
Lijnbaan 42, GOES
€ 225.000,- k.k.



Woningen

Nieuwbouw

Hypotheken & verzekeringen

Bedrijfsonroerend goed



Kenmerken en gegevens

Bouw

Soort woonhuis  Half vrijstaande woning

Soort bouw  Bestaande bouw

Bouwjaar  1935

Soort dak  zadeldak

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten
Wonen  113 m²

Externe bergruimte  21 m²

Perceel  187 m²

Inhoud  404 m³

Indeling

Aantal kamers  3

Aantal badkamers  1

Badkamervoorzieningen   Ligbad/douche/toilet

Aantal woonlagen  3

Energie

Definitief energielabel  G

Isolatie  dubbel glas

Verwarming  c.v.-ketel

Cv-ketel  Ja Nefit, 2004, gas, 

eigendom, combiketel

Kadastrale gegevens
Goes 

C 2835

Kadastrale kaart

Oppervlakte  187 m²

Eigendomssituatie  Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging  aan rustige weg, in 

centrum

Tuin  achtertuin, voortuin

Tuin breedte  850 cm

Tuin diepte  1000 cm

Ligging tuin  Noord



Omschrijving

Een leuke jaren ‘30 woning in het centrum van 

Goes. Deze half vrijstaande woning met patio, 

aangebouwde garage is eenvoudig uitgevoerd en 

dient te worden gemoderniseerd.                  De 

Lijnbaan 42 beschikt over 2 royale slaapkamers 

en grote zolder met mogelijkheden, heeft een 

woonoppervlakte van 113 m2 en staat op een 

perceel van 187 m2. 

De woning is gelegen in het centrum van Goes 

met alle denkbare voorzieningen op loopafstand.

Indeling: 
Begane grond:

Hal met meterkast, toilet, kelderkast en 

trapopgang. Lichte doorzon woonkamer en suite 

met grote raampartij aan voor- en achterkant. 

Aan de achterkant is een royale open keuken 

met voldoende ruimte voor een grote eettafel. 

De keuken is v.v.: gasfornuis, afzuigkap, koelkast 

en oven. Grenzend aan de keuken treft u een 

praktische bijkeuken met deur naar de patio en 

achterdeur.  

Eerste verdieping: 
Op de eerste verdieping bevinden zich een 

overloop, 2 slaapkamers, berging en badkamer 

met ligbad, wastafel en toilet. 

De circa afmetingen van de slaapkamers zijn:

-Slaapkamer 1: ca. 3,62 x 3,54 m

-Slaapkamer 2: ca. 3,76 x 3,29 m

Zolder: 
Via een vaste trap is de zolder te bereiken. Hier 

kan eventueel een derde slaapkamer worden 

gerealiseerd. Verder is er een extra bergruimte.

Tuin:
De patio is geheel omsloten en betegeld. Er is een 

aangebouwde garage van ca. 21 m2. De garage 

beschikt over een garagedeur met loopdeur en 

elektriciteit.

Bent u op zoek naar een betaalbare woning en 

ziet u niet op tegen wat kluswerk, maak dan een 

afspraak voor een bezichtiging. 

N.b. deze woning is bestemd voor zelfbewoning 

voor minimaal 3 jaar.

Oplevering: in onderling overleg. 

























Plattegrond



Plattegrond



Energielabel

Energielabel woningen
Registratienummer
437443530

Datum registratie
13-09-2021

Geldig tot
07-09-2031

Status
Definitief

Deze woning
heeft energielabel G

Isolatie

1

2

3

4

5

6

Gevels

Gevelpanelen

Daken

Vloeren

Ramen

Buitendeuren

Installaties Hoofdsysteem
Verbetering
aanbevolen?

7

8

9

10

11

12

Verwarming

Warm water

Zonneboiler

Ventilatie

Koeling

Zonnepanelen

HR-107 ketel

Combiketel

Niet aanwezig

Natuurlijke ventilatie via ramen en/of roosters

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Deze woning wordt verwarmd via een aardgasaansluiting

Warmtebehoefte
in de wintermaanden

Laag Gemiddeld Hoog

Risico op hoge
binnentemperaturen
in de zomermaanden

Laag Hoog

Aandeel hernieuwbare
energie

0,0 %

Toelichtingen en aanbevelingen vindt u op pagina 2 en verder

Over deze woning

Adres

Lijnbaan 42 

4461HK Goes

BAG-ID: 0664010000018882

Detailaanduiding Bouwjaar 1935

Compactheid 2,24

Vloeroppervlakte 112 m²

Woningtype

Hoekwoning

Opnamedetails

Naam

Building Label

Examennummer

41569

Certificaathouder

BuildingLabel B.V.

Inschrijfnummer

SKW.012311

KvK-nummer

39090359

Certificerende instelling

SKW Certificatie BV

Soort opname

Basisopname



Kadasterkaart

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 1 december 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
2835

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 4461HK 42



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.
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