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Op fraaie locatie op bedrijventerrein Euvelgunne bieden wij een vrijstaand bedrijfsgebouw te koop aan. Het betreft de huidige 
locatie van Pezy Group, welke begin 2023 gaat verhuizen naar een nieuw onderkomen aan de Kieler Bocht in Groningen. 
De ruimte is totaal groot circa 875 m² en is onderverdeeld in circa 239 m² bedrijfsruimte en circa 636 m² kantoorruimte. Het 
betreft oorspronkelijk een drietal geschakelde bedrijfsunits, welke zijn samengevoegd. Dit kan eenvoudig weer ongedaan 
gemaakt worden en de kantoorruimte is eenvoudig weer om te bouwen naar bedrijfsruimte.

Object
Narvikweg 5-5, 5-6 en 5-7 (9723 TV) te Groningen

Soort
Bedrijfsruimte met kantoorruimte

Bouwjaar
1998 (conform BAG)

Locatie
Het object is gelegen op het bedrijventerrein Euvelgunne, gelegen aan de zuidoostkant van de stad Groningen. 
Bedrijventerrein Euvelgunne vormt samen met de bedrijventerreinen Driebond en Eemspoort het belangrijkste 
industriegebied van Groningen. 

Bereikbaarheid
Het bedrijventerrein is uitstekend bereikbaar en ligt op steenworp afstand van de A7 (Groningen-Duitsland).

Parkeren
Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.
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Oppervlakte
De totale beschikbare vloeroppervlakte bedraagt circa 875 m2 en is als volgt verdeeld: 

- Kantoorruimte :    ca. 471 m² (begane grond)
- Kantoorruimte :    ca. 165 m² (1e verdieping)
- Bedrijfsruimte : ca. 239 m² (begane grond)+
- Totaal :   ca. 875 m²

Opleveringsniveau
Het object wordt in de huidige staat opgeleverd, voorzien van de navolgende voorzieningen:
Kantoorruimte 
- Systeemplafond met tl-verlichtingarmaturen;
- Vloerbedekking;
- Kantineruimte met pantry;
- Houten kozijnen voorzien van dubbele beglazing;
- Centrale verwarming middels radiatoren.

Bedrijfsruimte 
- Betonvloer;
- 3 stuks overheaddeuren;
- Tl- verlichting;
- Krachtstroom;
- Gasheater.
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Aanvaarding
Per 1 februari 2023

Energielabel
Volgt

Vraagprijs 
€ 695.000,- k.k. 
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Kadastrale gegevens

Narvikweg 5-5, 5-6 en 5-7 (9723 TV) Groningen, kadastraal bekend:
Kadastrale gemeente: Groningen
Sectie: P
Nummer: 1344 
Groot: 1.933 m²

Publiekrechtelijke beperkingen:
Er is sprake van een kwalitatieve verplichting met betrekking tot de
toegangsweg van het perceel. Er geldt een erfdienstbaarheid van weg, om
te komen van en naar de openbare weg, waarbij de kosten voor het
onderhoud en vervanging voor rekening zijn voor de eigenaren van de
dienende erven. 
De eigenaar van het te verkopen perceel is verantwoordelijk voor drie/tiende
van deze kosten.
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Bestemming
Het object valt in het bestemmingsplan Bedrijventerrein Zuidoost. De bestemming van het object is ‘Bedrijventerrein’ met een 
maximale bebouwingspercentage van 70%. Onder ‘Bedrijventerrein’ valt onder andere (voor zover van toepassing op dit object):

