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Woningen

Nieuwbouw

Hypotheken & verzekeringen

Bedrijfsonroerend goed



Kenmerken en gegevens

Bouw

Soort woonhuis  Herenhuis (casco)

Soort bouw  Bestaande bouw

Bouwjaar  1900

Soort dak  Zadeldak

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten
Wonen  354 m²

Perceel  372 m²

Inhoud  1610 m³

Indeling

Aantal kamers  8

Aantal badkamers  3 mogelijk

Aantal woonlagen  3

Energie

Definitief energielabel  C

Isolatie  volledig geïsoleerd

Cv-ketel  Nee 

Kadastrale gegevens
Goes 

D 5886

Kadastrale kaart

Oppervlakte  372 m²

Eigendomssituatie  Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging  aan rustige weg, 

beschutte ligging, in 

centrum

Tuin  achtertuin

Tuin breedte  900 cm

Tuin diepte  1200 cm

Ligging tuin  West



Omschrijving

Dit zeer royale herenhuis “t Brouwershuys” 

staat op een goede locatie in het hart van 

de Goese binnenstad. Het pand heeft een 

monumentenstatus en is de laatste tijd samen 

met de 2 naastgelegen panden in gebruik 

geweest als kantoorvilla. Het pand wordt in 

casco staat opgeleverd en kan dus geheel aan 

de wensen van de nieuwe eigenaar worden 

aangepast en ingericht. De, achter de woning 

gelegen, prive tuin en de enorme gezamenlijke 

tuin met veel volwassen groen en een vijver, 

bieden een oase van rust midden in het centrum 

waar bovendien 2 parkeerplaatsen op eigen 

terrein beschikbaar zijn.

U bent van harte welkom om dit geweldige object 

te komen bezichtigen zodat u een indruk kunt 

krijgen van de mogelijkheden. 

De woning biedt een woonoppervlakte van 

maar liefst 354 m2 en de inhoud is ruim 1600 

m3. Ruimte genoeg dus om er een fantastisch 

woonhuis van te maken. Ook de combinatie 

wonen-werken met een praktijk of kantoor, een 

B&B, mantelzorgwoning of eventueel dubbele 

bewoning is mogelijk. Het perceel eigen grond is 

372 m2 en is ingericht als tuin. In de aan de tuin 

grenzende parktuin die gezamenlijk eigendom is 

zijn 2 eigen parkeerplaatsen beschikbaar. Dit park 

kan met een op afstand bedienbaar hek worden 

afgesloten.

De indeling

Begane grond:

Achter de imposante voorgevel bevindt zich 

een grote hal met marmeren vloer en plafond 

met ornamenten. Aan weerskanten van de hal 

zijn woonkamers voorzien van fraaie plafonds, 

lambrisering, parketvloeren in visgraat verband 

en natuurstenen schouwen. Via de gang met 

garderobe, toilet, technische ruimte en bijkeuken 

komen we in de aanbouw aan de achterzijde waar 

een fantastische woonkeuken gerealiseerd kan 

worden. Vanuit deze  ruimte heeft u optimaal 

contact met de tuin.

1e etage:

De eerste etage kan naar eigen smaak worden 

ingedeeld maar gezien de huidige indeling ligt 

het voor de hand om 3 grote slaapkamers met 

inloopkasten en eventueel badkamers en suite te 

realiseren. 













Omschrijving

2e etage:

De grote, open zolder is met een vaste 

trap bereikbaar. Ook hier kunnen meerdere 

slaapkamers gerealiseerd worden.

Wat opvalt bij dit pand is dat de basis erg goed is. 

Het geheel is goed onderhouden en geïsoleerd. 

Het pand is zeer geschikt voor een ruimere 

invulling dan wonen alleen. Dus een combinatie 

wonen en werken met praktijk, kantoor, galerie 

etc., B&B , mantelzorgwoning of dubbele 

bewoning. In dit fantastische pand is het 

realiseerbaar.

Als u op zoekt ben naar een zeer royale, goed 

onderhouden, unieke woning die u naar eigen 

wens kunt afwerken, op een absolute toplocatie, 

dan is dit huis uw bezichtiging meer dan waard! 

Oplevering in overleg.



























Plattegrond



Plattegrond



Kadasterkaart

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 9 februari 2022
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

Goes
D
5886

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: UKK D 5886



Goes

Goes, onze thuishaven, is een levendige stad en 

met zijn circa 26.500 inwoners de grootste stad 

op het schiereiland Zuid-Beveland. Goes heeft 

alle voorzieningen die men maar kan wensen 

en er is altijd wat te beleven. In het bruisende 

centrum vindt u leuke winkelstraten en gezellige 

horecagelegenheden. Midden in het stadshart ligt 

de pittoreske haven omringd door statige panden.  

Daarnaast is er in Goes een woonboulevard, diverse 

supermarkten, medische centra en een eigen 

ziekenhuis. Ook voor de jeugd is er voldoende 

keuze in basisscholen, voorgezet onderwijs en 

diverse sportverenigingen. Aan de rand van de 

stad Goes liggen de Zeelandhallen, de grootste 

evenementenhallen van Zeeland. Goes heeft een 

goede aansluiting op de A58. 



U HEEFT DE WONING BEKEKEN, EN DAN...

