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Molenwiek te Almere  
FAQ/Meest gestelde vragen   

 

https://www.de-alliantie.nl/over-de-

alliantie/projecten/almere/molenwiek/algemeen/ 

 

 
 

Aanpassingen in de woning (ZAV) 

Voor informatie over het ZAV-beleid van de Alliantie verwijzen u naar: www.de-alliantie.nl 

Aanvragen voor zelf aangebrachte voorzieningen dienen schriftelijk te worden aangevraagd bij het 

regiokantoor of via de website www.de-alliantie.nl 

https://www.de-alliantie.nl/faq/woningverbetering-en-aanpassingen-c35042/wat-is-een-zelf-

aangebrachte-voorziening-zav-q255232/ 

 

Afval 

U kunt gebruik maken van de ondergrondse containers voor uw huisafval. Voor informatie over het 

aanbieden van grof vuil (bijvoorbeeld laminaat, verpakkingsmaterialen, restanten verf, etc.) kunt u 

terecht bij de Gemeente Almere: www.almere.nl/wonen/afval/recyclingperrons.  

Het juist aanbieden van afval blijft de verantwoordelijkheid van de bewoner. 

 

Bergingen 

De bergingen bevinden zich op verdieping -1. Elke berging is al voorzien van verlichting (sensor 

gestuurd). Er zijn geen stopcontacten in de bergingen aanwezig. 

Scootmobielplekken zijn tegen betaling beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met de afdeling Wonen van de Alliantie. 

 

Videofoon (indien van toepassing) 

In de woningen bevindt zich een videofoon  t.b.v. de deuropenerinstallatie. Deze videofoon mag u 

niet van de wand afhalen, tijdens het behangen of sauzen,dit zal storingen veroorzaken in het 

gehele intercomsysteem waardoor alle bewoners daar last van hebben.  
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Glasvezel/CAI 

Er is glasvezel tot in de meterkast, u dient zelf een abonnement af te sluiten voor glasvezel. 

Hiervoor kunt u kijken op www.eindelijkglasvezel.nl. Ook komt er een CAI (tv) aansluiting binnen 

in de meterkast. De  CAI-aansluiting bevindt zich in de woonkamer (bedraad). 

 

Keuken 

Wilt u extra kasten bestellen of bijvoorbeeld uw keukenblad verlengen? Dan kunt u dit zelf regelen 

met de leverancier  (Bruynzeel van de keuken) . Wel dient u hiervoor  een ZAV-aanvraag in te dienen 

bij de opzichter van de Alliantie.  U vindt de projectcode van de keuken op een sticker in het 

gootsteenkastje. 

. 

Afzuigkap 

Het plaatsen van een afzuigkap is wel mogelijk, maar een afzuigkap met motor is niet toegestaan. 

Wilt u toch een afzuigkap plaatsen, kiest u dan voor een motor loze afzuigkap of een recirculatiekap. 

 

Is er een aansluiting voor de afwasmachine/vaatwasser? 

Plaatsen van een  vaatwasser  in het keukenkastje is mogelijk. De meeste voorbereidingen zijn 

hiervoor al gedaan. 

U dient zelf een rond gat boort in de romp van de onderkast voor doorvoer van slang te boren. 

U hoeft geen ZAV-aanvraag in te dien hiervoor, maar wel graag even melden bij de opzichter via: 

info@de-alliantie.nl  

 

Elektrisch Koken  

Er is een perilex- aansluiting (2 fase/230 V)  in de woning aanwezig. Er kan maximaal een kookplaat 

van 7300 W (7,3 KW) worden aangesloten. 

 

Mag ik een schotel plaatsen? 

Nee het is niet toegestaan om een schotel te bevestigen of te plaatsen.  

 

Mechanische ventilatie + natuurlijke ventilatieroosters 

Uw woning is voorzien van mechanische ventilatie. 

Daarnaast zitten er roosters in de gevel voor natuurlijke ventilatie. 

 

Meterstanden 

Op het moment van de sleuteloverdracht is er water en elektriciteit en aanwezig in de woning.  

Wij nemen samen met u de meterstanden op. Wij raden aan een foto te maken van de opgenomen  

standen. U dient zich dan binnen 5 dagen aan te melden bij een energieleverancier.  

 

Parkeren 

In dit project zijn geen parkeerplaatsen opgenomen. Wel kunt u een parkeervergunning krijgen via 

de gemeente Almere voor de parkeergarage. 

http://www.eindelijkglasvezel.nl/
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Plinten 

Er zijn geen plinten aangebracht in uw woning. 

 

Verlichting in de woning 

De aannemer heeft alvast wat verlichting (peertjes) opgehangen voor u in de woning, die u mag 

gebruiken zolang ze het doen.  

 

Verwarming 

In uw woning  is centrale (vloer) verwarming  middels een warmtepomp aanwezig.  

De combinatie van een warmtepomp en vloerverwarming houdt ook in dat het langer duurt om de 

woning te verwarmen.  Houdt u hierbij s.v.p. rekening mee. U bedient de warmtepomp middels de 

thermostaat in de woonkamer en slaapkamer. Het is het beste om de installatie op één stand te laten 

staan, dan is de installatie het zuinigst. 

 

Vloer(bekleding) 

Zoals u weet is er vloerverwarming in de woning aanwezig. Houdt u hier s.v.p rekening mee met het 

uitzoeken van de vloerbekleding (deze moet geschikt zijn voor vloerverwarming). Bij harde 

vloerbedekkingen dienen maatregelen genomen te worden om geluidsoverlast te voorkomen. Onder 

de vloerbedekking moet een ondervloer gelegd worden die een geluidsreductie van minimaal 10 dB 

realiseert.  De ondervloer mag overigens niet dikker zijn dan 15 mm. 

 

Zonnepanelen 

Aantallen conform EPC- berekening aangesloten op de Centrale meter van het complex. Dit 

betekent dat de algemene elektra en verlichting in het gebouw vergoed worden door de energie die 

opgewerkt wordt door de zonnepanelen. 

 

Zonwering/screen plaatsen   

Bewoners kunnen een Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV) aanvragen en krijgen dan te horen aan 

welke voorwaarden zij moeten voldoen. Wij verzoeken u deze aanvraag te doen na ontvangst van 

de sleutels. 

 

Toegestaan is een uitvalscherm boven het balkon maar dan wel voorzien van windsensor ( bij wind 

rolt het scherm zich zelf weer in, om te voorkomen dat het door de wind wordt los gerukt). 

Bij de overige ramen is alleen een screen toegestaan.  

- alle doeken in een egale antraciet of grijze kleur (exacte kleurkeuze afhankelijk van fabrikant) 

- alle behuizing en begeleiding in kleur van het bijbehorende kozijn  

- ter plaatse van terrassen uitvalschermen zijn ook uitvalschermen toegestaan (breedte graag 

afstemmen op de kozijnbreedtes. 

 

 


