
Adviesrapportage
Handelskade 3 - Gorinchem



De NVM nieuwbouwspecialist
Bouwen waar behoefte aan is. Daar gaan we voor! Als NVM 
Nieuwbouwspecialist en Woningmarktconsultant treden wij op als 
schakel tussen projectontwikkelaars en woningzoekenden.

Gerald de Jong  

Dennis Kuiper

Meer weten over Van Ekeren Kuiper? Bekijk onze website


vanekerenkuiper.nl/aanbod/nvm-nieuwbouwspecialist  

Blijf op de hoogte en volg ons op Instagram

Met vier kantoren in (nieuwbouw)makelaardij en hypotheken en verzekeringen, 
hebben wij voor kleine- en grootschalige projecten de complete knowhow en 
capaciteit om projectontwikkelaars te verzekeren van kwaliteit en 
woningzoekenden te begeleiden naar een nieuwe droomwoning. 




Binnen ons nieuwbouwteam zijn onder andere Dennis Kuiper en Gerald de Jong 
opgeleid als NVM-makelaar-nieuwbouwspecialist. Ook heeft Gerald de Jong in 
2022 de titel Woningmarktconsultant behaald. Met dit specialisme hebben wij de 
meest actuele nieuwbouwkennis op zak, zijn we altijd op de hoogte van de 
werkzaamheden van een projectontwikkelaar, weten we als de beste hoe we 
nieuwbouwprojecten verkopen en houden we ons bezig met de voor- en aftersales.




Wist je trouwens dat we de afgelopen jaren de makelaar met het meeste aantal 
verkochte nieuwbouwwoningen in ons werkgebied zijn? Als nieuwbouwspecialist 
weten we wat er speelt én wat jouw wensen zijn. Schrijf je bij ons in en zorg dat je 
als eerste op de hoogte bent!  
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https://www.vanekerenkuiper.nl/nieuwbouw
www.vanekerenkuiper.nl/aanbod/nvm-nieuwbouwspecialist
https://www.instagram.com/vanekerenkuiper_makelaar/?hl=nl
https://www.instagram.com/vanekerenkuiper_makelaar/?hl=nl


Inleiding rapport
Op verzoek van Crossing Borders Development heeft Van Ekeren Kuiper Makelaardij 
onderzoek gedaan naar de verkoopbaarheid en opbrengstmogelijkheden van deze 
locatie. Het doel van het advies is om gezamenlijk met de opdrachtgever tot een 
goede invulling te komen van de locatie, waarbij zowel afzetsnelheid als 
prijsoptimalisatie voor de verkoper van belang is. 

Bij het onderzoek is onder andere gebruik gemaakt van de volgende bronnen: gemeentelijke rapportages, NVM 
Wonen Nieuwbouwadvies, Funda Marktscan en Realworks Uitwisseling. Een deel van deze gegevens is 
opgenomen als bijlage. Deze bronnen zijn beschikbaar door onze aansluiting bij de werkgroep NVM 
Nieuwbouwspecialisten. 




Wij gaan er vanuit dat wij u met deze rapportage een goede richting geven in uw verdere besluitvorming. 
Daarnaast zijn wij uiteraard graag bereid één en ander nader te onderzoeken of mondeling toe te lichten. 























Bijlagen rapport:




- Referenties verkocht bestaande bouw

- Vraagscan appartementen Gorinchem

- Referenties per appartementencomplex

- Prijslijst en situatietekening De Els

Opgemaakt door: 
Dennis Kuiper

Datum:

18 januari 2023





PRIJSADVIES






Analyse verkoopcijfers appartementen Gorinchem


Bron: uitwisseling Funda / NVM 




Uitgangspunten


Bestaande bouw en nieuwbouw

Grotendeels 90 – 115 vierkante meter

Gelijkvloers met lift

Gemiddelde van alle transacties bestaande bouw en daarnaast gemiddelde van een aantal grotere complexen 
(nieuw en bestaand)





Uitkomsten en verhouding t.o.v. locatie Handelskade 3, Gorinchem:




Relevante transacties bestaande bouw


23 transacties sinds 1 januari 2022

Transactieprijs gemiddeld € 4.400,- per vierkante meter / gemiddeld 106 vierkante meter GBO 





Transacties Banneweg (bestaande bouw)


2 transacties sinds januari 2022

Transactieprijs gemiddeld € 4.040,- per vierkante meter / gemiddeld 95,5 vierkante meter GBO 

Verhouding t.o.v. Stationsweg: redelijk vergelijkbare ligging. Iets dichter bij het Piazza Center, maar verder van 
het centrum en geeft een ‘ingebouwd’ gevoel. Complex gebouwd in 2005, eveneens voorzien van een 
parkeergarage onder het gebouw. 

