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Wat is Huurfonds 

Het Huurfonds heeft tot doel het realiseren van nieuwbouw huurwoningen in de 
vrije huursector in de regio’s Zeeland en West-Brabant. Vanuit het Huurfonds 
worden op diverse plaatsen huurwoningen voorbereid. 
 
Dat betekent dat het project Torteltuin 40 t/m 54 samen met andere projecten 
uit de regio deel uitmaakt van één vastgoedfonds en samen verhuurd wordt.
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De voordelen 

De woningen van het Huurfonds worden splinternieuw gebouwd en voldoen 
aan het Bouwbesluit van 2014. Dit houdt o.a. in dat de woningen uitstekend 
zijn geïsoleerd en u derhalve lage energielasten kunt verwachten. 

De woningen worden compleet opgeleverd inclusief keuken met luxe inbouw-
apparatuur, sanitair met o.a. wandclosets en fraai tegelwerk. 
 
De bestrating in voor- en achtertuin wordt aangelegd conform de tekeningen 
en uiteraard is ook voorzien in een buitenberging met vrije achterom. 
 
Wij voorzien daarom veel woonplezier bij de huurders! Bijzonder in dit project 
is daarom dat we de huurders aanbieden om de woning op termijn te kunnen 
kopen. Hiervoor worden vooraf separate afspraken gemaakt.

De woningen

Aan de Torteltuin 40 t/m 54 (even) in 
de Zuidhoek te Kapelle worden deze 
fraai vormgegeven huurwoningen  
gerealiseerd.  
 
Deze woningen zijn gelegen in een 
rustige en kindvriendelijke woonstraat 
in een nieuw ontwikkelde wijk. Vlak 
voor de deur ligt een plein en de 11,5 
meter diepe achtertuinen zijn op het 
Zuiden gelegen. Op en top genieten!  
 
De woning is standaard voorzien van 
3 fraaie slaapkamers en badkamer op 
de 1e verdieping en een vaste trap 
naar de riante 2e verdieping. Bij de 
tussenwoningen is hier reeds een 4e 
slaapkamer gerealiseerd.

De getoonde  
impressie geeft  
een beeld van de 
woningen, maar  
hieraan kunnen 
geen rechten 
worden ontleend.
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KAPELLE 

Wanneer u op zoek bent naar ‘ruimte’ voor u en uw kinderen dan heeft Kapelle 
u veel te bieden: De dorpen Kapelle, Wemeldinge en Biezelinge, die samen  
gemeente Kapelle vormen, liggen ingebed tussen akkers, boomgaarden en  
natuurgebieden zoals de Yerseke Moer en Nationaal Park de Oosterschelde.  
De mensen die hier wonen waarderen de rust, de ruimte, het groen, het water 
en de weidse uitzichten. Lekker buiten wonen én spelen in Kapelle!
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Kapelle

8 huurwoningen in 
Zuidhoek Kapelle

DE WIJK ZUIDHOEK 

Aan de zuidzijde van het dorp Kapelle, ten westen van Biezelinge is de nieuw-
bouwwijk Zuidhoek of ‘Annie MG Schmidtwijk’ aangelegd. In deze wijk zijn alle 
straten vernoemd naar de figuren uit de bekende boeken van de in Kapelle 
geboren schrijfster Annie MG Schmidt. 

In de wijk komen ruim 200 woningen en deze wijk krijgt een dorps karakter. 
Een mix van vrijstaande woningen, rijwoningen en twee-onder-een-kap wordt 
gebouwd aan landelijk aandoende lanen. De wijk is dan ook bedoeld voor  
mensen die de intimiteit en veiligheid van een dorp waarderen en toch dicht 
bij alle voorzieningen willen wonen. Om een deel van de voorzieningen snel te 
bereiken is een fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor aangelegd. Deze 
tunnel is opgesierd met tekeningen uit de boeken van Annie MG Schmidt. 

VOORZIENINGEN 

Naast het goede woonklimaat is de 
gemeente Kapelle ook qua voorzie-
ningen ruim voorzien: een rijk (sport)
verenigingsleven, een eigen zwem-
bad, winkelstraten, diverse super-
markten, een jachthaven, lager en 
middelbaar onderwijs, een openbare 
bibliotheek en een eigen NS-station. 

