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Voorwoord 

 

 

Mede namens de verkopers heet ik u van harte welkom in deze woning.  

 

Wij hopen dat de bezichtiging en de onderliggende brochure u een goed idee zullen geven van, misschien 

wel, uw toekomstig thuis.  

 

Verder hebben wij voor de volledigheid een aantal relevante onderwerpen toegevoegd waar u bij de 

aankoop van uw huis gemak van kunt hebben. 

 

Heeft u vragen? Call Egas!  

Want CallEgas makelaardij staat voor een prettige samenwerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

Yolande Egas 

Register Makelaar Taxateur 

 

 

 

 

 

 

Keizerstraat 51, 4201 XN  Gorinchem 

Als militair ging de belangstelling van generaal Napoleon Bonaparte in de eerste plaats uit naar zijn 

leger. Om dat snel te kunnen verplaatsen had hij goede doorgaande wegen nodig en die waren er 

eigenlijk niet eind 18e en begin 19e eeuw.  

 

Toen keizer Napoleon in de herfst van 1811 Nederland bezocht, ging hij 

per boot van Antwerpen via Dordrecht naar Gorinchem en wilde vandaar 

over land naar Utrecht en verder. De bedoeling was dat hij vanaf 

Gorinchem over Meerkerk en Lexmond naar Vianen zou rijden. In de 

Vijfheerenlanden, evenals elders in het land, waren alle wegen nog 

onverharde zand- of grindwegen, die in natte perioden veranderden in 

modderwegen. Door het slechte weer kwam hij veel te laat aan in 

Utrecht!  

 

Twee weken na zijn tocht door de Vijfheerenlanden vaardigde Napoleon 

een keizerlijk decreet uit, waarin een aantal voorname routes tot Route 

Impériale (keizerlijke weg) werden verheven. Een keizerlijke route 

mocht géén modderweg zijn; er moest een klinkerbestrating komen.  
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Ligging te Gorinchem 
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Kadastrale kaart 
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Foto’s 
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Foto’s 
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Foto’s 
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Foto’s 
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Plattegrond 
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Plattegrond 
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Plattegrond 
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Plattegrond 
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Omschrijving 

 

 

Comfortabel wonen in een historisch stadscentrum? Het kan! 

Na ruim 21 jaar gunt de eerste eigenaar deze unieke en geweldige plek aan een nieuwe gelukkige!  

 

Ruime, moderne en zeer goed onderhouden HOEKWONING (bouwjaar 2000) met achterom, drie 

slaapkamers, zonnige ACHTERTUIN op het westen, INPANDIGE BERGING, extra kunststof TUINHUISJE 

en een werkelijk fantastische woonkeuken. Dit luxe HERENHUIS op de hoek van de 

Keizerstraat/Eierveiling heeft het allemaal! Leef je uit in het bruisend stadshart en geniet intens van het 

rivierenlandschap. Je vindt het letterlijk om de hoek!  

 

Gorinchem is in 2021 uitgeroepen tot mooiste vestingstad van Nederland, gelegen aan de rivieren de 

Linge en de Boven-Merwede! Heel bijzonder is de rivier De Linge, die de binnenstad op natuurlijke wijze 

verdeelt in de zogenaamde “Beneden- en Bovenstad”. De Keizerstraat is vernoemd naar Napoleon en 

ligt in het Bovenstad-gedeelte, aan de oostkant van de Linge.  

Aan de westkant ligt het gezellige winkel- en uitgaansgebied, nabij alle voorzieningen. Aan de Oostkant 

kun je meer genieten van rust en natuur, zoals de Vestingwallen, de Lingehaven, het gebied “Buiten de 

Waterpoort” en de Vluchthaven. In combinatie met het levendige vaarwater “de Boven-Merwede” dat 

ten zuiden van Gorinchem stroomt, vormt dit een prachtig wandelgebied!  

 

Gorinchem is goed te bereiken per bus, trein of auto. Er zijn uitvalswegen richting A15 (Rotterdam-Tiel) 

en A27 (Breda-Utrecht). In de Keizerstraat is parkeren mogelijk met parkeervergunning, bijvoorbeeld 

op het achtergelegen terrein, in de straat of parkeergarage. Buslijnen o.a. richting Utrecht en Vianen. 

