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Vraagprijs: € 350.000,- k.k. 
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ALGEMENE INFORMATIE 
& INDELING 

Bel voor meer informatie 013 - 5 400 700 
of kijk op www.naber.nl 

 

Deze uiterst praktisch twee-onder-één-kap-woning is uitermate geschikt voor de kleine zelfstandige of iemand 
die een hobbyruimte aan huis nodig heeft. De ruime vrijstaand stenen geïsoleerde garage biedt hiertoe 
voldoende mogelijkheden. Daarnaast is deze woning met visie en zorg verbouwd en onderhouden. Activiteiten 
die zoal plaatsvonden tussen 1989 en heden: er is een berging over de volledige breedte achter in de tuin 
geplaatst, is er een aanbouw aan de woning gezet met daarin de nieuwe volledig ingerichte woonkeuken en 
bijkeuken en de aanpassing van een berging naar een volledig betegelde en ingerichte garage met smeerput! 
Daarnaast is er de laatste jaren erg veel aandacht besteed aan de energiezuinigheid van de woning. Zo zijn er 12-
tal zonnepanelen geplaats met een vermogen van maar liefst 3.168 kWh/jaar! En zijn het dak en de gevels 
geïsoleerd. 
 
Centrale ligging nabij de Rillaerse Baan in Goirle in de directe nabijheid van het centrum met zijn winkels en 
culturele centrum Jan van Besouw. Scholen zijn dichtbij, speelweide aan einde van de Papelantstraat 
/Wethouder Tra Plein, maar ook de natuur is op fietsafstand bereikbaar –zoals de Regte Heide en de Gorp en 
Roovert. Tevens zijn sportfaciliteiten als voetbal, fitness, hockey, golf etc. op steenworp afstand gelegen. 
Anderzijds is ook de stad (Tilburg) binnen handbereik, want de Dorpsstraat is een zijstraat van de verbindingsweg 
Tilburg-Goirle: de Tilburgseweg. Daarom zijn ook de uitvalswegen vlot bereikbaar vanaf deze plek. 
 
Algemeen: 
Bouwjaar: 1960 
Perceelopp.: 324 m2 
Woonopp.: ca. 90 m2 
Externe bergruimte: 45 m2 
Inhoud: 331 m3 
 
De indeling is als volgt: 
 
Begane grond: 
In de entree bevindt zich de meterkast, trapopgang en het volledig betegeld toilet met vrijhangend closet. De 
uitgebouwde en tuingerichte L-vormige woonkamer is voorzien van nette tegelvloer en strakke wand- en 
plafondafwerking. Doordat de keuken is verplaatst en in de aanbouw is ondergebracht is er een riante zit- en 
eethoek ontstaan met een oppervlakte van ruim 30 m2. De grote woonkeuken biedt een zee aan bergruimte en 
is voorzien van een keramische/halogeen kookplaat met afzuigkap, vaatwasser, combimagnetron, koelkast en 
close-in boiler. Ook is de gehele benedenverdieping voorzien van vloerverwarming. Er is een fijne en compacte 
eethoek/werkplek geplaatst, waar het heerlijk relaxen is na een dag werken, terwijl u kookt of er gekookt wordt. 
Aangrenzend aan de keuken is de praktische bijkeuken gesitueerd. Deze ruimte is volledige betegeld en biedt 
plaats aan de diepvriezer, wasmachine en de droger. Tevens is een wastafel gemonteerd. 
 
Eerste verdieping: 
Deze verdieping heeft drie slaapkamers en een badkamer. Deze is voorzien van een ruime douchehoek en een 
keurig badmeubel met wastafel. De ruimte is volledig betegeld, wordt mechanisch geventileerd en heeft een 
designradiator. 
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Tweede verdieping 
Er is een vlizotrap naar de tweede verdieping, waar zich een praktische bergzolder bevindt. De zolder is 
geïsoleerd en de opstelling van de c.v.-ketel (Remeha Calenta uit 2010) is er ondergebracht. 
 
Buiten 
De woning heeft een keurig aangelegde voortuin met oprit, welke plaats biedt aan het stallen van één auto. De 
achtertuin is grotendeels verhard en daardoor onderhoudsvriendelijk. Achter in de tuin is een separate 
geïsoleerde stenen berging/hobbyruimte met brede toegang aanwezig met watervoorziening en verlichting en 
elektra. 
 