Eventuele andere voorzieningen vindt 
u in buurgemeente Goes (op slechts 
10 minuten rijden van Kapelle).  

Kapelle ligt centraal en is goed bereik-
baar via de snelweg A58. Zodoende 
bent u in 30 minuten in Antwerpen of 
in 60 minuten in Rotterdam. 

Biezelinge
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De getoonde inrichting van het openbaar gebied is in concept. Hieraan kunnen dan ook 
geen rechten worden ontleend. De exacte invulling zal worden bepaald door de gemeente.
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Torteltuin 54 (getekend) (40 is spiegelbeeld)
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BEGANE GROND 
(schaal 1:50)

1e VERDIEPING 
(schaal 1:50)
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2e VERDIEPING / ZOLDER 
(schaal 1:50)
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Torteltuin 50, 46, 42 (getekend)            (52,48,44 is spiegelbeeld)
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BEGANE GROND 
(schaal 1:50)

1e VERDIEPING 
(schaal 1:50)
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2e VERDIEPING / ZOLDER 
(schaal 1:50)
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Sanitair
Toiletruimte:

Badkamer:

Geberit bedieningsplaat wit. 
I.c.m. Geberit inbouwelement.

Sphinx fontein 360x280 mm, wit. 
Hans Grohe Logis fonteinkraan.

Hans Grohe  
douchethermostaat 
en glijstangset (65 cm).

Sphinx douchebak 
90x90 cm, wit.

Spiegel rond 60 cm.

Hans Grohe  
Logis wastafelkraan.

Sphinx wastafel  
60x48 cm, wit.

In de badkamer  
ook een wandcloset 
overeenkomstig  
de toiletruimte.
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Sphinx wandcloset,
inclusief toiletzitting wit.
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Tegelwerk
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Tegelwerk:

Logus Lof731  
grijs 33x33 cm

Logus AKA70 glans
wit 25x33 cm

wand vloer

Logus heeft voor de Huurfonds projecten 
gekozen voor kwaliteitskeukens van het 
Duitse merk Nobilia.  
 
Nobilia maakt intelligent geconstrueerde 
keukens in een uitstekend design. Voor 
elke smaak. Nobilia keukens beantoorden 
aan het levensgevoel van veel mensen 
en hebben een zeer aantrekkelijke prijs-
kwaliteitverhouding. 

Deze apparatuur zit standaard in de keuken:

Etna Avance gaskookplaat 
Eenhands vonkontsteking, 
bovenbediening, vangschaal,  
2 normale, 1 grote en  
1 sudderbrander, RVS

Etna Combi magnetron  
Inhoud 44 liter,  
5 magnetronstanden, 
13 kookprogramma’s

Etna Trendline schouwkap 
Geschikt voor afvoer naar 
buiten, 1 thermisch beveiligde
motor, 2 uitneembare cas-
settefilters, 3 snelheden

Etna koelkast met vriesvak 
Netto volume koelgedeelte 
133 liter, vriesvak 17 liter,  
energieklasse A+ 

Etna Trendline vaatwasser, 
3 programma’s, bovenkorf 

in hoogte verstelbaar,  
12 couverts, geluid 49 db(a),

energieklasse A+

Keuken:

Eén ding staat bij Nobilia altijd centraal: 
kwaliteit. In de planning, de productie, 
de afwikkeling en de klantenservice.

Kwaliteit betekent ook: Made in Ger-
many. Nobilia produceert uitsluitend in 
haar Duitse vestigingen. 2.700 Keukens 
worden hier elke dag gemaakt en afge-
leverd. Daarbij is elke keuken uniek en 
met de grootste precisie vervaardigt. 

In het toilet komen 
de wandtegels tot 
ca. 1.300 mm hoogte 
en in de badkamer 
tot aan het plafond.
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info@huurfonds.nl  |  www.huurfonds.nl
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Een project van:

Concept, vormgeving en visualisaties: 3D-Home
Fotografie: Beeldbank DNA Zeeland, stockfoto, archief 

Disclaimer: Deze brochure is met grote zorg samengesteld. De teksten, 
tekeningen, foto’s en visualisaties geven een beeld van de huurwoningen. 

De uiteindelijke uitvoering en afwerking kan hiervan verschillen. Er kunnen 
daarom geen rechten aan deze brochure worden ontleend.
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