Wat een fijne plek, deze op een hoek gelegen woning. De zonnige achtertuin op
het westen biedt veel privacy én beschikt over een eigen achterom. Nieuwsgierig?
Lees snel verder!

Leeuwarden
Van der Kooijstraat 34

Janina

Annet

SUZ, draai de naam om en je hebt
precies dat te pakken wat ons uniek
maakt. Wij zijn twee geregistreerde
Vastgoedpro makelaarszussen die
van jongs af aan geleerd en gedaan
hebben in alles wat met vastgoed te
maken heeft. Mede door deze
achtergrond hebben we vroeg de
kneepjes van het vak geleerd en
hebben we brede kennis en ervaring
in ons vakgebied.

Omschrijving

Wat een fijne plek, deze op een hoek gelegen woning aan de Van der
Kooijstraat in Leeuwarden. De zonnige achtertuin op het westen biedt veel
privacy én beschikt over een eigen achterom.
De woning is voorzien van drie slaapkamers, een ruime woon- en eetkamer en
grote bijkeuken met openslaande deuren naar de achtertuin. Ook op warme
dagen is het er goed vertoeven door de aanwezige airco’s op zowel de begane
grond als de grootste slaapkamer. De elektrische screens zorgen daarnaast voor
een fijne extra bescherming.
Wat deze woning verder bijzonder maakt? De hoge plafonds en hoge ramen
geven het geheel een ruimtelijk gevoel. De openslaande deuren bieden
toegang tot een heerlijke, bijna idyllisch te noemen, stadstuin.
Isolatie? Grotendeels dakisolatie en vloerisolatie en volledige glasisolatie.
De Van der Kooijstraat ligt op loopafstand van het centrum en is rustig gelegen.
Vanuit hier zijn ook de uitvalswegen makkelijk bereikbaar, net als een bakker,
slager en de supermarkt! Naast de woning zijn parkeerplekken en een
speeltuin gelegen.

KENMERKEN

Woonoppervlakte:
Perceeloppervlakte:
Inhoud:
Aantal kamers:
Bouwjaar:
Ligging tuin:

85 m2
117 m2
323 m3
3 slaapkamers
1906
Westen

VRAAGPRIJS:
€195.000 k.k.

Indeling:

Begane grond:
Entree met hal, vanuit de hal toegang tot de woon- en eetkamer. De woonkamer beschikt
over hoge ramen aan de voorzijde en een airco. De keuken is gelegen aan de achterzijde
van de woning. Vanuit de woon- en eetkamer is er ook toegang tot de badkamer. De
badkamer is voorzien van een douche, wastafel, toilet en een ligbad.
Aan de achterzijde van de woning bevindt zich de ruime bijkeuken, hier is voldoende
ruimte voor de witgoedopstelling of misschien zelfs een eettafel als dat gewenst is. De
bijkeuken beschikt over openslaande deuren richting de tuin.
Eerste verdieping:
De eerste verdieping is middels een wenteltrap vanuit de woonkamer te bereiken. Hier
bevinden zich drie slaapkamers. De grootste slaapkamer bevindt zich aan de voorzijde van
de woning en deze is voorzien van een airco. Aan de achterzijde zijn de tweede en de
derde slaapkamer gelegen. Alle slaapkamers zijn voorzien van elektrische screens. Op de
overloop is een Velux dakraam gerealiseerd voor meer licht.
Tuin:
De tuin is vanuit de bijkeuken en via een achterom bereikbaar. De tuin is gelegen op het
westen en is erg beschut gelegen. Hierdoor is er veel privacy. Daarnaast is er ook een ruim
tuinhuis aanwezig.
Algemeen
• Gebruiksoppervlakte wonen: 85 m2
• Externe bergruimte: 10 m2
• Inhoud: 323 m3
• Aantal slaapkamers: 3
• Isolatie: gehele glasisolatie, gedeeltelijke dakisolatie en gehele vloerisolatie
• Verwarming: C.V. Ketel Remeha Avanta, bouwjaar 2014, huurketel

Plattegrond

Plattegrond eerste verdieping

Plattegrond berging

Meetcertificaat
Zibber B.V. heeft in opdracht van SUZ makelaars dit meetrapport opgesteld conform de NTA
2581:2011 waarin de gebruiksoppervlakten en bruto- inhoud en vloeroppervlak zijn vast gesteld.

Object type
Adres
Postcode/plaats
Meetcertificaat type A

Woning
Van der Kooijstraat 34
8921 BB, Leeuwarden
Op locatie gecontroleerd en gemeten

Certificaatnummer
Status

349868
Definitief

Datum meetopname

24-08-2022

Datum meetrapport

25-08-2022

Gebruiksoppervlakte wonen
Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte
Gebouw gebonden buitenruimte
Externe bergruimte

Totaal
84,50
1,80
0,00
9,70

M2
M2
M2
M2

Bruto vloeroppervlak woning
Bruto inhoud woning

101,80
323,39

M2
M3

De meting en berekeningen zijn op basis van de ”Meetinstructie bepalen gebruiksoppervlakten
woningen” en ”Meetinstructie bepalen bruto inhoud woningen” a.d.h.v. de NEN2580:2007 NL,
‘Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden’, inclusief
het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008. Op dit meetcertificaat zijn de in dit meetrapport
genoemde aannames en voorbehouden van toepassing.
Rapport opgemaakt door T. van den Bergh, naar beste kennis en wetenschap, geheel te goeder
trouw en voldoet aan de eisen van NTA 2581:2011

Eindhoven, 25-08-2022
Thijs van den Bergh
Zibber B.V.

3

Locatie

Voorzieningen

Afstand tot supermarkt: 1 km
Afstand tot bushalte: 210 m
Afstand tot treinstation Leeuwarden: 1,3 km
Afstand tot Leeuwarden centrum: 900 m

Kadastrale gegevens
Adres

Van der Kooijstraat 34

Postcode / Plaats

8921 BB Leeuwarden

Gemeente

Leeuwarden

Sectie / Perceel

G 16885

Kadastrale kaart

Kadastrale kaart

Deze kaart is noordgericht

12345
25

Schaal 1: 500

Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Leeuwarden
G
16885

Bebouwing
Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 26 augustus 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: SUZ_vanderkooij34

Lijst van zaken
Object: Leeuwarden G 16885, Van der Kooijstraat 34, 8921 BB Leeuwarden
Gaat
mee

Blijft Over te
achter nemen

N.v.t.

Tuinaanleg, (sier)bestrating, beplanting
Erfafscheiding, pergola’s, tuinschermen
Tuinhuisje, buitenberging
Plantenkas
Bewateringssysteem
Vlaggenmast
Overig:Vijver
Kast en werkblad in berging/schuur

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

n
n
n
☐
☐
☐
n
n

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
n
n
n
☐
☐

Beschikbare sleutels
Hang en sluitwerk (veiligheids-)sloten/bijzetsloten
Open haard met vuurkorf, aslade, open haardhout
Allesbrander/pelletkachel/gaskachel met toebehoren
Overig:

☐
☐
☐
☐
☐
☐

n
n
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
n
n
n
☐

CV-installatie met toebehoren
Klokthermostaat
Warmwatertoestellen
Mechanische afzuiginstallatie
Airco-installatie
Alle isolatievoorzieningen, voorzetramen
Zonnecellen incl. omvormer en monitor
Zonnecollectoren incl. boiler
Overig:

☐
n
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

n
☐
n
n
n
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
n
n
n
n
☐

Zonwering buiten
Zonwering binnen
(rol)luiken
Gordijnrails
Gordijnen
Vitrages
Rolgordijnen
Raam en deur-horren
Alle overige raamdecoratie
Overig:

☐
☐
☐
n
n
☐
☐
☐
☐
☐
☐

n
n
☐
☐
☐
☐
n
☐
n
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
n
☐
☐
n
☐
n
☐
n
☐

Paraaf verkoper:

Paraaf koper:

(documentversie: 6/11/2017)

Gaat
mee

Blijft Over te
achter nemen

N.v.t

Buitenlamp
Buitenverlichting
Bewegingssensor/schemerschakelaar
Schakelmateriaal
(licht)dimmers
Inbouwverlichting
Veiligheidsschakelaar-wasautomaat
Telefooncentrale
WIFI router
Alarminstallatie
Rookmelders
Overig
Deurbel Eufy

