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Wagenaarstraat 201 
AMSTERDAM 

 
 

Vraagprijs € 695.000,00 kosten koper 
 

 

 
 
Fantastisch licht dubbel bovenhuis van maar liefst 117,1*m2 verdeeld over 4 
woonlagen met eigen entree, 3 slaapkamers, balkon én  een enorm dakterras!. Dit 
allemaal direct om de hoek van het mooie Oosterpark en de gezellige 
Dappermarkt. Midden in de stad, en toch rustig wonen! 
 
Indeling: 
 
Begane grond en eerste verdieping: Gezamenlijke entree, doordat de voordeur 
van het appartement zich op de begane grond bevindt is er op de eerste 
verdieping ruimte voor een garderobe. Via de eigen trap wordt de tweede 
verdieping bereikt, de slaapverdieping van het appartement.  
 
Tweede verdieping: Ruime overloop,  aan de voorzijde bevindt zich een hele 
ruime slaapkamer over de volledige breedte van het appartement. Momenteel half 
als werkkamer en aparte slaapkamer in gebruik. Deze kamer kan gemakkelijk 
opgedeeld worden zodat er een vierde (slaap)kamer ontstaat. Aan de achterzijde 
van het appartement bevinden zich de twee overige ruime slaapkamers. Nette 
badkamer, voorzien van ligbad, douche en wastafel, aparte toiletruimte. Daarnaast 
is er nog een ruime bergruimte aanwezig én een aparte ruimte voor de installaties 
zoals de CV-ketel, MV-installatie en de aansluitingen van de wasmachine en 
droger.  
 
Derde verdieping: Via de trap wordt de derde en verdieping bereikt. De voorzijde 
bevindt zich onder de schuine kapconstructie wat een gezellige sfeer geeft.  
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Hier is aan beide zijde een kastenwand op maat gecreëerd wat zorgt voor extra 
bergruimte. In het hart van het appartement is de mooie open keuken gesitueerd 
welke voorzien is van de benodigde inbouwapparatuur, te weten: 
koel/vriescombinatie, oven, magnetron, 5-pits gastoestel, vaatwasser en afzuigkap. 
Aan de achterzijde is de grote eetkamer gesitueerd met openhaard en twee 
openslaande deurpartijen naar  het balkon welke noord-west gesitueerd is en zich 
over de volle breedte van het appartement begeeft. Door zijn goede ligging schijnt 
hier op zonnige dagen in de zomer van 14.00 – 20.15 uur de zon.  
 
Vierde verdieping: Via de trap komt u op het ruime dakterras van maar liefst , hier 
kunt u de gehele dag van de zon genieten! Het gehele terras is afgewerkt met 
bankirai delen en op het terras treft u elektra en water aansluiting, dus kunt u ook  
na de zonsondergang genieten.  
 
Omgeving:  
 
Het appartement bevindt zich in het populaire stadsdeel Oost. Om de hoek van het 
Oosterpark, de Dappermarkt, het Tropenmuseum, Artis (u kunt in de ochtend zelfs 
de Zeeleeuwen van Artis horen roepen) en alle gezellige horecagelegenheden die 
Oost rijk is. De ontsluiting met de ring is nabij (circa 10 minuten met de auto) en 
voor het openbaar vervoer is station Muiderpoort slechts enkele minuten lopen. 
 
Bijzonderheden; 
 
De gehele derde en vierde verdieping van het appartement zijn voorzien van een 
eiken houten vloer.  
 
In 2005/2006 is het gehele gebouw grootschalig gerenoveerd, inclusief fundering 
en is tevens de vereniging opgericht. Feitelijk is alleen de authentieke voorgevel uit 
1879 blijven staan en is de rest volledig vernieuwd.  
 
De vereniging wordt in eigen beheer uitgevoerd en bestaat uit twee leden. De 
servicekosten bedragen € 80,00 per maand.  
 
Openhaard 
 
De erfpacht (gemeentelijke voorwaarden Amsterdam 2000) is vooruitbetaald tot 31 
maart 2052 
 
Drie slaapkamers. vierde eenvoudig te realiseren  
 
HR CV ketel, bouwjaar 2006 
 
Riant dakterras (met vergunning)  van maar liefst 30m2 
 
Gelegen op gewilde locatie in Amsterdam Oost 
 
Zeer goed bereikbaar met het OV 
 
Goed bereikbaar met de auto 
 
Op loopafstand van Artis, Oosterpark en het Tropenmuseum 
 
*De woning is ingemeten conform NEN 2580 en heeft een woonoppervlakte van 
117,10 m2. Een meetrapport is uiteraard beschikbaar. 
 
