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Kenmerken

Soort herenhuis

Type woning tussenwoning

Bouwjaar 1905

Inhoud 812 m³

Woonoppervlakte 214 m²

Perceeloppervlakte 246 m²

Tuin achtertuin, zonneterras

Tuin oppervlakte 100 m²

Energielabel C

Aantal kamers 8

Aantal slaapkamers 4
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Omschrijving van de woning

Wonen in de mooiste straat van de binnenstad, ook wel "het 

dwaalgebied" genoemd. Aan de voorzijde kunt u een winkel 

houden, een kantoor runnen of gewoon (ook) wonen. Aan de 

achterzijde geniet u van alle rust met een heerlijke tuin op het 

zuidwesten. Parkeren is geen enkel probleem, dat doet u 

afgesloten op uw eigen grond. Het is zelfs mogelijk een garage of 

carport te bouwen. Aan ruimte geen gebrek in dit statige 

herenhuis, de totale oppervlakte welke u als woonruimte mag 

beschouwen is 214m2! Dit fraaie object valt onder het 

"beschermd stadsgezicht" en beschikt daarnaast over vele 

authentieke elementen; denk aan tegelwerk, trappen, 

paneeldeuren, glas-in-lood e.d. 








Bouwjaar: 1905 


Oppervlakte perceel: 246 m2 


Woonoppervlakte: 214 m2 


Inhoud woonhuis: 812 m3 








INDELING:





Kelder: De kelder is bereikbaar vanuit de centrale hal op de 

begane grond. De kelder is stahoog en beschikt over de originele 

wijnschappen.





Begane grond: U kunt deze woning betreden via het kantoor aan 

de Nieuwlandstraat of aan de achterzijde via het parkeerterrein 

(Frater Romboutshof). 


De ruimte aan de voorzijde van het pand wordt momenteel 

gebruikt als kantoor, maar kan ook prima als winkel, atelier, of 

extra kamer worden ingericht. De ruimte is voorzien van een 

pantry incl. koelkast en een eigen toilet. De oppervlakte bedraagt 

ruim 30m2. 





De centrale hal verbindt het kantoor met de woonkamer en biedt 

toegang tot de kelder, een toiletruimte en de trapopgang naar de 

1e verdieping.


Vanuit de hal betreedt u de gezellige woonkamer met fraaie 

schouw en hoge plafonds. De originele zwart marmeren schouw 
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Omschrijving van de woning

is aanwezig en kan eventueel teruggeplaatst en werkend gemaakt 

worden.


Tussen de woon- en eetkamer bevindt zich een open keuken met 

bar en nette inrichting voorzien van (nieuwe) inbouwapparatuur, 

zoals oven, vaatwasser, afzuigkap en 5-pits gaskookplaat.





De keuken en eetkamer zijn voorzien van een grote lichtstraat 

over de gehele breedte van het pand.


De eetkamer is voorzien van tuindeuren. Tevens is er een portaal 

aanwezig, welke toegang geeft tot de tuin en kan dienen als 

ingang.





Eerste verdieping: Overloop met toegang tot twee slaapkamers, 

badkamer en de trapopgang naar de zolder. De ruime slaapkamer 

aan de voorzijde beschikt over fraai glas-in-lood en de originele 

zwart marmeren schouw. 


De slaapkamer aan de achterzijde beschikt over een trapkast en 

airconditioning. Vanuit deze slaapkamer is tevens het grote 

dakterras aan de achterzijde van de woning toegankelijk. 


De badkamer, eveneens gesitueerd aan de achterzijde, beschikt 

over een ligbad, douche, toilet en wastafelmeubel. 





Tweede verdieping: Middels een vernieuwde vaste trap bereikt u 

de ruime, open voorzolder. Vanaf deze voorzolder zijn twee ruime 

slaapkamers en een wasruimte te bereiken. 


De slaapkamer aan de voorzijde beschikt over een vaste trap naar 

een slaapvide, waar de c.v.-ketel in een afgesloten kast is 

opgesteld.


De wasruimte is voorzien van een aansluiting voor wasmachine 

en -droger en vaste wastafel. De slaapkamers en de voorzolder 

beschikken over dakkapellen.





Tuin: Aan de achterzijde van de woning vindt u een heerlijke tuin 

van maar liefst 17 meter diep. De tuin is gesitueerd op het 

zuidwesten en is voorzien van een ontsluiting middels poort naar 

het Frater Romboutshof.


Tevens bevindt zich hier een overkapping voor fietsen en een 

dubbele houten poort waardoor u uw auto afgesloten op eigen 

terrein kunt parkeren. 


Het Frater Romboutshof beschikt over een groot aantal 

parkeerplaatsen voor bezoekers en het opladen van elektrische 

auto's.








ALGEMEEN 


- Beschermd stadsgezicht 


- Gemengde bestemming (meerdere gebruiksmogelijkheden) 


- Bouwtechnisch rapport aanwezig 


- Vele originele-, authentieke elementen bewaard gebleven 


- Parkeren op eigen terrein (ook vergunning voor achtergelegen 

parkeerterrein met 4  oplaadpunten)
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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Kadastrale kaart
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Locatie op de kaart
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Woont u hier binnenkort?
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Lijst van Zaken

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Opbergkasten voorzolder X

 - Kelderplanken (niet zijnde opbergrekken kelder) X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Blijft achter Gaat mee Ter overname
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Lijst van Zaken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 - Koel-vriescombinatie pantry kantoor/winkel X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Boilers keuken en pantry X

 - Keukenverlichting pantry X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

Blijft achter Gaat mee Ter overname
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Lijst van Zaken

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - Wastafel + meubel zolder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Waterslot wasautomaat X

Wifi-accespoints en switches X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Blijft achter Gaat mee Ter overname
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Lijst van Zaken

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



Veelgestelde vragen

1. Wanneer ben ik in onderhandeling?


U bent officieel in onderhandeling als de verkoper reageert op 


uw bod. Bijvoorbeeld als de verkoper een tegenbod doet. Als de 

verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper 


zal overleggen, betekent dat dus nog niet dat u in onderhandeling 

bent.






