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Verkoop bij openbare inschrijving

Dubbele woonboerderij met ligboxenstal, 
wagenberging en diverse schuren 
in eigendom bij het college van diakenen van de 

Protestantse Gemeente te Winterswijk
 

Algemene gegevens

Ligging:  Buitengebied Winterswijk

Adres:  Ratumseweg 26-28, 7106 CH Winterswijk

De kadastrale gegevens: Gemeente Winterswijk, sectie C, nummers 4526 en 5405, 

    groot 1.63.80 ha

Bestemming

Agrarisch, er is een NB-vergunning aanwezig. Indien koper het object particulier wenst te 

bewonen, dient men voor eigen rekening en risico een bestemmingswijziging naar wonen aan 

te vragen.

Ontsluiting/utilitaire voorzieningen

Het object is ontsloten aan de Ratumseweg en is aangesloten op alle nutsvoorzieningen met 

uitzondering van glasvezel.

Bouwaard, constructie

Op staal gefundeerde bakstenen muren voorzien van houten ramen en kozijnen, deels voorzien 

van dubbelglas. Panden zijn voorzien van een houtenkapconstructie, gedekt met pannen.

Indeling en globale vloeroppervlaktes

Woonboerderij

Begane grond

• Entree

• Toilet

• Badkamer

• Keuken

• Woonkamer

• Opkamer

• Slaapkamer

• Bedrijfsruimte

  • Entree

  • Deel

  • Berging

  • Pantry

  • Praktijkruimte

  • Berging

  • Berging
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Eerste verdieping

• Overloop

• Slaapkamer

• Berging

• Slaapkamer

• Slaapkamer

• Badkamer

• Berging

• Bedrijfsruimte

  • Hooizolder

Bedrijfswoning

Begane grond

• Entree

• Keuken

• Woonkamer

• Berging

• Toilet

• Badkamer

• Slaapkamer

• Slaapkamer

Eerste verdieping

• Slaapkamer

• Zolder

• Kast

• Slaapkamer

Gebruiksoppervlakte wonen: 577,10 m2

Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte: 170,90 m2

Gebouwgebonden buitenruimte: 3,60 m2

Bruto vloeroppervlak woning: 960,90 m2

Bruto inhoud woning: 2.774,33 m3

Sanitair/centrale verwarming/isolatie

Sanitair

Het sanitair is deels gedateerd en deels in de loop der jaren vernieuwd.

Centrale verwarming

Beide woningen zijn voorzien van een cv-installatie met een eigen ketel.

Isolatie

De panden zijn beperkt voorzien van isolerende maatregelen.

Energielabel

Beide woonboerderijen hebben energielabel G, zie bijlagen.
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Overige bepalingen

• Houtkachel is niet bij de koop inbegrepen.

• Bij de koop zijn de op het terrein aanwezige zonnepanelen en installatie inbegrepen.

• Het dak van de ligboxenstal alsmede wagenloods is voorzien van asbesthoudende 

 dakbedekking.

• Het dak van de woningen is deels voorzien van asbesthoudend dakbeschot.

• Aankoop van extra grond behoort tot de mogelijkheden.

Datum bezichtiging

• Donderdag 9 maart 2023 tussen 11.00 tot 12.30 uur.

• Dinsdag 21 maart 2023 tussen 14:00 en 15:30 uur.

Datum overdracht

In overleg.

Bieding

De inschrijfformulieren moeten op donderdag 6 april 2023 tussen 14.00 en 14.15 uur 

worden ingeleverd op het Kerkelijk Bureau, Zonnebrink 61 te 7101 NB Winterswijk. 

Opening van de enveloppen vindt aansluitend plaats in voornoemd gebouw. 

Iedere inschrijver kan hierbij aanwezig zijn.

Nadere informatie

Nadere informatie kan worden verkregen bij:

• de heer ing. L. ten Hooven (06 – 51 34 12 00) of bij

• Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG), Postbus 675, 3800 AR Amersfoort 

 op telefoonnummer 033 - 467 10 10 of via e-mailadres r.radstake@kkgkka.nl.

Tevens is deze verkoopbrochure telefonisch aan te vragen via het Kantoor der Kerkelijke 

Goederen (KKG) of of te downloaden via de website silasgroep.nl/vastgoed/winterswijk.
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Bijlagen:

• Fotopresentatie

• Inschrijfformulier 

• Verkoopvoorwaarden en toelichting

• Concept verkoopovereenkomst

• Kadastrale kaart

• Plattegronden

• Bouwtekeningen

• Energielabels

Deze brochure is met uiterste zorg samengesteld. Mochten er desondanks toch onvolkomenheden 

in voorkomen, dan kan de koper daar geen rechten aan ontlenen.
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Aanzicht vanaf de weg

Vooraanzicht woonboerderij
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Aanzicht vanaf oprit

Zijaanzicht
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Voorgevel

Zijaanzicht woonboerderij
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Entree Toilet

Zijaanzicht woonboerderij
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Woonkamer

Vloer entree / rondom houtkachel
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Woonkamer

Woonkamer



Tegelwerk in schouw

12

Keuken

Houtkachel met schouw
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Keuken

Slaapkamer
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Keuken praktijkruimte

Uitzicht slaapkamer
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Praktijkruimte

Badkamer
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Bijkeuken

Deel
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Deel

Overloop met toegang tot slaapkamers
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Slaapkamer

Slaapkamer
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Slaapkamer

Badkamer
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Entree bedrijfswoning

Woonkamer bedrijfswoning
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Woonkamer bedrijfswoning

Woonkamer bedrijfswoning
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Keuken bedrijfswoning

Slaapkamer bedrijfswoning
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Slaapkamer bedrijfswoning

Badkamer bedrijfswoning



24

Aparte douche badkamer bedrijfswoning Toilet bedrijfswoning

Overloop met toegang tot slaapkamers boven bedrijfswoning
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Slaapkamer boven bedrijfswoning

Slaapkamer boven bedrijfswoning
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Ligboxenstal

Ligboxenstal
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Achteraanzicht

Achteraanzicht met zonnepanelen
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Achteraanzicht

Achteraanzicht
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Achteraanzicht

Terras met overkapping bij bedrijfswoning
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Overkapping bij bedrijfswoning

Zijaanzicht bedrijfswoning
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Uitzicht achterzijde 
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Inschrijfformulier 
Behorende bij de verkoop bij openbare inschrijving van een dubbele

 woonboerderij met ligboxenstal, wagenberging en diverse schuren, 

in eigendom bij de diaconie van de Protestantse Gemeente te Winterswijk
 

De ondergetekende:

Naam

Adres

Postcode Woonplaats

Geboortedatum Telefoonnummer

E-mailadres

wenst te kopen een dubbele woonboerderij met ligboxenstal, wagenberging en diverse 

schuren, plaatselijk bekend Ratumseweg 26-28, 7106 CH Winterswijk, kadastraal bekend 

gemeente Winterswijk, sectie C, nummers 4526 en 5405, groot 1.63.80 ha., voor een 

totaalbedrag van:

€  kosten koper

Zegge

Inschrijver verklaart door ondertekening van dit inschrijfformulier kennis te hebben genomen 

van de inschrijfvoorwaarden en zich hieraan te conformeren.

