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Woningdocumentatie 
Objectnummer 2490 
 
 
Plaats :  Bergen op Zoom 
Postcode : 4611 RA 
Adres : Pastoor Lancrietstraat 9 
Prijs : € 165.000,- kosten koper 
Oplevering : In overleg te bepalen. 
Type : Eengezinswoning, zijnde een instapklare en moderne 

stadswoning. 
Bouwjaar : 1920 
Inhoud : Plm. 195 m3  
Perceelsoppervlakte : 40 m2 
Woonoppervlakte : Plm. 52 m2 
Bouwaard : De woning is traditioneel gebouwd, met uit metselsteen 

opgetrokken muren, een betonnen begane grondvloer en 
een houten verdiepingsvloer. De gemengde kap bestaat uit 
een zadeldak met dakpannen en 2 platte dakdelen met 
bitumineuze dakdekking. 

Staat van onderhoud : De woning is circa twee jaar geleden volledig gerenoveerd 
in moderne stijl en is instapklaar! Door de hele woning 
vindt u laminaatvloeren en vlakke stucwerk wanden en 
plafonds, kunststof kozijnen met HR++ beglazing, keurig 
schilderwerk, moderne badkamer en moderne keuken, 
ruimtelijke slaapkamers en de dakbedekking van de platte 
dakdelen dateert van 2017.  

Ligging : Gelegen op enkele stappen van het bourgondische centrum 
van Bergen op Zoom en volop parkeerplaats voor de deur. 
Het  station ligt op loopafstand en de snelwegen A4 en A58 
zijn binnen enkele autominuten te bereiken. 

Erfdienstbaarheden : Volgens het laatste bewijs van eigendom is er slechts sprake 
van enige standaard bouwerfdienstbaarheden. 

 
 
 
 
 
 
 



INDELING   

BEGANE GROND 
Vloeraard : Betonvloer 
Entree/Hal : U betreedt de woning in de hal met aan uw linkerzijde de in 

2015 vernieuwde meterkast, moderne laminaatvloer en 
vlakke stucwanden en plafond. Vanuit de hal verkrijgt u 
toegang tot de woonkamer en keuken.  

Meterkast : Moderne schakelkast met 6 elektragroepen en 2 
aardlekschakelaars. 

Woonkamer : De lichte kamer met open trapopgang in de hoek heeft een 
moderne laminaatvloer, vlakke stucwerk wanden en 
plafond. Het vloeroppervlak bedraagt circa 15 m2, doch 
biedt de kamer voldoende ruimte voor een zithoek én een 
eethoek. 

Keuken : De circa twee jaar geleden vernieuwde, moderne keuken 
met kunststof keukenblok in hoekopstelling en kunststof 
werkbladen is voorzien van een rvs-spoelbak, een 4-pits 
gaskookplaat en een afzuigkap. De grijze, moderne tegels 
op de vloer, de vlakke stucwanden en plafond met 
lichtkoepel maken de keuken compleet.  

Badkamer : Vanuit de keuken komt u in de moderne, circa twee jaar 
geleden vernieuwde badkamer met grijze tegels, lichte 
wandtegels en een vlak stucplafond met een lichtkoepel. 
Voorin vindt u de wasmachineaansluiting, de wandcloset 
wc, designradiator en een wasbak. Achterin is de 
inloopdouche met charmante grindvloer en een in de wand 
geïntegreerd schapje, een handdouche en een 
regendouche. De badkamer is voorzien van mechanische 
ventilatie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERDIEPING 
Vloeraard : Houten vloer. 
Overloop/trapaankomst : Via de open trapopgang in de woonkamer bereikt u de 

overloop met moderne laminaatvloer, vlakke stucwerk 
wanden en plafond met inbouwspotlights. Vanuit hier 
verkrijgt u toegang tot de twee slaapkamers. Tevens is er 
een volledig te openen raam, waardoor u eenvoudig het 
platte dak van de keuken en badkamer kunt betreden.  

Potentieel dakterras : Op het vanuit de overloop te bereiken platte dak kan door 
de goede toegankelijkheid en de bitumen dakbedekking 
welke geschikt is voor een terras eventueel een dakterras 
worden gecreëerd. Op het platte dak is de combiketel 
gesitueerd in een verwarmde kast. 

