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Stadhuisstraat 2 c

Omschrijving
Wat een unieke kans! Wonen in een (bijna) nieuw, luxe penthouse appartement 
in het historische centrum van Schoonhoven. 



In een monumentaal pand aan de Haven zijn in 2019 4 appartementen 
gerealiseerd, allen luxe en modern afgewerkt met het behoud van de 
karakteristieke sfeer die hoort bij een historisch pand. 



Indeling: Entree aan de Stadhuisstraat voorzien van brievenbussen en Video-
intercom toegang installatie, gemeenschappelijke berging op de begane grond 
en trapopgangen naar de appartementen op de eerste en tweede verdieping. 
Op de begane grond is verder een ruimte met winkel/horecabestemming. 



Stadhuisstraat 2C (2e verdieping)

Het top-appartement van 69 m2 met zonnig dakterras heeft de originele 
balklaag mooi in het zicht. In het schuine dak bevinden zich grote dakramen 
die een heerlijk licht verspreiden in de woning.  Vanuit de woonkamer kijkt u 
prachtig uit over de Haven. Het appartement heeft een ruime woonkamer met 
open keuken. De keuken in hoekopstelling is voorzien van een vaatwasser, 
koelkast met vriesvak, afzuigkap en 4 pits gasstel, een badkamer met ligbad, 
wastafel en separate douche, cv-ruimte en een berging/wasmachineruimte en 
separaat toilet. Vanuit de slaapkamer loopt u via een kleine trap het dakterras 
op. 



Bijzonderheden:

- Alle appartementen zijn voorzien van eigen HR-cv ketel met 
warmwatervoorziening, eigen meterkast voorzien van CAI en/of 
telefoonaansluiting;




Stadhuisstraat 2 c

Omschrijving
- Luxe en comfortabele afwerking met behoud van karakteristieke 
monumentale elementen;

- Centrale ligging in historische centrum van Schoonhoven;

- Huurperiode minimaal 2 jaar;

- Borgstelling van 2 maanden huur en servicekosten;

- Huur exclusief kosten nutsvoorzieningen;

- Servicekosten € 45,- per maand;

- Inkomenscheck van toepassing (bruto maandinkomen minimaal 4x netto 
huur, of garantsteller in overleg);

- Roken en huisdieren niet toegestaan;

- Beschikbaar per half december;



Toelichtingsclausule NEN2580:

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 interpretatieverschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.



"Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. 
Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige 
onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle 
opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.”






KENMERKEN

Basiskenmerken

69 m² 2019 1 N.v.t.

Soort Penthouse
Type Appartement
Aantal kamers 3
Woonoppervlakte 69 m²
Perceeloppervlakte 0 m²
Inhoud 146 m³
Bouwjaar 2019
Tuin Zonneterras
Garage Geen garage
Verwarming C.v.-ketel
Isolatie Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, dubbel glas













KADASTER

Kadastrale gegevens

Adres

Stadhuisstraat 2 c




Postcode/plaats

2871 BR, Schoonhoven















PLATTEGROND



DISCLAIMER

Belangrijke voorinformatie
1.



2.

















3.

Bezichtiging(en) vinden uitsluitend plaats na afspraak met de makelaar.

 

Indien u na een bezichtiging een bod wenst uit te brengen op de woning kunt u 
dit via het biedingsformulier in uw Move account doen. Deze kunt u vinden 
onder het kopje ‘Bod uitbrengen’. Uw bieding dient te bestaan uit:

- Een bedrag in euro’s kosten koper;

- Eventueel aangevuld met ontbindende voorwaarde voor financiering, waarbij 

  wij u vragen aan te geven welk bedrag u wilt lenen;

- Opleveringsvoorkeur;

- Eventuele overige voorbehouden.

 

Zodra er overeenstemming is bereikt over de koopsom, de opleveringsdatum en 
alle eventuele overige voorwaarden, zal er een koopovereenkomst worden 
opgemaakt conform het NVM-model met mogelijk onderstaande toevoegingen:

- AVG (Algemene verordening gegevensbescherming);

- Niet zelf bewoningsclausule;

- Ouderdomsclausule;

- Digitale ondertekening;

- Doorhaling hypotheek;

- Energielabel;

- Taxatie.



4. Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkopers en particuliere 
kopers is niet rechtsgeldig. De koop is pas rechtsgeldig na ondertekening van 
de koopovereenkomst. De koopovereenkomst is op zijn beurt pas 
rechtsgeldigals de particuliere verkoper en de particuliere koper de 
koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk 
Wetboek.

5. Ten aanzien van plattegronden, tekeningen en schetsen: 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 interpretatieverschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van meting. Indien koper de 
gebruiksoppervlakte essentieel vindt, wordt hij altijd voor ondertekening van de 
koopovereenkomst in de gelegenheid gesteld om zelf een meting uit te voeren.



Jouw toekomst

Interesse of 
vragen?
Lopikerplein 2

2871 AN SCHOONHOVEN

Telefoon: 0182 38 90 33

schoonhoven@vanherk.nl

vanherk.nl


