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- HEER EN MEESTER! -
Dat vertaalt zo'n beetje de sfeer waarin dit prachtige en statige 
herenhuis zich hult. De hoge, gepleisterde, neogotische voorgeve 
uit omstreeks 1840, aan bovenzijde bekroond met een gietijzeren 
balustrade, is niet alleen imposant maar ook van cultuurhistorische 
waarde. Zowel het ex- als interieur van dit, op een centrale plek, in 
het centrum, gelegen aanbod, geven blijk van een authentieke- en 
hoogwaardige afwerking. Ook de zonnige en onderhoudsvriende-
lijke tuin, met overdekte veranda, dakterras en gevarieerde 
beplanting, lokt voor nadere kennismaking. U heeft zelfs een 

ingang achterom door de poort en de bijzondere brandgang welke 
loopt van 'markt tot markt'.  Dit herenhuis is door de huidige 
bewoners met stijl en zorg gerenoveerd, waarbij veel van het oude 
is vervangen door, of gecombineerd met hedendaags comfort. Die 
combinatie maakt het mogelijk over een bijzonder goed 
onderhouden en vooral ook volumineus herenhuis te spreken. Met 
4 volledig bewoonbare verdiepingen beschikt u hier over een zee 
van ruimte.  De sfeer van dit huis laat zich moeilijk omschrijven, die 
moet u ervaren!
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Beknopte gegevens
Soort woonhuis: riant herenhuis met bijgebouw, dakterras en binnentuin

Bouwjaar: 1560,  nieuwe voorgevel in 1840. Vanaf 2003 geheel gerenoveerd.
Gebruiksoppervlakte: 297 m²

Inhoud: 1200 m³
Perceeloppervlakte: 280 m²

Aantal kamers: 6
Aantal slaapkamers: 4

Bijgebouwen: Riant bijgebouw voorzien van wasruimte en werkruimte. Zowel het bijgebouw als de overdekte 
veranda zijn voorzien van een zolderetage.

Tuin: prachtig verzorgde binnentuin, welke is opgedeeld in 2 gedeelten. De beplanting en gebruikte 
materialen (dezelfde hardsteen plavuizen als in de woning) zorgen voor een woonbeleving buiten. 
Ook op het ruime dakterras is het heerlijk toeven. Deze is zowel toegankelijk via de spiltrap in de tuin 
als via een deur op de eerste verdieping.

Ligging: In het historische centrum van de vestingstad Heusden, aan de levendige Botermarkt. Alle directe 
voorzieningen zijn op loopafstand bereikbaar.

Bijzonderheden: de woning is een rijksmonument, nummer 22010
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Entree / winkel
De hoge, statige dubbele voordeur geeft toegang tot de 
prachtige entree. Dit was vroeger de winkelruimte en 
wordt door de huidige bewoners dan ook 'de winkel' 
genoemd. Overigens is de winkelbestemming nog steeds 
van toepassing op het pand en heeft u dus de 
mogelijkheid om hier uw winkel te vestigen.
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Voorkamer
Vanuit de entree bereikt u, wederom met dubbele deuren, de 
voorkamer. Wat opvalt zijn de prachtige vloertegels: 
natuurstenen Belgische dallen. Daarnaast zijn ook de hoge ramen 
aan voorzijde met de houten shutters een eye-catcher. Deze geven 
het vertek cachet. Omdat u hier niet meteen uitgekeken raakt op 
alle details, sommen we er een paar voor u op: 

