
Te huur kantoorruimte
Westsingel 90 A, GOES



Woningen

Nieuwbouw

Hypotheken & verzekeringen

Bedrijfsonroerend goed



Kenmerken en gegevens

Bouw
Type bouw  kantoorruimte

Bouwjaar  1910

Onderhoud  goed

Kantoorruimte

Oppervlakte  ca. 100 m² 

2 lokalen van c.a. 50 m² , zowel afzonderlijk als 

gezamenlijk te huur

 

Voorzieningen  - Gezamenlijke pantry;

  - Centrale verwarming;

  - Gezamenlijke 

    toiletgroep;

  - Vloerbedekking;

  - Te openen ramen.

  

Kadastrale gegevens
Goes C 5032

Oppervlakte  758 m²

 

 Ligging  nabij stadscentrum

Parkeren  2 parkeerplaatsen per 

  ruimte

Prijs  € 675,- h.p.m. per ruimte

  (€ 1.250,-  gezamenlijk)

Omzetbelasting:  BTW-vrij



Omschrijving

Kantoorhouden in deze prachtige school op een 

uitstekende locatie, aan de rand van het centrum 

van Goes? Het is nu mogelijk! Thans zijn er 

nog 2 ruimtes van ieder ca. 50 m² beschikbaar. 

Deze voormalige basisschool ademt sfeer en 

is uitstekend onderhouden. Per ruimte zijn er 2 

parkeerplaatsen beschikbaar op het bijbehorende 

terrein.

Bestemming:
De aangewezen gronden zijn bestemd voor 

wonen met de functie aanduiding Dienstverlening 

en Maatschappelijk. 

Afmeting
1 open ruimte van ca 50 m² en 1 ruimte van ca. 50 

m² met een scheidingswand. Verder zijn de gang, 

toiletten en een pantry voor algemeen gebruik 

met de overige huurders.

Bereikbaarheid
Het pand ligt aan één van de belangrijkste 

uitvalswegen van Goes. De ontsluiting met de 

A256 ligt op ca. 3 minuten rijden van dit pand. 

Daarnaast is het pand gelegen aan de rand van 

het centrum, waardoor dit te bereiken is in 2 

minuten lopen. 

Winkels als Albert Heijn, Etos en Blokker zijn zeer 

nabij gelegen.

Voorzieningen
-Gezamenlijke pantry;

-Centrale verwarming;

-Gezamenlijke toiletgroep;

-Parkeerplaatsen op eigen terrein ( 2 per ruimte);

-Vloerbedekking;

-Te openen ramen.

Huurtermijn
In overleg.

Type huurcontract
Model ROZ-kantoorruimte en andere 

bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a 

BW, aangevuld met enkele aanpassingen van 

verhuurders zijde.

Huurbetaling
Per maand vooruit.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie ter grootte van 3 maanden 

huurverplichting. 

Indexering
Jaarlijks, conform het maandprijsindexcijfer 

volgens de Consumentenprijsindex Laag CPI 

(2015=100), gepubliceerd door het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huursom
De huurprijs bedraagt € 675,- (BTW-vrij) per 

maand per kantoorruimte van ca. 50 m².

De huurprijs voor beide lokalen gezamenlijk 

bedraagt € 1.250,- (BTW-vrij) per maand.



Omschrijving

Servicekosten
De servicekosten bedragen € 250,- exclusief BTW 

per maand per lokaal en betreft een voorschot op 

de nutslasten.

Oplevering
In overleg.

Opleveringsniveau
In huidige staat.

Voorbehoud
Verhuur geschiedt onder voorbehoud van 

goedkeuring eigenaar.

Algemeen

Al het bovenstaande betreft informatie omtrent 

de verhuur van “Westsingel 90a” te Goes. De 

informatie is met zorg samengesteld, maar voor 

de juistheid ervan kan door Faasse & Fermont 

geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch 

aan de vermelde gegevens enig recht worden 

ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze 

informatieverstrekking niet als aanbieding of 

offerte mag worden beschouwd.

Voor nadere informatie en/of bezichtiging:
Faasse & Fermont 

Frans den Hollanderlaan 12

4461 HN GOES

tel: (0113) 250 555

email: bedrijven@faasse-fermont.nl

internet: www.faasse-fermont.nl











Kadasterkaart

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 11 mei 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
C
5032

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 4461DN 90A
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