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
n
☐
☐
☐
n

n
n
n
n
n
n
☐
☐
☐
☐
n
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
n
n
☐
n
☐
n
☐

Badkameraccessoires, planchet, spiegels
Douchewand-cabine / badscherm
Wastafels(s) met accessoires
Wastafelverlichting
Toilet met accessoires / toiletbril / toiletrolhouder
Tap- en stopkranen, buitenkraan
Wasmachinekraan (met beluchter)
Thermostaatkranen
Overig

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

n
n
n
☐
n
☐
n
n
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
n
☐
n
☐
☐
n
☐

Keukenblok met onder- en bovenkasten, incl. verlichting
Kookplaat
Afzuigkap
Magnetron
Oven
Combioven-magnetron
Koelkast
Vrieskast
Koel/vries-combinatie
Inbouw koffieapparaat
Cooker
Overig

☐
☐
☐
☐
☐
☐
n
☐
n
☐
☐
☐
☐

n
☐
n
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
n
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
n
☐
n
☐
n
☐
n
☐
n
n
n
☐

Parketvloer
Laminaatvloer
Tegelvloer
Vloerbedekking
Zeil
Overige vloerafwerking als:

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
n
n
☐
☐
n

☐
☐
☐
☐
☐
☐

n
☐
☐
n
n
☐

Paraaf verkoper:

Paraaf koper:

(documentversie: 6/11/2017)

Reserve tegels, laminaat, vloerdelen, Lamellen etc.
Vensterbanken

☐
☐

n
n

☐
☐

☐
☐

Door derden beschikbaar gestelde zaken, behorend bij het object:
Milieubox
Vuilcontainer(s)
Buitenbrievenbus

☐
☐
☐

n
n
☐

☐
☐
☐

☐
☐
n

☐
☐

☐
☐

☐
☐

n
n

Bijzonderheden

Specificatie van de roerende zaken
(stoffering, inventaris, toebehoren) die verder in de koop zijn begrepen:
Begane grond
Hal
Deurmat / droogloopmat blijft achter
Woonkamer
Keuken
keukenapparatuur

Bijkeuken

Werkblad blijft achter

Toilet

1e verdieping
Overloop
Slaapkamers

Kledingkast in slaapkamer (voorzijde woning) blijft achter.

Badkamer

Paraaf verkoper:

Paraaf koper:

(documentversie: 6/11/2017)

2e Verdieping
Overloop
Zolder

Nvt.
Nvt.

Kachels/CV Installatie

Kasten
Inbouwkasten
Vaste kasten

Nvt.
Nvt

Bijgebouwen
Berging

Garage

Nvt.

Exterieur
Zonnewering en horren
Zonwering (screens) blijven achter.
Rond de woning

Paraaf verkoper:

Paraaf koper:

(documentversie: 6/11/2017)

Overig

Geen eigendom van verkoper zijn de zaken die gehuurd, geleased, in huurkoop of in bruikleen zijn

Voor gezien,

Datum :
03-09-2022

Plaats:
LEEUWARDEN

Datum:

Plaats :

verborgen i.v.m. privacy

____________________________
Handtekening verkoper:

Paraaf verkoper:

_______________________________
Handtekening koper:

Paraaf koper:

(documentversie: 6/11/2017)

Bijlage bij de bemiddelingsopdracht verkoop
Inzake het object: Leeuwarden G 16885, Van der Kooijstraat 34, 8921 BB Leeuwarden

Deze bijlage is onderdeel van de bemiddelingsopdracht

Deel 2 (informatie voor kopers)
•

Andere overeenkomsten
Ja

Zijn er nadat u het huis in eigendom hebt gekregen nog andere aanvullende

Nee

X

notariële of onderhandse akten opgesteld van het pand?
Eventuele toelichting:

Ja

Nee

Zijn er, voor zover bij u bekend, mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt
over aangrenzende percelen?

X

(denk hierbij aan regelingen voor het gebruik van een poort, schuur, garage, tuin,
overeenkomsten met meerdere buren, toezeggingen en erfafscheidingen)
Zo ja, welke zijn dat:

•

Erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, overige rechten,
verplichtingen
Ja

Nee

Rusten er voor zover u weet rechten op het perceel, zoals erfpacht, opstalrecht,

X

vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en verplichtingen,
kettingbedingen, voorkeursrechten, optierechten, etc.?
Zo ja, welke:

Indien er sprake is van erfpacht of opstalrecht, hoe hoog is de canon per jaar?

€NVT.

Indexatie:

•

Publiekrechtelijke beperkingen
Ja

Nee

Is de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing, of een voorstel daartoe?

X

Is er sprake van ruilverkaveling?

X

Is er sprake van onteigening?

X

Zijn er bijzonderheden inzake streekplan, bestemmingsplan of bijzondere

X

bestemming?
Zo ja, welke:

•

Kadastrale grenzen
Ja

Nee

Wijken de huidige terreinafscheiding volgens u af van de kadastrale

X

eigendomsgrenzen?
Zo ja, waaruit bestaat die afwijking:

•

Verhuur
Ja

Nee

Is het woonhuis of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of aan anderen

X

in gebruik gegeven?
Zo ja: Is er een huurovereenkomst?

NVT

Welk gedeelte is verhuurd:

Welke delen vallen onder gezamenlijk gebruik:

Welke zaken zijn van de huurder en mag hij verwijderen bij ontruiming (bijv. geiser,
keuken, lampen):

NVT

Heeft de huurder een waarborgsom gestort?
Zo ja, hoeveel:

€

NVT

Hebt u nog andere afspraken met de huurders gemaakt?
Zo ja, welke:

•

Procedures
Ja

Zijn er over het pand procedures gaande bij de rechter, de huurcommissie of een

Nee

X

andere instantie? (bijvoorbeeld onteigening)
Zo ja, welke zijn dat:

•

Monumenten, beschermd stads, - of dorpsgezicht
Ja

Nee

Is u bekend of er een aanvraag loopt voor, of een besluit genomen is tot een aanwijzing van uw pand:
als beschermd monument (Erfgoedwet)

X

tot beschermd stads- of dorpsgezicht (Erfgoedwet)

X

Gemeentelijk monument

X

Beeldbepalend pand

X

•

Onderhoudscontracten
Ja

Zijn u onderhoudscontracten en/of garantiebepalingen bekend van zaken
die mee verkocht worden?

X

Zijn daarvan contracten en/of garantieregelingen overdraagbaar aan de koper
(voorbeelden: Woningborggarantie, SWK garantie, GIW garantie,
onderhoudsabonnement centrale verwarming, garantie
keukenapparatuur, boiler, ventilatiesysteem, zonnepanelen)
Nadere bijzonderheden:

X

Nee

•

Aanschrijvingen
Ja

Nee

Zijn aan u door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen

X

voorgeschreven of aangekondigd die nog niet, of niet naar behoren zijn uitgevoerd?
Zo ja, welke:

Is er een besluit tot het opleggen van verplichtingen ex. Artikel 13 t/m 14 lid 1

X

Woningwet bekend, resp. een vooraanzegging daartoe?

•

Terug te vorderen subsidies
Ja

Nee

Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij de verkoop van het

X

pand voor een deel kunnen worden teruggevorderd? (denk aan subsidies voor
onderhoud, verbouw, isolatie, bij bijv. monumentenpanden)
Eventuele toelichting:

•

Onbewoonbaarverklaring
Ja

Nee

Is het pand onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit onbewoonbaar

X

verklaard geweest?
Eventuele toelichting:

•

Verbouwing/aanbouwen/uitbouwen/bouwwerken
Ja

Hebben er verbouwingen plaatsgevonden en/of zijn er bijgebouwen geplaatst in
en/of om de woning?