 



Transacties Athene (bestaande bouw)

5 transacties sinds januari 2020

Transactieprijs gemiddeld € 4.158,- per vierkante meter / gemiddeld 102 vierkante meter GBO 

Verhouding t.o.v. Stationsweg: geliefd, recent opgeleverd complex. Ontwerp wordt gewaardeerd. Iets rustiger 
gelegen, maar anderzijds minder uitzicht. 





Transacties Het Spoel, Gorinchem (Hoog-Dalem, nieuwbouw)


48 transacties sinds januari 2021

Transactieprijs gemiddeld € 4.019,- per vierkante meter / gemiddeld 90,5 vierkante meter GBO

Let op: gemiddelde looptijd ligt relatief hoog met 140 dagen, variërend van 23 dagen tot 309 dagen. 

Verhouding t.o.v. Stationsweg: Gelegen in de nieuwbouwwijk Hoog Dalem. In nabijheid van het winkelcentrum. 
Lager gewaardeerd in verband met afstand tot centrum.

 



Transacties Concordiaweg (bestaande bouw)

2 transacties sinds januari 2022

Transactieprijs gemiddeld € 5.213,- per vierkante meter / gemiddeld 117,5 vierkante meter GBO 

Verhouding t.o.v. Stationsweg: Goede referentie. Gelegen tegenover het complex, dus ook fraai uitzicht. Iets 
verder van de weg, maar een gedateerd complex.  



Het Spoel, Gorinchem Concordiaweg, Gorinchem

Krijtstraat, Gorinchem De Els, Gorinchem Waterfront, Gorinchem

Diverse bestaande bouw Bannehof, Gorinchem

Athene, Gorinchem



Transacties en concurrerend aanbod De Els, Gorinchem (Hoog-Dalem, nieuwbouw)

21 transacties sinds januari 2022, Transactieprijs gemiddeld € 4.536,- per vierkante meter, varierend van € 
4.100 tot € 5.000,- per m²) / gemiddeld 127 vierkante meter GBO. Er staan momenteel nog 2 appartementen in 
het complex De Els te koop voor € 500.000,- (115 GBO) en € 570.000,- (129 GBO). 

Verhouding t.o.v. Stationsweg: Gelegen in de nieuwbouwwijk Hoog Dalem. In nabijheid van het winkelcentrum 
en gevarieerd uitzicht, echter op lange afstand van het centrum. Ons inziens zijn deze appartementen vrij fors 
geprijsd voor de huidige markt, daarom gelijkwaardig gewaardeerd t.o.v. de Handelskade. 

 



Conclusie

Uitgaande van de realisatie van een appartementencomplex met deze gunstige ligging, courant gekozen 
metrages en en uitgaande van een vergelijkbaar opleverniveau met ‘reguliere’ nieuwbouw waarderen wij het 
complex gemiddeld op € 4.500,- per vierkante meter. Uiteraard is er differentiatie aan te brengen in 
verschillende woonlagen. We gaan uit van een scherpe m²-prijs, omdat de concurrentie in de bestaande bouw 
markt is gestegen, de koper heeft meer keuze. Daarentegen is het nieuwbouw aanbod in Gorinchem qua 
appartementen zeer gering; de 2 appartementen in De Els.  





Vraagzijde markt





Funda Marktverkenner:

De Funda Marktverkenner is een model dat op basis van zoekgedrag van bezoekers aan Funda in beeld kan 
brengen hoeveel serieuze zoekers voor een bepaald type woning. Voor appartementen in Gorinchem zijn ruim 
700 actieve zoekers in de markt momenteel. Een groot deel hiervan zoekt grofweg van € 225.000,- tot 

€ 375.000,-. Daarnaast lijkt er een relatief grote groep actief tussen de € 400.000,- en € 600.000,-. De 
grootste vraag lijkt te liggen bij appartementen tussen de 75 en de 100 m². Daarna volgt 100 – 125 m². 
Opvallend hierbij is wel dat er momenteel meer aanbod in Gorinchem is in de laatstgenoemde categorie, 
waardoor de krapteindicator (vraag-/aanbodverhouding) ruimer is. Een logische gedachte zou daarom zijn om 
de focus te leggen op appartementen  350.000,- in Gorinchem komt de laatste jaren een kleine 50% uit 
Gorinchem. Bijna 20% van de kopers komt vanuit plaatsen uit de directe omgeving (Arkel, Dalem, Leerdam, 
Hardinxveld-Giessendam). Bij appartementen nieuwbouw > 350.000,- in Gorinchem komt 42% uit Gorinchem. 





