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Transvaalstraat 25-2, 1092 HB Amsterdam 
 

 
 
Op de tweede verdieping gelegen tweekamer appartement met zonnig 
balkon en ruime berging! 
 
Dit appartement ligt op de ideale locatie in Amsterdam-Oost, dichtbij het 
Oosterpark, Park Frankendael, de Amstel en station Muiderpoort. Gelegen 
in een rustige straat maar met alle voorzieningen op loopafstand! Denk 
hierbij aan verschillende supermarkten, sportvoorzieningen, scholen en 
nog veel meer. Verder zijn diverse delicatessewinkels, restaurants en 
kroegjes en niet te vergeten winkelcentrum Oostpoort op steenworp 
afstand te vinden. Met de fiets bent u binnen 10 minuten in het centrum van 
de stad. Het appartement is gunstig gelegen ten opzichte van het openbaar 
vervoer. Stations Amstel en Muiderpoort zijn binnen een paar minuten te 
bereiken. Ook tram-/bushalte Oostpoort ligt om de hoek. Via de 
Wibautstraat ben je zo op de ring A10. 
 
 
Indeling: 
 
Via de centrale afgesloten hal met trappenhuis en brievenbussen bereikt 
men na twee trappen de entree van het appartement. 
 



 

Entree, aan de voorzijde bevindt zich de master-bedroom voorzien van 
vaste kast en aan de achterzijde bevindt zich de ruime living voorzien van 
L-vormige open keuken met diverse apparatuur, entree naar het zonnige 
balkon gesitueerd op het zuiden en entree naar de badkamer voorzien van 
douche, wastafel en toilet. 
 
De berging van dit appartement bevindt zich op de vierde verdieping en is 
bijna 11 m² groot. 
 
De servicekosten bedragen € 83,00 per maand. 
 
 
Afwerkingsniveau en installaties: 
 
Dit appartement bevindt zich in een goede staat van onderhoud en is 
geheel voorzien van dubbele beglazing. Wanden en plafonds zijn 
grotendeels voorzien van stukwerk. Vloeren zijn voorzien van laminaat. De 
meterkast is voorzien van voldoende groepen met aardlekbeveiliging en 
tevens bevindt zich hier de gas-, water- en elektriciteitsmeter. 
 
 
Gebruiksoppervlakten: 
 

- Wonen: 41,10 m²; 
- Overige inpandige ruimte: niet van toepassing; 
- Gebouwgebonden buitenruimte: 2,70 m² (balkon); 
- Externe Bergruimte: 10,90 m² (berging). 

 
Dit object is met de grootste zorgvuldigheid ingemeten, volgens de 
Meetinstructie Gebruiksoppervlakte Woningen (NEN 2580). Alle verstrekte 
gegevens zijn met zorg samengesteld en ons inziens uit betrouwbare bron 
afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. Alle door ons verstrekte informatie is geheel 
vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
 
 
Kortom: 
 
Wilt u rustig maar toch gezellig wonen in Amsterdam-Oost, dichtbij het 
Oosterpark, Park Frankendael, de Amstel en station Muiderpoort, kom dan 
vooral kijken en u bent verkocht! Bel voor een bezichtiging en wij laten dit 
appartement graag aan u zien! 
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Energielabel woningen
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Verwarming

Warm water

Zonneboiler
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Koeling

Zonnepanelen

HR-107 ketel

Combiketel

Niet aanwezig

Natuurlijke ventilatie via ramen en/of roosters
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Deze woning wordt verwarmd via een aardgasaansluiting
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Risico op hoge
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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 254,88 kWh/m² fossiele energie per jaar. Dit komt

overeen met 46,69 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.

