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's-Heer Hendrikskinderenstraat 9


Goes

vraagprijs
€ 389.000 k.k.





Klassiek en modern in één! In het centrum van Goes 
staat dit prachtige en bijzondere herenhuis aan de ’s-
Heer Hendrikskinderenstraat. De voorgevel met de 
schitterende monumentale entrée geeft nog goed de 
oude bestemming van de glashandel weer. Achter de 
gevel is de woning modern en geometrisch 
uitgevoerd, met verschillende sfeervolle zithoeken 
en een ruime uitbouw aan de achterzijde. Aan deze 
indeling is niets standaard en daarmee echt uniek. De 
woning, met haar circa 950 m3 inhoud, heeft enorm 
veel te bieden. 




Op de begane grond ligt de woonkamer van circa 60 
m2, keuken, bijkeuken, toilet en inpandige 
multifunctionele garageruimte. Op de eerste 
verdieping volgen een drietal slaapkamers. De ruime 
‘open plan’ slaapkamer aan de achterzijde heeft een 
eigen badkamer met separaat toilet, douche en 
vrijstaand design bad. Aan de rechterzijde ligt een 
ruime inloopkast, groot genoeg om eventueel weer 
tot een extra slaapkamer te maken. 







Op de tweede verdieping volgen twee kamers en een 
tweede badkamer met bad, douche en toilet. Een van 
de mooiste aspecten van de woning is het enorme 
dakterras. Dit dakterras van circa 50 m2 geeft 
uitzicht over de daken van het centrum en is een 
heerlijke plek om van de zon te genieten. De woning 
ligt op een perceel van 185 m2 en heeft een beschutte 
achtertuin met achterom. 




Door de prachtige entree bevindt zich als eerste de 
centrale hal. Rechts ligt de inpandige garage, welke 
momenteel is opgesplitst in twee ruimtes. De voorste 
ruimte, met openslaande originele deuren aan de 
straatkant, heeft recentelijk gefunctioneerd als 
kantoorruimte. De achterste ruimte, circa 30 m2, is 
momenteel bijkeuken. De twee ruimtes kunnen 
eenvoudig bij elkaar getrokken worden om weer als 
garage in gebruik te worden genomen. 
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achtertuin loopt. Deze ruimte heeft meerdere 
zithoeken, met in het midden van de woning de 
grootste zithoek rondom de sfeervolle houtkachel. 
De volledige woonkamer is voorzien van een 
marmeren vloer met vloerverwarming. Rond de 
eeuwwisseling is achter de oorspronkelijke 
achtergevel een ruime aanbouw geplaatst met een 
haakse indeling. Dit maakt samen met het lichte 
hoogteverschil dat de woonkamer geen standaard, 
maar een verrassend leuke en speelse indeling heeft. 
Direct op de achterste zithoek volgt een tweede 
gedeelte, dat door middel van tuindeuren grenst op 
de tuin. Aan de andere zijde ligt de woonkeuken, die 
is voorzien van koelkast, vaatwasser, keramische 
kookplaat, afzuigkap, oven en magnetron. Via de 
keuken is de bijkeuken en het toilet te bereiken. De 
bijkeuken geeft veel extra bergruimte en plaats voor 
de witgoedapparatuur. 




De eerste verdieping is te bereiken via de wenteltrap 
in de hal, en bestaat uit een drietal slaapkamers. 
Voorin liggen twee slaapkamers met hier achter de 
derde, grootste slaapkamer. Omdat deze ‘open plan’ 

slaapkamer ook weer gedeeltelijk in de aanbouw ligt, 
heeft het een gelijke speelse indeling als de begane 
grond. Deze grote, multifunctionele ruimte geeft als 
eerste toegang tot een separate toilet en bidet, en 
aan de andere zijde de grote inloopkast met 
zitruimte. Hierna volgt de prachtige open badkamer, 
met een modern vrijstaand bad, inloopdouche en 
wastafel. De moderne badkamer past perfect bij de 
sfeer van de woning. 