X

Nee

Zo ja, welke verbouwingen hebben plaatsgevonden en/of welke bijgebouwen zijn er
geplaatst en door wie of welke aannemer zijn deze uitgevoerd:

Onderstaande uitgevoerd door bouwbedrijf Johan Stoelwinder
* dakraam (daglichtbox) laten plaatsen
* dak compleet geisoleerd en dakleer vervangen
* boeidelen rondom vervangen
* zinken rand boeidelen
* nieuwe goot hemelwaterafvoer
* Voordeur + kozijn nieuw
* achterkant pui vervangen door openslaande deuren
* gasleiding (staal) vervangen door koperen leiding incl. mantelbuis
* voor- en achtertuin laten betegelen
* groepenkast vervangen (3 groepen) naar aardlekschakelaars en automaten (6
groepen)
* kruipruimte geisoleerd met chips
* keuken geplaatst (2020)

In het jaar: 2009/2010

Ja

Nee

Onbekend

Zijn er verbouwingen uitgevoerd, aanbouwen, uitbouwen of andere

X

bouwwerken geplaatst waarvan formeel toestemming nodig was van
de gemeente (bouwvergunning/omgevingsvergunning)?

Ja

Nee

Zo ja, heeft de gemeente toestemming gegeven?

Ja
Zijn er vergunningsvrije bouwwerken geplaatst?

Nee

Onbekend

X

Zo ja, welke:

•

Omzetbelasting
Ja

Nee

Is er bij de verkoop sprake van een omzetbelastingheffing (bijv. omdat het

X

voormalig bedrijfsonroerendgoed is, of een woonhuis met praktijkgedeelte)?

•

Gebruik
Ja

Nee

Hoe gebruikt u het woonhuis nu (Bijv. als woning, praktijk, winkel, etc.):

woning
X

Is dat volgens u en/of de gemeente toegestaan (bestemmingsplan)?

•

Daken
Ja

Nee

Indien er sprake is van platte daken (ook van uitbouwen, garages, bergingen etc.).
Hoe oud is het dak? Bouwjaar: 2010

X

Heeft u last van dak lekkages (gehad)?

Zo ja, waar:

Is dit inmiddels opgelost?

Hoe is dit gebeurd en wanneer:

Heeft u het dak al eens (gedeeltelijk) laten vernieuwen c.q. laten repareren?

Zo ja, welk deel en wanneer:

Zijn de dakgoten in orde?

X

Zo nee, gelieve dit toe te lichten:

•

Isolatievoorzieningen
Ja

Vloerisolatie

X

Nee

Onbeken
d

Gehele vloerisolatie > kruipruimte>Chips (DROWA)
Gedeeltelijke vloerisolatie
Indien gedeeltelijk, welke vloer is geïsoleerd:

Ja

Nee

Onbeken
d

X

Spouwmuurisolatie

Gehele spouwmuurisolatie
Gedeeltelijke spouwmuurisolatie
Indien gedeeltelijk, welke muren is geïsoleerd:
Indien dit na-isolatie betreft, met welk isolatiemateriaal is dit dan uitgevoerd:

X

Dakisolatie

Gehele dakisolatie
Gedeeltelijke dakisolatie woonhuis gedeelte is in 2010 gedaan. bijkeuken niet
Indien gedeeltelijk, welk(e) daken/dak is geïsoleerd:

x

Glasisolatie

Gehele glasisolatie Ja
Gedeeltelijke glasisolatie
Indien gedeeltelijk, welke glazen zijn geïsoleerd:
Is er bij het dubbele glas sprake van condensvorming (lekke ruiten)
tussen het glas?

X

Zo ja, waar:

•

Kozijnen, ramen en deuren
Ja

Wanneer zijn de kozijnen, ramen en deuren voor het laatst geschilderd: 2010
Is dit gedaan door een
erkend schildersbedrijf?

X

Nee

Functioneren alle

X

scharnieren en sloten?

Zo niet, gelieve dit toe te lichten:
Ja
Zijn er slechte (rotte) plekken in kozijnen, ramen, deuren of ander
houtwerk?

Nee

Onbekend

X

Zo ja, waar:
klein stukje schuine boeideel aan de voorzijde. En zijkant dakkapel.

•

Gebreken en bezwaren
Ja

Nee

Zijn er aan uw huis gebreken en/ of bezwaren bekend die van belang
kunnen zijn voor een koper bij het nemen van de koopbeslissing? (denk

X

bijvoorbeeld aan lekkages, verzakkingen, etc.)

Opmerkingen:
Zijn er gebreken en/of bezwaren bekend van de technische installaties?
(bijv. leidingen voor gas, water en elektra, geiser, keukenapparatuur, CV,

X

thermostaat, etc.).
Zijn er gebreken of bezwaren bekend ten aanzien van de constructie en/of
vloeren (bijvoorbeeld betonrot (=chlorideschade))?
(betonrot komt onder andere voor in kruipruimten van woningen gebouwd tussen
1965 en 1981 die voorzien zijn van betonnen vloerelementen van het merk

X

Kwaaitaal of Manta. Ook andere betonelementen zoals bijv. balkons
kunnen worden/zijn aangetast door betonrot.)

Opmerkingen:
Is het pand voor zover u bekend geheel/gedeeltelijk aangetast door houtworm,
boktor, ander ongedierte, zwammen of andere schimmels?

Zo ja, door:

X

Als er in het verleden maatregelen zijn genomen tegen een of meer in deze vraag genoemde gebreken,

s.v.p. aangeven welke maatregelen waartegen zijn genomen (evt. garantiebewijzen e.d. graag bijvoegen).

•

Fundering, kelder, kruipruimte en gevels
Ja

Nee

Is het u bekend dat er problemen zijn met de fundering?

X

Is de fundering in het verleden hersteld?

X

Zo ja, toelichting:

X

Is de kruipruimte toegankelijk?

X

Is de kruipruimte droog?
Is de kruipruimte vrij van puin, restanten e.d.?

X

ISOLATIE CHIPS

Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand?

X

Is ervoor zover bekend sprake van chlorideschade (betonrot)?

X

Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of aanhoudend vochtige plekken op de

X

gevels?
Zo ja, waar:

Zijn hier maatregelen tegen getroffen:

Zijn er (gerepareerde) scheuren / beschadigingen in / aan de gevels aanwezig?

X

Zijn hier maatregelen tegen getroffen:

scheuren in voorgevel. scheuren zijn niet gerepareerd en scheuren niet verder. zijn
sinds bewoning ongewijzigd (zie foto's Google Maps)

Is de gevel ooit gereinigd?
Zo ja, volgens welke methode:

Droog (met grid, zand)
Nat (met chemicaliën)

X

Anders:

Ja

Nee

Onbekend

X

Zijn de gevels ooit geïmpregneerd?
Zo ja, wanneer en welke gevels:

Zijn de gevels ooit opnieuw gevoegd?

X

Zo ja, wanneer en welke gevels:

•

Riolering
Ja

Is uw woonhuis aangesloten op het gemeenteriool?

Nee

X

Zo nee, op welke wijze vindt de afvoer van afvalstoffen plaats?

Is de riolering gemaakt van PVC of gresbuis? PVC

X

Zijn er problemen met de riolering?
Zo ja, welke:

Verstoppingen
Verzakkingen
Aansluiting vervangen
Anders,

X

Zijn er gebreken (geweest) aan de riolering, zoals breuken, stankoverlast,
lekkages, terugkerende verstoppingen, etc.?
Zitten alle aansluitingen op het hoofdriool?

X

Is ervoor zover u bekend een septictank in het perceel aanwezig?

X

Zo ja, is deze septictank nog in gebruik?

X

Zo ja, waar ligt deze septictank:

•

Vloeren

Beschrijf de kwaliteit van de vloeren:

Begane grond vloer: Hout Beton
1e verdiepingsvloer: Hout Beton
2e verdiepingsvloer: Hout Beton NVT
Ja

Nee

X

Is er een vloerluik/kruipluik aanwezig?
Zo ja, waar: VOORDEUR

Ja

Nee

Zijn er (gerepareerde) of (verborgen) scheuren en/of beschadigingen in/aan

X

vloeren, plafonds en/of wanden aanwezig?
Zo ja, waar:
Is er sprake (geweest) van gebreken aan de vloerconstructie, zoals scheve,

X

doorbuigende, krakende, beschadigde en/of aangetaste vloerdelen?
Zo ja, waar: bijna overal. het blijft een oud huis ;)

•

Electrische installatie
Ja

Nee

X

Zijn u gebreken bekend aan de technische installaties?
Zo ja, waar:

Hoeveel groepen zitten er in de meterkast:

6

Hoeveel aardlekschakelaars zitten er in de meterkast: 2

X

Is er krachtstroom aanwezig?

