
vraagprijs

€ 229.000 K.K.

Sneevlietstraat 35

8015 AK Zwolle
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Sneevlietstraat 35

8015 AK Zwolle

Inleiding
NETTE TUSSENWONING MET 3 SLAAPKAMERS IN ZWOLLE ZUID




Deze gezellige EENGEZINSWONING ligt aan een rustige straat in de kindvriendelijke wijk 
Ittersummerbroek in Zwolle Zuid. De woning ligt nabij scholen, openbaar vervoer en 
ruime speelgelegenheden in het Ittersummerpark. Ook het prachtige buitengebied van 
Zwolle ligt op steenworp afstand.




De woning beschikt over een fraaie moderne keuken (2015) met schiereiland en diverse 
inbouwapparatuur, een badkamer met douche en 2e toilet, 3 slaapkamers en een 
zolderverdieping met mogelijkheid voor een 4e slaapkamer. Aan de voorzijde bevindt 
zich een erker, waardoor de keuken extra ruim is.




Aan de voor- en achterzijde beschikt de woning over een nette tuin. De royale achtertuin 
is voorzien van een vergrootte houten berging en een achterom.




Kortom; een mooie tussenwoning op een goede locatie.
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Ligging en indeling

BEGANE GROND:




De entree geeft toegang tot de hal met trapopgang, meterkast (meter vernieuwd in 
2015), vaste kast en het toilet. De tuingerichte woonkamer heeft een achteruitgang naar 
de tuin. De half-open-, straatgerichte keuken is extra ruim door de erker aan de 
voorzijde en beschikt over een hoekopgestelde keukenblok met schiereiland. 




De gehele begane grond is voorzien van een mooie-, wit geoliede-, gerookt eiken 
parketvloer uit 2015.
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Ligging en indeling

KEUKEN




De half-open-, straatgerichte keuken is extra ruim door de erker aan de voorzijde en 
beschikt over een hoekopgestelde keukenblok met schiereiland. De keuken is in 2015 
vernieuwd en beschikt over een ingebouwde koelkast, combi-oven, vaatwasmachine, 5 
pits gaskookplaat, afzuigkap en een Quooker (kokend water via de kraan).
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Ligging en indeling

EERSTE VERDIEPING




De eerste verdieping beschikt over een overloop met trapopgang naar de 2e verdieping. 
Aan de voorzijde bevindt zich een ruime slaapkamer. Aan de achterzijde bevinden zich 2 
kleinere slaapkamers met een schuine wand met dakramen. 




De vloer van de 1e verdieping is voorzien van laminaat.
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Ligging en indeling

BADKAMER




De inpandige badkamer is netjes en beschikt over een douche en 2e toilet. 




De vloer van de badkamer is voorzien van fraaie natuurstenen vloertegels.
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Ligging en indeling

TWEEDE VERDIEPING




Op de zolderverdieping bevindt zich een ruime voorzolder en een afgesloten 
zolderberging. Op deze verdieping bestaat de mogelijkheid om d.m.v. bijv. een dakkapel 
een ruime 4e slaapkamer te realiseren.




De voorzolder beschikt over een wasmachine-aansluiting en schuine wanden met een 
dakraam. In de zolderberging bevinden zich de CV-ketel (Nefit Proline, 2009) en de 
mechanische ventilatie. 
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Ligging en indeling

VOOR- EN ACHTERTUIN

De voortuin is netjes onderhouden. 

De achteruin (ligging: noordoostelijk) is lekker ruim en beschikt over een terras, pad, gras 
en beplanting.




BERGING

In de achtertuin bevindt zich een vergrootte houten berging die in 2016 met nieuw hout 
is bekleed. De berging is voorzien van elektra. De tuin beschikt over schuttingen en een 
achterom.




BIJZONDERHEDEN

- rustige woonomgeving

- kindvriendelijke ligging

- ruime keuken door erker aan de voorzijde

- moderne keuken met inbouwapparatuur (2015)

- fraaie parketvloer op de bgg

- energielabel B



Overdracht

Vraagprijs € 229.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

Eigendomsrechten Geheel perceel

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1992

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Dakisolatie

Spouwmuren

Dubbelglas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 142 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 97 m²

Inhoud 291 m³

Oppervlakte externe bergruimte 7 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

2 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

In woonwijk

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

Type Voortuin

Oriëntering Zuid-west

Staat Normaal

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Hoofdtuin Ja
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Kenmerken




Tuin 2 - Oriëntering Noord-oost

Tuin 2 - Heeft een achterom Ja

Tuin 2 - Staat Normaal

 