 
 



         

         
 

 
Amsterdam | telefoon 020 - 716 52 05 | Baron G.A. Tindalstraat 144 – 146, 1019 TX Amsterdam 

Postadres | Postbus 2030, 1000 CA Amsterdam | e-mail info@koltmakelaardij.nl 

 

 

Adres gegevens 
Adres Wagenaarstraat 201 

Postcode / plaats 1093 CN Amsterdam 

 

Object gegevens 
Soortwoning Dubbel bovenhuis 

Bouwjaar 2006 

Permanente bewoning Ja 

Huidig gebruik Woonruimte 

Huidige bestemming Woonruimte 

 

Maten object 
Aantal kamers 4 

Aantal slaapkamers 3 

Volume 355,96 m³  

Woonoppervlakte 117,10 m² 

 

Details 
Ligging object In woonwijk 

Verwarming CV HR bouwjaar 2006  

Warmwater CV 

Berging 
Parkeren 

Inpandig 
Vergunning 
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Begane grond 
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Eerste verdieping 
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Tweede verdieping 
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Derde verdieping 
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Dakterras 
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Geachte belangstellende, 
 
Allereerst danken wij u, mede namens de eigenaar van de woning, voor de door u 
getoonde interesse in betreffend object. De woning heeft u inmiddels bekeken of 
gaat u binnenkort wellicht bekijken naar aanleiding van de ontvangst van deze 
brochure. 
 
Als verkopend makelaar van deze woning zijn wij graag bereid u alles over dit 
pand te vertellen. In deze brochure treft u een reeks van gegevens aan over het 
object.  
 
Uiteraard kan het zo zijn dat er bepaalde vragen nog niet door deze brochure 
beantwoord worden. Met vragen over de woning, maar ook wanneer u meer wilt 
weten over de financiële mogelijkheden voor de aankoop van deze woning, zijn wij 
voor u bereikbaar op ons telefoonnummer 020 716 52 05. 
 
Verder kunnen wij gratis een indicatie geven van de waarde van uw eigen woning 
(indien van toepassing).  
 
Bel ons gerust voor nadere uitleg of informatie. Ons kantoor is van maandag t/m 
vrijdag bereikbaar van 09.00 tot 17.30 uur. 
 
Graag tot ziens! 
Kolt Makelaardij, 
 
Benno Kolt RMT 
NVM Register Makelaar / Taxateur o.z. 
 
Telefoon | telefoon 020 - 716 52 05  
Adres | Baron G.A. Tindalstraat 144 - 146, 1019 TX Amsterdam 
Postadres | Postbus 2030, 1000 CA Amsterdam  
E-mail |  info@koltmakelaardij.nl 
Internet | www.koltmakelaardij.nl  
 

 
 
 
Verkoopprocedure 
Alle door Kolt Makelaardij en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend 
worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg tot het uitbrengen van een 
bod. Kolt Makelaardij raadt geïnteresseerden aan, voor het doen van een bieding, 
een eigen makelaar in te schakelen voor de begeleiding bij aankoop.  
 
Verkoper acht zich gerechtigd tot het aanhoren van meerdere biedingen. Indien er 
min of meer tegelijkertijd door meerdere gegadigden wordt geboden, is verkoper 
gerechtigd met één van hen een verkoopovereenkomst te sluiten.  

 

mailto:info@koltmakelaardij.nl
http://www.koltmakelaardij.nl/
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In de praktijk betekent dit, dat het voor potentiële kopers in dergelijke gevallen 
raadzaam is direct een zo goed mogelijke bieding voor wat betreft prijs en 
voorwaarden te doen. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot 
stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs object) maar ook over 
de details (zoals datum van oplevering, roerende zaken etc.) overeenstemming is 
bereikt. 
 
Schriftelijkheidsvereiste 
De wetgever heeft bepaald dat voor particulieren (die niet bedrijfsmatig handelen) 
bij aankoop van een woning een schriftelijkheidsvereiste geldt en dat na het 
ondertekenen van de koopovereenkomst en het ter hand stellen van de 
koopovereenkomst voor de koper een bedenktijd van drie dagen geldt.  
 
Kortom: Een overeenkomst is pas rechtsgeldig als de koopakte door beide 
partijen is ondertekend. 
 
Koopakte 
Koper kan na het bereiken van de mondelinge overeenkomst een notaris aan 
wijzen gevestigd in de gemeente Amsterdam. Het koopcontract dat zal worden 
gehanteerd is het model Ring Amsterdam. De notariskeuze is aan koper. 
 
Bij een tot stand gekomen overeenkomst buiten Amsterdam zal door Kolt 
Makelaardij of een nader te bepalen notaris de koopakte volgens model worden 
opgesteld. Daarin wordt gebruikelijk opgenomen een waarborgsom of 
bankgarantie van 10% van de koopsom die wordt voldaan aan de notaris. 
Voorbehouden kunnen alleen worden opgenomen (bijvoorbeeld voor het verkrijgen 
van financiering) indien deze uitdrukkelijk bij de bieding zijn vermeld. 
 
