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HORECAPAND OP DE MARKT IN GOES 
BELEGGINGSPAND 
Grote Markt 22, 4461 AJ te Goes 
 
 
In het bruisende Goes is in het midden van de Grote Markt, daar waar de meeste terrassen en cafés zijn gevestigd, al jaren lang een statig pand te vinden; De 
begane grond is verhuurd voor € 50.000,- per jaar, de 4 appartementen op de eerste en tweede verdieping zullen circa € 17.000,- per jaar opbrengen.  
 

 Prachtige locatie op het midden van de Grote Markt.  
 Groot terras op A lokatie.  
 Statig pand met heel veel ruimte  
 Pand is voor veel doeleinden geschikt 
 Heel veel bergruimte 
 Drankopslag in de kelder 

 
De kadastrale gegevens van het pand; Gemeente Goes, sectie D, nummer 4326, groot een are en zesennegentig centiare (1.96a). Het pand is aangewezen als 
beschermd stads- of dorpsgezicht. Verkoper is niet bekend dat er asbesthoudende materialen in het pand zijn verwerkt. Ook is verkoper niet bekend met de 
aanwezigheid van opslagtanks of vervuilde grond.   
 
GOES HEEFT EEN ENORME VRAAG NAAR APPARTEMENTEN IN DE BINNENSTAD! 



  

Capaciteit 
4 suites (met slaap- en woongedeelte) 
met een centrale leefkeuken. De twee 
kamers op de begane grond hebben 
een afgesloten terras.  
 
De Gossing Suite 
De kamer is ongeveer 34 m2 groot. In 
de suite is een privé-badkamer ingericht 
met Engels sanitair. De badkamer heeft 
een wastafel, douche en toilet. Inclusief 
privé tuin. 
 
De Berenschot Suite 
Deze kamer -de blauwe suite- is een 
royale kamer van ongeveer 27 m2. De 
kamer heeft een eigen badkamer in 
Engelse sfeer, met een douche, toilet en 
een wastafel. 
 
De Willink Suite 
De totale oppervlakte is ca. 34m2. De 
kamer heeft een privé-badkamer in de 
kamer. Ook met Engels Sanitair 
ingericht. De badkamer heeft een 
wastafel, douche en toilet. 
 
De Stemerdink suite 
Deze kamer heeft twee niveaus en is ca. 
34 m2 groot. De kamer heeft een privé-
badkamer, in de kamer, ook met Engels 
sanitair ingericht. De badkamer heeft 
een wastafel, douche en toilet.  
 
De Schoppe  (zaal) 
Tot maximaal 16 personen.   
 
 

Capaciteit 
De begane grond horecaruimte meet 
190 m2.  
Het terras op eigengrond meet 10 m2. 
De 4 appartementen op de eerste en 
tweede verdieping meten tussen de 
50m2 en 60 m2.  
 
De appartementen  
Door gebruik te maken van een aparte 
opgang die nu in eigendom is van de 
buren op nr 20 (recht van overpad) 
wordt er een andere invulling gegeven 
aan de eerste en tweede verdieping. Nu 
zijn deze verdiepingen alleen binnen 
door te bereiken. Met deze aparte 
opgang zijn er 4 appartementen te 
realiseren waarbij de huur van het pand 
niet meer alleen hoeft te worden 
verdient op de begane grond, maar ook 
door verhuur van de appartementen.  
 
Taxatiewaarde  
Een recent taxatierapport laat een 
waarde zien in verhuurde staat van       
€ 840.000,-.  

  

 
Vraagprijs 
De vraagprijs van het onroerend goed 
bedraagt 
 

€ 840.000,-- 
 
Huurprijs 
De huurprijs van het onroerend goed 
bedraagt  

€ 67.000,-- 
Per jaar.  
 
De begane grond is verhuurt voor € 
50.000,- per jaar. Er worden momenteel 
4 appartementen gerealiseerd met een 
huuropbrengst van € 17.000,-  
 
 
De mogelijkheid bestaat om het pand te 
splitsen met op de begane grond een 
horecabedrijf met een droge opslag 
kelder en op de eerste en tweede 
verdieping met een aparte opgang 4 
appartementen.  
 
Voor meer info hieromtrent kunt u 
contact opnemen met onze adviseurs.  
 
 
 
 

Bereikbaarheid  
De Grote Markt is het absolute centrum 
van de stad. Veel horeca en winkels zijn 
zo gevestigd dat als winkelend publiek 
een “rondje loopt’ dit altijd over de markt 
gaat. Op nog geen 5 minuten lopen zijn 
er 2 grote parkeergarages en veel 
(betaalde) parkeerplekken. Leveranciers 
worden wel met de auto toegelaten.  
 
Ligging 
Het pand ligt midden op de markt van 
Goes aan de zon kant. Op eigengrond 
is er terras en er kan van de gemeente 
nog grond worden gehuurd om dienst te 
doen als terras.  
 
Bijzonderheden 
In Goes is veel goede horeca te vinden 
die allen door een eigen concept een 
eigen markt hebben gecreëerd voor niet 
alleen bewoners uit Zeeland, maar ook 
aan de vele toeristen uit België en 
Duitsland. De hele provincie merkt de 
toename van het toerisme, waar vooral 
de kust en de steden profijt van hebben. 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 

Disclaimer & contactinformatie 

Alle door ons en/of door de eigenaar verstrekte schriftelijke informatie is strikt 
vertrouwelijk en dient op eerste verzoek te worden geretourneerd. Er heeft door 
de adviseur geen controle plaatsgevonden op juistheid van de gegevens. Aan 
de in deze aanbieding vermelde maten kunnen geen rechten worden ontleend. 
Niets uit deze aanbieding mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd 
en/of gekopieerd dan na schriftelijke toestemming van de adviseur.  
 
De informatie wordt verstrekt onder het voorbehoud van gunning en 
goedkeuring door de verkoper.  
 
Wij willen u vriendelijk verzoeken geen contact op te nemen met de 
eigenaar/ondernemers, het personeel, de accountant, leveranciers, brouwerijen 
en/of derden die in relatie staan tot de eigenaar/ondernemers. 
 
U kunt direct contact opnemen met de betreffende adviseur om een bezichtiging 
in te plannen of nadere informatie aan te vragen. Alle mondelinge en schriftelijke 
communicatie dient uitsluitend te verlopen via:  
 
Klaassen Vastgoedmakelaardij BV 
De heer B. Brinkman 
Regiomanager Zeeland 
 
Telefoon  | 06 -53960241              | 033-2581330 
E-mail  | b.brinkman@klaassenbv.nl          
 
De Klaassen groep bestaat uit Klaassen Horecamakelaardij, Klaassen 
Vastgoedmakelaardij, Klaassen advies en Klaassen Taxaties. Binnen Klaassen 
zijn makelaars, taxateurs, adviseurs, en specialisten werkzaam in een specifieke 
regio met ieder hun eigen kennis en ervaring in de betreffende regio. Klaassen 
is opgericht in 1991 en actief in 21 verschillende regio’s in Nederland, verdeeld 
over 4 kantoren in Amersfoort, Rosmalen, Rotterdam en Amsterdam.  
 
Klaassen Vastgoedmakelaardij is lid van o.a. NVM Business, vastgoedcert. en 
de NRVT.   
 
________________________________________________________________________ 
Wiekenweg 56B I 3815 KL Amersfoort I 033-258 13 30 I www.klaassenbv.nl I KvK 
17153629 I IBAN NL77 RABO 0316 3121 77 