 
Algemeen 
• Gewilde wijk, dichtbij centrum, scholen en uitvalswegen; 
• Uiterst energiezuinig, energielabel B!; 
• Grote geïsoleerde garage/werkplaats met smeerput; 
• Uitbouw met woonkeuken; 
• 20 meter diepe tuin; 
• De woning is uitermate goed onderhouden; 
• Voorzien van dakisolatie en de gevels zijn na-geïsoleerd; 
• De woning bezit een eigen oprit. 
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FOTO’S 
VAN DE WONING 
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KENMERKEN 
VAN DE WONING 

Object gegevens 
Aanvaarding In overleg 
Soort woning Eengezinswoning 
Type woning 2-onder-1-kapwoning 
Bouwjaar 1960 
Maten object 
Aantal kamers 5 kamers 
Aantal slaapkamers 3 slaapkamers 
Inhoud woning 331 m3 
Perceel oppervlakte 324 m2 
Gebruiksoppervlakte woonfunctie 89 m2 
Woonkamer 30 m2 
Externe bergruimte (berging) 45 m2 
Overige inpadige ruimte 7 m2 
Details 
Ligging Aan rustige weg, in woonwijk 
Keurmerken Energie Prestatie Advies 
Schuur / berging Vrijstaand steen 
Kabel Ja 
Buitenzonwering Ja 
Type dak Zadeldak 
Energie 
Energielabel B 
Verwarming C.V.-Ketel 
Warmwater C.V.-Ketel 
C.V.-ketel Remeha Calenta (gasgestookte combiketel uit 2010, 

eigendom) 
Tuin gegevens 
Tuin Achtertuin en voortuin 
Tuin diepte (cm) 2.000 
Tuin breedte (cm) 800 
Hoofdtuin Achtertuin 
Kwaliteit Normaal 
Balkon n.v.t. 
Patio 30 m2 

Inzake appartementsrecht 
Aandeel in gemeenschap n.v.t. 
Saldo reservefonds n.v.t. 
Huishoudelijk regelement n.v.t. 
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LOCATIE 
KAART 
 

Adres gegevens 
Papenlantstraat 13  
5051 BJ  GOIRLE 
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KADASTRALE 
KAART 
 

 

Kadastrale gegevens 
Adres Papenlantstraat 13 
Postcode / Plaats 5051 BJ  Goirle 
Gemeente Goirle 
Sectie / Perceel E / 1717 
Oppervlakte 324 m2 
Soort Volle eigendom 
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VAN BEZICHTIGING 
TOT AANKOOP 
 

 
 
 
Heeft u belangstelling voor de woning? Nee We stellen het op prijs als u ons dit laat weten. Dan 

kunnen wij het aan de verkoper doorgeven. 

Ja 

Zijn uw hypotheekmogelijkheden bekend? Nee Vraag uw Garantiemakelaar naar een 
hypotheekadviseur. 

Ja 

Brengt u een bod uit? Nee 

Ja 

Is er sprake van overeenstemming? 

Ja 

Als u een bod uitbrengt (mondeling of schriftelijk) dan is er 
nog geen sprake van een onderhandeling. Pas wanneer wij u 
namens de verkoper een tegenvoorstel doen is er daadwerkelijk 
sprake van een onderhandeling. Betrek bij uw bod ook andere 
factoren die voor u van belang zijn, zoals aanvaarding, 
ontbindende voorwaarden, roerende zaken etc. 

Wij stellen voor u een koopovereenkomst op, dat na 
ondertekening voor beide partijen, naar de notaris wordt 
gezonden. Hoewel in de volksmond vaak over een ‘voorlopig 
koopcontract’ wordt gesproken is de koopovereenkomst wel 
degelijk bindend voor beide partijen! De koop kan slechts 
ontbonden worden, binnen drie dagen na ondertekening door 
de koper, of als er sprake is van ‘ontbindende voorwaarden’. 

Nee 

Aankoopopdracht? 
Het Aankoopzekerplan is een helder 
Stappenplan dat een uitstekende aanpak biedt 
voor de selectie en aankoop van uw nieuwe 
huis. Het gaat tenslotte om een grote 
financiële investering en emotionele 
beslissing. 
 