Artikel 7 Bedrijventerrein
• 7.1 Bestemmingsomschrijving
• 7.2 Bouwregels
• 7.3 Nadere eisen
• 7.4 Afwijken van de bouwregels
• 7.5 Specifieke gebruiksregels
• 7.6 Afwijken van de gebruiksregels
• 7.7 Voorwaarden voor afwijken
• 7.8 Wijzigingsbevoegdheid
7.1 Bestemmingsomschrijving
7.1.1 Algemene bestemmingsomschrijving
De voor 'bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven als bedoeld in de categorieën 1 tot en met 3.2 van de bij dit plan behorende Staat van bedrijfsactiviteiten (bijlage 1), waaronder mede 
begrepen afvalverwerkingsbedrijven;
b. bedrijven als bedoeld in de categorieën 1 tot en met 4.2 van de bij dit plan behorende Staat van bedrijfsactiviteiten ter plaatse van de 
aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4';
c. geluidzoneringsplichtige inrichtingen ter plaatse van de aanduiding 'geluidzoneringsplichtige inrichtingen';
d. risicovolle inrichtingen ter plaatse van de aanduiding 'risicovolle inrichting';
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e. detailhandel in volumineuze goederen in de vorm van:
1. detailhandel in auto's, boten en caravans,
2. detailhandel in kampeerartikelen,
3. detailhandel in landbouwwerktuigen,
4. detailhandel in grove bouwmaterialen,
5. bouwmarkten,
6. detailhandel in keukens en sanitair,
7. tuincentra,
8. detailhandel in tuinmeubelen,
9. inrichtingscentra voor kantoorinterieur,
met inachtneming van het bepaalde in sublid 7.1.2 en artikel 20, leden 20.4 en 20.5;
f. zelfstandige kantoren tot een maximum van 500 m2 bruto vloeroppervlakte per perceel, met inachtneming van het bepaalde in sublid 7.1.2 en 
artikel 20, leden 20.4, 20.5 en 20.6;
g. bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
h. bedrijfswoonwagens ter plaatse van de aanduiding 'woonwagenstandplaats';
i. horeca - 1 en horeca - 2 met een maximaal netto vloeroppervlak van 200 m2;
j. horeca - 1, horeca -2 en horeca - 3 ter plaatse van de aanduiding 'horeca';
k. horeca - 5 ter plaatse van aanduiding 'horeca van categorie 5';
l. een verkooppunt voor motorbrandstoffen, met uitzondering van LPG, ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder 
lpg';
m. een terrein voor hondensport ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein-hondensport';
n. een modelautosportterrein ter plaatse van de aanduiding 'recreatie';
o. een reclamemast ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - reclamemast';
p. een zendmast ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie';
q. een afvalverwerkingsbedrijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - afvalverwerking';
r. wegen, voet- en fietspaden;
s. groenvoorzieningen;
t. water;
u. additionele voorzieningen.
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7.1.2 Nadere bestemmingsomschrijving
a. Onder bedrijven, als bedoeld in sublid 7.1.1., onder a, b, c en d, zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 20, leden 20.4, 20.5 en 20.6, mede 
begrepen kantoren ten dienste van het bedrijf, mits de kantoorruimte niet meer bedraagt dan 50% van het bruto vloeroppervlak.
b. Tot de bedrijfsactiviteiten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
bedrijventerrein-afvalverwerking' behoren in ieder geval het storten, het verwerken en/of bewerken van afvalstoffen, waaronder het composteren, 
alsmede aanverwante bedrijfsactiviteiten waaronder de opwekking van energie.
c. Onder detailhandel in volumineuze goederen, bedoeld in sublid7.1.1, onder e, is mede begrepen detailhandel in niet-volumineus, 
branchevreemd assortiment als onzelfstandig onderdeel van een ter plaatse gevestigd volumineus detailhandelsbedrijf, met inachtneming van de 
volgende voorwaarden:
1. de omvang van laatstbedoelde detailhandel mag niet meer bedragen dan 10% van de totale verkoopvloeroppervlakte, tot een maximum van 
500 m2 per vestiging;
2. detailhandel in voedings- en genotmiddelen en meubelen is uitgesloten.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Algemene bouwregels
Er zijn wat de bebouwing betreft uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, toegestaan ten behoeve van de in lid 7.1 genoemde 
doeleinden.
7.2.2 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak worden gebouwd;
b. de bouwhoogte mag niet meer dan de op de verbeelding aangegeven maximale bouwhoogte bedragen, met dien verstande dat:
1. de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen ter plaatse van de aanduiding 'woonwagenstandplaats' niet meer dan 6 meter mag bedragen;
2. de bouwhoogte van de gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg' niet meer dan 5 meter mag 
bedragen;
c. het bebouwingspercentage mag maximaal het aangegeven bebouwingspercentage bedragen;
d. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is ten hoogste één bedrijfswoning per bedrijf toegestaan, met dien verstande dat het totaal aantal 
