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Omschrijving
Op een prominente hoek en langs de doorgaande weg gelegen kantoor-/ winkelruimte met een totaal 

Verhuurbaar vloeroppervlak van ca. 227 m². De ruimte is gedurende de afgelopen jaren geheel 

gerenoveerd en voorzien van alle belangrijke voorzieningen.


Het gezellige centrum van Wateringen met een compleet aanbod van winkels en horeca ligt op 2 minuten 

loopafstand.





LOCATIE BEREIKBAARHEID


Wateringen heeft een uitstekende bereikbaarheid door de nabij gelegen N211, die binnen enkele 

kilometers toegang geeft tot de A4 richting Delft en Amsterdam. Ook de dorpskernen van het Westland 

zijn, onder andere middels de Veilingroute, goed aangesloten op het centrum van Wateringen. 





PARKEERGELEGENHEID:


Het object beschikt over 2 eigen parkeerplaatsen aan de achterzijde. Tevens bevinden zich voldoende  
openbare parkeerplaatsen voor het kantoorpand. Vrij parkeren en-/of blauwe zone.





KADASTRALE GEGEVENS:


Gemeente: Wateringen


Sectie: A


Nummer: 2430


Groot: 406 m²





BESTEMMING:


Kern Wateringen met een Enkelbestemming Gemengd -1 (Functieaanduiding maatschappelijk & horeca 

uitgesloten)





BOUWJAAR:


Omstreeks 1965. Het object is in de afgelopen jaren een aantal keren gerenoveerd.





INDELING EN OPPERVLAKTE:





Begane grond: 


hoekentree aan de Kerklaan, kantoorruimte aan de voorzijde van ca. 48 m², doorloop naar een 

multifunctionele kantoor-/ spreekkamer van ca. 44 m² voorzien van velux dakluiken, zowel via de 

spreekkamer als de buitenzijde is de kantine van ca. 38 m² bereikbaar, welke is voorzien van een moderne 

keuken en sanitair. Via de openslaande deuren is de achterste kantoorkamer te bereiken van ca. 24 m². 

Aan de achterzijde van het pand is nog een berging-/ containerruimte aanwezig van ca. 25 m².
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Eerste verdieping: 


via een trapopgang aan de voorzijde is de eerste verdieping te bereiken, waar zich een geheel 

gemoderniseerde kantoorruimte bevindt van ca. 47 m². Op de verdieping is tevens wonen toegestaan.





VOORZIENINGEN:


De kantoorruimte beschikt onder andere over de volgende voorzieningen;





- systeemplafonds voorzien van LED-armaturen;


- meterkast voorzien van elektra, gas en water;


- alarminstallatie;


- gestucte wanden;


- diverse airco-units;


- spreekkamer voorzien van 2 grote Velux dakluiken en beamer-installatie;


- keuken voorzien van diverse apparatuur,


- Toilet


- CV - installatie


- kantoorkamer aan de zijde van de Herenstraat met houten spant constructie en kunststof pui





ENERGIELABEL


Het object heeft energielabel B





VRAAGPRIJS:


€ 450.000,- KOSTEN KOPER (er is geen BTW van toepassing)





Courtage: 	


Indien er een transactie tot stand wordt gebracht zult u Santen & Gasille Makelaars o.g. B.V. hiervoor geen 

kosten of courtage verschuldigd zijn.





Inlichtingen: 


SANTEN & GASILLE Makelaars en Adviseurs B.V.


Oude Liermolenweg 3


2678 MN  DE LIER


0174-511300


www.santen-gasille.nl



4  //  Kerklaan 49  //  Wateringen  //

Aansprakelijkheid:


Alle informatie is geheel vrijblijvend, met zorg samengesteld en ons inziens uit betrouwbare bron 

afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door 

ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Alle 

opgegeven maten en oppervlakte zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.
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Kadastrale kaart
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Locatie



Object 

Kerklaan 49 
WATERINGEN 

Energielabel  B 



Maatregelen energielabel 
 
Deze maatregelen zijn automatisch gegenereerd door de RVO. Het is een algemeen ad-
vies op basis van de algemene woningvoorraad en een aantal kenmerken van uw BOG ob-
ject. 
 
Besparende maatregelen die hierin staan vermeld zijn gebaseerd op gestandaardiseerde 
objecten die overeenkomstig zijn met uw bedrijfspand. Deze zijn dus  niet specifiek voor 
uw object berekend als er gekeken wordt naar bijvoorbeeld haalbaarheid of prijs indica-
tie. 



Energielabel utiliteitsbouw
Registratienummer
298864599

Datum registratie
22-06-2021

Geldig tot
10-03-2031

Status
Definitief

Dit gebouw
heeft energielabel B

Isolatie

Gevels

Gevelpanelen

Daken

Vloeren

Ramen

Buitendeuren

Installaties Hoofdsysteem
Verbetering
aanbevolen?

