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TE KOOP 

Friesestraat 9, 7741GR  Coevorden 

 
 

Vraagprijs € 650.000,- kosten koper 

Deze brochure is met zorg samengesteld. Aan de geboden informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend 

  



Beschrijving: 
Uniek historisch rijksmonument in het midden van de stad. 
 
In 1611 is de basis gelegd voor dit fraaie stadshuis aan de Friesestraat te Coevorden. In 
1631 is het huis verder opgetrokken en is er een verdieping op gebouwd en is de gevel 
zeer rijk geornamenteerd met een natuurstenen gevelopbouw en fraaie versierselen. De 
uitbundige gevel is  toe te schrijven aan de maniëristiche stijl die is gehanteerd. De rijk 
bewerkte klauwstukken met gevleugelde vrouwsfiguren  en de schelpvormige 
boogvullingen vertonen een stilistische verwantschap met de maniëristische gevels in de 
stad Groningen.  
 
Op de gevel staan tekstbanden met stichtelijke teksten. De kopjes in het onderste fries 
stellen de drie koningen voor. De onderpui is later gewijzigd om de toegankelijkheid te 
verbeteren. Het object is in 1971 grondig gerestaureerd door en onder toeziend oog van 
de monumentenwacht.   
 
In de nis in de geveltop is voor de restauratie het gevelbeeld verwijderd waarvan met 
meende dat het prins Maurits was. Deze is ontvreemd uit de brandgang en later weer 
opgedoken, echter in zodanig geërodeerde staat, dat restauratie onmogelijk bleek. Om de 
nis toch weer te vullen is een beeld geplaatst van de jongste dochter van de huidige 
eigenaar. En daarmee krijgt het monument weer een nieuw leven. 
 
Het object is nu in gebruik als stadscafé, en als zodanig door de huurder ingericht met een 
huurcontract tot 2021.  
 
Afgelopen 55 jaar heeft de eigenaar kosten nog moeite gespaard om het pand in een 
steeds betere staat te brengen. De oorspronkelijkheid is evident, de liefde waarmee het 
pand wordt gekoesterd is horizon-overstijgend. 
 

Het woonhuis op de eerste  en tweede verdieping met zolder is riant qua ruimte en 
ondanks de moderniseringen door de jaren heen doorspekt van historische kenmerken. 
De indeling nodigt uit tot herinrichting, maar is goed leefbaar. Veranderingen met respect 
voor het bouwwerk kunnen, zoals al eeuwen het geval is, het woonidee en comfort voor 
die nieuwe bewoner realiseren. Ruimte is er in ieder geval in overvloed. 
 

Het geheel wordt gedragen door een prachtige kelder (deels met booggewelf) met 
kelderluik en toegang (beiden buiten gebruik).  
 

Het wordt nu tijd het monument een nieuwe toekomst te geven. Het huis is gebouwd als 
woonhuis, heeft door de eeuwen heen diverse gebruiksinvullingen gehad, en is nu klaar 
voor een volgende levensfase. In deze veranderende tijden zou ook zakelijke 
dienstverlening met bewoning een mooie invulling zijn. Indien de volgende eigenaar 
daarvoor voelt, zijn er nog tekeningen beschikbaar waarmee de oorspronkelijke staat van 
de beneden gevel, inclusief bordestrap beschikbaar.  
 

Ter completering van het geheel is achter het pand een grote garage-berging (78m²) 
gesitueerd met een volwaardige verdieping(ook 78m²). Door de sloop van een 
achterliggend pand heeft de gevel scheurvorming opgelopen. De keuze is aan de koper: 
herstellen of herontwikkelen. 
 
Een bouwkundig inspectierapport van de monumentenwacht Drenthe is op aanvraag 
beschikbaar. 



Kenmerken: 

Vraagprijs € 650.000 k.k.  