Zo is er het hoge plafond met houten balken, in een ossenbloed 
rode kleur. Dit is consequent doorgevoerd in het gehele 
woonhuis. De bijzonder vormgegeven gotische ramen met 
smeetijzeren werk ervoor vangen eveneens de aandacht. De 
prachtige hoge antieke kasten lijken ineen te smelten met de 
wanden. Dat lijkt niet alleen zo, ze horen compleet thuis in dit 
pand. Het nostalgische pleisterwerk op de wanden, de gekozen 
kleuren op de kozijnen, overal is evengoed over nagedacht en op 
elkaar afgestemd, met behoudt van het gevoel voor authenticiteit.
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Eetkamer / Woonkamer
De voorkamer loopt naadloos over in de eetkamer. De 
huidge bewoners gebruiken deze kamer als eetkamer, 
mede vanwege de aangrenzende keuken. Maar u kunt 
deze begane grond natuurlijk prima inrichten als 
woonkamer als u dat zou willen. De originele spekkachel 
is het zicht gebleven en 3 togen geven verbinding met de 
keuken. Ook is de gang met lift bereikbaar via deze ruimte
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Keuken 
In de heerlijke ruime keuken kan elke kookliefhebber zijn 
ambitie najagen. De 2 RVS eilanden, waarvan 1 spoel-
eiland met vaatwasser en 1 kookeiland met 5 pits 
gaskookplaat en extra spoelgedeelte hebben beiden een 
Carrera marmeren werkblad. In de wandopstelling treft u 
nog een oven/grill aan. 
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Gang, toilet en trappenhuis
Vanuit de eetkamer heeft u toegang tot de gang. In deze gang 
treft u allereerst een zeer praktische personenlift aan. Deze lift 
brengt u naar de eerste en ook naar de tweede verdieping. Zo 
kunt u met zware spullen de trap vermijden, maar ook als u het 
niet ziet zitten om de trappen met tussenbordes te lopen.




Verder treft u onder de trap een garderobe aan en heeft u daar 
toegang tot de toiletruime. Deze is riant bemeten en is voorzien 
van een staand toilet en wastafel.




Eenmaal bovengekomen via ofwel de lift ofwel het prachtige 
trappenhuis, treft u daar een zeer praktische pantry. Deze is 
uitgerust met een keukenblokje met spoelbak en een bijpassende 
kast.




Ook heeft u daar direct toegang tot het ruime toilet op de eerste 
verdieping. 
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Woonkamer
Heerlijke ruime woonkamer met veel lichtinval door de 
grote raampartijen welke zijn voorzien van prachtige 
houten shutters. De natuurstenen schouw met gashaard 
zorgt voor een warme sfeer in dit vertrek. De lift is hier 
verwerkt tot een prachtig glazen element en de 
wandkasten geven de ruimte extra cachet. Het uitzicht op 
de nostalgische Botermarkt is werkelijk fenomenaal!
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Dakterras
Vanuit de kantoorruimte op de eerste verdieping heeft u 
middels een loopdeur en trap toegang tot het heerlijk 
ruime dakterras. Via de aangrenzende spiltrap kunt u van 
hieruit rechtstreeks naar de tuin beneden lopen.
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Overloop en walk-in-closet
Wederom een dubbele trap met tussenbordes of de lift 
brengen u naar de tweede verdieiping. Hier leidt een 
ruime overloop u naar de masterbedroom, de badkamer, 
de walk-in-closet en de vaste trap naar de 
zolderverdieping.

Masterbedroom
Deze riante slaapkamer heeft 3 grote ramen in de 
voorgevel, afgewerkt met shutters. Het balkenplafond en 
de houtendakspanten geven dit vertrek een warme look. 
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Badkamer
deze zeer complete badkamer is uitgerust met sanitair van het 
merk Royal Shphinx. U vindt hier een ligbad, staand toilet, bidet, 
dubbele wastafelkolommen en een douchecabine met Pharo 
massagedouche. Een designradiator zorgt voor een behaaglijke 
temperatuur. 
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Zolderverdieping
De zolderetage is uitgerust met 2 ruime slaapkamers. De 
slaapkamer aan voorzijde heeft 2 (Velux) dakramen. De 
slaapkamer aan achterzijde heeft 1 (Velux) dakraam en 
een muurraam. Deze slaapkamer is tevens voorzien van 
een wastafelkolom en een staand toilet. 
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Bijzonderheden
Bouwwijze woonhuis:                                                                                             
Woonhuis is een rijksmonument

