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Vraagprijs € 439.500,- k.k. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

De Fluit 28, 1398 CA Muiden 
 

 
 
Aan de rand van het vestingstadje Muiden, in een kleinschalige woonwijk 
ligt deze aantrekkelijke eengezinswoning met een woonoppervlak van 
112 m² voorzien van 3 slaapkamers (voorheen 4), een dakterras en een 
ruime garage van 20 m² direct grenzend aan de achtertuin! De 10 meter 
diepe achtertuin heeft een gezellige veranda en het geheel is gelegen op 
een perceel eigen grond van 141 m². 
 
Op loopafstand ligt het oude centrum van Muiden met zijn historische 
straatjes, winkeltjes, restaurants, cafés met terrassen rond de sluis en 
natuurlijk het Muiderslot. Voor gezinnen ligt deze woning aantrekkelijk 
met veel speelmogelijkheden in de buurt en ook ligt de voetbal-, hockey 
en tafeltennis club op loop- of fietsafstand! En in de jonge woonwijk de 
Krijgsman is net een nieuwe brede school met basisonderwijs en 
kinderopvang geopend. Met de auto bent u in 10 minuten in Amsterdam 
en het NS-station van Weesp bevindt zich op 2 kilometer afstand. Ook 
het bekende winkelcentrum Maxis met o.a. Albert Heijn XL, Lidl en de 
Hema liggen om de hoek. 
 
 
 
 



 

Indeling: 
 
Begane grond: entree, hal voorzien van de meterkast, en toilet met 
fontein, living voorzien van L-vormige open keuken voorzien van alle 
benodigde apparatuur en entree naar tuin. 
 
Eerste verdieping: overloop, moderne badkamer voorzien van 
inloopdouche, wastafelmeubel en tweede toilet, royale eerste 
slaapkamer aan de voorzijde (voorheen twee slaapkamers en eenvoudig 
terug te brengen naar de originele indeling van twee slaapkamers) en 
een royale tweede slaapkamer aan de achterzijde. 
 
Tweede verdieping: overloop, ruimte voor de c.v. apparatuur alsmede 
een aansluiting voor de wasmachine en droger en een royale L-vormige 
derde slaapkamer met entree naar dakterras gesitueerd op het zonnige 
zuiden voorzien van buitendouche. 
 
 
Afwerkingsniveau en installaties: 
 
Deze eengezinswoning bevindt zich in een goede staat van onderhoud 
en is uitgevoerd in een lichte en frisse kleurstelling. Vloeren zijn voorzien 
van plavuizen en laminaat. Wanden en plafonds zijn gedeeltelijk 
voorzien van stucwerk. De meterkast heeft voldoende groepen met 
aardlekbeveiliging en tevens bevinden zich hier de gas-, elektriciteits- en 
watermeter. In juni 2021 zijn er zonnepanelen geplaatst en hier is de 
meterkast in juni 2021 ook op aangepast. De keuken is voorzien van alle 
benodigde apparatuur. In 2013 is de eerste verdieping voorzien van 
kunststof kozijnen met dubbele beglazing. In 2020 zijn de gevelplaten 
aan de voorzijde van de woning geschilderd. De c.v. apparatuur betreft 
een Nefit Proline NXT CW4 combi-ketel uit 2017 welke voor het laatst 
onderhouden is in augustus 2021. 
 
 
Buitenruimte: 
 
Deze woning is voorzien van een voor- en achtertuin alsmede een 
dakterras. De achtertuin is gesitueerd op het noorden en voorzien van 
een veranda en een garage van 20 m² direct grenzen aan de achtertuin. 
Gezien de diepte van de achtertuin heeft u in het voorjaar en de zomer 
de hele dag zon in de tuin. Vanuit de tweede verdieping is een dakterras 
te bereiken welke is gesitueerd op het zuiden. 
 



 

Gebruiksoppervlakten: 
 

- Wonen: 112,00 m²; 
- Overige inpandige ruimte: 10,00 m² (veranda); 
- Gebouwgebonden buitenruimte: 14 m² (dakterras); 
- Externe bergruimte: 20 m² (garage). 