Treinverbinding met Geldermalsen en Dordrecht.  

 

 

Indeling 

Begane grond: 

Entree. Gang met toegang tot de inpandige berging, toilet (wandcloset met fonteintje), meterkast, vaste 

trapopgang naar eerste verdieping en de trapkast met CV-ketel en vloerverwarming-installatie.  

De inpandige berging (ca 8 m²) is thans in gebruik als bijkeuken. Deze heeft een diepe kastenwand, 

afgewerkt met frans eikenhouten deurdelen en is voorzien van elektra, wasmachine-aansluiting, 

uitstortgootsteen en close-in boiler. 

Een van de ware pronkstukken in deze woning is de woonkeuken (ca 25 m²): mooi rustig gelegen aan 

de zonnige achtertuinzijde met een ‘torenhoge’ glazen achterpui. Niets is hier aan het toeval 

overgelaten!  
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Omschrijving 

 

 

De Belgisch hardstenen plavuizen vloer is hier voorzien van vloerverwarming en de ruimte is goed 

verlicht door de sfeervolle wandverlichting. Het RVS werkblad is maar liefst 4 meter lang, en ook 

dieper dan normaal gesproken, namelijk 80 cm. Het keukenblok heeft ruimschoots kastruimte en 

uitgebreide inbouwapparatuur, zoals een inductiekookplaat, separate (gas) wokbrander, afzuigkap, 

diepvries, vaatwasmachine en een diepe spoelbak met mengkraan, uittrekbare sproeikop en flexibele 

slang. Aangevuld met een stoomoven, oven (zelfreinigend), warmhoudlade en een koelkast met 

VitaFresh functie in de hoge ingebouwde wandkast met inbouwspots. Er is hier ruimte genoeg voor 

een grote bourgondische eettafel en een gezellige buffetkast erbij. De romantische Spaanse 

gietijzeren trap naar de woonkamer met vide op de eerste verdieping en de openslaande deuren naar 

de achtertuin maken het helemaal compleet! 

 

Eerste verdieping: 

Overloop met vaste trap naar de tweede verdieping. De woonkamer (ca 25 m²) met glazen achterpui 

is extra licht door het zijraam. Even snel iets halen uit de woonkeuken kan via de Spaanse gietijzeren 

trap of anders via de standaard vaste trap. De vide heeft een mooi bijpassend sierhekwerk! 

Aan de voorzijde is de ruimte (ca 11 m²) afsluitbaar gemaakt door middel van een transparante 

glazen schuifdeur. Hier kun je in alle rust thuiswerken of studeren zonder aan licht en gezelligheid in 

te boeten. In de vaste kastenwand is een kleine pantry gemaakt, heel praktisch! 

In de woonkamer ligt een massief Frans eiken vloer en in het kantoortje een Belgisch hardstenen 

vloer. 

 

Tweede verdieping: 

Overloop met toilet (wandcloset met fonteintje) en een heel verrassend voorraadkastje.  

De ruime ouderslaapkamer (ca 14,5 m²) ligt aan de voorzijde en heeft onder meer een brede 

kledingkast, airco en rolluiken. 

De badkamer (ca 5 m²) is vernieuwd in 2020 en voorzien van een ligbad, inloopdouche, 

wastafelmeubel, designradiator en badkamerkast.  

De twee kinderslaapkamers (ca 10 m² respectievelijk 7 m²) liggen aan de achterzijde. Momenteel is 

hier een grote slaapkamer ensuite van gemaakt met een eigen studeerplek en wastafelmeubel, door 

middel van een houten sierschuifdeur.  

Over de hele verdieping ligt een massief frans eikenhouten vloer.  

 

Derde verdieping: 

Ruime bergzolder! De bergzolder is bereikbaar via een vlizotrap. 
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Omschrijving 

 

 

Bijzonderheden 

- ruime, moderne en zeer goed onderhouden hoekwoning 

- zonnige achtertuin op het westen! 

