
 

6-7-2022 

Behoeftepeiling Leendestraat  
Persoonlijke informatie 
 

Algemene gegevens 
Naam    

Adres en postcode  

Woonplaats   

Telefoonnummer  

Mailadres   

Geboortedatum  

 

Gegevens partner  (Indien van toepassing) 

Naam 

Adres en postcode     

Woonplaats 

Telefoonnummer  

Mailadres   

Geboortedatum  

 

Samenstelling van uw huishouden 

☐ Alleenstaand 

☐  (Echt)paar zonder kinderen 

☐  (Echt)paar met kinderen 

☐  Eénoudergezin 

 

Wat is uw huidige woonsituatie? 

☐ Thuiswonend, op zoek naar starterswoning 

☐ Huurder op zoek naar koopwoning 

☐ Eigenaar van woning, op zoek naar iets nieuws 

☐ Eigenaar van woning, op zoek naar een levensloopbestendige koopwoning 

☐ Eigenaar van woning, op zoek naar een levensloopbestendige huurwoning 
 

 



 

 

 

Wat is uw inkomstenbron? 

☐ Salaris uit loondienst  

☐ Salaris uit eigen bedrijf 

☐ Pensioen 

☐ Uitkering 

Wens type woning 
Bent u op zoek naar een koop- of huurwoning? 

☐  Goedkope koop / starterswoning1  

☐  Sociale huur (huurprijs tot € 763,47 per maand) 

☐  Vrije sector huur (huurprijs tussen de € 763,47,- en € 1.200,- per maand ) 

☐  Vrije sector koop  gezinswoning 

☐  Vrije sector koop  levensloopbestendige woning 

☐  Vrije sector koop  bouwkavel 

 

Op welke termijn heeft u behoefte aan een nieuwbouwwoning? 

☐ Binnen nu en 2 jaar 

☐ Tussen de 2 en 4 jaar 

☐ Momenteel in oriëntatiefase  

 

Type woning 
Geef hieronder uw top 5 van woningtypen aan.  
De 25 verschillende woningtypen staan beschreven in bijlage 1.  
 
Top 5: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Gewenste bouwkundige opties 
Wens voor grote bouwkundige opties / afwerkingsniveau: 

☐ Uitbouw 1,2m  

☐   Uitbouw 2,4 m 

☐  Casco pakket 

☐ Basic pakket  

☐  Comfort pakket 

☐  Luxe pakket 

 
1 Deze woningen zijn bedoeld voor starters, eventuele voorwaarden welke gemeente Reusel - de Mierden 
oplegt, voorbehouden. 



 

Voorkeurslocatie plangebied 
Op onderstaande afbeelding zijn 5 deelgebieden aangegeven.  

Ik heb een deelgebied waar ik het liefst woon 

☐  Nee, geen voorkeur 

☐  Ja, deelgebied A. 

☐  Ja, deelgebied B. 

☐  Ja, deelgebied C. 

☐  Ja, deelgebied D. 

☐  Ja, deelgebied E. 

 
 
 
 

 
 

  



 

Eventuele opmerkingen 
Mochten er nog aspecten zijn die u aan ons wil vertellen / vragen betreffende voorkeur type woning, 
specifieke zaken m.b.t. nieuwbouwontwikkeling. Dan kunt u dat hieronder in het tekst vak aangeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene opmerking: 

De genoemde indicatieprijzen in de bijlagen zijn inschattingsprijzen prijspeil juli 2022 van de woning 

op basis van een basis afwerkingsniveau excl. de gemeentelijke legeskosten. Aan deze genoemde 

prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. 
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