Energieverbruik

Heeft een energiecertificaat Ja

Energielabel B

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2009

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja

Heeft een dakraam Ja

Heeft ventilatie Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond
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Kenmerken




Kadastraal bericht object pagina 1 van 2
 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: ZWOLLE  L  2970 5-2-2018
 Sneevlietstraat 35  8015 AK ZWOLLE 12:09:04
Uw referentie: Venum 8015 AK 35
Toestandsdatum: 2-2-2018

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: ZWOLLE L 2970
 Grootte: 1 a 42 ca
 Coördinaten: 204887-498640
 Omschrijving kadastraal object: WONEN
 Locatie: Sneevlietstraat  35   
 8015 AK  ZWOLLE
 Koopsom: € 211.000 Jaar: 2006  
 Ontstaan op: 26-7-1994
 
 Ontstaan uit: ZWOLLE L 2527 gedeeltelijk
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75262     d.d. 29-9-2011 
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM
 De heer Bernard Theodoor Borst
 Sneevlietstraat  35   
 8015 AK  ZWOLLE
 Geboren op: 28-03-1979
 Geboren te: HEERDE
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  12765/140  reeks ZWOLLE  

   d.d. 14-4-2006 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
ZWOLLE  L  2970

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Hester Gertina van Olst
 Sneevlietstraat  35   
 8015 AK  ZWOLLE
 Geboren op: 17-03-1982
 Geboren te: HEERDE
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 Ontleend aan: HYP4  12765/140  reeks ZWOLLE  

   d.d. 14-4-2006 
 
 



Kadastraal bericht object pagina 2 van 2
 Kadaster 

 
Betreft: ZWOLLE  L  2970 5-2-2018
 Sneevlietstraat 35  8015 AK ZWOLLE 12:09:04
Uw referentie: Venum 8015 AK 35
Toestandsdatum: 2-2-2018

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM
 Mevrouw Hester Gertina van Olst
 Sneevlietstraat  35   
 8015 AK  ZWOLLE
 Geboren op: 17-03-1982
 Geboren te: HEERDE
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  12765/140  reeks ZWOLLE  

   d.d. 14-4-2006 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
ZWOLLE  L  2970

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 De heer Bernard Theodoor Borst
 Sneevlietstraat  35   
 8015 AK  ZWOLLE
 Geboren op: 28-03-1979
 Geboren te: HEERDE
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 Ontleend aan: HYP4  12765/140  reeks ZWOLLE  

   d.d. 14-4-2006 
 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Venum ZWOLLE L 2970

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 5 februari 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

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




20Sneevlietstraat 35, 8015 AK Zwolle


Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's




Energielabel woning

Sneevlietstraat 35 

8015AK Zwolle

BAG-ID: 0193010000014348

Energielabel B
Registratienummer
Datum van registratie
Geldig tot

348716760
09-02-2018
09-02-2028

Veel besparingsmogelijkheden

Weinig besparingsmogelijkheden

De meeste nieuwbouwwoningen na 2006 hebben een energielabel A. Vijftig procent
van de bestaande woningen heeft inmiddels label C of beter.

Overzicht woningkenmerken

1. Woningtype Rijwoning niet op een hoek

Bouwperiode 1992 t/m 1999

Woonoppervlakte 81 t/m 100 m²

2. Glas woonruimte(s) Dubbel glas

Glas slaapruimte(s) Dubbel glas

3. Gevelisolatie Gevel niet extra geïsoleerd

4. Dakisolatie Dak niet extra geïsoleerd

5. Vloerisolatie Vloer niet extra geïsoleerd

6. Verwarming Individuele CV-ketel, geïnstalleerd in of na 1998

7. Aparte warmtapwatervoorziening Geen apart toestel

8. Zonne-energie Geen zonnepanelen en geen zonneboiler

9. Ventilatie Mechanische afzuiging

Wilt u besparen op uw energierekening? Overweeg dan de volgende mogelijke maatregelen:

Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit

HR++ glas in de woonruimte(s)

HR++ glas in de slaapruimte(s)

Als de besparingsmogelijkheden HR107-ketel, HR107-combiketel en/of warmtepomp tegelijk op uw energielabel verschijnen, dan is slechts één van deze maatregelen zinvol om uit te
voeren. U kunt hieruit dus een keuze maken.