- parkeergelegenheid met parkeervergunning op achtergelegen terrein, in de straat of 

parkeergarage 

- gelegen in de binnenstad van Gorinchem, op loopafstand van het mooie rivierenlandschap 

- rustige ligging, nabij winkels, natuurgebied, openbaar vervoer en uitvalswegen 

- beschermd stadsgezicht 

- zeer complete woonkeuken met vloerverwarming 

- 3 slaapkamers 

- veel bergruimte (inpandige bergruimte en bergzolder) 

- comfortabele thuiswerkplek voor twee personen 

- duurzaam: volledig geïsoleerd, volledig isolatieglas 

- definitief energielabel A (vereenvoudigd label) 

- buitenschilderwerk staat gepland voorjaar 2022, samen met buren, kosten verkoper 

- bouwjaar: 2000 

- woonoppervlakte: ca 125 m2 

- overige inpandige ruimte (inpandige berging): ca 8 m2 

- externe bergruimte (tuinhuisje): 2 m2 

- perceel: 94 m2 

 

Interesse in deze geweldige woning op een heel bijzondere plek? Wij maken graag een afspraak om 

het je te laten zien! 
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Kenmerken 

 

 

Overdracht  

Aangeboden sinds december 2021 

Status beschikbaar 

Aanvaarding in overleg 

  

Objectgegevens  

Ligging in centrum, aan rustige weg, in woonwijk 

Soort woonhuis hoekwoning 

Soort bouw bestaande bouw 

Bouwjaar 2000 

Permanente bewoning ja 

Huidig gebruik woonruimte 

Huidige bestemming wonen 

  

Oppervlakten en inhoud  

Gebruiksoppervlakte wonen 125 m2 

Overig inpandige ruimte 8 m2 

Externe bergruimte 2 m2 

Gebouwgebonden buitenruimte 0 m2 

Perceeloppervlakte 94 m2  

Inhoud 481 m3 

  

Indeling  

Aantal kamers 6 kamers 

Aantal slaapkamers 3 kamers 

Voorzieningen kabel, rolluiken, airco, mechanische ventilatie,  

close-in boiler (2x) 

  

Energie  

Energielabel definitief energielabel A, geldig tot 11 november 2030 

Isolatie volledig geïsoleerd, volledig isolatieglas (deels HR+ glas) 

Verwarming centrale verwarming, vloerverwarming (woonkeuken) 

  

Buitenruimte  

Achtertuin westen, ca 38 m2 

Voortuin niet van toepassing 

Kwaliteit netjes, eenvoudig te onderhouden 
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Kenmerken 

 

 

Berging  

Parkeergelegenheid parkeren op terrein aan achterzijde, in de straat of in 

parkeergarage (betaald en via parkeervergunning) 

Schuur/Berging inpandige berging, vrijstaand kunststof tuinhuisje 

  

Asbest aanwezig nee 

  

Olietank(s) aanwezig nee 

  

Bouwjaar CV-ketel 2008 

  

Bijzonderheden - ruime, moderne en zeer goed onderhouden hoekwoning 

- zonnige achtertuin op het westen! 

- gelegen in de binnenstad van Gorinchem, op loopafstand 

van het mooie rivierenlandschap 

- rustige ligging, nabij winkels, natuurgebied, openbaar 

vervoer en uitvalswegen 

- beschermd stadsgezicht 

- zeer complete woonkeuken met vloerverwarming 

- veel bergruimte (inpandige bergruimte en bergzolder) 

- comfortabele thuiswerkplek voor twee personen 

- buitenschilderwerk staat gepland voorjaar 2022, samen 

met buren, kosten verkoper 

 

Gemeentelijke belastingen 2021 

OZB woningen, eigenaar 0,1119% 

OZB niet-woningen, eigenaar n.v.t. 

OZB niet-woningen, gebruiker n.v.t. 

  

Rioolheffing  

eenpersoonshuishouden € 171 

meerpersoonshuishouden € 213 

  

Afvalstoffenheffing:  

eenpersoonshuishouden € 253 

meerpersoonshuishouden € 316 
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Verkoopprocedure 

 

 

Wanneer ben ik in onderhandeling? 

U bent pas in onderhandeling als de verkoper u een tegenbod doet of wanneer de verkopend makelaar 

uitdrukkelijk aangeeft dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de 

(verkopend) makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.  

 

Iedere koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang (kunnen) zijn. 

CallEgas raadt potentiële kopers aan om een eigen makelaar in te schakelen voor deskundige 

begeleiding bij aankoop. 