Status Beschikbaar  

Aanvaarding In overleg  

Eigendomssituatie Volle eigendom  

Soort woonhuis Herenhuis, vrijstaande woning  

Bouwvorm Bestaande bouw  

Bouwjaar 1631  

Specifiek 
Monument, gedeeltelijk verhuurd en beschermd stads- of 
dorpsgezicht  

Soort dak Zadeldak bedekt met dakpannen  

Keurmerken Bouwkundige Keuring  

Oppervlakten en inhoud  

Gebruiksoppervlakten   

Wonen (= 
woonoppervlakte)  

345 m²  

Overige inpandige ruimte 112 m²  

Externe bergruimte 156 m²  

Perceeloppervlakte 287 m²  

Inhoud 1.615 m³  

Indeling  

Aantal kamers 16 kamers (5 slaapkamers)  

Aantal badkamers 1 badkamer en 2 aparte toiletten  

Badkamervoorzieningen Ligbad, douche en toilet  

Aantal woonlagen 3 woonlagen, een zolder en een kelder  

Voorzieningen Alarminstallatie en TV kabel  

Energielabel Niet verplicht  

Isolatie Geen isolatie  

Verwarming C.V.-ketel  

Warm water C.V.-ketel  

C.V.-ketel Intergas (gas gestookt combiketel uit 2014, Eigendom)  

Buitenruimte  

Ligging In centrum  

Garage  

Soort garage Vrijstaande stenen garage  

Capaciteit 4 auto's  

Voorzieningen Elektra en vliering  

Isolatie Geen isolatie  

Parkeergelegenheid  

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren 



 

 

  



  



 

  



  



 

 

  







  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



De 10 meest gestelde vragen over het kopen en verkopen van een huis 

Vanaf het moment dat uw interesse gewekt wordt in een woning tot het moment waarop u 
het contract van uw nieuwe huis tekent, loopt u tegen allerlei vragen aan. Niet zo vreemd, 
want een huis kopen doet u niet elke dag. Een makelaar van de NVM doet dat wel, 
daarom kunnen we u op de meeste vragen snel een goed antwoord geven. Hieronder 
beantwoorden we de 10 meest gestelde vragen zodat u weet waar u staat wanneer u op 
zoek gaat naar dat huis van uw dromen. 
 
 
 
1. Wanneer ben ik in onderhandeling? 
U bent pas in onderhandeling als de verkopende partij reageert op uw bod door een 
tegenbod te doen. U bent echter nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar 
aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal bespreken. 
 
2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod 
onderhandeld wordt? 
Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden. 
Bovendien kan het zijn dat de verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is. 
Overigens mag ook met meer dan één gegadigde tegelijk worden onderhandeld. Een 
NVM-makelaar moet dit wel duidelijk melden. 
Vaak zal de verkopende NVM-makelaar aan belangstellenden vertellen dat een pand, 
zoals dat heet, ‘onder bod’ is. Als belangstellende mag u dan wel een bod uitbrengen, 
maar de makelaar mag dan pas met u in onderhandeling treden als de onderhandeling 
met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De NVM-makelaar doet geen mededelingen 
over de hoogte van biedingen. Dit zou namelijk overbieden kunnen uitlokken. 
 
3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij 
verkopen? 
Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs moet worden gezien als een 
uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus 
nog beslissen of hij uw bod aanvaardt of niet, of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat 
doen. 
 
4. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling 
verhogen? 
Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast kunt u 

als potentiële koper echter ook besluiten om tijdens de onderhandelingen uw bod weer te 

verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt namelijk uw eerder 

gedane bod.  

5. Hoe komt de koop tot stand? 
Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken (zoals de prijs, de 

opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), legt de verkopende makelaar de 

afspraken schriftelijk vast in een koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn hierin een 

belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde. 

Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit 

melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is dan ook belangrijk dat de partijen het eens 



zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt 

opgemaakt.  