X

Is de elektrische installatie vernieuwd?
Zo ja, wanneer: 2010
Welke onderdelen (bijv. groepenkast, groepen, bekabeling, aardlek, enz.):

GROEPENKAST en bekabeling en stopcontacten/schakelaars
Ja
Is dit door een erkende installateur uitgevoerd:

Nee

Onbekend

X
X

Is er ergens nog oude (stoffen) elektrische bedrading aanwezig?
Zo ja, waar:

Ja
Zijn u gebreken bekend aan keukenapparatuur?

Nee

X

Zo ja, welke:

X

Zijn u gebreken bekend aan zonnescherm of rolluiken?
Zo ja, welke:

•

Cv-installatie
Ja

Nee

Bouwjaar Cv-ketel: 2014
Merk Cv-ketel:Remeha Avanta
Eigendom?

X

Zijn er problemen met de cv-ketel (geweest)?

X

Moet de cv-installatie vaker dan een keer per jaar bijgevuld worden?

X

Zo ja, hoe vaak:
Is het onderhoud elk jaar uitgevoerd?

X

Wanneer is deze voor het laatst onderhouden, datum: 01-04-2021
Zijn er onderdelen vervangen?

X

Zo ja, welke:

Zijn er radiatoren die niet warm worden?

X

Zo ja, welke:

Zijn er radiatoren of (water)leidingen die lekken?

X

Zo ja, waar:

Zijn er vertrekken/radiatoren die niet (goed) warm worden?

X

Zo ja, welke:

Is er sprake van vloerverwarming?

X

Zo ja, waar:

De vloerverwarming is uitgevoerd als: Bijverwarming Hoofdverwarming
In welk jaar zijn voor het laatst de aanwezige schoorsteenkanalen/rookgasafvoeren
geveegd/gereinigd:NVT

•

Grens met de buren
Ja

Is een gedeelte van uw pand, schuur, garage of erfafscheiding gebouwd op grond

Nee

X

van de buren, of andersom?
Opmerkingen:

Van wie is de erfafscheiding: van ons

•

Verontreinigingen
Ja

Is het u bekend dat de bodem verontreinigd is of dat er een reden is om te

Nee

X

vermoeden dat de bodem verontreinigd is?

X

Heeft de Gemeente of de Provincie u een onderzoeks- of saneringsbevel opgelegd
(bijv. art. 55 Wet Bodembescherming)?

X

Is er een (ondergrondse) huisbrandolietank aanwezig of aanwezig geweest?
Zo ja, waar bevindt zich deze olietank:

Ja

Nee

Is deze tank gesaneerd (KIWA gecertificeerd) Conform BOOT besluit?
Ja

Nee

Onbekend

Zijn er voor zover u bekend in het pand en/of in een bijgebouw
(berging, garage etc.) of in de grond eternietplaten,
asbestcementplaten of ander asbesthoudend materiaal aangebracht

X

of aanwezig (Eternietplaten zijn harde platen, ongeveer een halve
centimeter dik, grijskleurig indien ze ongeverfd zijn)?
Opmerkingen:

Asbest golfplaten op dak schuurtje.
Ja
Blijft er in het pand zeil achter, al dan niet vastgelijmd, welke dateert van een
periode van 1960 en 1982?

•

Gemeentelijke, - en andere belastingen

Hoeveel betaalde u in het afgelopen belastingjaar voor de volgende aanslagen:

Nee

X

Onroerende Zaak Belasting OZB:

€

WOZ-waarde:

€

Waardepeildatum:
Waterschapslasten:

€76,32

Hoogheemraadschap:

€

Verontreinigingsheffing/zuiveringsheffing:

€

Rioolheffing:

€

•

Energienota

Welke (voorschot) bedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven?

Totaal voorschot per maand (indien onderdelen niet bekend zijn)

€202

En/of per onderdeel:
Gas:

€

Water:

€16

Electra:

€

Stadverwarming:NVT

€NVT
Ja

Nee

Is er kabelaansluiting?

X

Is er glasvezelaansluiting?

X

•

Lease, huur, huurkoop, bruikleen
Ja

Zijn er leasecontracten, huur, huurkoop of bruikleenafspraken

Nee

X

(bijv. keuken, kozijnen, cv ketel etc.)?
Zo ja, welke:

Hoe lang lopen de contract nog:

•

Achterstallige betalingen
Ja

Nee

X

Hebt u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald?

•

Appartement of lidmaatschapsrecht coöperatieve vereniging
Ja

Nee

N.V.T.

X

Is er een Vereniging van Eigenaars?
Ja
Is er een coöperatieve Vereniging?
Wie is de administrateur van de Vereniging van Eigenaars:

Hoeveel bedraagt de bijdrage aan de Vereniging van Eigenaars:

Is dit bedrag inclusief voorschot gas-water-stookkosten-elektra?
Zo ja, hoeveel bedraagt dit:
Heeft de Vereniging van Eigenaars schulden of zijn er achterstallige betalingen?
Zo ja, toelichting

Zijn er afspraken gemaakt over onderhoud, verbouwingen, of zijn er besluiten
genomen welk van invloed kunnen zijn op de hoogte van de bijdrage aan
de Vereniging van Eigenaars?
Zo ja, toelichting

Wordt er elk jaar een exploitatieoverzicht en een begroting opgesteld?
Is er een opstalverzekering afgesloten voor het gehele gebouw?

•

Nadere mededelingen omtrent zaken die de koper naar uw
mening moet weten:

•

Ondertekening

Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens en vrijwaart de makelaar voor alle
eventuele aanspraken indien mocht blijken dat de gegevens onjuist zijn.
Het object blijft voor risico van opdrachtgever en deze dient het object voldoende verzekerd te houden,
toezicht te houden, en waar nodig voorzorgsmaatregelen te treffen tegen de gevolgen van onheilen van
buitenaf en gebreken van de zaak zelf (voorbeelden: bevriezing, storm, diefstal, kraken e.d.).

Opdrachtgever verklaart bevoegd te zijn tot verkoop en tot eigendomsoverdracht.

Plaats en datum:

LEEUWARDEN__, 28-08-2022_

De opdrachtgever,

Plaats en datum:

________________, __________

Paraaf koper,

Verborgen i.v.m. privacy

___________________

_____________________
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Definitief

Deze woning
heeft energielabel

Isolatie

Installaties

F
Verbetering
aanbevolen?

Hoofdsysteem

1 Gevels

7 Verwarming

HR-107 ketel

2 Gevelpanelen

8 Warm water

Combiketel

3 Daken

9 Zonneboiler

Niet aanwezig

4 Vloeren

10 Ventilatie

Natuurlijke ventilatie via ramen en/of roosters

5 Ramen

11 Koeling

Aanwezig

6 Buitendeuren

12 Zonnepanelen

Niet aanwezig

Deze woning wordt verwarmd via een aardgasaansluiting

Warmtebehoefte
in de wintermaanden

Laag

Gemiddeld

Risico op hoge
binnentemperaturen
in de zomermaanden
Hoog

Laag

Aandeel hernieuwbare
energie

0,0 %

Hoog

Toelichtingen en aanbevelingen vindt u op pagina 2 en verder

Over deze woning
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Examennummer

van der Kooijstraat 34

Maarten den Ouden

48308

8921BB Leeuwarden
Certificaathouder

BAG-ID: 0080010000400124
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Hoekwoning

Bouwjaar

1906
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Compactheid

2,39

SKW.012346

51711400

Vloeroppervlakte

79 m²

Certificerende instelling
SKW Certificatie BV
Soort opname
Basisopname
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Toelichting bij dit energielabel
Voor uw woning is het energielabel bepaald. Dit label geeft aan hoe energiezuinig uw woning is. Hierbij is gekeken naar de isolatie van de
woning en de installaties die nodig zijn voor verwarming, koeling, warm water en ventilatie.
Hoe minder fossiele energie uw woning gebruikt, hoe beter uw energielabel. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste
energielabel. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas. Uw woning gebruikt 347,24 kWh/m² fossiele energie per jaar. Dit komt
overeen met 63,85 kg CO2 /m² per jaar. De hoeveelheid fossiele energie die uw woning gebruikt, hangt af van de isolatie, de aanwezige
installaties en de compactheid van uw woning. Hoe compacter een woning is, des te lager is de waarde voor de compactheid. Een
compacte woning heeft relatief weinig buitenmuren en verliest daardoor minder energie. Het gebruik van hernieuwbare energie – denk aan
zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen – vermindert ook de fossiele energie die u nodig hebt. Isolatie en hernieuwbare energie
zijn nodig voor de transformatie naar een duurzame gebouwde omgeving tot 2050. Heeft u nog een aardgasaansluiting voor verwarming
van uw woning, dan moet u zich voorbereiden op deze overgang. Op dit energielabel vindt u adviezen hoe u dit kunt doen.