 
Dit object is met de grootste zorgvuldigheid ingemeten, volgens de Meet-
instructie 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 wonen aan de rand van het vestingstadje Muiden, in een 
kleinschalige woonwijk dan is deze aantrekkelijke eengezinswoning met 
een woonoppervlak van 112 m² gelegen aan de Fluit 28 wellicht iets voor 
u. Nieuwsgierig? Bel voor een bezichtiging en wij laten dit woonhuis 
graag aan u zien! 
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Energielabel woning

de Fluit 28 

1398CA Muiden

BAG-ID: 0424010000001317

Energielabel C
Registratienummer
Datum van registratie
Geldig tot

347259200
31-12-2020
31-12-2030

Veel besparingsmogelijkheden

Weinig besparingsmogelijkheden

Overzicht woningkenmerken

1. Woningtype Rijwoning niet op een hoek

Bouwperiode 1965 t/m 1974

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 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 mechanische afzuiging

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

Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

(Extra) isolatie van uw dak

(Extra) isolatie van uw buitenmuren

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

Marc  Schouten
118
72317965

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.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/ .

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 alle maatregelen, dus niet alleen de maatregelen die

op het voorblad zijn geadviseerd.

(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/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/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 meer informatie 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.

(Bron: www.milieucentraal.nl)

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


MEETRAPPORT

Meetrapport         volgens         de         Branchebrede         meetinstructie
op         basis         van         NEN         2580

Meetrapport: A,         RVB1983-40334
Soort         object: Middenwoning
Objectgegevens: De         Fluit         28
Plaats: Muiden

Ingemeten         op         locatie         op         verzoek         van:

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



Meetrapport

Meetrapport: A,         RVB1983-40334
Soort         object: Middenwoning
Objectgegevens: De         Fluit         28
Plaats: Muiden

Opdrachtgever: Koster         Di         Giacomo
Datum         van         inmeten: 27-01-2023
Datum         van         meetrapport: 27-01-2023
Bijzonderheden: Geen

Gebruiksoppervlakte         woonruimte 112,0 m²
Overige         inpandige         ruimte nvt nvt
Gebouwgebonden         buitenruimte Veranda 10,0 m²

Balkon 14,0 m²
Externe         bergruimte Garage 20,0 m²

Inhoud 375,0 m³

De         plattegrond         bij         bovenstaande         meetstaat         kunt         u         vinden         op:
https://floorplanner.com/projects/135176004/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

Begane         grond

Gebruiksoppervlakte         woonruimte 43,7 m²

Overige         inpandige         ruimte nvt nvt

Gebouwgebonden         buitenruimte Veranda 10,0 m²

Externe         bergruimte nvt nvt

Inhoud 158,0 m³

1e         verdieping

Gebruiksoppervlakte         woonruimte 43,2 m²

Overige         inpandige         ruimte nvt nvt

Gebouwgebonden         buitenruimte nvt nvt

Externe         bergruimte nvt nvt

Inhoud 142,0 m³

2e         verdieping

Gebruiksoppervlakte         woonruimte 25,6 m²

Overige         inpandige         ruimte nvt nvt

Gebouwgebonden         buitenruimte Balkon 14,0 m²

Externe         bergruimte nvt nvt

Inhoud 75,0 m³

perceeloverzicht

Gebruiksoppervlakte         woonruimte nvt

Overige         inpandige         ruimte nvt nvt

Gebouwgebonden         buitenruimte nvt nvt

Externe         bergruimte Garage 20,0 m²

Inhoud nvt

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



Plattegrond:         Begane         grond

Gebruiksoppervlakte         woonruimte 43,7 m²

Overige         inpandige         ruimte nvt nvt

Gebouwgebonden         buitenruimte Veranda 10,0 m²

Externe         bergruimte nvt nvt

Inhoud 158,0 m³

5www.inmeten.com is kvk geregistreerd onder nummer 32067814



Plattegrond:         1e         verdieping

Gebruiksoppervlakte         woonruimte 43,2 m²

Overige         inpandige         ruimte nvt nvt

Gebouwgebonden         buitenruimte nvt nvt

Externe         bergruimte nvt nvt

Inhoud 142,0 m³

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



Plattegrond:         2e         verdieping

Gebruiksoppervlakte         woonruimte 25,6 m²

Overige         inpandige         ruimte nvt nvt

Gebouwgebonden         buitenruimte Balkon 14,0 m²

Externe         bergruimte nvt nvt

Inhoud 75,0 m³
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Plattegrond:         perceeloverzicht

Gebruiksoppervlakte         woonruimte nvt

Overige         inpandige         ruimte nvt nvt

Gebouwgebonden         buitenruimte nvt nvt

Externe         bergruimte Garage 20,0 m²

Inhoud nvt
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