Aldus getekend te

d.d.  2023

Handtekening inschrijver:
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Verkoopvoorwaarden en toelichting

Behorende bij de verkoop bij openbare inschrijving van een dubbele woonboerderij 

met ligboxenstal, wagenberging en diverse schuren, in eigendom bij de diaconie van de 

Protestantse Gemeente te Winterswijk.

a.  De kadastrale gegevens van de dubbele woonboerderij met ligboxenstal, wagenberging 

en diverse schuren: kadastrale gemeente Winterswijk, sectie C, nummers 4526 en 5405, 

groot 1.63.80 ha.

  Het perceel is gelegen aan de Ratumseweg 26-28 te 7106 CH Winterswijk.

Het object is vrij van huur en/of gebruik, hypothecaire inschrijvingen en beslagen te 

aanvaarden na betaling van de koopsom. Alle kosten verbonden aan de overdracht 

komen voor rekening van de koper. 

  Dit object heeft een agrarische bestemming.

b. De inschrijver wordt geacht het object te kennen. De oppervlakte is zo nauwkeurig mogelijk

opgegeven. Over- of ondermaat is geen reden voor verrekening van de koopsom.

Verkoper sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor eventuele verborgen gebreken. 

Inschrijver stemt ermee in dat een en ander nimmer onderwerp zal zijn van enig rechts-

geding.

c.  Bezichtiging van het object is mogelijk op donderdag 9 maart 2023 tussen 11.00 en

  12.30 uur en dinsdag 21 maart 2023 tussen 14:00 en 15:30 uur. 

De inschrijving is slechts geldig indien deze is gedaan op het daarvoor verstrekte inschrijf-

formulier en ingeleverd in een gesloten envelop. De inschrijving moet op donderdag 6 april 

2023 tussen 14.00 en 14.15 uur worden ingeleverd op het Kerkelijk Bureau, Zonnebrink 61, 

7101 NB Winterswijk. Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en correct inleveren 

van zijn bieding.

d. De enveloppen zullen aansluitend worden geopend in voornoemd gebouw en alleen 

  inschrijvers hebben het recht hierbij aanwezig te zijn.

e.  Verkoper behoudt zich het recht van gunning voor. Binnen 10 dagen na openingsdatum 

  van de enveloppen zal worden beslist of aan de hoogste inschrijver wordt gegund.

f.  Verkoop vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring door de kerkenraad en het 

Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken van de Protestantse Kerk voor 

de provincie Gelderland. Indien de benodigde goedkeuring niet wordt verleend, is verkoper 

ontslagen van zijn verplichting tot levering, zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op 

een vergoeding, in welke zin dan ook.
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g. Bij gunning zal de koopsom betaald worden, gelijktijdig met het verlijden van 

de notariële akte. Deze akte zal verleden worden uiterlijk 15 augustus 2023 ten 

overstaan van Hobbelink & Buitink Notarissen, postbus 402, gevestigd te 7100 AJ 

Winterswijk, e-mailadres: n.blankenstein@hobbelinkenbuitink.nl. Het risico is vanaf 

datum transport voor rekening van koper. Koper kan het perceel in gebruik aanvaarden 

per datum transport.

h. Koper doet zijn bod gestand gedurende drie weken en is verplicht zich bij gunning binnen 

deze periode de hem bekende koopovereenkomst te ondertekenen. 

i.  Aan de koper zullen geen veilingkosten, courtage of inschrijfgeld in rekening worden

  gebracht.

j.  Het is toegestaan om onder voorbehoud van financiering te bieden. Dit voorbehoud mag 

  een maximale looptijd hebben van 6 weken te rekenen vanaf datum openen enveloppen.

k.  Indien blijkt dat twee of meer inschrijvers even hoog hebben ingeschreven en hoogste 

inschrijvers zijn, hebben zij het recht terstond met verhoging van hun inschrijfsom opnieuw 

in te schrijven, totdat één hunner de hoogste inschrijver is.

Maakt geen van hen van dit recht gebruik, dan zal verkoper door loting uitmaken wie van 

hen als hoogste inschrijver zal worden beschouwd. 

In alle andere gevallen is verhoging van het bedrag waarvoor is ingeschreven niet 

toegestaan.

l.  De inschrijver aan wie zal worden gegund kan worden gevraagd binnen 48 uur na gunning 

aan te tonen, door middel van een verklaring van een erkende bankinstelling of anderszins, 

dat hij/zij in staat is de geboden koopsom en bijkomende kosten te voldoen.

m. Voor zover hier niet genoemd, gelden de in de koopovereenkomst genoemde voorwaarden 

  en bedingen.

Amersfoort,

Maart 2023
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(03/RR)

Verkoopovereenkomst boerderij

De ondergetekende(n):

A. Verkoper(s):

  het college van diakenen van de Protestantse Gemeente te Winterswijk, 

  ten deze vertegenwoordigd door:

   Voorzitter Secretaris

Naam :            

Voornamen :            

Geboorteplaats :            

Geboortedatum :            

Woonplaats :            

Postcode :            

Straat :            

E-mailadres :            

Telefoon :            

Burgerlijke staat : 

Legitimatie :

 

De onder (A) genoemde perso(o)n(en) hierna (samen) te noemen “verkoper”.

Verkoper verklaart voor zover nodig te handelen met toestemming van zijn echtgeno(o)t(e)/

geregistreerd partner die als bewijs daarvan deze akte medeondertekent.

B. Koper(s):

    Echtgeno(o)t(e) 

Naam :            

Voornamen :            

Geboorteplaats :            

Geboortedatum :            

Woonplaats :            

Postcode :            

Straat :            

E-mailadres :            

Telefoon :            

Burgerlijke staat : 

Legitimatie  :      

De onder (B) genoemde perso(o)n(en) hierna (samen) te noemen “koper”.

Koper verklaart voor zover nodig te handelen met toestemming van zijn echtgeno(o)t(e)/ 

geregistreerd partner, die door medeondertekening van deze koopovereenkomst hierbij aan 

koper toestemming en een onherroepelijke volmacht geeft de onroerende zaak te bezwaren.
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Door medeondertekening verklaart de echtgenoot/geregistreerd partner tevens 

zich te zullen onthouden van activiteiten die koper tegenwerken bij het verkrijgen 

van de benodigde vergunningen en/of financieringen en/of Nationale Hypotheek 

Garantie en/of toezegging(en) en/of andere zaken.

Verkoper en koper worden hierna gezamenlijk ook wel aangeduid als “partijen”.

Verkoper en koper komen overeen:

Artikel 1 Verkoop en koop

Verkoper verkoopt aan koper, die van verkoper koopt de eigendom van het perceel grond met 

dubbele woonboerderij, ligboxenstal, wagenberging en diverse schuren:

• plaatselijk bekend (inclusief postcode): Ratumseweg 26-28, 7106 CH Winterswijk

• kadastraal bekend gemeente Winterswijk, sectie C, nummers 4526 en 5405,

• groot 1.63.80 ha.,

hierna te noemen: “de onroerende zaak”, tegen een koopsom van € , zegge: 

 euro. 

Artikel 2 Kosten/overdrachtsbelasting

2.1. De kosten die op de eigendomsoverdracht betrekking hebben en die de notaris in 

rekening brengt, zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en kadasterkosten, zijn voor 

rekening van koper. 