Advies aanpassingen plan 


Wat wij merken is dat appartementen rond rond de 90-100 m2 prima is voor een ruime doelgroep, zowel voor 
een alleenstaande als een echtpaar. De markt van appartementen tussen de 115-150 m² lijkt meer verzadigd, 
echter als er iets moois/unieks vlakbij de stad (zoals de locatie aan de Handelskade) wordt aangeboden, in niet 
te grote aantallen, lijkt het ons goed verkoopbaar. Overwogen zou kunnen worden om op de bovenste 
woonlaag grotere appartementen van circa 130 m² te realiseren, liefst met 3 slaapkamers en 2 
parkeerplaatsen. Door het inbrengen van de duurdere laag houdt het pand ook zijn luxe uitstraling. 

In ons advies gaan we uit van 1 parkeerplaats per woning en een berging onder het gebouw.



D E  V E R K O O P  V A N  H E T  
P R O J E C T

De 4 fasen naar optimaal 
rendement
Met jou als projectontwikkelaar maken we afspraken op maat. Ieder project is tenslotte anders, 

dus passen wij ons als NVM Nieuwbouwspecialist aan. Wel doorlopen we altijd een aantal fasen: 

4 fasen naar optimale ontwikkeling en afzet van het nieuwbouwproject.

Advisering

Met oog op uitbreiding van de woningvoorraad, 
zijn wij dé kenner van de woonwensen van lokale 
woningzoekers en de behoefte van de markt. 
Met deze kennis op zak gaan we graag aan 
tafel om jouw plannen te optimaliseren. 

We adviseren in de juiste doelgroepen, 
architectuur en de afzetprijs en leveren een 
onderbouwing op basis van alle nodige cijfers 
voor de risicoanalyse.




In deze eerste fase geven we tevens direct 
advies over de gebiedspromotie en marketing. 
En wist je dat we hiernaast inzetbaar zijn voor 
nieuwbouwtaxaties?

Verkoopvoorbereiding

Als NVM Nieuwbouwspecialist hebben we meer 
voordelen. Lokaal, regionaal én landelijk hebben 
we een groot netwerk aan websites waar we 
jouw nieuwbouwproject aanbieden. Zo maken 
we veelvuldig gebruik van social media, Google 
Ads, Funda Nieuwbouw, call registratie en een 
uitgebreid zoekersbestand. Met twee lokale 
kantoren en een groeiend team hebben we zelf 
namelijk ook al een breed eigen netwerk van 
belangstellenden die wellicht de ideale match 
met dit project zijn. Handige bijkomstigheid: in 
deze fase kun je ook op ons rekenen bij de 
boordeling van verkoop- of 
verhuurdocumentatie.

Verkoop en/of verhuur

De afzetfase. In deze fase voeren we de 
verkoop- of verhuurgesprekken en verwerken 
we inschrijvingen en opties van 
belangstellenden voor het project. Is jouw 
project populair? 

Dan verzorgen we indien nodig de loting. In een 
persoonlijke “Mijn woning”-omgeving houden 
we de status van woningen en inschrijvingen 
adequaat bij. In deze fase ontvang regelmatig 
een rapportage over de voortgang van het 

After sales

Daar stopt het niet. Na aankoop van een 
nieuwbouwwoning begeleiden we kopers bij 

het maken van hun definitieve woning-
plattegrond, de koperskeuzelijst en andere 
wensen. We informeren de kopers regelmatig 
over de voortgang van de bouw. Aan het eind 
van het traject meten we de tevredenheid over 
het aankoopproces. Op die manier zijn we 
gekomen waar we nu staan en kunnen we 
iedere projectontwikkelaar verzekeren van 
kwaliteit.



D E  V E R K O O P  V A N  H E T  P R O J E C T

Alles uit de kast 

voor de presentatie
Voor de presentatie en communicatie halen wij alles uit 
de kast! Perfect afgestemd op het project. 

Professioneel nieuwbouwteam

Bouwbord Nieuwbouw brochure

2D en 3D plattegronden Social media

Verkoopevenement  Lokale media

Professionele video Google SEO + SEA

Funda: 

Nieuwbouw

Eigen website en 
projectwebsite


