
Objectinformatie 
Winschoterdiep 50 te Groningen 



Informatie 

Op het vol in ontwikkeling zijnde Europapark, aan de rand van het stadscentrum van Groningen, wordt kantoorruimte te 
huur aangeboden. Het betreft kantoorruimte in het vrijstaande kantoorgebouw gelegen aan het Winschoterdiep 50, 
gesitueerd tegen de ringweg N7. In totaal is er voor de verhuur circa 1.178 m² kantoorruimte beschikbaar, in units vanaf 
circa 83 m² exclusief aandeel gemeenschappelijke ruimten.  
  
Object 
Winschoterdiep 50 te (9723 AB) Groningen 
 
Soort 
kantoorruimte 

 
Locatie 
het kantoorgebouw is gesitueerd op het Europapark, een vrij jonge ‘wijk’, ten zuidoosten van het centrum van de stad 
Groningen. Het Europapark is vol in ontwikkeling, zo zijn er twee woontorens (Stoker en Brander) pal naast de Euroborg 
verrezen, heeft het Alfa College er een nieuw schoolgebouw gebouwd, maakt het woonwijkje ‘De Linie’ onderdeel uit van het 
Europapark en is zeer recent de eerste handeling verricht aan het project Lunettenhof. 
 
In de directe omgeving zijn onder andere gevestigd het multifunctionele voetbalstadion Euroborg met onder andere een 
supermarkt, fitnessbedrijf, bioscoop, restaurant, kantoren en een school, het Menzis gebouw en het Ziggo gebouw.  
 
Bereikbaarheid 
het object is per auto, openbaar vervoer en langzaam vervoer (fiets en lopend) goed bereikbaar. Per auto is het object 
bereikbaar via een directe afrit van de zuidelijke ringweg, maar ook via de Europaweg. De bereikbaarheid middels het 
openbaar vervoer bestaat uit een goede busverbinding en de nabijheid van het nieuwe treinstation Europapark. De 
bereikbaarheid van de zuidelijke ringweg wordt aangepakt en verbeterd. Voor informatie, planning en uitvoering, 
https://www.aanpakringzuid.nl/  
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Informatie 

 
Parkeerplaatsen 
bij het object horen circa 358, op eigen terrein gelegen parkeerplaatsen. Parkeernorm van circa 1:50   
 
Oppervlakte 
de totale beschikbare verhuurbare vloeroppervlakte inclusief aandeel gemeenschappelijke ruimte van het gebouw bedraagt 
circa 15.726 m² waarvan nog circa 1.178 m² beschikbaar is voor de verhuur. Als volgt verdeeld over de verdiepingen; 
 
Begane grond: Gebouwdeel A0 
Kantoorruimte circa 608 m² 
 
Vierde verdieping: Gebouwdeel A4 
Kantoorruimte circa 570 m² 
 
NB. de genoemde metrage per verdieping is exclusief aandeel gemeenschappelijk ruimte. 
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Informatie 

 
Opleveringsniveau 
de kantoorruimtes wordt in de huidige staat opgeleverd, onder andere voorzien van de navolgende voorzieningen: 
•  systeemplafond met ingebouwde verlichtingsarmaturen;  
•  scheidingswanden;  
•  pantry;  
•  toiletten;  
•  verwarming (d.m.v. radiatoren);  
•  vloerbedekking;   
•  elektra- en data-aansluitingen;  
•  liftinstallaties;  
•  luchtbehandeling; 
•  brandpreventiemiddelen; 
•  buiten- en binnenzonwering (screens).  
 
NB. in overleg met verhuurder zijn andere opleveringsniveaus eveneens bespreekbaar.  
 
 
 
 
 
 
 

Winschoterdiep 50 te Groningen 



Informatie 

 
Upgrading / herontwikkeling bestaand interieur en exterieur 
verhuurder is voornemens om het bestaande interieur en exterieur van het kantoorgebouw te upgraden/ herontwikkelen. 
Zodoende ontstaat er een multifunctioneel kantoorgebouw wat voldoet aan de eisen en wensen van de hedendaagse 
kantoorgebruiker. Een aantal impressies zijn toegevoegd aan deze objectinformatie. 
 
• upgrade van entreegebied door toevoeging van Espressobar; 
• upgrade van restaurant naar Foodcourt door volledig nieuwe inrichting: https://myalbum.com/album/A8tswIHZKF8Q;  
• deel eerste verdieping wordt de centrale ruimte voor My Office. Denkt u hierbij onder andere aan: 

ontvangst, espressobar, restaurant, vergadercentrum, lounge etc. verzameld in dat gebied; 
• toevoeging van allerlei extra services t.b.v. de huurders; 
• gefaseerd aanbrengen van scheidingswanden met veel glasvlakken tussen de galerijen en kantoorvloeren, waardoor de 

kantooretages geheel of in delen verhuurd kunnen worden; 
• upgrade van de klimaatinstallaties, waardoor per ruimte de temperatuur ingesteld kan worden; 
• upgrade energielabel gebouw door diverse aanpassingen; 
• wijzigen van kleurenschema’s in het centrale gebied/atrium; 
• upgrade buitenzijde o.a. door aanpassen blauwe boeiboorden, wijzigen kleur zendmast, upgrade gevels etc. 
 
