
 

ALGEMEEN 

Wanneer start de verhuur van TwoTwoFive ? 

De verhuur is gestart! De inschrijving sluit op 1 februari 2022. In de week na 1 februari 2022 zal 

de toewijzing plaatsvinden op basis van de huurvoorwaarden (deze kun je downloaden vanaf 

de website). Heb je geen bericht ontvangen dat je bent toegewezen? Dan kom je op de 

reservelijst te staan, je kan dus nog steeds kans maken op een appartement!   

Wanneer zijn de appartementen in TwoTwoFive  klaar? 

TwoTwoFive is nu nog in aanbouw en zal naar verwachting medio 2022 worden opgeleverd. 
Aan deze prognose kunnen geen rechten worden ontleend. Uiteindelijk zal de definitieve datum 
ca. acht weken voor oplevering worden vastgesteld en gecommuniceerd. 

Wat kost het huren van een appartement? 

De 276 appartementen van TwoTwoFive zijn beschikbaar vanaf € 850,- per maand exclusief 
energiekosten (elektra, water), tv/internetabonnement en servicekosten. De huren worden 
jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. 

Betaal ik naast de maandelijkse kosten ook nog servicekosten? En hoe hoog zijn de 
servicekosten? 

Ja, de servicekosten bedragen per appartement €60,- per maand. Voor de parkeerplaatsen zijn 
de servicekosten €10,- per maand. Voor een scooterplek betaal je geen servicekosten.  

Welke kosten zijn optioneel? 

De kosten voor een parkeerplaats zijn optioneel, deze bedragen €80,- per maand excl. 
servicekosten. De kosten voor een scooter parkeerplaats zijn ook optioneel, deze bedragen 
€30,- per maand, voor een scooterplaats betaal je geen servicekosten. Voor het gebruik van 
een elektrische deelauto worden de kosten gebaseerd op het verbruik.  

Kan ik de appartementen bezichtigen? 

Nee, het complex is nog in aanbouw. Je tekent een huurovereenkomst voordat je de woning 
hebt gezien.  



Is TwoTwoFive een duurzaam en energiezuinig gebouw? 

Jazeker! TwoTwoFive heeft een eigen WKO-installatie, dat houdt in dat er door middel van 
bodemenergie wordt verwarmd en gekoeld. Daarnaast heeft elke woning een eigen warmte-
terugwininstallatie (WTW) en separate douche WTW, hiermee wordt warmte teruggewonnen en 
hergebruikt. Er wordt hoogwaardige beglazing en isolatie toegepast en kozijnen met hoge 
luchtdichtheid, de opgewekte warmte blijft dus in de woning. Een CO₂-gestuurd 
ventilatiesysteem zorgt voor de beste luchtkwaliteit. En uiteraard ontbreken de PV-panelen niet 
op het dak. Daarnaast is het maaiveld voorzien van een waterretentie systeem, waardoor regen 
wordt opgevangen ten gunste van de beplanting. Het groene karakter van het gebouw wordt 
versterkt door de begroeiing in de plantenbakken op de balkons. Tenslotte bevinden zich op het 
maaiveld 10 elektrische deelauto’s.  

Wat is de minimale huurtermijn? 

Een huurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale duur van 
twaalf (12) maanden, ingaande op een nader door de verhuurder te bepalen datum. Ten tijde 
van ondertekening van de huurovereenkomst is de prognose op basis van de planning dat het 
gehuurde  medio 2022 zal kunnen worden opgeleverd. Huurder kan hier geen rechten aan 
ontlenen. Verhuurder zal huurder uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurovereenkomst 
schriftelijk informeren over de ingangsdatum van de huurovereenkomst.  

Dient er een waarborgsom te worden betaald? 

Voor TwoTwoFive is dit 1x de kale maandhuur. In specifieke gevallen kan de verhuurder om 
een hogere waarborgsom vragen.  

Wat is het afwerkingsniveau van de woningen? 

Alle appartementen worden voorzien van een keuken met inbouwapparatuur van AEG, het 
sanitair in het toilet en de badkamer is van designmerken Sphinx en Grohe. De appartementen 
zullen daarnaast worden voorzien van een PVC vloer, voor gesausd glasvliesbehang en 
gordijnrails. De woningen kunnen zo betrokken geworden!  De specificatie van de keuken is 
separaat te downloaden via de website onder ‘downloads’. 

Hoe kan ik parkeren in 225? 

Onder het gebouw bevindt zich een 3 laagse parkeergarage met 194 parkeerplaatsen, er zijn 
ook elektrische oplaadpunten voor auto`s, fietsen en scooters aanwezig. Er is de mogelijkheid 
om separaat een parkeer- of scooterplaats te huren. 

Welke gemeenschappelijke voorzieningen zijn er in het gebouw? 