 

 

Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen als er al over een bod onderhandeld wordt? 

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast 

wellicht graag willen weten of er meer belangstelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de beste te 

zijn. Daarom gaan de bezichtigingen door. De makelaar zal geen mededelingen doen over de hoogte 

van biedingen. Dit zou het overbieden kunnen uitlokken. Overigens mag de makelaar géén 

onderhandelingen openen met een andere belangstellende die daarna een bod heeft gedaan. Ook al 

ligt dit bod hoger dan dat van u. Uw bod zal eerst uit onderhandeld moeten worden. 

 

 

Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen? 

Ja. De vraagprijs is slechts een uitnodiging tot het doen van een bod. De verkoper kan besluiten om 

de vraagprijs op elk moment te verhogen of te verlagen. Ieder bod vervalt namelijk op het moment 

dat er een tegenbod wordt gedaan. 

 

 

Word ik koper als ik de vraagprijs bied? 

De vraagprijs van een woning is een uitnodiging tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een 

advertentie of woninggids biedt, dan doet u 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. 

 

 

Mag een makelaar tijdens de onderhandelingen het verkoopsysteem wijzigen? 

Dat mag. Soms zijn er zoveel belangstellenden die allen op of rond de vraagprijs bieden, dat het 

moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. In dat geval kan de makelaar, in overleg met de 

verkoper, besluiten de lopende onderhandeling af te breken en het verkoopsysteem te wijzigen, 

bijvoorbeeld in een verkoop bij inschrijving. 
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Verkoopprocedure 

 

 

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 al wel 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 nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een al bestaande 

woning wordt vaak ten onrechte het begrip ‘optie’ gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde 

toezeggingen die een verkopend 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 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 zicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de 

woning. Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopend makelaar beslissen zelf of er in een 

onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.  

 

 

Wanneer moet een overeenkomst schriftelijk worden aangegaan? 

Na mondelinge overeenstemming wordt de koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of 

bestanddeel daarvan schriftelijk aangegaan, als de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in 

de uitoefening van een beroep of bedrijf. De koopakte wordt opgemaakt volgens het standaardmodel 

van de branchevereniging. Uit de overeenkomst vloeien pas verplichtingen voort als beide partijen 

deze akte hebben ondertekend. 

 

 

Wat is de functie van de “lijst van zaken”? 

Het onderscheid in onroerend en roerend goed heeft fiscale consequenties, maar kan ook een rol 

spelen bij de financiering. Voor de koper kan het interessant zijn een bedrag te bepalen voor de 

achtergebleven roerende zaken omdat hij over dat gedeelte van de koopprijs geen 

overdrachtsbelasting hoeft te betalen. De belastingdienst wil dan wel graag weten welke roerende 

zaken mee worden overgedragen en voor welk bedrag. De notaris is daarom verplicht een opsomming 

en de koopprijs van de roerende zaken in de akte van levering op te nemen. En om die reden is de 

lijst van zaken ook een vast onderdeel van de koopakte. Als de belastingdienst het niet eens is met de 

(niet-reële) opgave en waardering, kan zij een naheffingsaanslag opleggen met eventueel een boete.  

 

Wanneer de roerende zaken meegefinancierd worden in de hypothecaire geldlening, is de rente over 

dat gedeelte van de lening niet aftrekbaar. De besparing van de overdrachtsbelasting slaat dan snel 

om in een nadeel van de niet-aftrekbaarheid van de rente, en wel voor de komende 30 jaar! Een 

ander punt van overweging is, dat de meeste banken de roerende zaken niet hypothecair willen 

financieren. 
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Verkoopprocedure 

 

 

Energielabel 

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is en welke energiebesparende maatregelen 

nog mogelijk zijn. De energielabel-letter wordt bepaald op basis van het fossiele energiegebruik, 

uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m²/jr). Hoe minder fossiele energie de 

woning gebruikt, hoe beter het energielabel. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het 

beste. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas. 

 

Woningeigenaren zijn verplicht om bij de oplevering (nieuwbouw), verkoop of verhuur van een woning 

een definitief energielabel beschikbaar te stellen aan de koper of huurder. Daarnaast is het verplicht 

om de energieprestatie-indicator (de labelklasse) van een geldig energielabel weer te geven wanneer 

een woning te koop of te huur wordt aangeboden via advertenties in commerciële media zoals Funda. 