het woonhuis is traditioneel gebouwd. De buitengevels zijn het betreft hier een beschermd rijksmonument in het kader van de 
vervaardigd van metselwerk . De zadeldaken zijn gedekt met Monumentenwet, geregistreerd onder nummer 22010. Hierdoor 
pannen. 
 kunnen onder bepaalde omstandigheden, bijdragen in de kosten 


 in de vorm van laagrentende leningen voor onderhoud en 

Bouwwijze bijgebouw:                                                                                             restauratie worden verkregen. Bij Een aantal belangrijke instanties 

het bijgebouw, bestaande uit een wasruimte en een werkplaats is m.b.t. informatie over monumenten:

traditioneel gebouwd. Met houten zolderberging, toegankelijk via •	Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, tel.: 033-4217421

een vlizotrap. Vloerafwerking:  beton. De gevels zijn vervaardigd •	Stichting Nationaal Restauratiefonds, Hoevelaken, tel.: 033-253 
van metselwerk. Het zadeldak is gedekt met pannen. 
 94 39

De afmetingen bedragen -binnenwerks- ca. 9.45 x 4.00/3.60 m. 
 •	Stichting Federatie Monumentenwacht Nederland, Amersfoort, 

Via de overdekte doorgang loopt u naar de gasverwarmde tel.: 033-4790770;

tuinkamer. Deze tuinkamer is voorzien van een zolderberging, 


toegankelijk via een vlizotrap, afmetingen ca. 6.20 x 3.75/3.47 m. 
 Waarborgsom



 in de koopakte zal een waarborgsom of bankgarantie ten bedrage 

 Isolatie
 van 10% van de koopsom worden gesteld, te voldoen door koper 

het woonhuis is voorzien van vloerisolatie en dakisolatie alsmede binnen 6 weken na het ondertekenen  van de koop-overeenkomst;    

(grotendeels) isolerende beglazin. Op de eerste verdieping zijn aan 
Wonen in Heusden

voorzijde voorzetramen toegepast;
 
Heusden is een gerestaureerde vestingstad, gelegen aan de 


 Bergsche Maas. Het stadje is in zijn geheel bezienswaardig en 

Nutsvoorzieningen: 
 historisch. Dit woonhuis ligt in het hart van deze historische 

er zijn zelfstandige aansluitingen op  water-, gas- en vestingstad. Deze representatieve residentie vormt een uitstekende 
elektraleidingen, telefoon, alsmede op het gemeenteriool;
 uitvalsbasis voor de brede regio Rotterdam-Eindhoven-Antwerpen 
 
 maar heeft ook winkels op loopafstand. En op 15 km afstand vindt 


Installaties:            
 u de bruisende hoofstad van Brabant: 's-Hertogenbosch. Een 
de verwarming wordt verzorgd door een centrale heerlijke stad met een groot winkelbestand en talrijke culturele 
verwarmingsinstallatie met een daaraan gekoppelde c.v.- festiviteiten, een bezichtiging meer dan waard.

combiketel (bouwjaar: 2018);  In de keuken en pantry zijn extra 

boilers geplaatst. De benedenverdieping (uitgezonderd de entree) Het Land van Heusden wordt aan noordzijde begrensd door de 
en de badkamer op de tweede verdieping zijn voorzien van Bergse Maas en herbergt unieke natuur- en watersportgebieden, 
vloerverwarming.
 waar u op of aan het water, naar hartelust kunt recreëren. Dan wel 
 
 in de duinen van natuurpark “De Loonse- en Drunense duinen”.  


Lijst van (on)roerende zaken    
 Verder vormt de streek een heerlijk fietsgebied met zijn polders, 

zie voor (on)roerende zaken die ‘achterblijven’, ‘meegaan’ of omgeven en doorsneden door dijken, weidse rivierlandschappen 

‘kunnen worden overgenomen’ op de aan deze documentatie en pittoreske dorpjes, zoals Doeveren, Bokhoven, en Haarsteeg.  
aangehechte lijst; 
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Kadastrale kaart
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Plattegrond begane grond
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Plattegrond eerste verdieping
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Plattegrond tweede verdieping
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Plattegrond zolderverdieping
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Voor alle duidelijkheid
Baten en lasten:

de notaris zal zorgdragen voor de verrekening van alle zakelijke 

baten en lasten van het gekochte. De lopende baten en lasten 
worden, op de datum van het notarieel transport, naar rato 
verrekend voor het resterende deel van het lopende jaar, met 
uitzondering van de onroerende-zaakbelasting wegens feitelijk 
gebruik.