In TwoTwoFive heeft een dubbelhoge entreehal waar op bepaalde tijden een conciërge 
aanwezig is. Naast de normale postvakken zijn er ook ‘BringMe boxen’ waar pakketten bezorgd 
en opgehaald kunnen worden, zodat bewoners niet thuis hoeven te blijven. Er is ook een 
gemeenschappelijke fietsenstalling, die niet toegankelijk is voor derden. Op het maaiveld buiten 
bevinden zich 10 elektrische deelauto’s. 

Is het gebouw aangesloten op een glasvezelverbinding? 

Ja, in TwoTwoFive zal er een glasvezelverbinding aanwezig zijn. De abonnementskosten zijn 
voor eigen rekening. 

  



Zijn de appartementen voorzien van een berging? 

Alle appartementen beschikken over een interne bergruimte welke onderdeel is van de woning. 
Op de begane grond hebben woningtypen E, F en G in de kelder een individuele berging van 
ca. 5m2. Daarnaast is er een gemeenschappelijke fietsenstalling aanwezig. 

Kan ik de indeling van het appartement zelf wijzigen ? 

Nee, dat is niet mogelijk. 

Zijn er rookmelders aanwezig in het appartement ? 

Ja, in elke woning is een rook(brand)melder aanwezig.  

Is het toegestaan om huisdieren te houden? 

Een huisdier is slechts toegestaan als dit op voorhand bij de makelaar is aangegeven en is 
besproken met de verhuurder. Indien je huisdier is toegestaan zal dit worden opgenomen in de 
huurovereenkomst en wordt er in alle gevallen een extra waarborgsom van 1 maand gevraagd.  

Hoe wordt de woning verwarmd?  

TwoTwoFive heeft een eigen WKO installatie, verwarming en koeling vindt plaats door middel 

van bodemenergie. De appartementen zijn voorzien  van vloerverwarming en vloerkoeling. De 

temperatuur kun je in diverse vertrekken apart regelen. In de badkamer is naast 

vloerverwarming ook een elektrische design (handdoeken)radiator aanwezig.   

Hoe worden de appartementen geventileerd? 

 De woningen worden geventileerd via een CO₂-gestuurd ventilatiesysteem.  

Hoe hoog zijn de plafonds in 225? 

De appartementen op de verdiepingen hebben een plafondhoogte van 2.65 m. Op de begane 
grond is de plafondhoogte 2.85m. 

Hebben alle appartementen een balkon? 

Op de begane grond hebben de woningen een heerlijke tuin en op de verdiepingen beschikken 
de appartementen over 1 en soms zelfs over 2 (Franse) balkons. Bekijk goed de individuele 
woningplattegronden en let ook op de zon oriëntatie en aantal (slaap)kamers. 

Is het schilderen van de wanden toegestaan? 

Het schilderen van wanden in de woning is toegestaan. Houd er rekening mee dat wanneer 
besloten wordt om de huur te beëindigen, de wanden in de oorspronkelijke staat moeten worden 
opgeleverd. 

 

Is de raambewassing collectief geregeld ? 

Het schoonmaken van de ramen waar de bewoners zelf niet bij kunnen, wordt collectief 

geregeld. 

 

 



VRAGEN OVER DE INSCHRIJVING 

Wanneer start de inschrijving? 

De inschrijving is reeds gestart en loopt tot 1 februari 2022. In de week na 1 februari zal de 
toewijzing plaatsvinden. Mocht je je na 1 februari 2022 inschrijven dan kom je op de reservelijst 
te staan.  
 

Hoe meld ik mij aan als geïnteresseerde? 
 
Meld je aan via de website, daarna ontvang je een bevestiging van de aanmelding met verdere 
instructies. 

 
Hoe verloopt het verdere proces? 

 
Heb jij je inschrijving volledig afgerond? Dan krijg je hopelijk in de week na 1 februari 2022 
bericht of je bent toegewezen. Ben je niet toegewezen, dan kom je op de reservelijst te staan, 
je maakt dus nog steeds kans op een appartement!  
 

Zijn er inkomens eisen voor de verhuur? 
 
Ja, de algemene huurvoorwaarden zijn separaat te downloaden via de website onder 
‘downloads’. 

Mag ik de woning delen? 

Nee, woningdelen is niet toegestaan. 

Mag ik de woning huren voor mijn kind of garant staan, mag dat? 

Nee, dit is niet toegestaan. Er kan in overleg met de makelaar en verhuurder een uitzondering 
gemaakt worden, maar alleen als de garantstellers woonachtig en een toonbaar inkomen 
hebben in Nederland. Informeer de makelaar met jouw situatie en er zal worden overlegd met 
de verhuurder.  

Hoe gaat 225 om met mijn gegevens in het kader van de privacy? 

Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk om met de geüploade documenten en jouw gegevens. 
Na afwijzing worden alle documenten verwijderd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


