
Huren met een  
woonarrangement
Het Laar verhuurt comfortabele appartementen in combina-
tie met een woonarrangement. Deze combinatie maakt aange-
naam en veilig wonen in Het Laar mogelijk. Zelfstandig, met alle 
privacy, maar ook met de mogelijkheid om gelijkgestemden te 
ontmoeten. Vanaf het moment dat u in Het Laar woont maakt u 
deel uit van een bruisende gemeenschap, met prima voorzien- 
ingen en aantrekkelijke activiteiten. Onze bewoners waarderen deze 
kwaliteiten. Daarom zijn ze ondergebracht in het woonarrangement.



32



32

Het Laar biedt drie typen huurappartementen aan: studio’s, tweekamer- 
en driekamerappartementen. De huurappartementen zijn gelegen op 
de eerste tot en met de dertiende etage van het gebouw Laarzicht. De 
meeste appartementen hebben een eigen balkon met veelal een prachtig 
uitzicht over Tilburg en zijn per lift of inpandige trap bereikbaar. Alle ap-
partementen zijn in 2016/2017 stijlvol gemoderniseerd en met de nieuw-
ste keukenapparatuur, sanitair en hoogste veiligheidseisen uitgevoerd.
 
KENMERKEN STUDIO’S
De studio’s liggen op de dertiende etage en hebben een prachtig uitzicht. 
Iedere studio heeft een verschillende maatvoering en beschikt over een 
volledig uitgeruste keuken, badkamer en een zit/slaapkamer.
 
KENMERKEN TWEEKAMERAPPARTEMENT (71 M2)
De tweekamerappartementen zijn zowel met de lift als met een inpandige 
trap bereikbaar. Eenmaal in het appartement treft u een entree inclusief 
garderobe en een berging. Daarnaast bevat het appartement een moderne 
keuken voorzien van een koelvriescombinatie, oven/magnetroncombina-
tie, inductiekookplaat en een aansluiting voor een vaatwasser. 
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De badkamer is voorzien van een ruime douche, toilet en een wastafel 
met mengkraan. Voorts beschikt het appartement over een tweede toilet, 
een berging met wasmachineaansluiting, ruime woonkamer, slaapkamer 
en een balkon. Tevens is er de mogelijkheid om extra bergingsruimte te 
huren in de kelder van Het Laar.
 
KENMERKEN DRIEKAMERAPPARTEMENT (86 M2)
De driekamerappartementen bevatten ten opzichte van het tweekamerap-
partement een extra slaap- of hobbykamer. Tevens beschikt dit apparte-
ment over een royalere entree en extra bergruimte. 
 
WOONSERVICEKOSTEN
Naast de kale huurprijs voor het appartement betaalt u een voorschot in 
woonservicekosten. Dit voorschot is bedoeld om u een veilige en schone 
woonleefomgeving te bieden. Jaarlijks vindt een verrekening plaats op ba-
sis van de werkelijke kosten. De bijdrage woonservicekosten is bedoeld 
voor:
 
 
• Het gebruik en de schoonmaak van de algemene ruimten, zoals de 

gangen, de liften, de trappenhuizen en het binnenplein
• De meubilering, stoffering en de verlichting, de verwarming en het 

onderhoud van de algemene ruimten
• Het brandalarmerings- en verpleegoproepsysteem en de aanwezigheid 

van brandblusmiddelen en andere benodigdheden
• Het terrein- en tuinonderhoud zoals de parkeerplaatsen, de overdekte 

fietsen- en scootmobielenstalling, de diverse tuinen en terrassen, de 
looppaden, de vijver en de vissteiger

• De services van de huismeester
• De algemene beheer- en administratiekosten

 
 
ELEKTRA, WATER, VERWARMING EN CAI
Naast de kale huurprijs en het voorschot woonservicekosten betaalt u een 
maandelijks voorschot voor elektra, water, verwarming en CAI (Centrale 
Antenne Inrichting). Jaarlijks vindt met de huurder, op basis van het wer-
kelijke verbruik, een eindafrekening plaats.
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Het comfort van het woonarrangement
Het woonarrangement stelt u in staat om aangenaam en van alle gemak-
ken voorzien in Het Laar te wonen. 
 
DIENSTVERLENING
Tot het woonarrangement behoren de diensten van de receptie, zoals de 
ontvangst van uw gasten en het vormen van een aanspreekpunt geduren-
de de dag, ’s avonds en in de weekenden. Maar ook de woon- en zorgbe-
middeling door de medewerkers van het servicebureau. Daarnaast is er 
sprake van vrij parkeren voor u en uw bezoekers op het ruime parkeerter-
rein van Het Laar. 
 
CULTURELE ACTIVITEITEN
Met de afname van het woonarrangement krijgt u de beschikking over 
de Laarpluspas. Met deze pas kunt u onbeperkt deelnemen aan culturele 
activiteiten, clubs en verenigingen, zonder hiervoor aanvullend te beta-
len. Met de Laarpluspas ontvangt u ook korting op consumpties in res-
taurant Chapeau! Voor u zelf maar ook voor uw kinderen en/of bevriende 
relaties. De pas geeft dagelijks recht op vier warme dranken (koffie/thee) 
in Chapeau!
 