Met de vaste trap is de tweede verdieping te 
bereiken. De tweede verdieping bestaat uit een 
tweetal ruimtes plus een tweede badkamer, die 
enigszins gedateerd maar volledig functionerend is. 
De vierde slaapkamer ligt onder de originele kap van 
het oude pand en heeft een veluxraam met uitzicht 
op het dakterras. Aan de achterzijde volgt een derde 
ruimte, die momenteel open is en als zithoek wordt 
gebruikt. Hier kan eenvoudig de vijfde slaapkamer 
van gemaakt worden. 
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Vanuit deze ruimte is via openslaande schuifdeuren 
het dakterras te bereiken. Een dakterras op deze 
hoogte en 50 m2 groot spreekt voor zich. Vanaf het 
terras kijk je prachtig weg over de daken van het 
centrum van Goes en het is daarmee een heerlijke 
mogelijkheid om van de zon en het uitzicht te 
genieten. Het dakterras en het onderliggende dak is 
recent geheel vernieuwd en geïsoleerd. 




Naast het dakterras heeft de woning ook een tuin op 
de begane grond, met een speelse trap die ook 
toegang geeft vanuit de tuin tot de eerste 
verdieping. De tuin geeft de mogelijkheid op elk 
moment van de dag zowel van de zon als van de 
schaduw te genieten. Door het grote hoogteverschil 
tussen de ’s-Heer Hendrikskinderenstraat en de 
achtergelegen Rozemarijnstraat is de tuin in 
verschillende terrassen aangelegd. Er is een vrije 
achterom aanwezig. Aan de Rozemarijnstraat of de 
Achterhaven is er op vergunning parkeergelegenheid 
terug te vinden.
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Kenmerken

Overdracht

Prijs	

Aanvaarding	





 Bouw


Soort woonhuis	

Type woonhuis

Bouwjaar





 Afmetingen


Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Inhoud





 Indeling


Aantal kamers

Aantal slaapkamers





 Energie


Energielabel	

Verwarming	





 Buitenruimte


 Garage




Tuin



€ 389.000 k.k.

in overleg







herenhuis

tussenwoning

1900







245 m2

185 m2

947 m3







6

4







-

c.v.-ketel







inpandig




achtertuin
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BIJLAGE | PLATTEGROND
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Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Houtkachel X

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - antieke kast en bureautje woonkamer X

 - losse kasten in de rest van het huis X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

BIJLAGE | LIJST VAN ZAKEN
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Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser 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

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

CV met toebehoren X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - via CV-installatie X

BIJLAGE | LIJST VAN ZAKEN
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Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

BIJLAGE | LIJST VAN ZAKEN
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1. Wanneer ben ik in onderhandeling? Je bent pas in 
onderhandeling met de verkopende partij als deze 
reageert op je bod door:
a) Een tegenbod te doen.
b)  Expliciet melden dat jullie in onderhandeling zijn.
Je bent dus nog niet in onderhandeling als de 
verkopende makelaar zegt dat hij je bod met de 
verkoper zal bespreken.
 
2. Mag een verkoopmakelaar doorgaan met bezichti-
gingen als er al over een bod onderhandeld wordt?
Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk niet 
tot een verkoop te leiden. Bovendien zal de verkoper 
waarschijnlijk graag willen weten of er meer 
belangstelling is. Ook mag er met meerdere geïnte-
resseerde kopers tegelijkertijd onderhandeld 
worden. Een NVM-makelaar moet dit wel duidelijk 
aan alle partijen melden.
Vaak zal de verkopende NVM-makelaar belangstel-
lenden mededelen dat er al een bod ligt of dat er 
onderhandelingen gaande zijn. De NVM-makelaar 
doet geen mededelingen over de hoogte van de 
biedingen. Dit zou overbieden kunnen uitlokken.
 