Verwarming

Warm water

Ventilatie

Koeling

Verlichting

Zonnepanelen

HR-107 ketel

Combiketel

Natuurlijke ventilatie via ramen en/of roosters

Compressiekoeling

12,3 W/m² gemiddeld geïnstalleerd vermogen

Niet aanwezig

Dit gebouw wordt verwarmd via een
aardgasaansluiting

Aandeel hernieuwbare energie 0,0 %

Over dit gebouw

Adres

Kerklaan 49 

2291CE Wateringen

BAG-ID: 1783010000044788

Bouwjaar

1941

Detailaanduiding

Compactheid

2,14

Gebruiksfuncties

60,1%

39,9%

Kantoor

Bijeenkomst
Gebruiksoppervlakte

206 m²

Opnamedetails

Naam

Ing. R.S.P. Doedijns

Examennummer

7717991

Certificaathouder

Energielabel Haaglanden BV

Inschrijfnummer

EPG2015-40

KvK-nummer

57214816

Soort opname

Basisopname

Certificerende instelling

EPG-Certificering



Energielabel utiliteitsbouw

Toelichting bij dit energielabel
Voor dit gebouw is het energielabel bepaald. Dit label geeft aan hoe energiezuinig uw woning is. Hierbij is gekeken naar de isolatie van het

gebouw en de installaties voor verwarming, koeling, warm water, ventilatie, bevochtiging en verlichting.

Hoe minder fossiele energie uw gebouw gebruikt, hoe beter uw energielabel. Hierbij is G het slechtste energielabel en A      het beste+++++

energielabel. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas. Dit gebouw gebruikt 211,39 kWh/m² fossiele energie per jaar. Dit komt

overeen met 41,37 kg CO /m²2 per jaar. De hoeveelheid fossiele energie die dit gebouw gebruikt, hangt af van de isolatie, de aanwezige

installaties en de compactheid van het gebouw. Hoe compacter een gebouw is, des te lager is de waarde voor de compactheid. Een

compact gebouw 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 gebouw, 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 gebruik en het gemiddelde Nederlandse klimaat.

Het energiegebruik voor apparatuur – zoals computers en procesinstallaties – is niet meegenomen in de berekening. Dit omdat het

energielabel alleen gaat over hoe energiezuinig het gebouw zelf is. Daarom is het energiegebruik op uw energielabel niet hetzelfde als

het elektriciteitsverbruik op uw energierekening.

G F

333,92

E

306,92

D

277,94

C

248,95

211,39 kWh/m² per jaar

B

221,95

A

199,96

A+

175,97

A++

131,98

A+++

87,99

A++++

44,00

A+++++

0,01

Aandeel hernieuwbare energie Het aandeel hernieuwbare energie van dit gebouw is 0,0%. Hernieuwbare energie is afkomstig uit

zon, biomassa, buitenlucht en bodem. Zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en biomassaketels

vergroten het aandeel hernieuwbare energie.

Energiebehoefte De energiebehoefte is de hoeveelheid energie uw gebouw nodig heeft om te verwarmen en koelen.

Hierbij wordt uitgegaan van een standaard ventilatiesysteem. Betere isolatie en het dichten van kieren

verlagen deze energiebehoefte. De energiebehoefte van dit gebouw is 131,12 kWh per vierkante meter

gebruiksoppervlakte.

Kenmerken en maatregelen
Op de voorkant van dit energielabel staat een samenvatting van de belangrijkste energetische kenmerken van uw gebouw. Wilt u een

gedetailleerder overzicht van deze kenmerken? Dit kunt u opvragen bij uw energiedeskundige.

Op basis van de energetische kenmerken van uw gebouw is een aantal mogelijke maatregelen bepaald. Hiermee kunt u de energieprestatie

van uw gebouw verbeteren. Let op: het gaat om mogelijke 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 gebouw. Een energiedeskundige kan u hier over adviseren. Daarnaast helpt de

deskundige u om maatregelen te laten passen in uw meerjaren onderhoudsplanning. Hierbij is een algemeen aandachtspunt dat u vaak ook

veel energiewinst haalt uit het correct inregelen, gebruiken en onderhouden van uw gebouw en installaties. Dit zorgt naast een lager

energiegebruik ook voor een gezond en comfortabel binnenklimaat.