De kosten die de notaris in rekening brengt in verband met de aflossing van overbrug-

gingsleningen en/of aflossing en doorhaling van hypotheken en/of beslagen die op 

de onroerende zaak rusten, zijn voor rekening van verkoper.

De kosten die de notaris in rekening brengt in verband met het vestigen van een 

hypotheek met betrekking tot de onroerende zaak zijn voor rekening van koper.

Eventuele overige kosten die de notaris in rekening brengt, zoals de kosten van 

een volmacht en de kosten van een tolk, zijn voor rekening van de partij die hiervan 

gebruikmaakt. 

2.2. Indien de overdrachtsbelasting voor rekening van koper komt en de heffingsgrondslag 

wordt verminderd door toepassing van artikel 13 Wet op belastingen van rechtsverkeer, 

zal koper aan verkoper n.v.t. wel/niet uitkeren het verschil tussen enerzijds het bedrag 

dat aan overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn zonder vermindering van de heffings-

grondslag en anderzijds het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag. 

Indien partijen overeenkomen dat het genoemde verschil aan verkoper wordt uitgekeerd 

zal dit via de notaris gelijktijdig met de betaling van de koopsom plaatsvinden.

Artikel 3 Betaling

De betaling van de koopsom, kosten en belastingen vindt plaats via de notaris bij het passeren 

van de akte van levering. Verkoper stemt ermee in dat de notaris de koopsom onder zich

houdt totdat zeker is dat de onroerende zaak geleverd wordt vrij van hypotheken, beslagen 

en inschrijvingen daarvan.
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Artikel 4 Eigendomsoverdracht

4.1. De akte van levering zal gepasseerd worden uiterlijk op 15 augustus 2023 of 

zoveel eerder of later als partijen tezamen nader overeenkomen, ten overstaan van 

Hobbelink & Buitink Notarissen, Postbus 402, gevestigd te 7100 AJ Winterswijk, 

e-mailadres: n.blankenstein@hobbelinkenbuitink.nl, of diens plaatsvervanger, 

hierna verder te noemen notaris.

4.2. Verkoper staat in voor zijn bevoegdheid tot verkoop en tot eigendomsoverdracht ten 

  tijde van het passeren van de akte van levering.

4.3. Indien sprake is van de verkoop van een recht van erfpacht moet in deze koop-

overeenkomst voor ‘eigendomsoverdracht’ gelezen worden ‘de overdracht van het 

recht van erfpacht’.

Artikel 5 Bankgarantie/waarborgsom

5.1. Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van koper zal deze uiterlijk op 

13 april 2023 een schriftelijke door een bankinstelling afgegeven bankgarantie doen 

stellen voor een 10% van de koopsom.

Deze bankgarantie moet (I) onvoorwaardelijk zijn, (II) voortduren tot tenminste één 

maand na de overeengekomen datum van eigendomsoverdracht, en (III) de clausule 

bevatten dat de desbetreffende bankinstelling op eerste verzoek van de notaris het 

bedrag van de garantie aan de notaris zal uitkeren. Indien het bedrag van de garantie aan 

de notaris wordt uitgekeerd, zal deze daarmee handelen als in artikel 11 is bepaald.

Indien zich het gestelde in artikel 11.5 sub d voordoet, dient de bankgarantie te worden 

verlengd bij gebreke waarvan partijen de notaris ingevolge deze koopovereenkomst 

verplichten de bankgarantie te innen. Bij deze wordt de notaris verplicht en voor zover 

nodig onherroepelijk gemachtigd om, zodra koper aan zijn verplichtingen heeft voldaan 

en de juridische levering is voltooid, de bankinstelling te berichten dat de door koper 

gestelde bankgarantie kan vervallen. Onder bankinstelling wordt in dit artikel begrepen 

een bank of verzekeraar in de zin van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht.

5.2. In plaats van deze bankgarantie te stellen kan koper een waarborgsom storten ter hoogte 

van het in artikel 5.1 genoemde bedrag in handen van de notaris via diens derdenrekening. 

De waarborgsom moet uiterlijk op de in artikel 5.1 genoemde dag zijn bijgeschreven op 

genoemde rekening.

Deze waarborgsom zal, behoudens het in artikel 11 bepaalde, met de koopsom worden 

verrekend voor zover de koopsom en het overige door koper verschuldigde niet uit een 

door koper aangegane geldlening worden voldaan. Het gedeelte van de waarborgsom 

dat niet wordt verrekend, wordt aan koper terugbetaald zodra hij aan zijn verplichtingen 

op grond van deze koopovereenkomst heeft voldaan. Over de waarborgsom wordt 

door verkoper geen rente vergoed. Als de notaris over de waarborgsom rente vergoedt, 

komt deze rente aan koper toe.

5.3. Indien koper in staat van faillissement wordt verklaard of is toegelaten tot de schuld-

saneringsregeling natuurlijke personen en de curator of bewindvoerder deze koop-

overeenkomst niet gestand wenst te doen, zal het in artikel 5.1 genoemde bedrag 

respectievelijk de waarborgsom van rechtswege als boete bedoeld in artikel 11.2 aan 

verkoper zijn verbeurd.
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Artikel 6 Staat van de onroerende zaak/gebruik

6.1. De onroerende zaak zal aan koper in eigendom worden overgedragen in de 

staat waarin deze zich bij het tot stand komen van deze koopovereenkomst bevindt 

met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken, 

heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten, en vrij van hypotheken, 

beslagen en inschrijvingen daarvan.

6.2. Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle lijdende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en 

beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve 

verplichtingen, althans uitsluitend voor zover blijkend en/of voortvloeiend uit de

laatste en voorgaande akte(n) van levering en/of van vestiging van het recht van 

erfpacht en/of opstal en/of afzonderlijke akte(n) en/of anderszins uit de inschrijvingen 

in de openbare registers.

Verkoper heeft van al deze akten de letterlijke tekst aan koper ter hand gesteld. Koper 

verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de hiervoor bedoelde akten.

6.3. De onroerende zaak zal bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen bezitten 

die nodig zijn voor een normaal gebruik als: boerderij met aangebouwde bedrijfswoning.

Indien de feitelijke levering eerder plaatsvindt, zal de onroerende zaak op dat moment de 

eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn. 

Verkoper staat niet in voor andere eigenschappen dan die voor een normaal gebruik 

nodig zijn. Verkoper staat ook niet in voor de afwezigheid van gebreken die dat normale 

gebruik belemmeren en die aan koper bekend zijn of kenbaar zijn op het moment van het 

tot stand komen van deze koopovereenkomst.

6.4.1. Aan verkoper is niet bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele

strekt van het in artikel 6.3 omschreven gebruik of die heeft geleid of zou kunnen leiden 

tot een verplichting tot schoning van de onroerende zaak, dan wel het nemen van andere 

maatregelen. Met uitzondering van hetgeen is vermeld in het rapport d.d. 4 december 

2019, projectnummer MT-19370, uitgevoerd door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V., 

Postbus 74, 7140 AB Groenlo, door de heer J. Nijenhuis. Tevens wordt verwezen naar de 

rapporten d.d. 13 juni 2018, projectnummers 2018-031 en 2018-032, opgesteld door 

Greenhouse Advies, Huismanstraat 6, 6851 GT Huissen, certificaatnummer SN123-

561635123. Koper aanvaardt de inhoud en de daarmee verband houdende consequenties. 

6.4.2. Voor zover aan verkoper bekend is in de onroerende zaak wel ondergrondse tank voor 

het opslaan van (vloei)stoffen aanwezig.