3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper 
de woning dan aan mij verkopen? Nee, de verkoper 
is niet verplicht de woning dan aan jou te verkopen. 
De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs gezien 
moet worden als een uitnodiging tot het doen van 
een bod. Ook als je de vraagprijs biedt, kan de 
verkoper dus beslissen of hij je bod wel of niet 
aanvaardt, of (via zijn makelaar) een tegenbod doet.
 
4. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning 
tijdens de onderhandeling veranderen? Ja, de 
verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of 
te verlagen. Daarnaast heb je als potentiële koper 
ook het recht tijdens de onderhandelingen je bod te 
verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod 
doet, vervalt namelijk je eerdere bod.
 
5. Mag een NVM-makelaar tijdens de onderhandeling 
het systeem van verkoop wijzigen? Ja, dat mag. 
Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraag-

prijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te bepalen 
is wie de beste koper is. Op dat moment kan de 
verkoper – op advies van zijn makelaar – besluiten de 
biedingsprocedure te wijzigen in bijvoorbeeld een 
inschrijvingsprocedure. In deze procedure krijgen alle 
bieders een gelijke kans om een bod uit te brengen. 
De makelaar dient uiteraard eerst eventueel eerder 
gedane toezeggingen of afspraken na te komen, 
voordat de procedure veranderd wordt.

6. Mag een NVM-makelaar een exorbitant en 
onrealistisch hoge prijs vragen voor een 
woning? De verkoper bepaalt in overleg met zijn 
NVM-makelaar voor welke prijs hij zijn woning wil 
verkopen. De koper kan onderhandelen over de prijs, 
maar de verkoper beslist.
 
7. Wat is een optie? Het begrip ‘optie’ wordt op twee 
manieren gebruikt: 
a)  In juridische zin geeft een optie een partij (in dit 

geval de koper) de keuze om door een eenzijdige 
verklaring een koopovereenkomst met een 
andere partij (de verkoper) te sluiten. Beide 
partijen zijn het dan eens over de voorwaarden 
van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld 
nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een 
nieuwbouwwoning is zo’n optie gebruikelijk. Bij 
de aankoop van een bestaande woning niet.

b)   Bij de aankoop van bestaande woningen wordt 
het begrip ‘optie’ eigenlijk ten onrechte gebruikt. 
‘Optie’ heeft dan de betekenis van bepaalde 
afspraken die een verkopende NVM-makelaar 
maakt met een geïnteresseerde koper tijdens het 
onderhandelingsproces. Bijvoorbeeld de 
toezegging dat de koper een paar dagen 
bedenktijd krijgt voor het uitbrengen van een 
bod. De koper kan deze tijd gebruiken om beter 
inzicht te krijgen in zijn financiering of de 
gebruiksmogelijkheden van de woning. De 
NVM-makelaar zal in deze periode bij andere 
geïnteresseerde partijen aangeven, dat op de 
woning een optie rust. Een optie kun je niet eisen. 
De verkoper beslist in overleg met de NVM- 
makelaar of dergelijke opties worden gegeven.

Veel gestelde vragen
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 8. Moet de makelaar met mij als eerste in onder-
handeling als ik de eerste ben die een afspraak maakt 
voor een bezichtiging? Of als ik als eerste een bod 
uitbreng? Nee, dit hoeft niet. De verkoper bepaalt 
samen met de verkopende makelaar met wie hij in 
onderhandeling gaat. Vraag als koper de verkopende 
makelaar van te voren naar de verkoopprocedure die 
gehanteerd wordt om teleurstelling te voorkomen.
 
