt de 
brandtrappen alleen in noodgevallen.

Parkeerterrein schoon
U parkeert uw auto op het parkeerterrein. 
Het is niet toegestaan om aanhangers, 
caravans, afval of andere spullen hier te 
stallen. Ook is het niet toegestaan om 
auto's op het parkeerterrein te repareren 
of wassen. 

Woongenot en schade
U verhuurt de woning niet geheel of 
gedeeltelijk onder of staat het gebruik 
niet aan anderen af. U meldt en vergoedt 
de schade die u in of om het gebouw 
veroorzaakt.

Afspraken over schoonmaak
De algemene ruimten, zoals de liften, 
bergingen, trappen, galerij en het 
(gemeenschappelijk) glas worden 
onderhouden door een schoonmaakbedrijf. 
Dit gebeurt in opdracht van de VvE.c Het 
schoonmaakprogramma wordt vastgesteld  
door de VvE. Op het moment dat u de 
sleutel ontvangt van u woning, heeft de 
VvE nog geen afspraken gemaakt met een 
schoonmaakbedrijf. Zodra hier meer over 
bekend is, informeren wij u hierover.

Prettig wonen doen we samen in het 
complex. Dunavie wenst u heel veel 
woonplezier!
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Bewonerscommissie en SHD
Stichting Huurdersbelangen de 
Duinstreek
Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek 
(SHD) vertegenwoordigt uw belangen 
als huurder bij Dunavie. Het is een 
zelfstandige, onafhankelijke organisatie 
die een keer per maand overleg voert met 
Dunavie. Dit gaat over onderwerpen als 
het huurbeleid, het onderhoud van de 
woningen en bijvoorbeeld de nieuw te 
bouwen woningen. Daarnaast bespreken 
zij een breed scala aan zaken die belangrijk 
zijn voor u als huurder of die door u bij 
de organisatie onder de aandacht zijn 
gebracht.

Bewonerscommissie
De meeste bewonerscommissies zijn 
aangesloten bij de SHD. De SHD overlegt 
regelmatig met bewonerscommissies.
Dit gaat over zaken die spelen maar 
ook worden er trainingen verzorgd of 
worden er sprekers uitgenodigd om 
de bewonerscommissies te helpen 
ontwikkelen in hun werk. Wilt u meer 
weten over het deelnemen aan een 
bewonerscommissie of wilt u er een 
oprichten? Kijk dan op de website: www.
shdeduinstreek.nl

Heeft u vragen?
Als (toekomstige) huurder of bewoner 
van een huurwoning van Dunavie heeft 
u soms vragen, waar u niet meteen een 
antwoord op kunt vinden. Bijvoorbeeld 

over de hoogte van de huur, huurtoeslag, 
servicekosten, leefbaarheid of andere 
zaken. Komt u er met Dunavie niet uit? 
Of heeft u extra informatie nodig? Dan 
kunt u terecht bij SH de Duinstreek. 
Zij helpen u graag bij het opstellen 
van bijvoorbeeld een brief voor de 
Huurcommissie.

Spreekuur
U kunt van dinsdag tot en met donderdag 
het kantoor binnenlopen van 10.30 tot 
12.30 uur en van 14.00 tot 16.00 uur met 
uw vragen en/of voor het maken van een 
afspraak. Bellen of mailen mag natuurlijk 
ook. Kijk voor de actuele openingstijden 
of bereikbaarheid op de website van SH 
de Duinstreek www.shdeduinstreek.nl.

Adresgegevens SH de Duinstreek
Nassaudreef 38a
2224 AN Katwijk
(071) 407 72 46
info@shdeduinstreek.nl
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Voorzieningen in de buurt van uw woning
Als huurder van een woning in dit complex 
bevindt u zich in een luxe positie! U heeft 
een prachtige nieuwbouwwoning gelegen 
in de wijk De Horn gelegen aan het 
water. Wilt u weten waar de straatnaam 
Merovingenlaan vandaan komt? Dit leest 
u via www.nieuwbouw-dehorn.nl/ligging/
merovechpark

Veel te ontdekken op loop- en 
fietsafstand
Nog even snel een kopje koffie op strand 
voordat je naar de markt gaat in het 
centrum van Rijnsburg? Het is maar een 
paar minuten fietsen. Pak de fiets naar het 
duingebied en je kunt uren genieten van 
pure schoonheid. 

Winkels
Het winkelcentrum Hoftuinplein bevindt 
zich in het centrum van Rijnsburg. U vindt 
hier een supermarkt, HEMA, slager, bakker 
en nog veel meer winkels met een breed 
assortiment aan producten.

Huisarts, tandarts etc.
In het centrum van Rijnsburg zijn 
verschillende specialisten actief waaronder 
huisarts, tandarts, apotheek, fysiotherapie.

Openbaar vervoer
Ook het openbaar vervoer is goed 
geregeld in De Horn. Bushaltes 
liggen op loopafstand van je woning. 
Busdiensten van Arriva rijden door de 
hele Bollenstreek. De buslijnen 20 en 21 
gaan vanuit Rijnsburg naar Noordwijk en 
Leiden. En met lijn 37 kun je naar Katwijk 
en Leiden. Je bent ook zo op station 
Leiden-Centraal, de uitvalbasis naar de 
rest van Nederland.

Met de auto
U kunt in een kwartiertje rijden naar 
Leiden, maar ook Den Haag en Haarlem 
zijn via de A44 en de N206 in 30 minuten 
makkelijk te bereiken. 

Veel plezier bij het ontdekken van uw 
(nieuwe) woonwijk!
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Vragen en contacten
Onze medewerkers staan graag voor u 
klaar als u vragen heeft
U kunt contact met ons opnemen via:

• Internet: www.dunavie.nl.  
Via de website chat u maandag tot en 
met donderdag tussen 8.30 en 16.00 
uur en vrijdag tussen 8.30 en 12.00 uur 
met ons.

• WhatsApp: 06 57 48 61 00 
Let op: alleen chatten. U bereikt ons van 
maandag tot en met donderdag vanaf 
8.30 en 16.00 uur en vrijdag van 8.30 en 
12.00 uur

• Een bezoek aan nze balie aan de 
Ambachtsweg 16 is open van maandag 
tot en met donderdag van 8.30 tot 16.00 
uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

• E-mail: info@dunavie.nl
• Post stuurt u naar: Postbus 3061 2220 

CB KATWIJK

U heeft bij uw huurovereenkomst een apart 
serviceabonnement afgesloten
Heeft u een reparatieverzoek? Meld 
dit dan via www.dunavie.nl/reparatie-
melden. U plant gelijk een afspraak in 
met één van onze monteurs. Het eerste 
jaar is het serviceabonnement gratis. Met 
ingang van 1 oktober 2023 betaalt u het 
serviceabonnement.

KPN, Ziggo, Dunea en energiemaatschappij
U kunt zelf contact zoeken met KPN, Ziggo, 
Dunea en uw energieleverancier. U moet uw 
woning/zonnepanelen zelf aanmelden via 
www.energieleveren.nl met vermelding van 4 
x 345 Wattpiek = 1.740 Wattpiek.

Nadere informatie en contactgegevens vindt 
u op onze website onder Landhuis de Horn:
https://www.dunavie.nl/projecten/onze-
projecten/nieuwbouw/nieuwbouw-project/
item/30
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