Voor zover verkoper bekend is met de aanwezigheid van een ondergrondse tank voor

het opslaan van (vloei)stoffen, verklaart hij met betrekking tot het al dan niet nog in 

gebruik zijn en/of het volgens wettelijke voorschriften onklaar gemaakt zijn, het volgende: 

De mestkelders zijn destijds door de afgaande pachter ‘zuigschoon’ opgeleverd. Dit kan 

betekenen dat er nog een hoeveelheid mest in de kelders is achter gebleven. Inmiddels 

zullen de kelders grotendeels zijn gevuld met regenwater.

6.4.3. Aan koper is bekend dat in de onroerende zaak op diverse plaatsen grote hoeveelheden 

  asbest is verwerkt.
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6.4.4. Aan verkoper is niet bekend dat ten aanzien van de onroerende zaak 

beschikkingen of bevelen in de zin van artikel 55 van de Wet Bodembescherming 

zijn genomen door het bevoegd gezag.

6.5.  Koper heeft het recht om direct voorafgaand aan het passeren van de akte 

  van levering de onroerende zaak van binnen en van buiten te inspecteren.

6.6. Verkoper staat ervoor in dat tot op de dag dat hij deze koopovereenkomst heeft

ondertekend door de overheid of door nutsbedrijven geen verbeteringen of herstellingen 

zijn voorgeschreven of aangekondigd die nog niet, of niet naar behoren zijn uitgevoerd.

Indien op of na de dag van ondertekening en voor het moment van levering een 

verbetering of herstelling door de overheid of nutsbedrijven wordt aangekondigd of 

voorgeschreven, zijn de gevolgen van de aankondiging of aanschrijving voor rekening 

en risico van koper. De aankondiging of aanschrijving komt voor rekening en risico 

van verkoper indien deze verband houdt met het niet-nakomen van uit de wet of deze 

koopovereenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen.

6.7. Verkoper is geen (lopende adviesaanvraag voor) aanwijzing, dan wel aanwijzingsbesluit, 

dan wel registerinschrijving bekend van de onroerende zaak:

a. als beschermd monument in de zin van de Erfgoedwet,

b. tot beschermd stads- of dorpsgezicht of voorstel daartoe als bedoeld in het 

 Overgangsrecht in de Erfgoedwet, en/of

c. tot door de gemeente of de provincie verklaard beschermd monument dan wel 

 beschermd stads- of dorpsgezicht.

6.8. Verkoper verklaart dat ten aanzien van de onroerende zaak geen verplichtingen ten 

opzichte van derden bestaan wegens voorkeursrecht, optierecht, recht van wederinkoop.

6.9.  Voor zover aan verkoper bekend is de onroerende zaak niet opgenomen in een 

  (voorlopige) aanwijzing als bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten.

6.10. In de koop is niet begrepen datgene waarop huurders krachtens hun wettelijke 

  wegneemrecht rechten doen gelden.

6.11. Verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen 

  enig recht.

6.12. Verkoper verklaart dat de lasten over voorgaande jaren, voor zover de aanslagen zijn 

opgelegd en de canons die verschuldigd zijn geworden, zijn voldaan.

Voor zover de genoemde aanslagen en/of canons nog niet zijn voldaan, verklaart 

verkoper deze op eerste verzoek te voldoen.

Artikel 7  Feitelijke levering/overdracht aanspraken

7.1. De feitelijke levering en aanvaarding vindt plaats op het moment van het ondertekenen 

van de akte van levering zoals weergegeven in artikel 4.1, tenzij tussen verkoper en 

koper een ander tijdstip is overeengekomen, vrij van huur-, lease- en/of huurkoop-

overeenkomsten met uitzondering van de volgende overeenkomsten welke door koper 

gestand worden gedaan:

- n.v.t.
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7.2. Voor zover uit het artikel 7.1. niet anders voortvloeit, staat verkoper ervoor in dat de 

onroerende zaak bij de feitelijke levering (I) vrij is van aanspraken tot gebruik (II) 

ongevorderd is, en (III) behoudens de eventueel mee verkochte roerende zaken, 

leeg en ontruimd is.

7.3. Indien koper de onroerende zaak geheel of gedeeltelijk aanvaardt onder 

gestanddoening van lopende huur-, lease- of huurkoopovereenkomsten:

a. staat verkoper ervoor in dat hij ten tijde van de feitelijke levering niet reeds 

betalingen heeft ontvangen voor toekomstige termijnen en dat er tevens geen 

beslag is gelegd op dergelijke termijnen

b. staat verkoper ervoor in dat vanaf het tot stand komen van deze koopovereen-

komst bestaande huur-, lease- en/of huurkoopovereenkomsten niet worden 

gewijzigd, de onroerende zaak niet geheel of gedeeltelijk wordt verhuurd, 

in huurkoop wordt gegeven of op enigerlei andere wijze in gebruik wordt 

afgestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van koper, en

c. verklaart koper bekend te zijn met de inhoud van de over te nemen genoemde 

 huur-, lease- en/of huurkoopovereenkomsten.

7.4. In deze koopovereenkomst is voor zover mogelijk begrepen de overdracht van alle 

aanspraken die verkoper ten aanzien van de onroerende zaak kan of zal kunnen doen 

gelden tegenover derden, waaronder begrepen de bouwer(s), (onder)aannemer(s), 

installateur(s), architect(en) en leverancier(s), zoals wegens verrichte werkzaamheden 

of ter zake van aan de onroerende zaak toegebrachte schade, zonder dat verkoper tot 

vrijwaring verplicht is. Deze overdracht vindt plaats per de datum van de eigendoms-

overdracht. Vindt de feitelijke levering op een eerdere datum plaats dan de ondertekening 

van de akte van levering, dan wordt de overdracht van bovenvermelde aanspraken 

effectief per die eerdere datum.

In dat laatste geval verplicht verkoper zich hierbij de hem bekende gegevens ter 

zake aan koper te verstrekken en machtigt verkoper koper hierbij, voor zover nodig, 

deze overdracht van aanspraken voor rekening van koper te doen mededelen aan de 

desbetreffende derden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 8  Baten, lasten en canons

De baten, lasten, belastingen, heffingen en verschuldigde canons komen voor rekening van 

koper met ingang van datum transport.

De dan lopende baten, lasten, belastingen, heffingen en canons, zullen per die datum tussen 

partijen naar rato van tijd worden verrekend. Deze verrekening vindt gelijktijdig plaats met de 

betaling van de koopsom.