9. Hoe komt de koop tot stand? Als verkoper en 
koper het eens zijn over de belangrijkste zaken - 
onder andere prijs, leveringsdatum, ontbindende 
voorwaarden en eventuele afspraken over roerende 
zaken -, dan legt de verkopende NVM-makelaar de 
afspraken vast in de koopovereenkomst.
Pas als beide partijen de koopovereenkomst hebben 
ondertekend, komt de koop tot stand.
Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk 
aandachtspunt. Als je deze opgenomen wilt hebben  
in de koopovereenkomst, dan moet je dit meenemen 
in de onderhandelingen. Als koper krijg je niet 
automatisch een ontbindende voorwaarde.
Koper en verkoper moeten het eens zijn over 
aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden 
voordat de koopovereenkomst wordt opgemaakt.
 Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn:
1.  Financieringsvoorbehoud.
2.  Geen huisvestingsvergunning.
3.  Negatieve uitkomst van een bouwkundige keuring.
4.  Niet verkrijgen van Nationale Hypotheekgarantie.
5.  NVM No-Risk clausule.
 De koop komt pas tot stand op het moment dat de 
koopovereenkomst door beide partijen is onder-
tekend. Dit vloeit voort uit de Wet Koop onroerende 
zaak en heet het schriftelijkheidsvereiste. Een 
mondelinge of per e-mail bevestigde afspraak is dus 
niet voldoende. Zodra de verkoper en de koper de 
koopovereenkomst hebben ondertekend en de koper 
(en eventueel de notaris) een afschrift van de 
overeenkomst heeft ontvangen, treedt voor de 
particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking 
(zie vraag 11). Binnen deze tijd kun je als koper alsnog 
afzien van de koop. Na deze tijd is de koop definitief 
rond, tenzij de ontbindende voorwaarden van 
toepassing zijn.
10. Wat houdt de drie dagen bedenktijd voor de koper 
precies in? De wettelijk vastgestelde drie dagen 
bedenktijd houdt in dat je als koper zonder opgaaf 
van redenen de koop kunt ontbinden. De bedenktijd 

van drie dagen gaat in zodra een kopie van de 
getekende koopovereenkomst aan de koper ter hand 
is gesteld. De bedenktijd kan langer duren dan drie 
dagen als deze eindigt op een zaterdag, zondag of 
algemeen erkende feestdag. Hiervoor zijn regels 
opgesteld. De NVM-makelaar kan precies aangeven 
tot wanneer de bedenktijd loopt.
 
11. Wat is de NVM No-Risk clausule? Veel mensen 
durven geen woning te kopen voordat hun eigen huis 
verkocht is en stappen daardoor bij voorbaat niet 
over naar een andere woning. Koop je met de NVM 
No-Risk clausule dan kun je die overstap vaak wel 
maken.
De NVM No-Risk clausule is een ontbindende 
voorwaarde. Deze voorwaarde voorkomt dat de 
koper met dubbele lasten komt te zitten.
De koper kan de koop ontbinden als de verkoop van 
zijn huidige woning onverwacht langer duurt.
De verkoper dient uiteraard eerst akkoord te gaan 
met deze ontbindende voorwaarde in de koopover-
eenkomst. Tijdens de looptijd van de NVM No-Risk 
clausule doet de koper al het mogelijke om zijn huis 
te verkopen. De verkoper gaat gedurende die tijd 
door met de verkoop van het reeds verkochte huis. 
Vindt de verkoper een andere koper, die onder gelijke 
voorwaarden het huis wil kopen, zonder de No Risk 
clausule, dan krijgt de eerste koper bedenktijd om de 
koop definitief te maken óf om af te zien van de 
koopovereenkomst. In het laatste geval verkoopt de 
verkoper vervolgens het huis aan de tweede koper.
 
12. Waar vind ik de Algemene Voorwaarden? 
De NVM kent de Algemene Consumentenvoorwaar-
den NVM en de Algemene Voorwaarden NVM voor 
professionele opdrachtgevers. De meest recente 
voorwaarden zijn te vinden via www.nvm.nl/
voorwaarden, op te vragen via cv@nvm.nl of 
verkrijgbaar via je NVM-makelaar. De Algemene 
Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand 
gekomen in overleg met de Consumentenbond en 
Vereniging Eigen Huis.
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13. Valt de makelaarscourtage onder de ‘kosten 
koper’? Nee, deze courtage zit er niet in. Onder 
‘kosten koper’ vallen:
a)  Overdrachtsbelasting.
b)  Notariskosten, onder andere voor het opmaken 

van de leveringsakte en het inschrijven ervan in 
het Kadaster.