Garantiemakelaars Aankoopzekerplan: 
- onafhankelijk 
- begeleiding ervaren makelaar 
- gedegen marktkennis 
- aanbod per e-mail of telefoon 
- bouwtechnische keuring 
- heldere afspraken 

De notaris. De notaris zal u 
enkele dagen na ontvangst van de 
koopovereenkomst vragen de 
waarborgsom te storten of een 
bankgarantie te deponeren 

De hypotheek. De hypotheek 
wordt aangevraagd via uw 
hypotheekadviseur. Indien 
noodzakelijk wordt tevens een 
overbruggingskrediet geregeld. 

Laatste inspectie. Wij stellen u 
graag in de gelegenheid de woning 
vóór de levering nog een keer te 
inspecteren om te kijken of alles 
netjes is geleverd zoals we hadden 
afgesproken. Tijdens de laatste 
inspectie dient u ook de 
meterstanden te noteren. 

De overdracht. U ontvangt een 
uitnodiging van de notaris om met 
de verkoper de transportakte te 
komen ondertekenen. Voor die tijd 
krijgt u de conceptakten en de nota 
van afrekening van de notaris 
toegestuurd. U ondertekent samen 
met de verkoper (of met een 
gevolmachtigde van de verkoper) 
de leveringsakte bij de notaris. 
Gefeliciteerd! 
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VEEL GESTELDE 
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 uitbrengen, maar krijgt daar geen 
antwoord op tot de onderhandeling 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 rechtscollege, de Hoge Raad, heeft bepaald dat als u de vraagprijs uit een 
advertentie of een woongids biedt, u dan een bod doet. 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 eventueel gedane toezeggingen na te 
komen (zie ook vraag 8). De makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld voor een inschrijvingsprocedure. 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 belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo’n toezegging 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 verkopende 
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 teleurstelling voorkomen. Doet de NVM-makelaar u een toezegging, dan dient hij die na te komen. 
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OVERIGE 
INFORMATIE 
 

De koopovereenkomst 
De koopovereenkomst wordt door de verkopende makelaar opgemaakt conform het model van de NVM (Nederlandse Vereniging van 
Makelaars). 
 
Baten, lasten en verschuldigde canons 
Alle baten, lasten en verschuldigde canons komen voor rekening van kopende partij vanaf de datum van notarieel transport. De 
lopende baten, lasten (met uitzondering van de onroerende - zaakbelasting wegens het feitelijk gebruik) zullen tussen partijen naar rato 
worden verrekend. 
 
Waarborgsom 
Om er zeker van te zijn dat de koper zijn verplichtingen nakomt wordt uiterlijk binnen 4 weken, na mondelinge overeenstemming, een 
waarborgsom gestort bij de notaris. Dit is een bedrag ter grootte van 10% van de koopsom. In plaats van de waarborgsom kan de koper 
ook een schriftelijke bankgarantie afgeven, mits deze bankgarantie onvoorwaardelijk is afgegeven door een in Nederland gevestigde 
bankinstelling. 
 
De kosten koper 
De kosten koper zijn de kosten die de koper voor de overdracht van de woning dient te betalen. Onder de kosten koper vallen nooit de 
makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/haar woning dan zal de verkoper 
de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de 
koper de kosten van deze makelaar moeten betalen. 
 
Onder de kosten koper vallen de volgende kosten: 
- Overdrachtsbelasting 
- Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering 
- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering (koopakte) 
 
Naast deze kosten dient u, als koper, ook rekening te houden met: 
- Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte 
- Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte 
 
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’.  
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CONTACT 
GEGEVENS 
 

 Bent u na het inzien van deze brochure nieuwsgierig geworden naar deze woning, dan nodigen wij u graag uit 
om contact op te nemen met Naber Garantiemakelaars,013 - 5 400 700. 

 

Onze adresgegevens: 
Naber Garantiemakelaars 
Spoorlaan 400 
5038 CG Tilburg 
013 - 5 400 700 
info@naber.nl 
www.naber.nl 

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet altijd voorkomen dat de informatie enigszins afwijkt van hetgeen u in of 
rond de woning ziet of heeft gezien. Dit kan met name gelden voor (bouw)tekeningen, schetsen, afmetingen en maatvoeringen. Hieraan kunnen dan ook geen 
rechten worden ontleend. 
 
Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend 
geval aanspraak op een uitkering geeft. Vraagprijzen zijn kosten koper. Alle verstrekte informatie dient u in het kader van het BW niet te beschouwen als een 
aanbod, doch als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Voor een eventuele vermelding van onjuiste gegevens aanvaarden wij geen enkele 
aansprakelijkheid. 