We hopen dat u een goede eerste indruk heeft gekregen van 
het pand wat u heeft bezichtigd! Hoe gaat het nu verder? Als 
u meer interesse heeft, kunnen we een afspraak maken voor 
een tweede bezichtiging. Tijdens zo’n tweede bezichtiging zult 
u weer nieuwe dingen zien, zodat u een duidelijke keuze kunt 
maken.
Hieronder staat nog wat uitleg over een aantal begrippen:

Bouwkundige keuring
Er bestaat een mogelijkheid de woning te laten keuren door 
een onafhankelijk bouwkundig bureau. Aan die keuring is 
ook een bouwkundige garantie verbonden. Vraagt u naar de 
tarieven bij de makelaars of ons kantoor. 

Financiering van de woning 
Onder de naam Faasse & Fermont Hypotheken en 
Verzekeringen bieden wij u advies op het gebied van 
hypotheken, schade- en levensverzekeringen en overige 
financiële diensten. Wij zijn daarbij volledig onafhankelijk en 
hebben de mogelijkheid bij de meeste geldverstrekkers en 
verzekeraars producten te sluiten. Ook als u al een gesprek met 
een andere hypotheekadviseur of bank heeft gehad, bieden we 
u graag vrijblijvend een second opinion aan.

Een optie nemen?
Een optie kunt u niet nemen. U kunt om een optie vragen. In 
de regel worden opties voor maximaal een week verleend. In 
andere branches liggen prijs en voorwaarden vast bij opties 
(zoals op de aandelenbeurs). Wij beschouwen een optie als een 
tijdsperiode, waarin de verkoper toezegt niet aan een ander te 
zullen verkopen.

Wat houdt de vraagprijs in
Juridisch gezien is de vraagprijs niets anders dan de 
uitnodiging tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs 
biedt, bent u niet automatisch koper. De verkoper zal eerst 
akkoord moeten geven. Een verkoper mag zijn prijs in de 
onderhandeling zelfs verhogen.

Het doen van een bod
Als u een bod doet, moet u ook eventuele randvoorwaarden 
aangeven. Uiteraard is de prijs erg belangrijk, maar andere 
voorwaarden moeten ook worden vermeld, zoals eventuele 
ontbindende voorwaarden inzake financiering en de 
leverdatum. U bent pas in onderhandeling als er een tegenbod 
komt.

Bedenktijd
Een koper heeft 3 dagen bedenktijd. Wij zullen daarom een 
bewijs van ontvangst van de koopakte laten tekenen door 
de koper. Een koper kan zich tijdens de 3 dagen bedenktijd 
zonder opgave van enige reden
terugtrekken van een koop. De bedenktijd geldt niet voor de 
verkoper.

Bankgarantie
Om de verkoper voldoende zekerheid te verschaffen dat een 
koper ook daadwerkelijk de woning zal afnemen, wordt er door 
ons als voorwaarde voor de koopovereenkomst de eis van een 
bankgarantie van 10 procent van de koopsom gesteld. In plaats 
van de bankgarantie kan het bedrag van de bankgarantie ook 
bij de notaris worden gestort.

Rechten en verplichtingen uit vorige akte
In de op te maken koopovereenkomst wordt verwezen naar 
rechten en verplichtingen uit de voorgaande eigendomsakte, 
die, voor zover nodig, deel uit maken van de nieuwe 
overeenkomst. Deze akte ligt ter inzage op ons kantoor.

Koopakte
De koopakte wordt opgesteld op basis van het model dat is 
ontwikkeld door de Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis 
en de NVM..

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening
Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere 
verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met 
andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van 
een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de 
particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. 
Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een 
bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail 
of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst 
wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende 
koopovereenkomst’. Als uw vraag nog niet beantwoord is, 
kunt u ons altijd bellen. Als u geen interesse meer heeft, horen 
we dat ook graag van u. Wij kunnen dan de eigenaar van de 
woning in kennis stellen. Zij zijn ook benieuwd naar uw reactie. 
En misschien kunnen wij u helpen bij het zoeken naar een 
andere woning. 

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.



 
 



Ons eigen hypotheken en verzekeringenteam
staat voor je klaar!

Nicole Eversdijk en Dirk Hooijer 
geven je tijdens een persoonlijk 
gesprek een heldere uitleg over  de 
ins en outs van een hypotheek. 
Transparant en overzichtelijk, zo heb 
je een goed inzicht in je financiële 
situatie.

Marloes Robijn is onze  duizendpoot. 
Van het maken van afspraken tot 
het regelen van de 
(schade) verzekeringen. Ook is zij 
volledig op de hoogte van je 
hypotheek.

Oversluiten
Met de huidige historisch lage rentestanden 
wachten veel van onze klanten niet af tot 
de huidige rentevast periode afloopt. Wil je 
lagere lasten en/of meer zekerheid over het 
bedrag dat je binnen je hypotheek aflost? 
Dan kan het zeker interessant zijn om de 
mogelijkheden voor oversluiten te bekijken.

Second opinion
Heb je al een hypotheekgesprek achter de 
rug? Dat komt goed uit. Wij staan namelijk 
voor je klaar om een objectieve second 
opinion te geven. Zo weet je zeker dat je 
de juiste keuze kunt maken, tegen de meest 
aantrekkelijke voorwaarden. Met natuurlijk 
de scherpste rente.  

Alles onder één dak, wel zo praktisch. Ook 
wanneer je niet via onze makelaardij een 
woning aankoopt/verkoopt ben je uiteraard 
van harte welkom.

Oostperkweg 3
4332SB Middelburg

financieel@faasse-fermont.nl 
T. 0113 - 251361

Frans den Hollanderlaan 12 
4461 HN Goes
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