G F

380

E

335

254,88 kWh/m² per jaar

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 179,03 kWh per vierkante

meter vloeroppervlakte. Bij een warmtebehoefte van maximaal 102 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

€100

€160

€225

F

€100

€155

€220

E

€100

€155

€225

D

€95

€145

€205

C

€85

€130

€195

B

€75

€120

€175

A

€70

€110

€175

A+

€65

€105

€165

A++

€60

€100

€160

A+++

€60

€95

€150

A++++

€55

€90

€145
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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

Noordoost

Opp. RC0 6

3,3 m² 0,35

Zuidoost

Opp. RC0 6

8,5 m² 0,35

Noordwest

Opp. RC0 6

3,1 m² 0,35

Onbekend

Opp. RC0 6

11,6 m² 0,35

3,6 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.

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

Noordoost

Opp. UW0 7

0,7 m² 1,8

0,4 m² 1,8

Zuidoost

Opp. UW0 7

2,6 m² 1,8

1,8 m² 1,8

1,3 m² 1,8

Noordwest

Opp. UW0 7

1,1 m² 1,8

1,1 m² 1,8

0,9 m² 1,8

0,7 m² 1,8

Onbekend

Opp. UW0 7

0,4 m² 3,5
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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

Noordoost

Opp. Ud0 4

0,8 m² 3,4

Noordwest

Opp. Ud0 4

1,3 m² 3,4

Onbekend

Opp. Ud0 4

1,8 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 41.1 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.

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 41.1 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.
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10 Ventilatie (vervolg) 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.

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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MEETRAPPORT

Meetrapport         volgens         de         Branchebrede         meetinstructie
op         basis         van         NEN         2580

Meetrapport: A,         W-40551
Soort         object: Appartement
Objectgegevens: Transvaalstraat         25-2
Plaats: Amsterdam

Ingemeten         op         locatie         op         verzoek         van:

Opdrachtgever: Koster         Di         Giacomo
Adres: Nieuwstad         26
Postcode         en         plaats: 1381CC         Weesp



Meetrapport

Meetrapport: A,         W-40551
Soort         object: Appartement
Objectgegevens: Transvaalstraat         25-2
Plaats: Amsterdam

Opdrachtgever: Koster         Di         Giacomo
Datum         van         inmeten: 03-03-2023
Datum         van         meetrapport: 03-03-2023
Bijzonderheden: Geen

Gebruiksoppervlakte         woonruimte 41,1 m²
Overige         inpandige         ruimte nvt nvt
Gebouwgebonden         buitenruimte Balkon 2,7 m²
Externe         bergruimte Berging 10,9 m²

Inhoud 135,7 m³

De         plattegrond         bij         bovenstaande         meetstaat         kunt         u         vinden         op:
https://floorplanner.com/projects/137201157/viewer.

Ingemeten         volgens         de         Meetinstructie
Deze         meetinstructie         geeft         een         praktische         handleiding         om         voor         woningen         de         gebruiksoppervlakten,         zoals         gedefinieerd         in         de
NEN         2580         en         ondermeer         toegepast         in         de         basisregistratie         gebouwen,         te         meten.         De         meetinstructie         is         een         gezamenlijk
initiatief         van         NVM,         VBO,         BAG         en         de         waarderingskamer.

Toelichtingsclausule         NEN         2580
De         Meetinstructie         is         gebaseerd         op         de         NEN         2580.         De         Meetinstructie         is         bedoeld         om         een         meer         eenduidige         manier         van         meten
toe         te         passen         voor         het         geven         van         een         indicatie         van         de         gebruiksoppervlakte.         De         Meetinstructie         sluit         verschillen         in
meetuitkomsten         niet         volledig         uit,         door         bijvoorbeeld         interpretatieverschillen,         afrondingen         of         beperkingen         bij         het         uitvoeren
van         de         meting.

Op         al         onze         offertes,         op         alle         opdrachten         aan         ons         en         op         alle         gesloten         overeenkomsten         zijn         de         algemene         voorwaarden         van
toepassing         zoals         bijgesloten,         gedeponeerd         bij         de         KvK         te         Hilversum         en         te         vinden         op         onze         website         www.inmeten.com

2www.inmeten.com is kvk geregistreerd onder nummer 32067814



Uitleg         over         het         meetrapport
Inmeten.com         heeft         op         verzoek         van         Koster         Di         Giacomo         een         meetrapport         opgesteld         conform         de         branchebrede         meetinstructie
gebaseerd         op         de         NEN         2580         waarbij         de         gebruiksoppervlaktes         en         inhoud         gesplitst         zijn         aangegeven.