347,24 kWh/m² per jaar

G

F

E

380

D

335

C

290

B

250

190

A
160

A

+

105

A

++

75

A

+++

50

A

++++

0

Hoe is het energielabel berekend? Hierbij is uitgegaan van een gemiddeld aantal bewoners, gemiddeld bewonersgedrag en het
gemiddelde Nederlandse klimaat. Het energiegebruik voor huishoudelijke apparatuur – zoals tv, wasmachine en koelkast – telt niet mee.
Dit is omdat het energielabel alleen gaat over hoe energiezuinig de woning zelf is. Het energiegebruik op het energielabel is daarom niet
hetzelfde als het elektriciteitsverbruik op uw energierekening.

Warmtebehoefte

De warmtebehoefte is de hoeveelheid warmte die gemiddeld per jaar nodig is om uw woning voldoende

in de wintermaanden

warm te krijgen. Een woning die goed geïsoleerd en kierdicht is, en een energiezuinig ventilatiesysteem
heeft, heeft een lage warmtebehoefte. De warmtebehoefte van uw woning is 236,96 kWh per vierkante

Voldoet aan de Standaard
voor woningisolatie?
ja

meter vloeroppervlakte. Bij een warmtebehoefte van maximaal 206 kWh per vierkante meter
vloeroppervlakte voldoet de woning aan de Standaard voor woningisolatie. Uw woning is dan in veel
gevallen klaar voor de overstap naar een duurzame warmtevoorziening die warmte levert op ongeveer

nee

70 graden in de woning, zoals sommige warmtenetten.

Risico op hoge

Het risico op hoge binnentemperaturen in uw woning in de zomermaanden is hoog. Maatregelen zoals

binnentemperaturen

buitenzonwering, zonwerende beglazing en dakisolatie beperken het risico op hoge

in de zomermaanden

binnentemperaturen.

Aandeel hernieuwbare

Het aandeel hernieuwbare energie dat u benut voor uw woning, is 0,0%. Hernieuwbare energie is

energie

afkomstig uit zon, biomassa, buitenlucht en bodem. Zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en
biomassaketels vergroten het aandeel hernieuwbare energie.

Indicatie

Onderstaande tabel geeft een indicatie van de energierekening per maand, gebaseerd op vergelijkbare

energierekening

woningen in Nederland. Uw energierekening wordt behalve door de energiezuinigheid van de woning

Prijspeil 2022

ook door uw gedrag beïnvloed. Als u de verwarming veel aan hebt staan, veel warm water gebruikt en
veel elektrische apparatuur in gebruik heeft, dan is uw energierekening hoger. Er is in de tabel daarom
onderscheid gemaakt in laag, gemiddeld en hoog.

G

F

E

D

C

B

A

A+

A++

A+++

A++++

€205

€205

€200

€190

€175

€160

€140

€135

€130

€120

€115

Gemiddeld €280

€280

€270

€255

€230

€215

€195

€185

€175

€165

€160

Hoog

€370

€355

€330

€305

€280

€270

€250

€240

€230

€220

Laag

€370
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Kenmerken en maatregelen
Op de voorkant van dit energielabel staat een samenvatting van de belangrijkste energetische kenmerken van uw woning. Op deze en de
volgende pagina’s vindt u een gedetailleerder overzicht van de isolatie en installaties in uw woning. Ook leest u welke energiebesparende
maatregelen u nog kunt treffen. Bij de toelichting over isolatie, staat telkens een streefwaarde. Deze streefwaarde geeft aan naar welk
isolatieniveau u kunt streven als u wilt gaan isoleren. Als u alle bouwdelen isoleert tot de streefwaarde, dan hoeft u in de toekomst niet nog een
keer te isoleren en wordt de Standaard voor woningisolatie ruimschoots gerealiseerd. Door het voldoen aan de Standaard zorgt u ervoor dat
uw woning op de toekomst is voorbereid.
Op basis van de energetische kenmerken van uw woning is een aantal mogelijke maatregelen bepaald. Hiermee kunt u de energieprestatie
van uw woning verbeteren. Let op: het gaat om mogelijk kosteneffectieve maatregelen. Of deze maatregelen daadwerkelijk verantwoord
toegepast kunnen worden - uit oogpunt van bijvoorbeeld binnenklimaat, comfort, gezondheid, technische haalbaarheid en kosteneffectiviteit
- is afhankelijk van de specifieke eigenschappen van uw woning. Een energiedeskundige kan u hier over adviseren.
Vaak is ook veel energiewinst te halen door het correct inregelen, gebruiken en onderhouden van uw woning en de installaties. Het zorgt,
behalve voor een lager energiegebruik, ook voor een gezonder en comfortabeler binnenklimaat.

Isolatie
1 Gevels

Buitenmuren worden aangeduid als gevels. De isolatiewaarde van gevels wordt uitgedrukt in een
RC-waarde. Hoe hoger de RC-waarde, hoe beter de isolatiewaarde. Een hogere isolatiewaarde houdt de
warmte beter in de woning in de koude maanden. Hoe groter de oppervlakte van een gevel, hoe meer
effect een goede of slechte isolatiewaarde zal hebben op de energetische kwaliteit van uw woning.
Dankzij goede gevelisolatie verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en
vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO2 . Ook zorgt goede gevelisolatie voor een verhoging van
het comfort in de woning. De woning is gelijkmatiger warm doordat de muren minder kou afgeven.
In nieuwere woningen is een goede isolatie standaard aanwezig. Bij oudere woningen is er vaak
sprake van een niet-geïsoleerde spouwmuur. In dat geval is spouwmuurisolatie een, in verhouding,
goedkope manier om de gevel te isoleren. Met het na-isoleren van de spouw wordt een matige
isolatiewaarde gehaald (RC = 1,0 tot 1,7 m²K/W). Er zijn ook andere mogelijkheden. Denk aan isolatie
aan de binnenkant of de buitenkant van de gevel. Deze geven een betere isolatiewaarde, maar zijn ook
duurder.
Hoogstwaarschijnlijk worden gevels maar één keer na-geïsoleerd. Het is dan verstandig om de gevels
direct goed te isoleren. Isoleer daarom meteen richting de streefwaarde (R C 6,0 m²K/W).

Hieronder ziet u de oppervlakken en RC-waarden van de gevels van uw woning. Hoe hoger de RC-waarde, hoe beter de isolatie.
Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.
Noord
Opp.

Oost
0

6

0,6 m²

RC

Opp.

0,35

West
Opp.

12,3 m²

Zuid
0

6

6

6

Opp.

3,8 m²

0,35

36,1 m²

0,35

1,3 m²

0,35

31,9 m²

0,35

0,2 m²

0,35

0,6 m²

0,35

Onbekend
0

0

RC

RC

Opp.

0,35

4,4 m²

0

6

RC

0,35

RC
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Maatregel: gevelisolatie

1 Gevels (vervolg)

In uw woning is (een deel van) de gevel nog niet geïsoleerd. Met gevelisolatie kunt u de energieprestatie
van uw woning verbeteren.