Er gelden enkele uitzonderingen. 

 

Gebouwen met verplicht energielabel 

Het energielabel is verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering (nieuwbouw) van: 

• woningbouw, zoals woningen, appartementen en recreatiewoningen; 

• utiliteitsbouw, zoals kantoor-, gezondheids- en overheidsgebouwen. 

 

Gebouwen waarvoor geen energielabel nodig is 

• beschermde monumenten volgens de Erfgoedwet of volgens een provinciale of gemeentelijke 

monumentenverordening; 

• gebouwen voor religieuze activiteiten, zoals kerken en moskeeën; 

• vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m2; 

• (agrarische) bedrijfspanden bedoeld voor opslag of bewerking (fabriekshallen); 

• gebouwen die ten hoogste 2 jaar in gebruik zijn (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen 

bij scholen); 

• recreatiewoningen die minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn. En met een verwacht 

energieverbruik van minder dan 25% van het verbruik bij permanent gebruik; 

• gebouwen die geen energie gebruiken om het klimaat binnen te regelen, zoals schuren of 

garages. 

 

Nieuw energielabel per 1 januari 2021 

Is er nog geen geldig geregistreerd energielabel?  

 

Dan kan een nieuw energielabel worden aangevraagd bij een energieadviseur. Een energieadviseur is 

te vinden via www.centraalregistertechniek.nl.  
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Verkoopprocedure 

 

 

Voor het registreren van een energielabel komt een energieadviseur langs om de woning op te nemen 

en vervolgens een energieprestatieberekening te maken volgens de nieuwe bepalingsmethode NTA 

8800. Gemiddeld neemt de woningopname tussen de 1,5 en 2 uur in beslag. Afhankelijk van de 

complexiteit van de woning zal de woningopname langer of korter duren. De kosten zullen veelal 

vanaf € 350 bedragen. 

 

Na registratie door een energieadviseur, ontvangt de woningeigenaar een afschrift van het 

energielabel van de energieadviseur. Energieadviseurs kunnen eventueel ook een afschrift van het 

energielabel downloaden vanuit de EP-online database. Bij verkoop is het label dat staat geregistreerd 

in EP-online altijd leidend. De energielabels zijn na de e-registratie terug te vinden op de websites: 

www.ep-online.nl en www.zoekuwenergielabel.nl. 

 

Energielabel 10 jaar geldig 

Het oude, vereenvoudigde digitale energielabel (VEL) van vóór 1 januari 2021 behoudt zijn 

geldigheidsduur van 10 jaar. Er is geen verplichting om geldige energielabels te vervangen nu de 

bepalingsmethode is veranderd. Ook worden al geldige energielabels niet omgezet nu de 

bepalingsmethode is veranderd. Als op het moment van verhuur of verkoop (advertentie) de 

geldigheidsdatum van een energielabel is overschreden, vraagt u een nieuw energielabel aan. Ook het 

nieuwe energielabel vanaf 1 januari 2021 is 10 jaar geldig. De ‘geldig tot’-datum staat vermeld op het 

label.  

 

Boete en handhaving 

Bij het ontbreken van een geldig energielabel riskeert de woningeigenaar een boete. De boetes 

bedragen voor natuurlijke personen maximaal € 435 en voor rechtspersonen € 870. Actuele boetes 

zijn te vinden op de website van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). 

 

Bekijk voor meer informatie de “veelgestelde vragen” op de website www.rvo.nl. 

 

Wanneer moet de koper een bankgarantie stellen of een waarborgsom storten? 

Koper geeft binnen vier weken na mondelinge overeenstemming een bankgarantie af of stort een 

waarborgsom ad 10% van de koopsom bij de notaris.  

  



 

callegas makelaardij o.z. | doet het gewoon | van weedestraat 58-60 | 3761 cg  soest 
06 – 30736335 | 035 – 6019358 | info@callegas.nl | www.callegas.nl | kvk 52252329 

22

Verkoopprocedure 

 

 

Hoe verloopt de ondertekening van de koopakte? 

Organisatorisch gezien is het handig als verkoper als eerste ondertekent, maar het is niet verplicht. 