Deze         splitsing         is         onderverdeeld         in:

Gebruiksoppervlakte         woonruimte
Overige         inpandige         ruimte
Gebouwgebonden         buitenruimte
Externe         bergruimte
Bruto         inhoud         van         het         object

Ingemeten         volgens         de         Meetinstructie
Deze         meetinstructie         geeft         een         praktische         handleiding         om         voor         woningen         de         gebruiksoppervlakten,         zoals         gedefinieerd         in         de
NEN         2580         en         ondermeer         toegepast         in         de         basisregistratie         gebouwen,         te         meten.         De         meetinstructie         is         een         gezamenlijk
initiatief         van         NVM,         VBO,         BAG         en         de         waarderingskamer.

De         gebruiksoppervlakte         van         een         ruimte         of         van         een         groep         van         ruimten         is         de         oppervlakte,         gemeten         op         vloerniveau,         tussen         de
opgaande         scheidingsconstructies,         die         de         desbetreffende         ruimtes         omhullen.

Bij         het         bepalen         van         de         gebruiksoppervlakte         wordt         niet         meegerekend:

De         oppervlakte         van         delen         van         vloeren         waarboven         de         netto         hoogte         lager         is         dan         1,5         meter         met         uitzondering         van         vloeren
onder         trappen,         hellingbanen         e.d.
Een         liftschacht
Een         trapgat,         schalmgat         of         vide,         indien         de         oppervlakte         daarvan         groter         of         gelijk         aan         4,0         m²         is
Een         vrijstaande         bouwconstructie         (niet         zijnde         een         trap)         indien         de         horizontale         doorsnede         daarvan         groter         is         of         gelijk         aan
0,5         m²
Een         leidingschacht         indien         de         horizontale         doorsnede         daarvan         groter         is         of         gelijk         is         aan         0,5         m²

3www.inmeten.com is kvk geregistreerd onder nummer 32067814



Gespecificeerde         meetstaat

2e         verdieping

Gebruiksoppervlakte         woonruimte 41,1 m²

Overige         inpandige         ruimte nvt nvt

Gebouwgebonden         buitenruimte Balkon 2,7 m²

Externe         bergruimte nvt nvt

Inhoud 135,7 m³

Berging

Gebruiksoppervlakte         woonruimte nvt

Overige         inpandige         ruimte nvt nvt

Gebouwgebonden         buitenruimte nvt nvt

Externe         bergruimte Berging 10,9 m²

Inhoud nvt

4www.inmeten.com is kvk geregistreerd onder nummer 32067814



Plattegrond:         2e         verdieping

Gebruiksoppervlakte         woonruimte 41,1 m²

Overige         inpandige         ruimte nvt nvt

Gebouwgebonden         buitenruimte Balkon 2,7 m²

Externe         bergruimte nvt nvt

Inhoud 135,7 m³
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Plattegrond:         Berging

Gebruiksoppervlakte         woonruimte nvt

Overige         inpandige         ruimte nvt nvt

Gebouwgebonden         buitenruimte nvt nvt

Externe         bergruimte Berging 10,9 m²

Inhoud nvt

6www.inmeten.com is kvk geregistreerd onder nummer 32067814



VVE Transvaalstraat – Stand van zaken 2020 

 

Jaarbijdrage 

Begin 2019 is afgesproken dat jaarlijks € 600 per woning wordt afgedragen. In oktober 

2019 is ontdekt dat wij onze jaarbijdrage niet conform de VVE-regels hadden en 

vervolgens is via een mailwisseling uiteindelijk onderstaand besluit genomen. 

 

Dan betekent dat voor de notulen dat de vier leden van de VvE Transvaalstraat 25 1068 HB 
Amsterdam op 30 oktober 2019 hebben besloten dat: 
  

 Jaarlijks 0,5 % van de herbouwwaarde (zijnde € 687.000) wordt gestort in het 
reservefonds zijnde de bankrekening van de VvE. 