Meer informatie over
energiebesparende
maatregelen vindt u op
www.verbeterjehuis.nl

3 Daken

Daken kunnen bestaan uit horizontale of hellende delen. De bovenkant van een dakkapel wordt ook
beschouwd als een dak. De isolatiewaarde van daken wordt uitgedrukt in een RC-waarde. Hoe hoger de
R C-waarde, hoe beter de isolatiewaarde. Een hogere isolatiewaarde houdt de warmte beter in de woning
in de winter. Met dakisolatie blijft vooral de bovenverdieping ook in de zomer koeler. Hoe groter het dak,
hoe meer effect een goede of slechte isolatiewaarde heeft op de energetische kwaliteit van uw woning.
Dankzij goede dakisolatie verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten
en vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO2 . Afhankelijk van het type dak, schuin dak met
pannen of een plat dak, is isoleren aan de binnenkant of buitenkant mogelijk. Het juiste gebruik
van dampremmende folie is daarbij een middel om vocht en houtrot in het dak te voorkomen. Als uw
dakbedekking aan vernieuwing toe is, neem dan direct de isolatie mee, en isoleer het dak meteen
richting de streefwaarde (RC 8,0 m²K/W).

Hieronder ziet u de oppervlakken en RC-waarden van de daken van uw woning. Hoe hoger de RC-waarde, hoe beter de isolatie.
Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.
Oost
Opp.

Onbekend
0

4,3 m²

8

0

8

RC

Opp.

RC

0,35

18,0 m²

1,76

13,6 m²

0,35

8,4 m²

1,76

Meer informatie over

Maatregel: dakisolatie

energiebesparende

In uw woning is (een deel van) het dak nog niet geïsoleerd. Door toepassing van dakisolatie, kunt u de

maatregelen vindt u op

energieprestatie van uw woning verbeteren.

www.verbeterjehuis.nl
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4 Vloeren

Hiermee worden vloeren bedoeld die grenzen aan de grond of buitenlucht. Dit zijn begane grondvloeren
met of zonder kruipruimte eronder, maar ook vloeren boven een onderdoorgang. De isolatiewaarde van
vloeren wordt uitgedrukt in een RC-waarde. Hoe hoger de RC-waarde, hoe beter de isolatiewaarde.
Een hogere isolatiewaarde houdt de warmte beter in de woning in de koude maanden. Hoe groter de
oppervlakte van een vloer, hoe meer effect een goede of slechte isolatiewaarde zal hebben op de
energetische kwaliteit van uw woning.
Door goede vloerisolatie verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en
vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO2 . Goede vloerisolatie verhoogt het comfort in de woning.
De woning houdt de warmte beter vast en de vloer voelt minder koud aan. Het gaat hierbij niet alleen
om begane grondvloeren, maar ook om vloeren boven een onderdoorgang.
Hebt u een vloer boven een kelder, een kruipruimte met een vrije ruimte onder de balken van minimaal
35 cm, of een vloer boven een onderdoorgang, dan kan de onderzijde van de vloer geïsoleerd worden.
Bij de kruipruimte is het dan belangrijk om de bodem af te dekken met een kunststoffolie om te
voorkomen dat isolatiemateriaal vochtig wordt. Hebt u vloeren op de volle grond of boven een lage
kruipruimte, dan kan de bodem of de bovenzijde van de begane grondvloer geïsoleerd worden.
Als u uw vloer gaat isoleren, is het verstandig om meteen goed te isoleren. Isoleer daarom meteen
richting de streefwaarde (RC 3,5 m²K/W).

Hieronder ziet u de oppervlakken en RC-waarden van de vloeren van uw woning. Hoe hoger de RC-waarde, hoe beter de isolatie.
Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.
Vloeren
Opp.

0

3,5

RC

34,1 m²

0,5

16,8 m²

0,5

Meer informatie over

Maatregel: vloerisolatie

energiebesparende

In uw woning is (een deel van) de vloer nog niet geïsoleerd. Met vloerisolatie kunt u de energieprestatie

maatregelen vindt u op

van uw woning verbeteren.

www.verbeterjehuis.nl
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5 Ramen

Dit betreffen alle ramen aan de buitenzijde van uw woning. Ook een buitendeur met veel glas (denk
aan een balkondeur of keukendeur) telt voor het energielabel als een raam. Bij het bepalen van
de isolatiewaarde van ramen, wordt gekeken naar de combinatie van het glas met het kozijn. De
isolatiewaarde van ramen wordt uitgedrukt in de UW-waarde. Hoe lager de UW-waarde, hoe beter de
isolatie is. HR++-glas en triple-glas hebben een lage UW-waarde en houden de warmte beter in de
woning dan enkel glas en gewoon dubbel glas. Hoe groter de oppervlakte van de ramen in uw woning,
hoe meer effect een goede of slechte isolatiewaarde heeft op de energetische kwaliteit van uw woning.
Door goed isolerend glas, zoals HR++-glas, vacuümglas of triple (3-voudig) glas, verliest uw woning
minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO2 .
Ook verhoogt goed isolerend glas het comfort in de woning. U heeft geen tocht en kou bij de ramen en
geen condens aan de binnenkant van het raam. Door goed isolerend glas hoort u ook minder geluid
van buiten.
Als uw kozijnen aan vervanging toe zijn, is dat het ideale moment om de kozijnen en het glas in één
keer goed te isoleren. Kies dan meteen voor een oplossing die richting de streefwaarde gaat (UW van
1,0 W/m²K).

Hieronder ziet u de oppervlakken en UW-waarden van de ramen van uw woning. Hoe lager de UW-waarde, hoe beter de isolatie.
Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.
Oost
Opp.

West
0

7

Horizontaal
0

7

0

7

UW

Opp.

UW

Opp.

2,6 m²

2,9

2,0 m²

2

1,0 m²

2,9

2,6 m²

2,9

1,2 m²

2,9

0,8 m²

2,9

1,8 m²

2,9

0,6 m²

2,3

0,6 m²

2,3

0,2 m²

5,1

6 Buitendeuren

UW

Een buitendeur met weinig glas (zoals veel voordeuren) telt in het energielabel als een buitendeur.
Deuren met veel glas tellen voor het energielabel als een raam. Bij het bepalen van de isolatiewaarde
van buitendeuren, wordt gekeken naar de combinatie van de deur met het kozijn. De isolatiewaarde
van buitendeuren wordt uitgedrukt in de Ud -waarde. Hoe lager de Ud-waarde, hoe beter de isolatie.
Een geïsoleerde buitendeur houdt de warmte beter in de woning.
Met goed isolerende deuren verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en
vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO2. Ook verhoogt een goed geïsoleerde deur het comfort
in de woning. Belangrijk bij de plaatsing van een deur is dat deze in een geïsoleerd kozijn wordt gezet.
Rondom de deur moet aan vier zijden een goede luchtdichting worden aangebracht.
Als u een buitendeur gaat vervangen, kies dan voor een geïsoleerde buitendeur die richting de
streefwaarde gaat (Ud van 1,4 W/m²K).

Hieronder ziet u de oppervlakken en Ud -waarden van de buitendeuren van uw woning. Hoe lager de Ud -waarde, hoe beter de isolatie.
Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.
Oost
Opp.

1,8 m²

West
0

4

Ud

Opp.

3,4

2,1 m²

0

4

Ud

3,4
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Maatregel: geïsoleerde buitendeur(en)
In uw woning zijn (een deel van) de buitendeuren nog niet geïsoleerd. Met een geïsoleerde buitendeur

Meer informatie over

kunt u de energieprestatie van uw woning verbeteren.

energiebesparende
maatregelen vindt u op
www.verbeterjehuis.nl

LET OP!