De partij die de koopakte als eerste ondertekent, doet dit onder voorbehoud dat hij uiterlijk op de 8e 

werkdag nadat hij de akte heeft ondertekend (een kopie van) de door beide partijen ondertekende 

akte heeft ontvangen. Indien de eerste ondertekenaar (een kopie van) de door beide partijen 

ondertekende akte niet tijdig ontvangt, heeft hij het recht zich op het voorbehoud te beroepen, 

waardoor hij niet (meer) gebonden is. Dit recht vervalt echter als hij daar niet, uiterlijk op de 2e 

werkdag nadat de akte alsnog is ontvangen, gebruik van maakt. 

 

 

Heeft de koper het recht om de koop te ontbinden? 

Eventuele ontbindende voorwaarden moeten reeds nadrukkelijk zijn aangegeven tijdens de 

onderhandelingsfase. De ontbindende voorwaarde voor financiering is geldig gedurende een periode 

van zes weken (tenzij anders overeengekomen), ingaande vanaf de mondelinge overeenstemming. 

Mocht de koper een beroep willen doen op het financieringsvoorbehoud, dan moet hij dit tijdig doen 

en altijd minstens twee goed gedocumenteerde afwijzingen van erkende bankinstellingen meesturen 

aan de verkoper.  

 

Als beide partijen de koopakte hebben ondertekend, ontvangt de koper hiervan een afschrift tegen 

afgifte van een ondertekend ontvangstbewijs.  

 

Aansluitend om 00.00 uur begint voor koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen. Dit is de termijn 

waarin de koper het recht heeft de koop te ontbinden. Van dit bepaalde kan niet worden afgeweken 

ten nadele van de koper.  

 

Een in de wet gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, 

wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende 

feestdag is. Zonodig wordt de termijn zoveel verlengd dat daarin minstens twee dagen voorkomen die 

niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn.  

 

Zodra de bedenktijd is verstreken, kan de koper alleen nog de koop ontbinden op basis van de in de 

akte opgenomen ontbindende voorwaarden.  

 

 

Wanneer mag de koper zich de nieuwe eigenaar noemen? 

Na de notariële overdracht volgt de inschrijving van de akte van levering in de openbare registers. 

Zodra deze akte is ingeschreven door het Kadaster mag de koper zich de nieuwe eigenaar noemen. 
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Gemeente Gorinchem 

 

 

Gorinchem, uitgesproken en soms ook geschreven als Gorcum of Gorkum, is een stad en gemeente in 

de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Op een oppervlakte van 22,01 km² (waarvan 3,23 km² water) 

wonen 37.456 mensen (1 juli 2021, bron: CBS). Dalem behoort ook tot de gemeente Gorinchem. In het 

centrum van Gorinchem ligt de goed bewaarde vestingstad. Gorinchem werd op 16 augustus 2021 door 

de ANWB uitgeroepen tot mooiste vestingstad van Nederland! 

 

Gorinchem ligt aan de rivieren de Linge en de Boven-Merwede, met aan de overkant Sleeuwijk en 

Woudrichem. De gemeente heeft een station aan de westelijke MerwedeLingelijn (Dordrecht-

Geldermalsen). Ten noorden van Gorinchem loopt de snelweg A15, die gebundeld is met de 

Betuweroute. Ten westen van de stad loopt de A27 met als 'flessenhals' de Merwedebrug. 

 

De stad zelf ligt gedeeltelijk in de Alblasserwaard en gedeeltelijk in de Tielerwaard. De grens ligt 

ongeveer op de Lingsesdijk in Gorinchem-Oost. Het oosten van de stad (Laag Dalem en Hoog Dalem) 

ligt in de Tielerwaard en viel voor 1986 grotendeels op het gebied van Dalem in de gemeente Vuren, 

provincie Gelderland. Vanaf 1986 is dit gebied bij de gemeentelijke herindeling als wisselgeld ingedeeld 

bij Zuid-Holland, waarmee Vuren en Herwijnen in de kwartetgemeente Gelders konden blijven. Het dorp 

Dalem ligt eveneens in de Tielerwaard. 