Naast bovengenoemde kosten kunnen er notaris-
kosten zijn voor het opmaken en inschrijven van de 
hypotheekakte.
Indien de koper een aankoopmakelaar heeft 
ingeschakeld, dan komt de courtage voor deze 
aankoopmakelaar voor rekening van de koper. Deze 
worden over het algemeen verrekend via de eind-
afrekening die de notaris opmaakt. De kosten van de 
verkopende makelaar zijn voor rekening van de 
verkoper.
 
14. Mag ik als koper advies van de verkopende 
makelaar verwachten? De verkopende makelaar 
vertegenwoordigt de belangen van de verkoper. Hij 
zal de verkoper adviseren tijdens het verkoopproces. 
De verkopende makelaar kan en mag daarom niet 
tegelijkertijd jouw belangen behartigen. Als je dus 
begeleiding en advies wilt tijdens het aankoopproces, 
dan is het verstandig zelf een aankopende NVM-
makelaar in te schakelen.
 
15. Wat zijn de tarieven voor de dienstverlening van 
NVM-makelaars? Vanuit de NVM worden geen 
(advies)tarieven voorgeschreven. Iedere NVM-make-
laar mag zijn eigen tarieven en courtages bepalen. 
De prijs die je betaalt is uiteindelijk afhankelijk van de 
samenstelling van het dienstenpakket dat je afneemt. 
Maak daarom een afspraak met een NVM-makelaar 
bij jou in de buurt voor een vrijblijvend gesprek over 
de gewenste dienstverlening. Zo kan hij een bereke-
ning voor je maken van de courtage.
Naast de courtage kan de NVM-makelaar de 
gemaakte kosten voor bijvoorbeeld advertenties of 
kadastraal onderzoek doorberekenen.
Over het maken van deze kosten zal de makelaar 
afspraken met je maken.
 
16. Heeft de makelaar recht op een vergoeding na het 
intrekken van de opdracht? Op basis van de 
Algemene Consumentenvoorwaarden NVM heeft een 
NVM-makelaar recht op vergoeding van de gemaakte 
kosten. Daarnaast kan er, als dit in de opdracht tot 

dienstverlening is afgesproken, een percentage van 
het loon berekend worden. Dit wordt ook wel 
intrekkingskosten genoemd.

 17. Wat betekent vrij op naam (v.o.n.)? Vrij op naam 
wil zeggen dat de kosten voor het overdragen van de 
woning voor rekening van de verkoper komen. Hierbij 
kun je denken aan de overdrachtsbelasting en 
notariskosten. De notariskosten voor het vestigen 
van een hypotheek vallen hier niet onder; die zijn 
voor rekening van de koper.
Vaak worden nieuwbouwwoningen v.o.n. te koop 
aangeboden. Informeer vooraf duidelijk welke kosten 
voor rekening zijn van verkoper en welke voor koper. 
Zo voorkom je dat je achteraf voor verrassingen te 
komen staan.
 
18. Hoe wordt het aantal vierkante meters van een 
woning bepaald? NVM-makelaars zijn verplicht het 
aantal vierkante meters van een woning te meten 
volgens een branchebreed afgesproken meetinstruc-
tie. Deze instructie beschrijft precies wat er wel of 
niet wordt meegerekend als gebruiksoppervlakte van 
een woning of appartement. Hierbij wordt onder-
scheid gemaakt naar vier ruimten:
a)  Woonruimte, zoals woon- en slaapkamers, wc, 

gang en meterkast.
b)  Overige inpandige ruimte, zoals aangebouwde 

garage en zolder met vlizotrap.
c)  Gebouwgebonden buitenruimte, zoals balkon en 

loggia.
d)  Externe bergruimte, zoals losstaande schuur en 

losstaande garage.
Aandachtspunt bij het bepalen van de gebruiksopper-
vlakte is bijvoorbeeld dat alleen daar wordt gemeten 
waar de hoogte minimaal 1,5 meter is. De buiten-
muren worden niet meegemeten, de binnenmuren 
wel. Nissen kleiner dan 0,5 m2 worden genegeerd.
Op www.nvm.nl vind je meer informatie over het 
bepalen van de gebruiksoppervlakte.
 