Bedenktijd:


wanneer u als consument een woning of appartement koopt, heeft 
u drie dagen bedenktijd om te beslissen of u de koop door wilt 
laten gaan. Deze bedenktijd vloeit bijna in alle gevallen voort uit 
de wet, deze mag niet worden ingekort. Wel mogen partijen een 
langere bedenktijd afspreken. Deze periode van bezinning geldt 
uitsluitend voor de koper. Uiteraard kunnen partijen onderling 
overeenkomen dat ook de verkoper bedenktijd krijgt. De 
bedenktijd gaat in om 00.00 uur van de dag die volgt op de dag dat 
de koper een kopie van de door beide partijen ondertekende 
koopovereenkomst heeft ontvangen. Hiervoor zal een gedateerd 
ontvangstbewijs worden gevraagd, welke de koper moet 
ondertekenen, zodat duidelijk is dat deze een kopie van de akte 
heeft ontvangen. 

Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende 
feestdag eindigt, wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende 
dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. 
De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin ten 
minste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of 
algemeen erkende feestdag zijn.





Documentatie:


deze documentatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid 
van de verstrekte informatie zijn wij in de regel in grote mate 
afhankelijk van derden. Aan onvolkomenheden in de vermelde 
gegevens en schaal kunnen geen rechten worden ontleend.

De door Hofstaete Makelaardij o.z. verstrekte informatie dient 
uitsluitend te worden gezien als een uitnodiging tot nadere 
informatie, bezichtiging of het uitbrengen van een bod. 
Wijzigingen in prijs en uitvoering voorbehouden.

Financiering:

de ontbindende voorwaarde voor financiering is geldig voor een 

periode van ca. 3 weken na datum van aangaan van de 
overeenkomst. Wij gaan er van uit dat de koopkandidaat zich 
vooraf heeft laten informeren omtrent zijn financiële 
mogelijkheden.





Onderzoeksplicht koper:


ondanks het feit dat de eigenaar/verkoper van de woning een 
meldingsplicht heeft, vermeldt het Burgerlijk Wetboek ook de 
onderzoeksplicht van de koper! Dit houdt in dat ook de koper zijn 
eigen verantwoordelijkheid c.q. onderzoeksplicht heeft voor onder 
andere datgene, wat voor hem of haar belangrijk is bij de aankoop. 
In dit kader is het wellicht ook verstandig om het object 
bouwkundig te laten keuren.





Oplevering:


in de staat waarin de onroerende zaak zich tijdens het tot stand 
komen van de overeenkomst bevindt met alle daarbij behorende 
rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken (voor 
zover bij de verkopende partij niet bekend) heersende-/ lijdende 
erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, 
beslagen en inschrijvingen daarvan.





Overeenkomst:


Er is sprake van een overeenkomst wanneer de schriftelijke koop-

overeenkomst door koper en verkoper is ondertekend, waarvan 
een afschrift aan de koper wordt overhandigd en gedurende de 
wettelijke bedenktijd door de koper niet wordt opgezegd.



Uw makelaar

Nico van Vliet

MAKELAAR / TAXATEUR O.Z.

Hofstaete Monumentaal is een  makelaar in exclusief en monumentaal onroerend goed. 

Exclusieve objecten en monumenten verlangen een speciale benadering.  


Bent u op zoek naar een expert op het gebied van monumenten 

en exclusieve huizen? Hofstaete Monumentaal biedt u deze expertise.

Hofstaete Monumentaal Gamerschestraat 49 5301 AR Zaltbommel
T  0416-671700 E  info@hofstaetemakelaardij.nl W  www.hofstaetemakelaardij.nl