 

 

De vlag van Gorinchem 

Halverwege de 19e eeuw voerden sommige Gorcumse schepen een vlag met vier rode en drie witte 

banen. In de brede (witte) middelste baan stond een afbeelding van het stadswapen omgeven door een 

krans met daaronder de plaatsnaam Gorinchem. Die vlag werd opgetekend in 1857, maar werd nooit 

tot officiële vlag uitgeroepen. De kleuren rood en wit zijn afkomstig van het familiewapen van het 

geslacht Van Arkel. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Ter ere van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina stelde het college van burgemeester 

en wethouders op 9 augustus 1938 een vlag vast die als volgt beschreven wordt: negen banen van wit 

en rood, waarvan de middelste baan twee keer zo hoog is als de andere. De vlag lijkt verder veel op de 

vlag die in 1857 werd opgetekend en die in 1870 werd vermeld in het vlaggenboek van Steenbergen. 

Alleen het wapen en de tekst ontbreken. 
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Gemeente Gorinchem 

 

 

Het wapen van Gorinchem wordt als volgt omschreven: "In goud een gekanteelde poort van keel, gedekt 

met 3 daken van azuur, waarop 4 naar links waaiende vanen van keel, in de poort een opgetrokken 

valhek van sabel en in de schildpunt een schildje van zilver, beladen met 2 beurtelings gekanteelde 

dwarsbalken van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2×3 parels en 

gehouden door 2 gouden leeuwen, getongd en genageld van keel. Wapenspreuk: Fortes Creantur 

Fortibus in Latijnse letters van keel op een lint van goud". 

 

De heraldische termen keel, azuur en sabel staan voor de kleuren rood, blauw en zwart. De in de 

heraldiek aangegeven richting is voor de beschouwer juist andersom, hierdoor wijzen de vanen op de 

daken van het poortgebouw in werkelijkheid naar rechts. 

 

De wapenspreuk van Gorinchem, Fortes creantur fortibus betekent "Sterken brengen sterken voort". 
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Gemeente Gorinchem 

 

 

Geschiedenis 

Men neemt aan dat Gorinchem is ontstaan doordat vissers en boeren rond het jaar 1000 een 

nederzetting stichtten op wat hoger gelegen land, nabij een monding van de Linge in de Merwede. 

Gorinchem ("Gorinks Heem", dat wil zeggen de woonplaats van de Goringa, de mensen van Goro) wordt 

het eerst genoemd in een document uit 1224 waarin Floris IV de Gorcumers de tolvrijdom in het gehele 

graafschap Holland bevestigt. 

 

 

Vestingstad 

In 1273 kocht Jan II van Arkel 

de havenplaats Gorinchem van 

de graaf van Bentheim. 

 

Aan het eind van de 13e eeuw 

werden rond de nederzetting 

wallen opgeworpen die versterkt 

waren met palissaden, dit in een 

poging zich te beschermen 

tegen overheersing door de 

buurstaten Holland en Gelre. 

Ook werden de eerste openbare 

gebouwen gesticht, zoals de 

Heilige-Geestkapel, het Gasthuis 

en de Kanselarijkapel. 

 

 

Halverwege de 14e eeuw werden de wallen verder versterkt met stenen muren waar 7 poorten in zaten 

en 23 torens, waardoor een echte stadswal ontstond. Otto van Arkel verleende Gorinchem op 11 

november 1382 stadsrechten. Bij een grote stadsbrand gingen in 1388 vijftienhonderd huizen, bijna de 

hele stad, in vlammen op (stadsbrand van Gorinchem). Gorinchem werd in 1417 definitief door de 

graven van Holland ingelijfd. Door de aansluiting bij Holland bloeide de handel op en Gorinchem groeide 

uit tot de achtste stad van Holland. 