Besteed speciale aandacht aan kierdichting en ventilatie bij het isoleren van
een woning
Om de overstap te kunnen maken naar duurzame warmtevoorzieningen, zoals bijvoorbeeld een
warmtepomp, moet uw woning niet alleen goed geïsoleerd zijn, maar moet ook de luchtdichtheid
van de woning in orde zijn. De luchtdichtheid wordt bepaald door kieren en naden waardoor warmte
verloren gaat. Deze kieren en naden kunnen zitten bij de aansluiting van de ramen op de gevel, of bij
de aansluiting van het dak op de gevel. Bij het verbeteren van de isolatie van vloeren, gevels, daken,
ramen, deuren en/of panelen, is het belangrijk dat al deze onderdelen goed luchtdicht op elkaar
aansluiten. Dit voorkomt warmteverlies en onaangename tocht. Door koude tocht zetten mensen de
verwarming hoger en dat kost energie.
Als u kieren en naden dicht, komt er geen lucht van buiten meer de woning in. Dat voorkomt tocht.
Maar de woning moet wel (op een gecontroleerde manier) frisse lucht binnen krijgen. Ventilatie is
belangrijk voor de gezondheid en voorkomt vochtproblemen. Besteed bij de verbetering van de isolatie
van de woning – en met name bij het dichten van naden en kieren – ook aandacht aan voldoende
ventilatie. Laat u hierover informeren door een expert. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van
winddrukgeregelde roosters of een ventilatie-unit met warmteterugwinning.
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Installaties
7 Verwarming

In de meeste woningen is sprake van één verwarmingstoestel. Soms zijn er verschillende toestellen
voor de verwarming van de woning. In de tabel hieronder staat welke toestellen in uw woning aanwezig
zijn en welk gedeelte van de woning door die toestellen verwarmd wordt.
Verwarmingstoestellen

Aangesloten opp.

HR-107 ketel

78,9 m²

Maatregel: energiezuinig verwarmingstoestel voor verwarming en/of warm water
Is uw verwarmingsinstallatie aan vervanging toe? Dan kunt u het beste kiezen voor een energiezuinig
en duurzaam systeem. Hieronder staat een aantal voorbeelden van energiezuinige systemen, ze
variëren in hoe ze gebruik maken van duurzame energiebronnen. Elektriciteit als energiedrager is op
dit moment ten dele duurzaam (een mix van groen en grijs), maar is op termijn duurzamer te maken.
HR107-ketel
Met een zuinige combiketel voor verwarming en warm water, zoals een HR107-combiketel, kan het
gasverbruik flink dalen. Let bij het vervangen van de cv-ketel ook op de thermostaat. Een slimme
thermostaat met bewegingssensor en temperatuurregeling per kamer, helpt om energiezuiniger te
verwarmen. Een nadeel van HR107-ketels is dat deze werken op aardgas. In Nederland willen we
in de toekomst van het gebruik van aardgas af, omdat dit een fossiele brandstof is.
Hybride warmtepomp
Wilt u uw woning verwarmen met minder aardgas, dan kan dat met een hybride warmtepomp.
Deze bestaat uit een combinatie van een (bestaande) cv-ketel op aardgas en een warmtepomp op
elektriciteit. De warmtepomp zorgt het grootste deel van de tijd voor warmte in de woning. De
cv-ketel springt alleen bij als het buiten erg koud is en zorgt voor warm water in de woning. Een
hybride warmtepomp is een prima tussenstap als uw woning goed, maar nog niet zeer goed, is
geïsoleerd. En dus nog niet volledig klaar is voor aardgasvrij wonen.
Warmtepomp
Met een volledig elektrische warmtepomp heeft u geen aardgasaansluiting meer nodig voor
verwarming van uw woning. Warmtepompen halen met een warmtewisselaar warmte uit de
onuitputtelijke bronnen zoals lucht, bodem of grondwater, en hebben in vergelijking met
elektrische kachels een hoog rendement. Een warmtepomp kan de woning verwarmen en warm
water leveren. Doordat de warmtepomp werkt met een lage verwarmingstemperatuur, is deze
alleen geschikt voor zeer goed geïsoleerde woningen. Hij wordt gecombineerd met vloer- of
wandverwarming, convectoren of met radiatoren met voldoende capaciteit voor
verwarmingswater met een lage temperatuur.
Biomassaketel
Ook met een biomassaketel bent u volledig van het aardgas voor verwarming af. In plaats van
aardgas gebruikt u houtpellets om te verwarmen en warm water te maken. Houtpellets zijn geperste
houtkorrels. Ook kunnen in een biomassaketel houtsnippers (chips) of hele houtblokken worden
verbrand. Bij de verbranding ontstaat wel fijnstof. Dit kan overlast in de omgeving veroorzaken.

Energielabel woningen
7 Verwarming (vervolg)

9 van 11
Warmtenet
Nog een alternatief waarbij geen aardgasaansluiting voor verwarming van uw woning nodig is, is
een warmtenet. Dit heet ook wel stadsverwarming. Bij dit systeem wordt er direct warmte geleverd
aan de woning. Door buizen die onder de grond liggen, gaat het warme water naar de woningen,
waar het via een warmtewisselaar gebruikt wordt voor verwarming en warm water. Het afgekoelde
water gaat weer terug naar de verwarmingscentrale die het dan weer opwarmt. Hier wordt warmte
gemaakt van overgebleven warmte van industrieën, afvalverbranding en afvalwater, biomassa,
geothermie of oppervlaktewater. De warmte die aan de woning geleverd wordt kan van een hoge
of een lage temperatuur zijn, dat verschilt per warmtenet. Als het warmtenet warmte van een lage
temperatuur levert, dan is het van belang dat uw woning goed geïsoleerd is, en dat de radiatoren,

Meer informatie over

convectoren en/of vloerverwarming geschikt zijn voor verwarmingswater met een lage temperatuur.

energiebesparende

Liggen er al warmtenetten in uw stad of dorp? Of zijn er plannen om deze in de toekomst aan te

maatregelen vindt u op

leggen? Overweeg dan om op dat net aan te sluiten. In afwachting van de definitieve plannen kunt
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u al wel aan de slag met het verbeteren van de isolatie en het ventilatiesysteem in de woning.

8 Warm water

De meeste woningen hebben één warmwatertoestel. Soms is er sprake van meerdere verschillende
toestellen die zorgen voor het warm water. In de tabel hieronder is weergegeven welke toestellen in uw
woning aanwezig zijn.
Warmwatertoestellen

Douche met warmteterugwinning

Combitoestel

Niet aanwezig

Maatregel: warmteterugwinning uit douchewater
Met een douche-wtw gebruikt u de warmte van wegstromend douchewater om het koude water voor
de douche alvast een beetje op te warmen. Het voorverwarmde water gaat naar de mengkraan van de
douche en/of combitoestel. Hiermee bespaart u energie van uw warmwaterinstallatie. Om de warmte uit
het douchewater terug te kunnen winnen, wordt in de afvoerpijp, douchebak of vloer van de inloopdouche een warmtewisselaar geplaatst.
Maatregel: zonneboiler voor warm water en/of verwarming
Zonnecollectoren zetten de energie van de zon om in warm water. Een zonneboilerinstallatie bestaat
uit verschillende onderdelen: zonnecollectoren op het dak, en een boilervat waarin het door de zon
Meer informatie over
energiebesparende
maatregelen vindt u op
www.verbeterjehuis.nl

10 Ventilatie

verwarmde water wordt opgeslagen. Een zonneboiler kan op jaarbasis gemiddeld de helft van het baden douchewater verwarmen. Een zonneboiler levert in de zomer bijna al het warme water. In de winter
lukt dit niet en zorgt de cv-ketel, biomassaketel of warmtepomp voor warm water. Als de installatie groot
genoeg is, kan het systeem ook worden aangesloten op het verwarmingssysteem. De opgevangen
zonnewarmte kan dan ook worden gebruikt voor het (gedeeltelijk) verwarmen van de woning.