19. Heeft mijn woning een energielabel nodig? Van-
af 2008 is een energielabel verplicht bij de verkoop 
en verhuur van een woning, op enkele uitzonderingen 
na. Het energielabel voor woningen geeft met  klassen 
en kleuren een indicatie hoe energiezuinig een 
woning is. Vanaf 1 januari 2015 wordt er toegezien op 
de naleving van het hebben van o.a. een energielabel 
bij de eigendomsoverdracht. Bij het leveren van een 
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woning zonder een definitief energielabel kan door 
de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een 
sanctie aan de verkoper worden opgelegd. Dat kan 
gaan om een boete van maximaal €405,- of om een 
last onder dwangsom met de verplichting om alsnog 
een label aan te vragen. Deze wettelijke verplichting 
is niet uit te sluiten in een koopovereenkomst. Meer 
informatie kunt u vinden op de website van de 
rijksoverheid www.rijksoverheid.nl 
 
20. Wat zijn de marktontwikkelingsgegevens van de 
woningmarkt in mijn regio? Op www.nvm.nl kun je 
bij de marktinformatie de recente verkoopcijfers 
uitgesplitst in vijf typen woningen vinden zowel per 
regio als voor geheel Nederland. Je treft hier ook een 
technische toelichting op de cijfers aan, zodat je weet 
welke berekeningsmethode is toegepast.
Ook kun je hier de historische marktinformatie voor 
heel Nederland en per regio vinden.
Wil je meer specifieke informatie dan is deze tegen 
betaling (mits beschikbaar) verkrijgbaar, vanaf €150,-. 
Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen via 
het invulformulier vermeld op www.nvm.nl bij ‘Markt-
informatie op maat’ of per mail via info@nvm.nl
 
21. Heeft de NVM een modelkoopovereenkomst voor 
mij beschikbaar? De NVM heeft een modelkoop-
overeenkomst, maar stelt deze alleen beschikbaar 
aan haar leden.

Belangrijke aspecten bij aankoop Voor u als koper is 
nog een aantal zaken belangrijk bij de aankoop van 
een nieuw huis of appartement;
Advies bij de verkoop van uw woning  
 
Eventueel een taxatierapport Advisering dat leidt 
tot een optimale hypotheek in uw specifieke situatie 
Opstellen van een testament of samenlevingscon-
tract Het afsluiten van een brandverzekering voor uw
nieuwe woning. Ook inboedel, glas en aansprakelijk-
heidsverzekering zijn belangrijk

Documentatie Deze brochure is met zorg samenge-
steld. Voor de juistheid van de verstrekte informatie 
zijn wij in de regel in grote mate afhankelijk van 
derden. De vermelde informatie is van algemene aard 
en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhan-
deling te treden. Aan de inhoud van deze informatie 
kunnen geen rechten worden ontleend.

Toelichtingsclausule NEN2580 Sinke Komejan meet 
de gebruiksoppervlakten van haar aangeboden 
objecten conform de Meetinstructie van de NVM.
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De 
Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige 
manier van meten toe te passen voor het geven van 
een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De 
Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten 
niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatiever-
schillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren 
van de meting.

Informatie Tenslotte, een woning koopt u maar een 
paar keer in uw leven; wij willen u daarom graag 
deskundig adviseren.

Voor meer informatie en/of het maken van een 
afspraak kunt u contact opnemen met:

Sinke Komejan makelaars | taxateurs
Grote Kade 2, 4461 BE Goes
T 0113 - 251 000 
E goes@sinke.nl
www.sinke.nl

's-Heer Hendrikskinderenstraat 9, Goes

Oostwal 2-C, 4461 JT  Goes

T     0113 - 251 000

E     goes@sinke.nl

www.sinke.nl