Goedgekeurd door:

Naam
Examennummer
KvK nummer

Michel  Dijkstra
358577
65385624

Afgegeven conform de regeling energieprestatie
gebouwen, welke onderdeel is van de Europese richtlijn EPBD

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op www.energielabelvoorwoningen.nl of www.zoekuwenergielabel.nl.

Disclaimer
De besparingsmogelijkheden die genoemd worden op dit energielabel zijn maatregelen die op dit moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn of dit binnen de geldigheidsduur van het
energielabel kunnen worden. In de bijlage krijgt u een indicatie hoeveel bovenstaande maatregelen kosten en wat zij u opleveren aan energiebesparing. Of de genoemde maatregelen daad-
werkelijk 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.



Bijlage bij het energielabel
Meer informatie over de geadviseerde maatregelen

De besparingsmogelijkheden die genoemd worden op dit energielabel zijn maatregelen die op dit moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn of dit

binnen de geldigheidsduur van het energielabel kunnen worden. Hieronder vindt u meer informatie over de geadviseerde maatregelen.

(Extra) isolatie van uw begane grondvloer

Huizen met vloerisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel

minder hard hoeft te stoken. Zorg voor een goede isolatiewaarde van de

vloerconstructie na isolatie (zogeheten Rc-waarde). Aanbeveling voor

een bestaande woning is een isolatiewaarde van Rc ≥ 2,5 m²K/W. Het

rendement van vloerisolatie is vergelijkbaar met een rente van acht

procent op een spaarrekening. Meer Info

(Extra) isolatie van uw dak

Huizen met dakisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel

minder hard hoeft te stoken. Aanbeveling voor de bestaande bouw is een

isolatiewaarde van Rc ≥ 2,5 m²K/W. Het rendement van dakisolatie is

vergelijkbaar met een rente van 9 procent op een spaarrekening. Meer

Info

(Extra) isolatie van uw buitenmuren

Huizen met gevelisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel

minder hard hoeft te stoken. Spouwmuurisolatie is de meest voordelige

vorm van isolatie. Het rendement van spouwmuurisolatie is

vergelijkbaar met een rente van 12 procent op een spaarrekening. Je

bespaart nog meer als je spouwmuurisolatie combineert met isolatie aan

de buitenzijde of de binnenzijde van de gevel (voorzetwand).

Aanbeveling voor de bestaande bouw is een isolatiewaarde van Rc ≥ 2,5

m²K/W. Meer Info

HR++ glas in de woonruimte(s) en in de slaapruimte(s)

Huizen met isolerend glas verliezen minder warmte, waardoor de ketel

minder hard hoeft te stoken. Aanbeveling is glas met een isolatiewaarde

van U ≤ 1,2 W/m²K, dit komt overeen met HR++ glas in leefruimte(s) en

slaapruimte(s). Het rendement van HR++ isolatieglas is vergelijkbaar met

een rente van 7 procent op een spaarrekening. Meer Info

Een HR107-ketel voor de verwarming van uw woning (en warm tapwater)