GEBRUIK FACILITEITEN
U heeft toegang tot diverse faciliteiten zoals de winkel van Prins Heerlijk, 
de kabelkrant, de kapsalon, de prikdienst, het internetcafé, de leestafel 
met het Brabants Dagblad en de iPad, de bibliotheek, de fitnessruimte, 
de fysiotherapie, de pedicure, de Laarbus, de wasserette, de catering, de 
verkoop van vers fruit en groenten, de biljartruimte, de putting- en jeu de 
boulesbaan en de toegang tot film- en muziekavonden en diverse exposi-
ties.
 
VEILIG WONEN
Diverse maatregelen zijn getroffen om u een veilige woon- en leefomge-
ving te bieden. Zo beschikt het appartement over een alarmeringssysteem 
waarmee u 24 uur per dag 7 dagen in de week in geval van calamiteiten 
professionele zorg kunt inschakelen. Indien nodig kunt u persoonlijke alar-
mering dragen in de vorm van een hals- of polsalarm. Daarnaast zijn er 
altijd goed getrainde bedrijfshulpverleners aanwezig en is er in en rondom 
Het Laar sprake van cameratoezicht. De Laarpluspas biedt de mogelijkheid 
om, zonder contant geld op zak, via de chipknip, te betalen. De pas draagt 
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bij aan uw veiligheid en de veiligheid van onze medewerkers. Contante 
geldstromen in Het Laar worden via de passen tot het minimum beperkt.
 
OVERIGE
Vier keer per jaar ontvangt u het huismagazine ‘De Babbelaar’ met infor-
matie over wonen in Het Laar. Maandelijks krijgt u het activiteitenoverzicht 
in de bus. Tevens worden vanuit het woonarrangement de gemeentelijke 
belastingen betaald zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing, waterschaps-
heffing en zuiveringsheffing. U krijgt hiervoor geen aparte aanslagen meer.
 
ETEN IN CHAPEAU! 
Aanvullend op het woonarrangement kunt u ervoor kiezen dagelijks een 
driegangenmenu, dagvers en volgens de seizoenen bereid door onze koks, 
af te nemen. U kunt ‘s middags en ‘s avonds ‘uit eten’ in Chapeau! of uw 
maaltijd nuttigen in uw eigen appartement. Het maaltijdarrangement 
biedt u dagelijks de keuze uit diverse voor-, hoofd- en nagerechten. Indien 
u uw maaltijd in uw eigen appartement wenst te nuttigen, brengen onze 
medewerkers uw driegangenmenu graag naar uw appartement. U heeft 
hier geen omkijken naar.
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Facultatieve diensten
Op basis van uw persoonlijke voorkeuren kunt u meerdere aanvullende 
diensten afnemen. Deze diensten zijn elk tegen een aanvullende bijdrage 
beschikbaar. Een greep uit de extra services vindt u hieronder. Hebt u an-
dere wensen dan kunt u dit aangeven bij het Servicebureau. Onze mede-
werkers geven u graag meer informatie. 
 
• Schoonmaak van uw appartement door medewerker(s) van Nuevo
• Diverse ontbijt-, lunch- en maaltijdmogelijkheden, zoals dineren in 

Chapeau!
• Bezorgservice van maaltijden aan huis (roomservice)
• Wasservice via onze wasserij CleanLease
• Boodschappenservice van Prins Heerlijk
• Catering van uw verjaardagsfeest of andere gelegenheden
• Begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging (thuiszorg/wijkver-

pleging)

 
WAT BETEKENT HUREN IN HET LAAR MET EEN WOONARRANGEMENT 
VOOR U?
 
• U bepaalt zelf hoe uw leven er uit ziet, wij ondersteunen u als u dat 

wilt
• U woont veilig in een beschutte woonomgeving
• U heeft alle gemak en service bij de hand
• U krijgt uitstekende zorg als u dat wenst 
• U kunt uw vertrouwde woon- en leefstijl in Het Laar voortzetten
• U treft gelijkgestemden, in een sfeer van elkaar kennen en gekend 

worden
• U heeft een vrije keuze in afname van diensten
• Het Laar is stijlvol, bruisend en verzorgd

Mocht u naar aanleiding van deze brochure nog vragen en/of opmerkingen 
hebben, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mede-
werkers van het Servicebureau van Het Laar via 013-4657700. U kunt ook 
tijdens kantooruren bij het Servicebureau binnenlopen. De receptie in Het 
Laar wijst u de weg naar het Servicebureau. Ook kunt u op www.hetlaar.
nl een contactformulier verzenden met uw vraag. Het verzenden van een 
e-mail met uw vraag naar servicebureau@hetlaar.nl is altijd mogelijk.
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