Artikel 9  Hoofdelijkheid

Indien verkoper en/of koper twee of meer (rechts)personen zijn, geldt het volgende:

a.  de (rechts)personen die verkoper, respectievelijk koper zijn, kunnen slechts gezamenlijk 

de voor hen uit deze koopovereenkomst voortvloeiende rechten uitoefenen, respectieve-

lijk de voor hen uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomen 

b. de (rechts)personen die verkoper, respectievelijk koper zijn, verlenen elkaar bij deze 

onherroepelijk volmacht om namens elkaar de uit deze koopovereenkomst voort-

vloeiende rechten uit te oefenen, respectievelijk de voor hen uit deze koopovereenkomst 

voortvloeiende verplichtingen na te komen, en

c.  de kopers zijn hoofdelijk verbonden voor de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende 

  verplichtingen.
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Artikel 10  Risico-overgang/beschadiging door overmacht

10.1. De onroerende zaak is met ingang van het moment van tekenen van de akte van levering 

voor risico van koper, tenzij de feitelijke levering eerder plaats vindt, in welk geval het 

risico per dat moment overgaat op koper.

10.2. Indien de onroerende zaak voor het tijdstip van risico-overgang wordt 

beschadigd dan wel geheel of gedeeltelijk verloren gaat, is verkoper verplicht 

koper hiervan onverwijld in kennis te stellen.

10.3. Indien de onroerende zaak door overmacht voor het tijdstip van risico-overgang wordt 

beschadigd dan wel geheel of gedeeltelijk verloren gaat, is deze koopovereenkomst van 

rechtswege ontbonden, tenzij binnen vier weken na het onheil, maar in ieder geval vóór 

de overeengekomen dag van eigendomsoverdracht:

a. koper uitvoering van deze koopovereenkomst verlangt, in welk geval verkoper 

-zonder enige bijzondere tegenprestatie naast de vastgestelde koopprijs- aan 

koper op de overeengekomen dag van eigendomsoverdracht de onroerende zaak 

aflevert in de staat waarin deze zich dan bevindt, met daarbij alle rechten welke 

verkoper ter zake van het onheil - hetzij uit hoofde van verzekering, hetzij uit 

andere hoofde - jegens derden toekomen. De levering van deze rechten geschiedt 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.4; dan wel

b. verkoper verklaart de schade voor zijn rekening te zullen herstellen vóór de 

overeengekomen dag van eigendomsoverdracht dan wel indien het onheil zich 

voordoet in de vier weken voorafgaande aan de overeengekomen dag van eigen-

domsoverdracht, binnen vier weken na het onheil. In het laatste geval verschuift 

een eerder overeengekomen datum van eigendomsoverdracht naar de dag volgend 

op die waarop die vier weken na het onheil zijn verstreken. Vindt herstel niet ten 

genoegen van koper plaats, dan is deze koopovereenkomst alsnog ontbonden, 

tenzij koper binnen veertien dagen nadat op basis van dit artikel herstel plaats-

gevonden behoort te hebben, verklaart alsnog gebruik te willen maken van 

het hem onder sub a. van dit artikel 10.3. toegekende recht, in welk geval de 

eigendomsoverdracht plaatsvindt op de overeengekomen datum dan wel, 

indien het onheil zich voordoet binnen vier weken voorafgaande aan de overeen-

gekomen dag van eigendomsoverdracht, uiterlijk zes weken na het onheil.

Ingeval zowel koper als verkoper verklaren gebruik te willen maken van de in artikel 

10.3. toegekende rechten, prevaleert de keuze van koper.

10.4. Indien koper na de overdracht de koop op goede gronden heeft ontbonden als bedoeld 

in artikel 7:10 lid 3 BW, blijft het risico in afwijking van die bepaling voor koper tot aan het 

moment van de terug overdracht aan verkoper, indien en voor zover dat risico door hem 

is verzekerd of - bij gebreke daarvan - indien en voor zover dat risico bij een object als 

het verkochte door een gebruikelijke opstalverzekering pleegt te worden gedekt. Voor de 

overige risico’s waartegen koper niet is verzekerd en die bij een object als het verkochte 

ook niet plegen te worden verzekerd, blijft het bepaalde in artikel 7:10 leden 3 en 4 BW 

van kracht.

Artikel 11 Ingebrekestelling/ontbinding

11.1. Indien één van de partijen, na in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht dagen nalatig is 

of blijft in de nakoming van één of meer van haar uit deze koopovereenkomst voort-

vloeiende verplichtingen, kan de wederpartij van de nalatige partij deze koopovereenkomst 

zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring 

aan de nalatige partij.
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11.2. Ontbinding op grond van tekortkoming is slechts mogelijk na voorafgaande 

ingebrekestelling. Bij ontbinding van de koopovereenkomst op grond van 

toerekenbare tekortkoming zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij 

een zonder rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van tien procent 

(10%) van de koopsom verbeuren, onverminderd het recht op aanvullende 

schadevergoeding, indien de daadwerkelijke schade hoger is dan de onmiddellijk 

opeisbare boete, en onverminderd vergoeding van kosten van verhaal.

11.3. Indien de wederpartij geen gebruikmaakt van zijn recht de koopovereenkomst te 

ontbinden en nakoming verlangt, zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij 

na afloop van de in artikel 11.1. vermelde termijn van acht dagen voor elke sedertdien 

verstreken dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete 

verschuldigd zijn van drie pro mille (3‰) van de koopsom met een maximum van

tien procent (10%) van de koopsom, onverminderd het recht op aanvullende schade-

vergoeding, indien de daadwerkelijke schade hoger is dan de onmiddellijk opeisbare 

boete, en onverminderd vergoeding van kosten van verhaal.

Indien de wederpartij na verloop van tijd de koopovereenkomst alsnog ontbindt dan zal 

de nalatige partij een boete verschuldigd zijn van tien procent (10%) van de koopsom 

verminderd met het reeds in de vorm van een dag-boete betaalde bedrag, onverminderd 

het recht op aanvullende schadevergoeding, indien de daadwerkelijke schade hoger is 

dan de onmiddellijk opeisbare boete, en onverminderd vergoeding van kosten van 

verhaal.

11.4. Indien de nalatige partij na in gebreke te zijn gesteld binnen de voormelde termijn van 

acht dagen alsnog zijn verplichtingen nakomt, is de nalatige partij desalniettemin 

gehouden aan de wederpartij diens schade als gevolg van de niet-tijdige nakoming te 

vergoeden.

11.5. De notaris wordt bij deze verplicht, en voor zover nodig door partijen onherroepelijk 

  gemachtigd, om:

a. indien koper een boete is verschuldigd, het bedrag van deze boete uit het aan 

de notaris uitgekeerde bedrag van de bankgarantie dan wel uit de bij de notaris 

gestorte waarborgsom, aan verkoper te betalen

b. indien verkoper een boete is verschuldigd, de aan de notaris ter hand gestelde 

bankgarantie aan de bankinstelling terug te zenden dan wel de door koper bij de 

notaris gestorte waarborgsom aan koper terug te betalen

c. indien het geval van artikel 5.3. zich voordoet het bedrag van de bankgarantie 

 respectievelijk de waarborgsom als boete aan verkoper te betalen

d. indien beide partijen tekortschieten of de notaris onvoldoende kan beoordelen 

wie van beide partijen tekortschiet dan wel of er sprake is van tekortschieten, 

- behoudens eensluidende betalingsopdracht van partijen - de bankgarantie of 

waarborgsom onder zich te houden totdat bij in kracht van gewijsde gegane 

uitspraak of uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis is beslist aan wie hij het 

bedrag moet afdragen.