 Dat komt neer op een jaarlijkse storting van in totaal € 3435 zijnde € 860 per 
eigenaar/appartement per jaar. 

 In 2019 daartoe door elke eigenaar nog een extra bijdrage € 260 zal worden 
overgemaakt 

 In 2020 en volgende jaren de jaarlijkse bijdrage dus € 860 per 
eigenaar/appartement zal zijn. 

 

Met andere woorden: de bijdrage voor 2020 is € 860 

 

Stand van zaken per 30 november 2020 

 Transvaal 25 HS: 24/01/2020 € 143,34 en op 20/07/2020 € 716,66 

 Transvaal 25 I: 22/06/2020 € 860,00 

 Transvaal 25 II: 03/04/2020 € 430,00 en op 10/10/2020 € 430,00 

 Transvaal 25 III: 22/06/2020 € 260,00 extra bijdrage voor 2019. Op 05/09/2020 

€ 430,00. Resteert nog € 430,00. Graag overmaken vóór 31 december 2020 

 

Bankrekeningen bij ING 

Saldo lopende rekening per 30 november 2020 (zie bijgevoegd afschrift) 

€ 1.985,02 

 

Saldo spaarrekening per 30 november 2020 (zie bijgevoegd afschrift) 

€ 6.983,23 

 

Gemaakte kosten 2020 

 RC afrekening betalingsverkeer van ING 

 Perfect/glasverzekering Turien Co Assuradeuren € 716,66 

 

 

Yolande Brada 

1 december 2020 

 

 

Bijlagen: 

 Afschrift zakelijke betaalrekening 1 januari t/m 30 november 2020 

 Afschrift spaarrekening 1 januari t/m 30 november 2020 

 



Verslag VvE-vergadering Transvaalstraat 25, 1092 HB Amsterdam 

 

Datum:  9 december 2020 

 

Aanwezig via ZOOM:

 

Financiën 

1. Op 30 oktober 2019 is afgesproken dat jaarlijks 0,5% van de herbouwwaarde (zijnde 

€ 687.000) wordt gestort in het reservefonds, zijnde de bankrekening van de VvE. In 

2019 is dit reeds aangepast en hebben de eigenaren bijgestort. Voor 2020 betekende 

dit € 860 per eigenaar/appartement gebaseerd op de jaarlijkse storting van in totaal 

€ 3.435. Per datum van de vergadering moest uitsluitend Huub (25-III) het laatste 

deel nog betalen en dat kan nog tot 31 december 2020.  

 

Voor 2021 wordt ditzelfde bedrag aangehouden en mocht in de nabije toekomst de 

herbouwwaarde stijgen, dan zal overeenkomstig de jaarlijkse bijdrage worden 

verhoogd. In principe graag betalen voor eind mei 2021, tenzij gekozen wordt 

betaling in twee termijnen. (mei-november).  

 

Zie ook het document ‘VVE Transvaalstraat – stand van zaken 2020’ en de 

bijbehorende bijlagen (bewijsstukken van de rekening) 

 

2. Op dit moment worden de bankzaken behartigd door Yolande en Jaap (25-II), waarbij 

Jaap degene is die als bestuurslid staat ingeschreven bij de KvK. Caroline (voormalig 

eigenaar 25 hs) zou hierbij aansluiten om het correcte beheer van de bankzaken te 

waarborgen, maar vanwege haar verhuizing is dat toen niet meer geregeld. 

Jannemieke gaat deze rol op zich nemen en stuurt eerdaags haar kopie paspoort naar 

Jaap 

 

Onderhoud 

1. De raamkozijnen aan de buitenkant van het pand zijn in 2019 geschilderd, zowel aan 

de voor- als aan de achterzijde. 

2. Er wordt gevraagd naar de noodzaak of wenselijkheid van het schilderen van de 

achterzijde (niet de kozijnen, maar de wanden). Yolande zal dit navragen. 