Om te kunnen waarborgen dat de kantoorgebruikers geen enkele overlast zullen ondervinden van de geplande 
werkzaamheden, worden de geplande werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd, eventueel en indien nodig buiten werktijden.  
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Informatie 

 
Aanvaarding 
in overleg 
 
Energielabel 
het gebouw is op 17 september 2008 voorzien van een energielabel voor gebouwen. 
Voor dit gebouw is een energielabel C afgegeven met een energie-index C 1,25.  
 
Huurvoorwaarden 
huurovereenkomst conform ROZ model 2015  
huurperiode:  5 jaar + 5 optiejaren 
opzegtermijn:  één jaar 
huurbetaling:  per kalenderkwartaal bij vooruitbetaling 
huurprijs indexering:  jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van het 
    CPI alle huishoudens (2015=100) 
zekerheidsstelling: bankgarantie/waarborgsom ter grootte van drie maanden huur, vermeerderd met de B.T.W. 
 
Huurprijs 
€ 129,- per m² per jaar exclusief BTW 
 
Bij een niet B.T.W.-plichtige huurder zal een B.T.W. compensatie van 3% gehanteerd worden.  
 
Huurprijs parkeerplaatsen 
€ 780,- per parkeerplaats per jaar exclusief BTW 
 
Voorschot servicekosten 
€ 40,- per m² per jaar exclusief BTW 
 
 
 
 

Winschoterdiep 50 te Groningen 



Informatie 

 
Leveringen en diensten 
als door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten worden o.a. geleverd voor zover van 
toepassing:  
 
•  gasverbruik inclusief vastrecht c.q. olieverbruik (ten aanzien van gehuurde alsmede algemene ruimten); 
•  elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de tot het gehuurde behorende installaties en het verlichten van 

de gemeenschappelijke ruimten; 
•  vervanging van lampen en TL-buizen in de gemeenschappelijke ruimten; 
•  waterverbruik inclusief vastrecht (ten aanzien van gehuurde alsmede algemene ruimten); 
•  onderhoud en periodieke controle van verwarming- en/of luchtbehandelinginstallatie(s); 
•  idem van de liftinstallatie(s); 
•  idem van glazenwasinstallatie(s); 
•  idem van de brandmelder-, gebouwbewakings-, storingsmelder- en noodstroominstallatie(s); 
•  schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten, liften, beglazing buitenzijde alsmede buitenzonwering, beglazing  

gemeenschappelijke ruimten, terrassen, parkeerkelder en/of terrein; 
•  verzorging huisvuil, containerverhuur e.d.; 
•  assurantiepremie buitenbeglazing; 
•  onderhoud terrein, tuinen, vijvers, plantenbakken binnen en buiten, waaronder vervanging van planten; 
•  nachtveiligheidsdienst; 
•  ongediertebestrijding; 
•  elektrotechnische installaties; 
•  algemene controle en onderhoud; 
•  diversen. 
 
Verhuurder behoudt zich het recht voor, genoemde leveringen en diensten en speciale voorzieningen uit te breiden of in te 
krimpen en het door huurder te betalen aandeel in de kosten dienovereenkomstig te wijzigen. 
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Plattegrond A0  
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Plattegrond A4  
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Ligging 



Contactgegevens 

 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars 
Ubbo Emmiussingel 37 
 
Postbus 1330 
9701 BH Groningen 
 
T: 050 - 311 30 31 
E: info@kooistrafeenstra.nl  
 
Jan Willem Kooistra 
06 – 290 450 68 
jwk@kooistrafeenstra.nl 
 

 
 
 
Disclaimer 
 
Deze informatie is vertrouwelijk en wordt te goeder trouw aan u beschikbaar gesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De  
informatie is met zorg samengesteld. Opdrachtgever en/of adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de (on)juistheid van deze gegevens. Deze  
informatie mag niet als grondslag voor een overeenkomst worden beschouwd. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de verhuurprocedure ter zake  
dit gebouw naar eigen goeddunken, zonder kennisgeving, te veranderen. Opdrachtgever behoudt het recht voor te allen tijde met één of meer  
gegadigden te onderhandelen en/of zonder opgaaf van reden zich terug te trekken, welke niet zal leiden tot enige aanspraak en/of vergoeding. Kooistra  
Feenstra Bedrijfsmakelaars handelt exclusief als adviseur van haar opdrachtgever.  
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