Met een zuinige combiketel voor cv en warm tapwater, zoals een HR-107

combiketel, kan het gasverbruik flink dalen. Heb je nog een oudere

combiketel of conventioneel rendement (CR-ketel)? Dan bespaar je op

jaarbasis ruim 500 euro (aan energiekosten en onderhoud) als je een HR-

107 combiketel aanschaft. Daar staat tegenover dat je eenmalig zo’n

2.100 euro moet uitgeven (zie de tabel). Meer Info

Een warmtepomp voor de verwarming van uw woning

Warmtepompen halen met een warmtewisselaar warmte uit de

onuitputtelijke bronnen lucht, bodem of grondwater en ze hebben een

zeer hoog rendement. Het netto rendement van huidige elektrische

warmtepompen ligt op 160 tot 200 procent voor verwarming, en 80 tot

140 procent voor warm water. Dat is hoger dan het rendement van een

gasgestookte HR-107 ketel. Hierbij is het elektriciteitsgebruik voor de

warmtepomp meegewogen. Meer Info

Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

Een zonneboiler bespaart ongeveer 50 procent op de kosten voor warm

water. Een huishouden van vier personen met een zonneboiler en hr-

combiketel (als naverwarmer) bespaart daarmee zo’n 210 m³ gas, ofwel

140 euro per jaar aan gaskosten (prijspeil 2014/2015). Daarvan blijft 110

euro over als de elektriciteitskosten voor de pomp (zo’n 25 euro voor

circa 100 kWh verbruik) en onderhoudskosten (10 euro per jaar) betaald

zijn. Heeft het huishouden nu een elektrische boiler, dan is de besparing

hoger: gemiddeld 370 euro per jaar minder elektriciteitskosten (zo’n

1.600 kWh). Het is namelijk duurder om water te verwarmen met stroom

dan met gas. Een zonneboilercombi bespaart in beide gevallen nog zo’n

75 m³ gas (ruim 50 euro) per jaar extra, omdat die ook energie bespaart

op verwarming. Meer Info

Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit

De prijzen van zonnepanelen dalen gestaag, door technische ontwikke-

lingen en schaalvergroting. Een zonnepanelensysteem van 6 panelen

kost inclusief omvormer en installatie ongeveer 3.000 euro (prijspeil

oktober 2014). Het rendement van een investering in zonnepanelen is

vergelijkbaar met een rente van 6 procent op een spaarrekening. Meer

Info

Eisen bij een grootschalige renovatie
Voor een aanbouw of grootschalige renovatie zijn er nog aanvullende

eisen voor de isolatiewaarden. Een ingrijpende renovatie houdt in dat

meer dan 25 procent van de oppervlakte van de gebouwschil vernieuwd,

veranderd of vergroot wordt. De eisen aan isolatiewaarden zijn:

• Vloerisolatie moet een waarde hebben van Rc ≥ 3,5 m²K/W.

• Dakisolatie moet een waarde hebben van Rc ≥ 6,0 m²K/W.

• Gevelisolatie moet een waarde hebben van Rc ≥ 4,5 m²K/W.

• HR++ glas in leefruimte(s) en slaapruimte(s) moet een isolatiewaarde

hebben van U ≤ 1,2 W/m²K, dit komt overeen met HR++ glas in

leefruimte(s) en slaapruimte(s).

Door toepassing van een HR-107 ketel, een HR combi-ketel of een

warmtepomp wordt voldaan aan de installatie- eisen van een

grootschalige renovatie.

NB: de opgegeven rendementen zijn door Milieu Centraal berekend met de

Standaard Rekenmethode Rendementen. De uitkomst van de Standaard

Rekenmethode Rendementen is direct te vergelijken met de rente op een

spaarrekening. Meer Info

http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/vloer-en-bodemisolatie
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/dakisolatie
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/dakisolatie
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/gevelisolatie-buitenkant
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/gevelisolatie-buitenkant
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/gevelisolatie-binnenkant
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/spouwmuurisolatie
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/dubbel-glas-en-hr-glas
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/nieuwe-cv-of-combiketel-kopen
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/warmtepomp-combi-en-hybridewarmtepomp
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/zonneboiler
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/kosten-en-baten-van-zonnepanelen
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/kosten-en-baten-van-zonnepanelen
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/financiering-energie-besparen/rendement-energiebesparing


Hieronder ziet u in één handig overzicht voor uw woningtype, de eenmalige kosten, de jaarlijkse

besparingen en terugverdientijd van de energiebesparende maatregelen.

De getallen die genoemd worden zijn actueel op het moment van de registratiedatum van het energielabel. Voor meerinformatie over actuele gegevens ga

naar www.milieucentraal.nl.

Energiebesparende maatregel Jaarlijkse
besparing

Eenmalige
kosten

Terugverdientijd Rendement

Isoleren schuin dak , verwarmde zolder €500 €3300 7 jaar 9%

Zonneboiler €80 €3000 38 jaar 0

Zonnepanelen (1440 Wattpiek, 9 m²) €300 €2900 10 jaar 8%

Vervanging VR-combiketel door HR-
combiketel €170 €2100 Afhankelijk van

vervangmoment
Afhankelijk van

vervangmoment

Isoleren spouwmuur €210 €750 4 jaar 12%

Vervanging enkel glas door HR++ glas €250 €3100 12 jaar 7%

Isoleren begane grond vloer €160 €1500 9 jaar 8%

De besparingen van isolatiemaatregelen en zonneboiler/panelen zijn berekend voor een driepersoons huishouden in een rijwoning van gemiddelde afmeting

in Nederland met een HR-combiketel en waarin genoemde maatregelen nog niet toegepast zijn. Uw stookgedrag is van invloed op de werkelijke besparing die

u realiseert na het nemen van de maatregelen. Als u nu al weinig verwarmt is de besparing lager dan aangegeven (en andersom). U kunt de verschillende

besparingen bij elkaar optellen, behalve de besparing van de HR-ketel. Het genoemde rendement is vergelijkbaar met de rente op een spaarrekening. (Bron:

www.milieucentraal.nl )

http://www.milieucentraal.nl
http://www.milieucentraal.nl
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