Ventilatie is belangrijk voor frisse lucht in de woning en de gezondheid van bewoners. In het overzicht
hieronder staat wat voor ventilatiesysteem uw woning heeft. In oudere woningen is vaak geen
mechanisch ventilatiesysteem aanwezig: ventileren gebeurt alleen door roosters boven het raam, of
door het openen van (klep)ramen. Bij woningen gebouwd na 1975, zorgt vaak een ventilator voor het
toe- en/of afvoeren van frisse lucht. Deze ventilator kan een energiezuinige gelijkstroomventilator zijn, of
een minder zuinige wisselstroomventilator. In het overzicht ziet u ook of de warmte uit de ventilatielucht
teruggewonnen wordt en wordt hergebruikt in de woning.
Warmte-

Wisselstroom-

Aangesloten

Type ventilatiesysteem

terugwinning

ventilator

oppervlakte

Natuurlijke ventilatie via ramen en/of

Nee

Nee

78,9 m²

roosters
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Maatregel: energie-efficiënt ventilatiesysteem

Ventilatie van de woning is nodig voor een gezond binnenklimaat, maar kost ook energie. Het is daarom
verstandig om te zorgen voor een ventilatiesysteem dat voldoende ventileert én energiezuinig is.
Hieronder vindt u voorbeelden van dergelijke systemen.
Vraag-gestuurde mechanische afzuiging
Bij een vraag-gestuurd mechanisch ventilatiesysteem zuigt een ventilatie-unit lucht af uit de keuken,
badkamer en toilet. CO2-sensoren in de woonkamer en slaapkamers, en een luchtvochtigheidssensor in de badkamer, meten continu de luchtkwaliteit. Ze bepalen op basis daarvan hoeveel lucht
er moet worden afgevoerd. Op deze manier wordt de woning altijd voldoende geventileerd.
Op momenten dat er niemand aanwezig is, schakelt het systeem naar een lagere stand, waardoor
het energiegebruik verlaagd wordt.
Ventilatie met warmteterugwinning
Een andere manier om energiezuiniger te ventileren, is door een ventilatiesysteem met warmteterugwinning toe te passen: per kamer of als systeem voor de hele woning. Zo’n systeem heeft
Meer informatie over

twee ventilatoren. Eén ventilator zorgt dat er schone lucht de woning inkomt, de andere ventilator

energiebesparende

regelt de afvoer van vervuilde lucht naar buiten. Met een warmte-terugwin-unit in het ventilatie-

maatregelen vindt u op

systeem wordt de binnenkomende koude lucht opgewarmd met de warme lucht die naar buiten
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gaat. Dat gebeurt met een warmtewisselaar.

11 Koeling

Heeft uw woning een mechanisch koelsysteem, dan staat dit vermeld in het overzicht hieronder.
Het nadeel van woningen met koelsystemen is dat deze systemen energie gebruiken (en ook een
slechter energielabel hebben dan woningen zonder koelsysteem). In plaats van het aanbrengen van
een koelsysteem, kunt u beter maatregelen treffen om de zomerse zonnewarmte buiten te houden.

Meer informatie over
energiebesparende
maatregelen vindt u op
www.verbeterjehuis.nl

12 Zonnepanelen

Bijvoorbeeld door het aanbrengen van buitenzonwering, overstekken of zonwerende beglazing.
Koeltoestellen

Aangesloten oppervlakte

Compressiekoeling

47,7 m²

In het overzicht hieronder staat de omvang van het zonnepanelensysteem aangegeven (uitgedrukt in de
oppervlakte en het totale wattpiekvermogen). Hoe groter het systeem, des te meer elektriciteit ermee
opgewekt kan worden. Daarbij is de oriëntatie van de panelen van grote invloed: hoe meer direct zonlicht
op de panelen valt, hoe hoger de opbrengst.
Wattpiekvermogen

Oriëntatie

Oppervlakte

geen zonnepanelen

n.v.t.

n.v.t.

Maatregel: zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking
Zonnepanelen -ook wel PV-panelen genoemd- zetten de energie van de zon om in elektriciteit.
Meer informatie over
energiebesparende
maatregelen vindt u op
www.verbeterjehuis.nl

Een PV-systeem bestaat uit panelen die (meestal) op een dak geplaatst worden, en een omvormer
die in de woning staat. De zonnepanelen kunnen zowel op platte als schuine daken worden geplaatst.
Plaats zonnepanelen bij voorkeur op het zuiden zodat ze zoveel mogelijk zonlicht opvangen. Maar ook
met een andere oriëntatie is een goede opbrengst te halen. Voorkom gedeeltelijke beschaduwing van
panelen - anders loopt de opbrengst terug.
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Disclaimer
Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op
www.zoekjeenergielabel.nl, www.ep-online.nl of in MijnOverheid. De genoemde besparingsmogelijkheden zijn maatregelen die op dit
moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn, of dit binnen de geldigheidsduur van het energielabel kunnen worden. Op
www.verbeterjehuis.nl kunt u een indicatie krijgen hoeveel bovenstaande maatregelen kosten en wat zij u opleveren aan energiebesparing.
Of de genoemde maatregelen daadwerkelijk verantwoord toegepast kunnen worden uit oogpunt van bijvoorbeeld comfort, gezondheid,
kosten e.d., is afhankelijk van de huidige specifieke eigenschappen van uw woning. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan
deze informatie. U wordt altijd geadviseerd om hiervoor professioneel advies in te winnen.

VRAAG & ANTWOORD
1. Wanneer ben ik in onderhandeling?
Je bent formeel pas in onderhandeling zodra de verkopende par5j hee7 gereageerd middels een
tegenbod. Heb je een bod uitgebracht en hee7 de makelaar aangegeven het bod te bespreken
met de verkoper, dan is er nog geen sprake van ‘in onderhandeling zijn’.
2. Mogen er nog bezich6gingen plaats vinden 6jdens de onderhandelingen?
Ja dat is toegestaan. Het is namelijk helemaal niet gezegd dat een bod ook daadwerkelijk zal
leiden tot een verkoop. Daarnaast is het mogelijk dat de verkoper graag wil weten of er meer
concrete belangstelling is. Zodra er formeel sprake is van onderhandeling, dan mag de makelaar
niet met andere belangstellenden in onderhandeling treden. De woning staat dan ‘onder bod’
zoals dat heet. Je kunt alsnog wel een bod doen, echter kan er pas over onderhandeld worden
zodra de onderhandelingen tussen de verkoper en de andere biedende par5j beëindigd zijn.
3. Ik bied de vraagprijs. Moet de verkoper dan aan mij verkopen?
Nee, de Hoge Raad hee7 bepaald dat de vraagprijs beschouwd moet worden als een uitnodiging
tot het doen van een bod. Ook wanneer je de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus nog
beslissen of hij de bieding aanvaardt of zijn makelaar alsnog een tegenvoorstel wil laten doen.
4. Mag de verkoper 6jdens de onderhandelingen de vraagprijs nog verhogen?
Ja de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen, ook 5jdens de
onderhandelingen. Tegelijker5jd kan jij als poten5ële koper ook besluiten je bod te verlagen.
Zodra de verkopende par5j een tegenbod doet vervalt namelijk je eerder gedane bod.
5. Mag een makelaar 6jdens onderhandelingen de verkoopstrategie nog wijzigen?
Ook dit is toegestaan. Blijkt dat er zeer veel belangstelling is voor een woning en dat er
meerdere biedingen binnenkomen die allemaal de vraagprijs bieden of benaderen, dan is voor
de verkoper erg las5g te bepalen wie de beste koper is. In dit geval kan de verkoper in overleg
met de makelaar besluiten om de woning bij inschrijving te verkopen. Op deze manier hebben
alle belangstellenden een eerlijke kans om een bod uit te brengen waarbij de woning wordt
toegekend aan de hoogste bieder.
6. Is een verkoper verplicht om eerst te onderhandelen met diegene die het eerst geboden
heeC?
Nee de verkoper bepaalt zelf, in samenspraak met zijn makelaar, welke verkoopprocedure er
gevolgd wordt. Uiteraard dient de makelaar jou hiervan wel goed op de hoogte te brengen.
Vraag bij serieuze belangstelling wat je posi5e is, dit voorkomt vaak een hoop teleurstelling.
7. Waaruit bestaan de kosten koper?
De kosten koper zijn de bijkomende kosten voor de koper van een huis. Zo betaal je 2%
overdrachtsbelas5ng en betaalt de koper de notariskosten voor het opmaken van de
leveringsakte en de kosten voor het inschrijven daarvan in de openbare registers. Naast deze
kosten koper, moet je als koper ook nog rekening houden met kosten voor het afsluiten van een
hypotheek, het laten opmaken van een taxa5erapport en het laten opmaken van de
hypotheekakte door de notaris. Maak je gebruik van de Na5onale Hypotheek Garan5e (NHG)
dan betaal je nog 1% van het hypotheekbedrag aan aanvraagkosten. In ruil daarvoor heb je wel
een aanzienlijk lagere rent.
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