Bod / bieding  
Indien u een bod / bieding wenst uit te brengen op de woning ontvangen wij graag 
per e-mail (info@koltmakelaardij.nl) een bevestiging van u met daarin opgenomen 
de volgende gegevens: 
 
Naam: 
Adres: 
Postcode en woonplaats: 
Telefoonnummer:  
E-mail: 
 
Koopsom:  
Opleverdatum (sleuteloverdracht): 
Eventueele ontbindende voorwaarde (financieringsvoorwaarde etc.):  
 
 
Onderzoeksplicht 
De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van 
belang (kunnen) zijn. Kolt Makelaardij raadt geïnteresseerden aan, voor het doen 
van een bieding, een eigen makelaar in te schakelen voor de aankoopbegeleiding. 
 
Brochure 
Alhoewel zorgvuldigheid is betracht, wordt voor de inhoud van deze 
verkoopbrochure noch door de eigenaar noch door de verkopend makelaar, enige 
aansprakelijkheid aanvaard voor de onjuistheid van de vermelde gegevens. De 
tekeningen in deze brochure geven vaak de standaardsituatie van de woning weer. 
Het kan zijn dat de eigenaar wijzigingen heeft aangebracht, zodat de maten van 
diverse ruimten niet meer kloppen. 
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Energielabel 
Vanaf 1 januari 2015 heeft de rijksoverheid een voorlopig energielabel afgeven 
voor iedere woning in Nederland. Verkoper is vanaf die datum verplicht dit 
voorlopige label vòòr de eigendomsoverdracht definitief te laten maken. Het niet 
hebben van een gevalideerd label is voor rekening en risico van verkoper. 
Verkoper zal voor datum levering het energielabel overhandigen aan koper. 
 
Verder zoeken? 
Mocht u geen interesse meer hebben voor deze woning, maar wilt u graag verder 
zoeken en beschikt u niet over een begeleidend makelaar? Dan nodigen wij u 
gaarne uit voor een vrijblijvend gesprek om u te informeren over de wijze waarop 
wij u van dienst kunnen zijn. 
 
   
 



Energielabel woning

Wagenaarstraat 201 

1093CN Amsterdam

BAG-ID: 0363010001026449

Energielabel B
Registratienummer
Datum van registratie
Geldig tot

435766867
04-12-2018
03-12-2028

Veel besparingsmogelijkheden

Weinig besparingsmogelijkheden

De energieprestatie-indicator van dit energielabel is gebaseerd
op de energie index met registratienummer 435766867

Overzicht woningkenmerken

1. Woningtype Rijwoning niet op een hoek

Bouwperiode 2006 t/m 2013

Woonoppervlakte 101 t/m 120 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 Geen balansventilatie

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

Jaap  Vermeer
1773
24363377

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
Dit energielabel bevat maatregelen om de energieprestatie van uw woning te verbeteren. De maatregelen die op dit energielabel genoemd worden zijn maatregelen die op dit moment
kosteneffectief zijn of dit naar verwachting binnen de geldigheidsduur van het energielabel worden, gebaseerd op een gemiddeld energiegebruik van de woning.
Als uw gebruik afwijkt van het gemiddeld gebruik kunnen de terugverdientijden zoals vermeld op dit energielabel afwijken.



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. In het overzicht staan alle maatregelen, dus niet alleen de maatregelen die op het voorblad zijn geadviseerd.

Energiebesparende maatregel Jaarlijkse
besparing

Eenmalige
kosten

Terugverdientijd Rendement

Isoleren schuin dak, verwarmde zolder €500 €4000 8 jaar 7%

Zonneboiler €80 €3000 Langer dan levensduur 1%

Zonnepanelen (2700 Wattpiek, 15 m2) €470 €4400 9 jaar 6%

Vervanging VR-combiketel door HR-
combiketel €200 €2100 Afhankelijk van

vervangmoment
Afhankelijk van

vervangmoment

Isoleren spouwmuur €200 €800 4 jaar 10%

Vervanging enkel glas door HR++ glas €240 €3100 13 jaar 5%

Isoleren begane grond vloer €160 €1400 9 jaar 7%

De besparingen zijn berekend voor een drie persoons huishouden in een tussenwoning 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 kan de verschillende besparingen bij elkaar optellen, behalve

de besparing van de HR-ketel omdat die afhankelijk is van de mate van isolatie. Het genoemde rendement is vergelijkbaar met rente op een spaarrekening.

(Bron: www.milieucentraal.nl) (Bron: www.milieucentraal.nl )

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


in
fo

@
k

o
lt

m
a

k
e

la
a

rd
ij

.n
l