Let op: energiebesparing kan wettelijk verplicht zijn. Op www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen vindt u informatie over deze

verplichtingen. Ook vindt u hier meer informatie over subsidies en financieringsmogelijkheden. Tot slot staan er praktijkvoorbeelden en tips hoe

u aan de slag gaat met het verbeteren van uw gebouw.
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Isolatie
Een gebouw verliest minder warmte wanneer u het goed isoleert. Ook bespaart u op uw energiekosten en vermindert u de uitstoot van het

broeikasgas CO . Daarnaast verhoogt een goede isolatie het comfort in uw gebouw. Het gebouw is gelijkmatiger warm doordat muren en

ramen minder kou afgeven. Is uw gebouw (gedeeltelijk) niet geïsoleerd? Dan vindt u hieronder een aantal adviezen waarmee u de isolatie van

het gebouw verbetert.

2

Vloerisolatie In dit gebouw is (een deel van) de vloeren nog niet geïsoleerd. Hierbij kan het – naast begane

grondvloeren – ook gaan om vloeren boven een onderdoorgang. Bij sommige vloeren kunt u de

onderzijde isoleren. Bijvoorbeeld bij een vloer boven een kelder, een kruipruimte (met een vrije ruimte

onder de balken van minimaal 35 cm) of een vloer boven een onderdoorgang. Bij de kruipruimte is

het verstandig om de bodem af te dekken met een kunststof folie. Zo voorkomt u dat isolatiemateriaal

vochtig wordt. Bij vloeren op de volle grond of boven een lage kruipruimte kunt u de bodem of de

bovenzijde van de begane grondvloer isoleren. Een vloer wordt hoogstwaarschijnlijk maar één keer

grondig gerenoveerd. Isoleer daarom meteen goed.

Ramen met HR   glas,
vacuümglas of triple
(3-voudig) glas

++ In dit gebouw is (een deel van) de ramen nog niet geïsoleerd. Goed isolerend glas – zoals HR   glas,

vacuümglas of triple (drievoudig) glas – vermindert aanzienlijk de warmteverliezen. Ook verhoogt dit

glas het comfort in uw gebouw. Zo is er 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. Zijn uw

kozijnen aan vervanging toe? Dit is het ideale moment om de kozijnen en het glas in één keer goed

te isoleren.

++

Geïsoleerde
buitendeur(en)

Een buitendeur met weinig glas – zoals veel voordeuren – telt in het energielabel als een buitendeur.

In dit gebouw is (een deel van) de buitendeuren nog niet geïsoleerd. Een geïsoleerde buitendeur

verbetert de energieprestatie van uw gebouw. Belangrijk hierbij is dat u deze deur in een geïsoleerd

kozijn plaatst. Rondom de deur moet u aan vier zijden een goede luchtdichting aanbrengen. Gaat u

een buitendeur vervangen? Kies dan voor een geïsoleerde buitendeur.

LET OP! Besteed speciale aandacht aan kierdichting en ventilatie bij het isoleren
van een gebouw
Om de overstap te kunnen maken naar duurzame warmtevoorzieningen, zoals bijvoorbeeld een

warmtepomp, moet uw gebouw niet alleen goed geïsoleerd zijn, maar moet ook de luchtdichtheid van

het gebouw in orde zijn. De luchtdichtheid wordt bepaald door kieren en naden in uw gebouw. 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.

Als u kieren en naden dicht, komt er geen lucht van buiten meer het gebouw in. Dat voorkomt tocht.

Maar het gebouw 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

– en met name bij het dichten van naden en kieren – ook aandacht aan voldoende ventilatie. Laat u

hierover informeren door een expert.
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Installaties
Naast het isoleren van uw gebouw, is het belangrijk dat u aandacht besteedt aan de installaties. Met energiezuinige installaties of

installaties die hernieuwbare energie gebruiken, gebruikt uw gebouw minder fossiele energie en stoot ook minder CO  uit. Als er op dit punt

nog verbetering in uw gebouw mogelijk is, dan vindt u hieronder een aantal adviezen waarmee u de energieprestatie van uw gebouw kunt

verbeteren.

2

Energiezuinig
verwarmingstoestel

Is de verwarmingsinstallatie aan vervanging toe? Dan kunt u het beste kiezen voor een energiezuinig

en duurzaam systeem. Hieronder staan 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 HR107 ketel kan uw gasverbruik flink dalen. 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 het gebouw verwarmen met minder aardgas, maar is het gebouw nog niet geschikt om

volledig over te stappen op lage temperatuurverwarming? Dan is een hybride warmtepompsysteem

een goede (tussen)oplossing. Dit systeem bestaat uit een (bestaande) CV-ketel op aardgas en een

warmtepomp op elektriciteit. De warmtepomp zorgt meestal voor warmte in uw gebouw. Alleen als

het buiten erg koud is, helpt de CV-ketel mee.