2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen als er al over 

een bod onderhandeld wordt?


Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te 

leiden. De verkoper kan daarnaast graag willen weten of er meer 

belangstelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de beste te zijn. 

Daarom gaan de bezichtigingen door. Er mag ook met meer dan 

één gegadigde tegelijk worden onderhandeld. De makelaar moet 

dat dan wel duidelijk gemeld hebben. Vaak zal de verkopende 

makelaar aan belangstellenden vertellen dat hij, zoals dat heet, 

‘onder bod’ is. Een belangstellende mag dan wel een bod uit-

brengen, maar krijgt daar geen antwoord op tot de onderhande-

ling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De makelaar zal 

geen mededelingen doen over de hoogte van biedingen, dit zou 

overbieden kunnen uitlokken.






3. Kan een verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de 

onderhandeling verhogen?


Het antwoord is ja. Als de vraagprijs alleen een uitnodiging is tot 

het doen van een bod (zie ook vraag 5), dan kan de verkoper ook 

besluiten de vraagprijs te verlagen of te verhogen. Tijdens een 

onderhandeling doen partijen vaak over en weer biedingen. Als 


de potentiële koper een tegenbod doet wat afwijkt van het bod dat 

de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt dit eerdere 

bod van de verkopende partij. Dus ook als partijen ‘naar elkaar

toekomen’ in het biedingproces, kan de verkoper ineens besluiten 

om toch zijn tegenbod weer te verhogen en de koper om zijn bod 

weer te verlagen.






4. Hoe komt de koop tot stand?


Als verkoper en koper het eens worden over de belangrijkste 

zaken bij de koop (prijs, opleveringsdatum en ontbindende 

voorwaarden) dan legt de verkopend makelaar de afspraken 

schriftelijk vast in de koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn 


een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een 

ontbindende voorwaarde voor de financiering, dit moet u melden 

bij het uitbrengen van uw bod. Het is belangrijk dat de partijen 


het ook eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende 

voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt. Naast de 

eerder genoemde punten worden meestal nog enkele aanvullende 

afspraken in de koopakte opgenomen, denk bijvoorbeeld aan een 

boeteclausule. Zodra verkoper en koper de koopakte hebben 

ondertekend en de koper (of eventueel de notaris) een kopie van 

de akte heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de 

wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze bedenktijd kan de 

koper alsnog afzien van de aankoop van de woning. Ziet de koper 

tijdens deze bedenktijd niet af van de koop, zijn de financiën rond 

en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen 

obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de 

overdracht plaatsvinden bij de notaris.






5. Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan 

aan mij verkopen?


Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechts-

college, de Hoge Raad, heeft bepaald dat als u de vraagprijs uit 

een advertentie of een woongids biedt, u dan een bod doet.

De succesformule van

Garantiemakelaars
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Tijd voor een

nieuw nestje?

De vraagprijs wordt dus gezien als een uitnodiging tot het doen 

van een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod 

wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat 

doen.






6. Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem 

van verkoop wijzigen?


Dat mag. Één van de partijen mag de onderhandeling beëindigen. 

Soms zijn er zoveel belangstellenden die de vraagprijs bieden of 

benaderen, dat het moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. In 

dat geval kan de verkopende makelaar, natuurlijk in overleg met 

de verkoper, besluiten de lopende onderhandeling af te breken en 

de biedprocedure te wijzigen. Uiteraard dient hij eerst de eventu-

eel gedane toezeggingen na te komen (zie ook vraag 8 en 9). De 

makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld voor een inschrijvingspro-

cedure. Alle bieders hebben dan een gelijke kans om een hoogste 

bod uit te brengen.






7. Wat is een optie?


Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door 


een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere 

partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarde 

van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week 

bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n 

optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande 

woning niet. Het begrip ‘optie’ wordt daarbij vaak ten onrechte 

gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen 

die een verkopende NVM-makelaar kan doen aan een belang-

stellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo’n toe-

zegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper 

een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. 

De NVM-makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een 

andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper 

kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn 

financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een 

optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende NVM-makelaar 

beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde 

toezeggingen worden gedaan.






8. Dient de NVM makelaar met mij in onderhandeling te gaan, 

als ik als eerste een bezichtiging aanvraag of als eerste een 

bod uitbreng?


Het antwoord op deze vraag is nee. De verkopende NVM-makelaar 

bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. De verko-

pende NVM-makelaar heeft wel de verplichting u daarover te 

informeren. Het is verstandig als u serieus belangstelling heeft 


de NVM-makelaar te vragen wat uw positie is. Dat kan veel teleur-

stelling voorkomen. Doet de NVM-makelaar u een toezegging, dan 

dient hij die na te komen.
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Heeft u interesse in

Nieuwlandstraat 15?

Neem contact met ons op voor meer informatie.
Bel 013 - 5 300 600 of mail naar info@dassengarantiemakelaars.nl.

Dassen Garantiemakelaars


Tilburgseweg 16


5051 AH, Goirle

Tel. 013 - 5 300 600


info@dassengarantiemakelaars.nl


www.dassengarantiemakelaars.nl