3. Het dak moet nog worden geïnspecteerd. Jannemieke vraagt om dan meteen te 

checken naar de opstaande rand van het dak aan de achterkant, omdat daar sprake 

lijkt te zijn van lekkage. Yolande geeft dit door. 

4. Afgesproken is in de vorige vergadering dat iedere eigenaar zorgt voor een CO2-

rookmelder in de eigen woning. Willen jullie dit nog laten weten aan Yolande? 

5. De keuring van de elektrische installaties in elke woning zijn nog niet gekeurd. Dit 

moet in 2021 gebeuren. Yolande geeft dit door. 

6. Schoonmaak trappenhuis. Dit is in 2019 door Huub’s moeder geregeld. Voor 2020 is 

niet duidelijk of en hoe vaak dit is gebeurd. Op Huub’s vraag over de kwaliteit, geeft 

Yolande aan dat vanuit hun huurders hierover niet een helder beeld is verstrekt. 

Huub checkt het bij zijn moeder. 

 



Overige vragen 

1. Huub vraagt naar liefhebbers voor uitbouw van het balkon. Op zich heeft iedereen 

daar wel belangstelling in, maar dat is wel afhankelijk van de kosten. Huub gaat dit 

uitzoeken. Tijdens dit onderwerp hebben we gesproken over de consequenties voor 

Jannemieke, die aangeeft dat het mogelijk handig kan zijn als extra ‘zonwering’ voor 

haar huis. Wordt vervolgd. 

2. Jannemieke lanceert het idee om zonnepanelen op het dak te plaatsen. Aangezien 

daar nogal wat consequenties aan verbonden zijn, zal zij dit eerst eens allemaal op 

een rijtje zetten. Wordt vervolgd. 

3. De voordeur van 25 huis kiert. Yolande vraagt onze klusjesman hiernaar te kijken.  

 

 

15 december 2020/YRB 

 

 

 

 

 



Notulen VVE- vergadering Transvaalstraat 25, 1092 HB Amsterdam 

Datum: 05-01-2019 

Aanwezigen: 

Gemaakte besluiten:  

1) De jaarlijkse bijdrage voor de VVE wordt in 2019 verhoogd naar €600,-. Iedereen zorgt dat 

dit bedrag uiterlijk in mei 2019 op de rekening staat.  

2) In 2019 worden de raamkozijnen van het pand aan de buitenkant geschilderd, zowel aan de 

voor- als achterzijde.  

3) In 2019 wordt het dak geïnspecteerd. De laatste keer was 4 jaar geleden.  

4) Elke eigenaar zorgt voor een CO2- rookmelder voor de eigen woning.  

5) De elektrische installaties worden in elke woning gekeurd. Per woning zijn de kosten hiervan 

€35,-/€40,-. 

6) Caroline wordt medebeheerder van de zakelijke rekeningen van de ING en derhalve wordt 

de KvK gewijzigd.  

7) Inspectie rioolbuizen (standleidingen), afvoerpijpen. Mocht er behoefte zijn aan een 

inspectie, door bijvoorbeeld ontstoppingen. Dan heeft Jaap Terhenne een contactpersoon, 

die dit kan verhelpen. De kosten per keer bedragen €150,-  

 

Actie punten:  

1) Kopie paspoort mailen naar Jaap Terhenne en Yolande Brada voor het wijzigen van de KvK – 

Caroline 

2) Caroline medebeheerder maken van de zakelijke rekeningen van den ING – Jaap, Yolande en 

Caroline  

3) Het trappengat wordt nu niet schoongemaakt. Huub gaat aan zijn moeder vragen of zij dit 

zou willen doen tegen een vergoeding van de eigenaren van 25-1, 25-2 en 25-3 – Huub  

4) Offerte opvragen voor schilderwerk raamkozijnen (voor- & achterzijde pand) en inspectie 

dak – Jaap en Yolande 

 

 

 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 7 maart 2023
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

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Amsterdam
W
2570

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

Uw referentie: Transvaalstraat 25-2
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