Warmtepomp

Met een volledig elektrische warmtepomp heeft u geen aardgasaansluiting meer nodig voor

verwarming van uw gebouw. Warmtepompen halen warmte uit onuitputtelijke bronnen zoals lucht,

bodem, oppervlaktewater of grondwater. Een warmtepomp werkt met een lage verwarmings-

temperatuur. Daarom is dit systeem alleen geschikt voor goed geïsoleerde gebouwen.

Biomassaketel

Ook met een biomassaketel heeft u geen aardgas meer nodig voor verwarming. Een biomassaketel

verwarmt door houtpellets, houtsnippers of hele houtblokken te verbranden in plaats van aardgas.

Houtpellets zijn geperste houtkorrels. Bij de verbranding ontstaat wel fijnstof. Dit kan overlast in de

omgeving veroorzaken.

Warmtenet

Nog een alternatief waarbij geen aardgasaansluiting voor verwarming van uw gebouw nodig is,

is een warmtenet. Dit heet ook wel stadsverwarming. Bij dit systeem wordt er direct warmte

geleverd aan het gebouw. Door buizen die onder de grond liggen, gaat het warme water naar de

gebouwen, waar het via eenwarmtewisselaar gebruikt wordt voor verwarming. 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 het gebouw 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 gebouw 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 de

overige installaties in het gebouw.
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Energie-efficiënt
ventilatiesysteem

Ventilatie van een gebouw 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.

Ventilatie met warmteterugwinning

De meeste utiliteitsgebouwen hebben een balansventilatiesysteem. Hierbij stuurt een

luchtbehandelingskast verse ventilatielucht via kanalen en roosters door het gebouw. Andere

kanalen zuigen de gebruikte lucht af en blazen het naar buiten. Deze lucht bevat nog veel warmte.

Een warmteterugwinunit kan deze warmte aan nieuwe lucht toevoegen, wat energie bespaart.

Vraaggestuurde ventilatie

Een vraaggestuurd ventilatiesysteem kijkt naar hoe ruimtes gebruikt worden en bepaalt zo hoeveel

lucht er door het gebouw stroomt. CO  sensoren in het gebouw meten continu de luchtkwaliteit.

Zo bepaalt het systeem hoeveel lucht er toe- en afgevoerd moet worden. De ruimtes zijn zo altijd

voldoende geventileerd. Is er niemand aanwezig? Dan schakelt het systeem naar een lagere stand,

wat uw energiegebruik verlaagt.

2

Efficiënt koelsysteem Gebouwen koelen kost energie. U kunt uw energiegebruik beperken door te voorkomen dat uw gebouw

veel opwarmt en door te kiezen voor een energiezuinig(er) koelsysteem. Deze tips kunnen u helpen:

Houd de warmte in de zomer goed buiten. Gebruik hiervoor (buiten)zonwering, zonwerende

beglazing, overstekken en isolatie van uw gebouw.

Ventileer uw gebouw tijdens de zomernacht. Zo koelt u het gebouw ’s nachts af, zodat het gebouw

in de ochtend koel is. De koeling kan dan ook later aan.

Vervangt u de (compressie)koelmachine? Dan kunt u overwegen om over te stappen naar een

systeem dat vrije koeling gebruikt. Bijvoorbeeld koudeopslag in de bodem. In steeds meer gebieden

in Nederland ligt een collectief koudenet. Dit kan ook een interessante optie zijn in plaats van een

compressiekoelmachine.

Energiezuinige
(LED) verlichting

Met LED verlichting bespaart u enorm op uw energiegebruik voor verlichting. Gaat u verlichting

vervangen? Denk dan ook aan de schakeling van de verlichting. Zo zorgt aanwezigheidsdetectie met

een sturing van de verlichting op het daglicht dat het licht niet onnodig aan staat.

Zonnepanelen voor
elektriciteitsopwekking

Zonnepanelen - ook wel PV panelen genoemd - zetten de energie van de zon om in elektriciteit.

Een PV-systeem bestaat uit zonnepanelen en een omvormer. De panelen kunnen op platte of schuine

daken staan, en steeds vaker komen ook systemen voor met gevel PV-panelen. Plaats de panelen

bij voorkeur op het zuiden, zodat ze zo veel mogelijk zonlicht opvangen. Maar ook met een andere

oriëntatie is een goede opbrengst te halen. Zorg dat uw panelen niet (gedeeltelijk) in de schaduw staan,

dan loopt de opbrengst terug.

Disclaimer

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op www.ep-online.nl.

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.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen 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 gebouw. 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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interesse?
Neem contact met ons op.

Santen & Gasille Makelaars

Oude Liermolenweg 3, 2678 MN De Lier 

 0174 - 511 300

delier@santen-gasille.nl

www.santen-gasille.nl 
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