Artikel 12 Energielabel

Aan deze koopovereenkomst is een kopie van een energielabel gehecht. Indien het origineel 

aanwezig is wordt dit bij de eigendomsoverdracht overhandigd door verkoper aan koper.
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Artikel 13 Domicilie

Deze koopovereenkomst zal berusten, en partijen kiezen ter zake van deze 

koopovereenkomst domicilie, ten kantore van de notaris.

Artikel 14 Registratie koopovereenkomst

Partijen geven de notaris hiermee geen opdracht deze koopovereenkomst zo spoedig mogelijk 

in de openbare registers in te laten schrijven, doch niet eerder dan n.v.t.

De aan deze inschrijving verbonden kosten komen voor rekening van n.v.t. koper/verkoper.

Artikel 15 Identiteit partijen

Koper en verkoper stemmen ermee in, dat indien één van partijen daarom verzoekt, 

de wederpartij zich jegens de verzoekende partij zal identificeren door het tonen van een 

geldig identiteitsbewijs.

Artikel 16 Ontbindende voorwaarden

16.1. Goedkeuringen

De verkoop vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van de kerkenraad. 

Het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken van de Protestantse Kerk 

voor de provincie Gelderland zal eveneens zijn goedkeuring op deze verkoop dienen te 

verlenen. Als deze goedkeuring niet wordt verleend, dan is verkoper ontslagen van de 

verplichtingen aan de wederpartij de in artikel 11 van deze overeenkomst genoemde 

boete te voldoen en het bij deze akte verkochte te leveren.

16.2. Deze koopovereenkomst kan door ieder van de partijen worden ontbonden indien 

verkoper ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten niet in staat is om de eigendom 

van de onroerende zaak op de overeengekomen dag over te dragen. Verkoper is 

verplicht om zodra duidelijk is dat hij ingevolge genoemde wet niet of niet tijdig aan 

zijn verplichting tot levering kan voldoen, koper daarvan schriftelijk op de hoogte te 

stellen.

16.3. Deze overeenkomst kan door de koper worden ontbonden indien uiterlijk: 

• Binnen 6 weken na datum gunning koper voor de financiering van het object tot

een bedrag van de koopsom en bijkomende kosten geen hypothecaire geldlening 

of het aanbod daartoe van een erkende geldverstrekkende instelling heeft verkregen, 

op algemeen gangbare voorwaarden en condities

• Koper verplicht zich al het redelijk mogelijke te doen om de hierboven bedoelde 

vergunning en/of financiering en/of garantie en/of toezegging(en) en/of andere 

rechten te verkrijgen. Verkoper verplicht zich koper alle noodzakelijke medewerking 

te verlenen teneinde de genoemde zaken te verkrijgen.

• De koper dient de verkoper en diens rentmeester uiterlijk op de in alinea 1 genoemde 

datum schriftelijk in kennis te stellen van de ontbinding. Bij gebreke daarvan kan 

deze overeenkomst niet meer op grond van een van de hiervoor gemelde redenen 

worden ontbonden. Deze mededeling dient met bewijsstukken te geschieden per 

aangetekende brief met bericht van ontvangst of per deurwaardersexploot. Alsdan 

zijn partijen van de overeenkomst bevrijd zonder dat er kosten en/of boeten door 

partijen in rekening kunnen worden gebracht. De door partijen reeds gedane 

stortingen worden vervolgens gerestitueerd. 

• Degenen die deze stortingen onder zich hebben worden daartoe bij dezen verplicht,

en voor zover nodig onherroepelijk gemachtigd.
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Artikel 17 Nederlands recht

Op deze koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 Ouderdomsclausule

Het oudste deel van de bij deze verkochte onroerende zaak is (naar schatting) meer dan 

100 jaar oud. Koper erkent uitdrukkelijk dat dit consequenties heeft voor hetgeen van deze 

onroerende zaak redelijkerwijze verwacht mag worden. Met name zijn de eisen die aan 

de (bouw-) kwaliteit gesteld mogen worden niet los te zien van de ouderdom van deze 

onroerende zaak en de tijd waarin deze werd gebouwd. Die eisen zijn aanmerkelijk lager 

dan de eisen die aan recentere woningen worden gesteld.

Verkoper staat in het licht van het voorgaande niet in voor fundering, balkenlagen, leidingen, 

riolering, dak, kozijnen, en de aanwezigheid van asbest.

Koper verklaart onder verwijzing naar bovenstaande bovendien uitdrukkelijk te aanvaarden dat 

bouwkundige gebreken waarvoor door verkoper niet wordt ingestaan, in het licht van de aard 

en de ouderdom van de zaak en de mededelingen van de verkoper daarover het normale 

gebruik niet belemmeren. 

De verkoper staat niet in voor bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken. 

Daarbij wordt uitdrukkelijk meegedeeld dat het bestuur van verkoper bestaat uit vrijwilligers

die derhalve niet beroepshalve hun bestuurstaak uitoefenen.

Bovendien is krachtens de geldende regelingen de praktijk dat de bestuursleden slechts voor 

beperkte duur zitting hebben waardoor de huidige bestuursleden van de verkoper niet op de 

hoogte zijn en kunnen zijn van alles wat in het verleden met betrekking tot de onroerende zaak 

is voorgevallen.

Koper erkent dat dit tot gevolg heeft dat de verkoper niet alle inlichtingen kan verstrekken die 

normaal gesproken door een verkoper verschaft kunnen en moeten worden. In verband daar-

mede heeft de verkoper aan koper uitdrukkelijk meegedeeld dat koper alle gelegenheid krijgt 

tot onderzoek van de onroerende zaak alvorens tot ondertekening van deze akte over te gaan.

Verkoper en koper verklaren derhalve dat in de omstandigheden van dit geval de onderzoeks- 

plicht van de koper prevaleert boven de informatieplicht van de verkoper en dat speciaal ten 

aanzien van inlichtingen omtrent feiten of gebeurtenissen uit het verleden die zich hebben 

voorgedaan in een periode dat het bestuur van verkoper niet gevormd werd door de huidige 

bestuursleden.

Artikel 19 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Alle persoonsgegevens uit deze overeenkomst leggen wij digitaal vast. Hierbij volgen wij de 

richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens in het kader van de AVG. Tevens is het privacy 

statement van KKG van toepassing. Door ondertekening van deze overeenkomst stemt u in met 

het digitaal vastleggen van uw persoonsgegevens.

Verkoper en koper verklaren dat zij, voordat zij deze koopovereenkomst ondertekend hebben, 

kennis hebben genomen van de bepalingen, zoals nader uitgelegd in de bij deze koopovereen-

komst behorende toelichting en dat zij zodanige informatie hebben ontvangen, dat de inhoud 

en de gevolgen van deze koopovereenkomst hun voldoende voor ogen staan.
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De verkoper(s):  De koper(s):

Het college van diakenen van de     

Protestantse Gemeente te Winterswijk

Voorzitter  Secretaris

Naam :       Naam : Naam :      

Plaats :       Plaats : Plaats :      

Datum :       Datum : Datum :      

Voor akkoord

Echtgeno(o)t(e)/ Geregistreerd partner Echtgeno(o)t(e)/Geregistreerd partner 

Verkoper   Koper

N.v.t.   