 

Aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog werd Gorinchem uit Spaanse handen bevrijd op 26 juni 1572 

toen het werd ingenomen door de Watergeuzen en Willem van Oranje. In diezelfde periode ging de 

Reformatie Gorinchem niet zonder slag of stoot voorbij. In 1566 werd de eerste protestantse kerkdienst 

gehouden. Op 9 juli 1572 namen de calvinistische Watergeuzen 19 rooms-katholieke priesters en 

broeders gevangen en voerden hen weg naar Den Briel (Brielle) waar zij in een turfschuur buiten de 

stadskern werden opgehangen. Deze geestelijken werden bekend als de martelaren van Gorcum. In het 

Gorcums Museum hangt een schilderij ter nagedachtenis aan deze gebeurtenis. 
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Gemeente Gorinchem 

 

 

Aan het eind van de 16e eeuw waren de stadsmuren zo verzwakt dat zij werden vervangen door een 

nieuwe vestingwal met elf bastions. De nieuwe wal werd in 1609 afgerond en lag een stuk verder uit 

het centrum waardoor de stad tweemaal zo groot werd. Deze wal is nog bijna volledig intact. De 

vestingwal had vier stadspoorten: ten noorden de Arkelpoort, ten oosten de Dalempoort, ten zuiden de 

Waterpoort (waar men met de pont naar Woudrichem kan) en ten westen de Kanselpoort. Van de vier 

stadspoorten is alleen de Dalempoort nog over. De andere drie zijn in de 19e eeuw afgebroken om het 

toegenomen verkeer doorgang te verlenen. Een gedeelte van de Waterpoort bleef bewaard en is 

opgebouwd in de tuin van het Rijksmuseum Amsterdam. In 1673 werd Gorinchem opgenomen in de 

(oude) Hollandse Waterlinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 1815 ging de vesting Gorinchem deel uitmaken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een 

belangrijke verdedigingslinie van het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden. In de 19e eeuw krabbelde 

Gorinchem weer uit het dal door de opkomst van de industrie. De ontwikkeling van de stoommachine 

gaf de scheepvaart en het treinverkeer een impuls. De bereikbaarheid van de stad werd verbeterd door 

de aanleg van kanalen en een spoorweg. De vestingwerken van de stad zijn tot in de 20e eeuw in 

gebruik gebleven of aan de eisen van de tijd aangepast. 
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Gemeente Gorinchem 

 

 

De Keizerstraat is gelegen in een beschermd stadsgezicht en ook in een zogenaamde molenbiotoop. 

Het begrip molenbiotoop wordt gebruikt om de omgeving waarin een molen functioneert aan te duiden. 

Doordat biotoop letterlijk "leefomgeving" betekent, is het woord hier dus in figuurlijke zin gebruikt. Een 

molenbiotoop kent een aantal elementen, waarbij echter steeds de open ruimte en de vrije 

toegankelijkheid een grote rol spelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korenmolen De Hoop (Dalemwal), Korenmolen Nooit Volmaakt (Bagijnenwal) 

Wipmolens De Oostmolen en de Westmolen (Grote Schelluinsekade) 

 

 

Eierveiling 

Keizerstraat 51 is gebouwd op het voormalig terrein van de Eierveiling, om precies te zijn het 

Eierpakhuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: www.gorinchem.nl  
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Tot slot 

 

 

Op verzoek is nadere informatie beschikbaar bij CallEgas Makelaardij o.z. bijvoorbeeld: 

- een uitgebreide vragenlijst over de woning (meldingsplicht verkoper) 

- de “lijst van zaken”; zaken die achterblijven dan wel worden meegenomen 

- eigendomsbewijs 

 

 

 

 

 

 

 

Deze brochure is met veel zorg samengesteld. Alle informatie is bedoeld om een 

zo duidelijk mogelijk beeld te verschaffen van de aangeboden woning en de koper 

uit te nodigen tot het uitbrengen van een bod. Er kunnen geen rechten aan 

worden ontleend. 

 

 

 

 

 

 

 

CallEgas Makelaardij o.z. 

CallEgas is in 2011 opgericht door Yolande Egas, register makelaar taxateur wonen/mkb.  

Deze naam is tot stand gekomen vanuit het idee dat u slechts één belletje bent verwijderd van een 

makelaar taxateur die u graag helpt met de aankoop, verkoop, taxatie, huur en verhuur van een woning 

of bedrijfsruimte.  Als je het snel zegt, klinkt het als collega’s en dat is precies waar CallEgas voor staat: 

een prettige samenwerking van begin tot eind en verder! 

 

CallEgas Makelaardij “doet het gewoon”? Precies! CallEgas is een enthousiaste, eigentijdse, deskundige 

en no-nonsense makelaardij, juist voor ú! 

 

CallEgas is beëdigd lid van branchevereniging NVM. 

 