Slaapkamer 1 : Ruimtelijke kamer vanwege de hoge nok en gelegen aan de 
voorzijde van de woning met dakkapel en daarboven een 
authentieke onbeschilderde gording. Deze combinatie geeft 
de kamer een charmante sfeer. Het vloeroppervlak 
bedraagt circa 9 m2, de vloer is belegd met modern 
laminaat, de wanden zijn voorzien van vlak stucwerk en de 
dakschuintes zijn keurig afgewerkt met de geschilderde 
gordingen in het zicht.  

Slaapkamer 2 : Ook deze charmante kamer heeft de dakkapel met 
daarboven de authentieke en onbeschilderde gording, een 
hoge nok, een moderne laminaatvloer, vlakke stucwanden 
en keurig afgewerkt plafond. Het vloeroppervlak bedraagt 
circa 8 m2. 

 
 
 
 

ALGEMEEN   

Elektra : Moderne schakelkast met 6 elektragroepen en 2 
aardlekschakelaars (in 2015 vernieuwd). 

Verwarming/warmwater : Middels een Bosch HR combiketel (bouwjaar 2013). 
Isolatie : Vloerisolatie, wandisolatie, dakisolatie en volledig dubbel 

beglaasd (HR++). 
Energieverbruik huidige 
eigenaar 

: Het voorschot gas en elektra bedraagt € 60,- per maand bij 
Oxxio. 

Onroerende zaakbelasting : € 144,86 per jaar voor het belastingjaar 2018. 
Waterschapslasten : € 49,95 per jaar voor het belastingjaar 2018. 
 
 
 
 
 



BIJZONDERHEDEN   

 * Deze twee jaar geleden volledig gerenoveerde, instapklare 
en moderne stadswoning, met de Grote Markt en het 
station op enkele minuten loopafstand, is een droom voor 
de moderne starter!  

 * Er is de potentie om een dakterras te creëren.  
 * De dakbedekking van de platte dakdelen zijn in 2017 

vernieuwd. 
 * De achterzijde van de woning is recent gestuct.  
 * Circa 2 jaar geleden is onder andere vernieuwd: 

- begane grondvloer met isolatie 
- wanden met isolatie 
- dakpannen achterste dakschild  
- dakisolatie 
- kunststof kozijnen met HR++ beglazing 
- badkamer 
- keuken 
- lichtkoepels 
- elektragroepen 

 * De woning is gelegen in een gebied dat is aangewezen als 
beschermd stadsgezicht. 

 * Verkoper kan bij de totstandkoming van de 
koopovereenkomst een waarborgsom/ bankgarantie 
wensen. 

 
 
Deze documentatie is aangeboden door: WIERICX & GEERDINK MAKELAARS 
      Zandstraat 36 
      4614 CK Bergen op Zoom. 
      Lid VBO Makelaar 
      Telefoon 0164-237713  
      Privé J. Geerdink 06-55778600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze aanbieding is vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen. 
Aan de met grootst mogelijke zorg samengestelde documentatie kunnen geen rechten 
worden ontleend in verband met onvolkomenheden. 







Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: WGM

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 23 augustus 2018
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
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

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.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=4599&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=4598&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=8097&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=775&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=6697&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=6631&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=6689&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=8121&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=8120&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=5976&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=7059&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=4595&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=7558&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=648&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=6776&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=4654&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=5349&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=5346&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=4592&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=649&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=5956&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=6814&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=6649&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=6675&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=4639&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=6760&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=5348&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=7699&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=4661&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=4597&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=7557&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=647&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=6634&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=7140&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=6761&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=4603&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=6673&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=7959&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=6875&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=4579&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=6632&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=6633&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=6635&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=6674&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=645&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=6815&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=5347&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=4594&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=6509&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=4596&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=4610&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=8098&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=7361&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=6759&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=6732&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=6648&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=3949&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=6762&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=7898&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=7102&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BGN01&sectie=G&perceelnummer=6874&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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OVER ONS 