          

Naam : n.v.t.  Naam : 

Plaats : n.v.t.  Plaats : 

Datum : n.v.t.  Datum : 
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Eerste verdieping
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Energielabel woningen
Registratienummer
498588294

Datum registratie
03-02-2023

Geldig tot
31-01-2033

Status
Definitief

Deze woning
heeft energielabel G

Isolatie

1

2

3

4

5

6

Gevels

Gevelpanelen

Daken

Vloeren

Ramen

Buitendeuren

Installaties Hoofdsysteem
Verbetering
aanbevolen?

7

8

9

10

11

12

Verwarming

Warm water

Zonneboiler

Ventilatie

Koeling

Zonnepanelen

HR-107 ketel

Combiketel

Niet aanwezig

Natuurlijke ventilatie via ramen en/of roosters

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Deze woning wordt verwarmd via een aardgasaansluiting

Warmtebehoefte
in de wintermaanden

Laag Gemiddeld Hoog

Risico op hoge
binnentemperaturen
in de zomermaanden

Laag Hoog

Aandeel hernieuwbare
energie

0,0 %

Toelichtingen en aanbevelingen vindt u op pagina 2 en verder

Over deze woning

Adres

Ratumseweg 26 

7106CH Winterswijk Ratum

BAG-ID: 0294010000418097

Detailaanduiding Bouwjaar 1904

Compactheid 2,23

Vloeroppervlakte 262 m²

Woningtype

Hoekwoning

Opnamedetails

Naam

E-label Nederland

Examennummer

60946

Certificaathouder

E-Label Nederland B.V.

Inschrijfnummer

SKGIKOB.012197

KvK-nummer

65361040

Certificerende instelling

SKGIKOB

Soort opname

Basisopname

Ratumseweg

26
Winterswijk



Energielabel woningen

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 459,35 kWh/m² fossiele energie per jaar. Dit komt

overeen met 84,80 kg CO /m²2 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.

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.

459,35 kWh/m² per jaar

G F

380

E

335

D

290

C

250

B

190

A

160

A+

105

A++

75

A+++

50

A++++

0

Warmtebehoefte

in de wintermaanden

Voldoet aan de Standaard

voor woningisolatie?

ja nee

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

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 350,52 kWh per vierkante

meter vloeroppervlakte. Bij een warmtebehoefte van maximaal 190 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

70 graden in de woning, zoals sommige warmtenetten.

Risico op hoge

binnentemperaturen

in de zomermaanden

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

buitenzonwering, zonwerende beglazing en dakisolatie beperken het risico op hoge

binnentemperaturen.

Aandeel hernieuwbare

energie

Het aandeel hernieuwbare energie dat u benut voor uw woning, is 0.0%. Hernieuwbare energie is

afkomstig uit zon, biomassa, buitenlucht en bodem. Zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en

biomassaketels vergroten het aandeel hernieuwbare energie.

Indicatie

energierekening

Prijspeil 2022

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

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

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.

Laag

Gemiddeld

Hoog

G

€375

€545

€685

F

€350

€500

€690

E

€320

€440

€600

D

€275

€395

€570

C

€240

€360

€545

B

€220

€340

€505

A

€200

€320

€475

A+

€185

€310

€460

A++

€175

€295

€445

A+++

€160

€280

€425

A++++

€150

€270

€410
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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

R -waarde. Hoe hoger de R -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 CO . 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 (R  = 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 C

2

C

C 6,0 m²K/W).

Hieronder ziet u de oppervlakken en R -waarden van de gevels van uw woning. Hoe hoger de R -waarde, hoe beter de isolatie.

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.
C C

Noordwest

Opp. RC0 6

59,1 m² 0,35

Onbekend

Opp. RC0 6

73,5 m² 0,19

30,2 m² 0,19

24,3 m² 0,19

8,7 m² 0,19

5,2 m² 0,19

5,2 m² 0,19

4,6 m² 0,19

4,6 m² 0,19
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1 Gevels (vervolg)

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl

Maatregel: gevelisolatie

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

van uw woning verbeteren.

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 R -waarde. Hoe hoger de

R -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 CO . 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 (R

C

C

2

C 8,0 m²K/W).

Hieronder ziet u de oppervlakken en R -waarden van de daken van uw woning. Hoe hoger de R -waarde, hoe beter de isolatie.

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.
C C

Noordoost

Opp. RC0 8

158,1 m² 0,22

Zuidwest

Opp. RC0 8

158,1 m² 0,22

Onbekend

Opp. RC0 8

20,2 m² 0,22

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl

Maatregel: dakisolatie

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

energieprestatie van uw woning verbeteren.
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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 R -waarde. Hoe hoger de R -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 CO . 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 (R

C C

2

C 3,5 m²K/W).

Hieronder ziet u de oppervlakken en R -waarden van de vloeren van uw woning. Hoe hoger de R -waarde, hoe beter de isolatie.

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.
C C

Vloeren

Opp. RC0 3,5

8,0 m² 0,15

1,6 m² 0,15

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl

Maatregel: vloerisolatie

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

van uw woning verbeteren.
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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 U -waarde. Hoe lager de U -waarde, hoe beter de

isolatie is. HR  -glas en triple-glas hebben een lage U -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 CO .

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 (U   van

1,0 W/m²K).

W W

++
W

++

2

W

Hieronder ziet u de oppervlakken en U -waarden van de ramen van uw woning. Hoe lager de U -waarde, hoe beter de isolatie.

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.
W W

Noordwest

Opp. UW0 7

2,4 m² 2,9

2,4 m² 2,9

2,4 m² 2,9

2,4 m² 2,9

1,4 m² 2,9

1,4 m² 2,9

1,3 m² 2,9

0,8 m² 2,9

Onbekend

Opp. UW0 7

2,9 m² 2,3

1,9 m² 2,3

1,9 m² 2,3

0,7 m² 2,3

0,6 m² 2,3

0,5 m² 2,3

0,4 m² 3,5

0,4 m² 3,5

6 Buitendeuren 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 U -waarde. Hoe lager de U -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 CO . 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 (U  van

d d

2

d 1,4 W/m²K).

Hieronder ziet u de oppervlakken en U -waarden van de buitendeuren van uw woning. Hoe lager de U -waarde, hoe beter de isolatie.

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.
d d
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Onbekend

Opp. Ud0 4

2,1 m² 2,7

2,0 m² 2,7

1,4 m² 2,7

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl

Maatregel: geïsoleerde buitendeur(en)

In uw woning zijn (een deel van) de buitendeuren nog niet geïsoleerd. Met een geïsoleerde buitendeur

kunt u de energieprestatie van uw woning verbeteren.

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 261.6 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.
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7 Verwarming (vervolg) 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, 

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

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

leggen? Overweeg dan om op dat net aan te sluiten. In afwachting van de definitieve plannen kunt

u al wel aan de slag met het verbeteren van de isolatie en het ventilatiesysteem in de woning.

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl

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

Elektrische boiler 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 inloop-

douche 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

verwarmde water wordt opgeslagen. Een zonneboiler kan op jaarbasis gemiddeld de helft van het bad-

en 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.

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl
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10 Ventilatie 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.

Type ventilatiesysteem

Warmte-

terugwinning

Wisselstroom-

ventilator

Aangesloten

oppervlakte

Natuurlijke ventilatie via ramen en/of

roosters

Nee Nee 261.6 m²

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. CO -sensoren in de woonkamer en slaapkamers, en een luchtvochtigheids-

sensor 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.