Zodra beide partijen de koopakte hebben ondertekend en de koper een afschrift van deze 

akte heeft ontvangen, treedt voor u als particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie 

dagen in werking. Binnen deze tijd kunt u als koper alsnog afzien van de aankoop. Doet u 

dit niet, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden 

geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht 

plaatsvinden bij de notaris. 

 
6. Mag een makelaar van de NVM tijdens de onderhandeling het systeem van 
verkoop wijzigen? 
Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, 

dat het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende 

makelaar - in overleg met de verkoper - besluiten de lopende onderhandelingen af te 

breken en de biedprocedure te wijzigen om vervolgens te kiezen voor bijvoorbeeld een 

inschrijvingsprocedure. Hierbij hebben alle bieders een gelijke kans om het hoogste bod 

uit te brengen. Alvorens het systeem te wijzigen, dient de makelaar uiteraard eerst de 

eventueel gedane toezeggingen na te komen. 

7. Mag een makelaar van de NVM een belachelijk hoge prijs vragen voor een 
woning? 
De verkoper bepaalt in overleg met zijn NVM-makelaar waarvoor hij zijn woning verkoopt. 

De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist.  

8. 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 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 bestaande woning niet. Het begrip ‘optie’ wordt daarbij vaak ten onrechte 
gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende 
NVM-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 van de NVM zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in 
onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter 
inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een 
optie kunt u niet eisen; de verkoper en de verkopende NVM-makelaar beslissen zelf of er 
in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.  
  



9. Moet een makelaar als eerste met mij in onderhandeling gaan als ik de eerste ben 
die belt voor een bezichtiging of als ik als eerste een bod uitbreng? 
Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. Hij 

heeft wel de plicht u daarover te informeren. Hebt u serieus belangstelling, vraag de 

makelaar dan wat uw positie is. Dat kan teleurstelling voorkomen. 

10. Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’? 
Nee. Onder ‘kosten koper’ vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van 

een woning. Dat zijn de overdrachtsbelasting (momenteel 2%), de notariskosten voor het 

opmaken van de leveringsakte en de kosten voor het inschrijven daarvan in de registers. 

Daarnaast dient de koper rekening te houden met de (notaris)kosten voor de opmaak en 

inschrijving van de hypotheekakte. Heeft de verkopende partij een makelaar ingeschakeld 

om de woning te verkopen, dan komen de kosten hiervan voor zijn rekening. De 

verkopende makelaar is immers belangenbehartiger van de verkoper en niet van u als 

koper. Om deze reden is het doorgaans ook verstandig om zelf een makelaar van de NVM 

in te schakelen. De makelaarscourtage voor een aankopende makelaar komt wel voor 

rekening van de koper. 

 

En dan nog dit. 

MJM makelaardij o.g. hanteert de gebruikelijke borgstelling bij de aankoop van een 

woning. Dit betekent dat indien de onderhandelingen met positief resultaat zijn afgerond, 

bij het verlopen van het financieringsvoorbehoud, bij de voor passeren van de akte 

aangewezen notaris, 10% van de koopsom dient te worden gestort of een bankgarantie 

voor dit bedrag dient te worden afgegeven die tot ten minste een maand na de 

overeengekomen leveringsdatum geldt.  

Dienstverlening. 

MJM makelaardij o.g. behartigt uitsluitend de belangen van één partij. Omwille van de 

transparantie in de dienstverlening wordt koppelverkoop uitgesloten zonder de 

uitdrukkelijke wens en toestemming van alle bij de transactie betrokken partijen.  

MJM bemiddelt niet in financieringen omwille van diezelfde transparantie. Overigens is in 

de ogen van MJM de financiële dienstverlening een vak apart, waarbij volledige toewijding 

van de adviseur een vereiste is.  MJM kan wel voor u beoordelen of de aangeboden 

offertes een realistische weergave zijn van de mogelijkheden. 

Tevens is MJM in staat belangeloos contacten te leggen met naar zijn mening integere 

adviseurs. 