Wiericx & Geerdink Makelaars zijn gestart in september 1980 en hebben dus bijna alles in de vastgoedmarkt 

meegemaakt. Van hoogtijdagen tot economische neergang met moeilijk verkoopbare woningen in de jaren 80 en 

in de afgelopen periode. Door inventiviteit en creativiteit hebben we alle stormen kunnen doorstaan en zien we de 

toekomst met vertrouwen tegemoet. In de huidige, aantrekkende markt met nieuw elan, brengen we veel 

duurzame transacties tot stand met nieuwe invalshoeken en andere wensen dan in de achter ons liggende “oude” 

economie. Een realistische benadering en een doordacht plan van aanpak, gecombineerd met optimale 

marktkennis en ervaring, staan garant voor uw gewenst resultaat. Wiericx & Geerdink Makelaars is van huis uit 

uw betrouwbaar adres als het om wonen gaat. Daarnaast zijn wij ook actief in de huur- en verhuurmarkt, 

gecertificeerde NWWI taxatierapporten, winkels en kleine kantoorruimtes en helpen wij u graag met juridische en 

bouwkundige adviezen.  

WIERICX & GEERDINK MAKELAARS STAAT ALS EEN HUIS!  

AANKOOPMAKELAAR 

Alhoewel nog niet iedere woonconsument zich daarvan voldoende bewust is, heeft aankoopbegeleiding heel 

grote voordelen. Juist in deze tijd van duurzaam wonen en termijnplanning.  

Na uw woonwensen genoteerd te hebben, selecteren we samen met u de meest passende woningen en 

onderzoeken ter plaatse alle belangrijke “ins en outs”,  zodat u zich met name bezig kunt houden met uw gevoel 

in relatie tot de bezochte woning(en).  

Zaken zoals bestemmingsplan, woonomgeving, erfdienstbaarheden, bouwkundige staat, extra (isolatie-)kosten, 

vaste woonlasten, bijkomende condities en last but not least, prijs- en contractonderhandeling nemen wij van u 

over. Bij alle aankooptransacties verdienen wij onze “beloning” 1 à 2 keer terug, terwijl u daarnaast heel veel 

zekerheid en gemak ervaart. U kunt zich blijven richten op uw aanstaand woongenot! 

TAXATIES 

Ons kantoor heeft ruim 35 jaar ervaring en kennis van de regionale markt om op basis hiervan voor alle instanties zoals 

banken, rechtbanken en gemeentes maar zeker ook particulieren , gecertificeerde (NWWI) taxatierapporten op te 

stellen. U heeft een taxatierapport nodig in geval van bijvoorbeeld hypotheek(oversluiting), vererving, (echt)scheiding, bij 

verkoop, bepaling WOZ waarde, verbouwing en verzekering herbouwwaarde.  

 

 

 

 

 
Wiericx & Geerdink Makelaars  
Zandstraat 36 
4614CK Bergen op Zoom 
Tel. 0164-237713 
www.wiericx-geerdink.nl 
info@wiericx-geerdink.nl                 

http://www.wiericx-geerdink.nl/


Deze documentatie wordt u aangeboden door: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Wiericx & Geerdink Makelaars 
 Zandstraat 36 
4614 CK Bergen op Zoom 
Tel: 0164 23 77 13 
       06 55 77 86 00 
E-mail: info@wiericx-geerdink.nl 
www.wiericx-geerdink.nl 
VBO-Makelaar en NRVT-taxateur 

 
 
 

 
 
 
Zeven argumenten waarom Wiericx & Geerdink Makelaars uw voorkeur verdient: 

 gecertificeerde en gediplomeerde makelaars en taxateurs 

 ruim 35 jaar makelaardij-ervaring in West-Brabant 

 bestaande bouw specialisten bij uitstek 

 gratis taxatie en geen opstartkosten 

 persoonlijk verkoop- aankoopplan voor uw woning 

 juridische en bouwkundige deskundigheid in huis 

 sterke service en 110% inzet garanderen uw succes 
 
 
 
 
Deze aanbieding is vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen. 
Aan de met grootst mogelijke zorg samengestelde documentatie kunnen geen rechten worden ontleend  in verband met 
onvolkomenheden of typefouten. 