2

Ventilatie met warmteterugwinning

Een andere manier om energiezuiniger te ventileren, is door een ventilatiesysteem met warmte-

terugwinning toe te passen: per kamer of als systeem voor de hele woning. Zo’n systeem heeft

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

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

systeem wordt de binnenkomende koude lucht opgewarmd met de warme lucht die naar buiten

gaat. Dat gebeurt met een warmtewisselaar.

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl

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.

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

Koeltoestellen Aangesloten oppervlakte

Geen koeling n.v.t.

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl
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12 Zonnepanelen 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.

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.

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl

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.
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Energielabel woningen

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 440,66 kWh/m² fossiele energie per jaar. Dit komt

overeen met 80,69 kg CO /m²2 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.

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.

440,66 kWh/m² per jaar

G F

380

E

335

D

290

C

250

B

190

A

160

A+

105

A++

75

A+++

50

A++++

0

Warmtebehoefte

in de wintermaanden

Voldoet aan de Standaard

voor woningisolatie?

ja nee

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

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 338,44 kWh per vierkante

meter vloeroppervlakte. Bij een warmtebehoefte van maximaal 263 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

70 graden in de woning, zoals sommige warmtenetten.

Risico op hoge

binnentemperaturen

in de zomermaanden

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

buitenzonwering, zonwerende beglazing en dakisolatie beperken het risico op hoge

binnentemperaturen.

Aandeel hernieuwbare

energie

Het aandeel hernieuwbare energie dat u benut voor uw woning, is 0.0%. Hernieuwbare energie is

afkomstig uit zon, biomassa, buitenlucht en bodem. Zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en

biomassaketels vergroten het aandeel hernieuwbare energie.

Indicatie

energierekening

Prijspeil 2022

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

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

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.

Laag

Gemiddeld

Hoog

G

€235

€325

€435

F

€235

€315

€415

E

€225

€300

€395

D

€215

€290

€380

C

€205

€270

€355

B

€185

€250

€330

A

€160

€215

€290

A+

€155

€215

€280

A++

€150

€205

€270

A+++

€145

€195

€255

A++++

€140

€185

€250
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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

R -waarde. Hoe hoger de R -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 CO . 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 (R  = 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 C

2

C

C 6,0 m²K/W).

Hieronder ziet u de oppervlakken en R -waarden van de gevels van uw woning. Hoe hoger de R -waarde, hoe beter de isolatie.

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.
C C

Zuidoost

Opp. RC0 6

51,3 m² 0,35

Zuidwest

Opp. RC0 6

27,1 m² 0,35

Noordwest

Opp. RC0 6

51,0 m² 0,35

Onbekend

Opp. RC0 6

37,2 m² 0,35
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1 Gevels (vervolg)

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl

Maatregel: gevelisolatie

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

van uw woning verbeteren.

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 R -waarde. Hoe hoger de

R -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 CO . 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 (R

C

C

2

C 8,0 m²K/W).

Hieronder ziet u de oppervlakken en R -waarden van de daken van uw woning. Hoe hoger de R -waarde, hoe beter de isolatie.

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.
C C

Noordoost

Opp. RC0 8

63,8 m² 0,22

Zuidwest

Opp. RC0 8

61,6 m² 0,22

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl

Maatregel: dakisolatie

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

energieprestatie van uw woning verbeteren.
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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 R -waarde. Hoe hoger de R -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 CO . 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 (R

C C

2

C 3,5 m²K/W).

Hieronder ziet u de oppervlakken en R -waarden van de vloeren van uw woning. Hoe hoger de R -waarde, hoe beter de isolatie.

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.
C C

Vloeren

Opp. RC0 3,5

95,3 m² 0,15

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl

Maatregel: vloerisolatie

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

van uw woning verbeteren.

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 U -waarde. Hoe lager de U -waarde, hoe beter de

isolatie is. HR  -glas en triple-glas hebben een lage U -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 CO .

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 (U   van

1,0 W/m²K).

W W

++
W

++

2

W
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Hieronder ziet u de oppervlakken en U -waarden van de ramen van uw woning. Hoe lager de U -waarde, hoe beter de isolatie.

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.
W W

Noordoost

Opp. UW0 7

0,1 m² 5,1

Zuidoost

Opp. UW0 7

1,0 m² 2,9

0,9 m² 5,1

0,9 m² 2,9

0,9 m² 2,9

0,3 m² 5,1

0,3 m² 5,1

0,3 m² 5,1

Zuidwest

Opp. UW0 7

3,5 m² 2,9

1,2 m² 5,1

1,2 m² 5,1

1,0 m² 5,1

1,0 m² 2,9

0,8 m² 5,1

0,8 m² 2,9

0,5 m² 5,1

0,3 m² 5,1

Noordwest

Opp. UW0 7

1,6 m² 2,9

1,6 m² 2,9

1,6 m² 2,9

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl

Maatregel: ramen met HR  -glas, vacuümglas of triple (3-voudig) glas

In uw woning zijn (een deel van) de ramen nog niet geïsoleerd. Door toepassing van HR  -glas,

vacuümglas of triple (3-voudig) glas, kunt u de energieprestatie van uw woning verbeteren.

++

++

6 Buitendeuren 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 U -waarde. Hoe lager de U -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 CO . 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 (U  van

d d

2

d 1,4 W/m²K).

Hieronder ziet u de oppervlakken en U -waarden van de buitendeuren van uw woning. Hoe lager de U -waarde, hoe beter de isolatie.

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.
d d

Zuidwest

Opp. Ud0 4

1,7 m² 3,4

1,2 m² 3,4

0,7 m² 3,4
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6 Buitendeuren (vervolg)

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl

Maatregel: geïsoleerde buitendeur(en)

In uw woning zijn (een deel van) de buitendeuren nog niet geïsoleerd. Met een geïsoleerde buitendeur

kunt u de energieprestatie van uw woning verbeteren.

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 130.2 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.
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7 Verwarming (vervolg) 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, 

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

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

leggen? Overweeg dan om op dat net aan te sluiten. In afwachting van de definitieve plannen kunt

u al wel aan de slag met het verbeteren van de isolatie en het ventilatiesysteem in de woning.

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl

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 inloop-

douche 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

verwarmde water wordt opgeslagen. Een zonneboiler kan op jaarbasis gemiddeld de helft van het bad-

en 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.

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl

10 Ventilatie 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.

Type ventilatiesysteem

Warmte-

terugwinning

Wisselstroom-

ventilator

Aangesloten

oppervlakte

Natuurlijke ventilatie via ramen en/of

roosters

Nee Nee 130.2 m²
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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. CO -sensoren in de woonkamer en slaapkamers, en een luchtvochtigheids-

sensor 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.

2

Ventilatie met warmteterugwinning

Een andere manier om energiezuiniger te ventileren, is door een ventilatiesysteem met warmte-

terugwinning toe te passen: per kamer of als systeem voor de hele woning. Zo’n systeem heeft

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

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

systeem wordt de binnenkomende koude lucht opgewarmd met de warme lucht die naar buiten

gaat. Dat gebeurt met een warmtewisselaar.

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl

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.

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

Koeltoestellen Aangesloten oppervlakte

Geen koeling n.v.t.

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl

12 Zonnepanelen 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.

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.

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl
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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.
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