bedrijfswoningen niet meer mag bedragen dan het op de verbeelding aangegeven maximum aantal wooneenheden;
e. ter plaatse van de aanduiding 'woonwagenstandplaats' is ten hoogste één bedrijfswoonwagen per bedrijf toegestaan, met dien verstande dat 
het totaal aantal bedrijfswoonwagens niet meer mag bedragen dan het op de verbeelding aangegeven maximum aantal wooneenheden;
f. de oppervlakte van een bedrijfswoning of bedrijfswoonwagen mag, met inachtneming van het voor het desbetreffende bouwperceel 
aangegeven bebouwingspercentage, ten hoogste 100 m2 bedragen;
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g. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag, in afwijking van het bepaalde onder b, niet meer dan 9 meter bedragen;
h. de bouwhoogte van een bedrijfswoonwagen mag, in afwijking van het bepaalde onder b, ten hoogste 4 meter bedragen of, indien deze wordt 
afgedekt met een kap, ten hoogste 5,50 meter;
i. de afstand van gebouwen tot een naar de weg gekeerde perceelsgrens mag niet minder dan 5 meter bedragen;
j. de afstand van gebouwen tot de zijdelingse en achterste perceelsgrens mag niet minder dan 3 meter bedragen.
7.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van erf- of perceelsafscheidingen mag maximaal 3 meter bedragen;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal 15 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van 
een reclamemast niet meer dan 6 meter mag bedragen;
c. in afwijking van het bepaalde onder b mag de bouwhoogte van een reclamemast ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 
bedrijventerrein-reclamemast' niet meer bedragen dan de bestaande bouwhoogte;
d. in afwijking van het bepaalde onder b mag de bouwhoogte van een zendmast ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie' 
maximaal 130 meter bedragen.
7.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a. de bereikbaarheid van gebouwen;
b. het straat- en bebouwingsbeeld;
c. de verkeersveiligheid;
d. de sociale veiligheid;
e. de milieusituatie;
f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
7.4 Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
a. sublid 7.2.2, onder b, voor een overschrijding van de maximaal toegestane bouwhoogte met ten hoogste 4 meter;
b. sublid 7.2.2, onder c, voor een overschrijding van het maximaal toegestane bebouwingspercentage met ten hoogste het getal 10;
c. sublid 7.2.2, onder i en j, voor een overschrijding van de voorgeschreven afstand tot de perceelsgrenzen tot een afstand van minimaal 1 meter, 
uitsluitend indien de Brandweer hiertoe toestemming heeft gegeven na voorafgaand overleg;
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d. sublid 7.2.3, onder b, voor het bouwen van windturbines met een ashoogte van maximaal 15 meter.
7.5 Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik in strijd met een bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
en artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven, behorende tot een andere categorie dan die welke volgens subid 7.1.1, 
onder a en b, zijn toegestaan;
b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor geluidszoneringsplichtige inrichtingen op andere gronden, dan volgens sublid 7.1.1, onder c, is 
toegestaan;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van risicovolle inrichtingen op andere gronden, dan volgens sublid 7.1.1, onder d, is 
toegestaan;
d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel anders dan volgens sublid 7.1.1, onder e en l, en sublid 7.1.2., onder c, 
is toegestaan;
e. het gebruik van bouwwerken op de gronden, bedoeld in sublid 7.1.1, onder i, met een netto vloeroppervlak van meer dan 200 m2;
f. het gebruik van gronden en bouwwerken voor de in sublid 7.1.1, onder l, bedoelde detailhandel met een verkoopvloeroppervlakte van meer dan 
120 m2;
g. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstandige kantoren met een bruto vloeroppervlak van meer dan 500 m2;
h. het gebruik van gronden voor het verbranden van afvalstoffen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein-
afvalverwerking';
i. het gebruik van gronden voor het storten van afvalstoffen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein-afvalverwerking' 
tot een hoogte die, gerekend vanaf de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld, niet meer bedraagt dan de aangegeven 
hoogtelijnen met storthoogte in meters, met een talud van 1:3, ter plaatse van de aanduiding 'maximum hoogteligging vlak'; bij het gebruik van de 
gronden in de oostelijke randzone (de zone tussen de hoogtelijn van 0 meter en de Oude Roodehaansterweg) dienen deze gronden hun groene 
karakter te behouden;
j. het gebruik van gronden ten behoeve van ligplaatsen voor woon- en bedrijfsschepen;
k. het gebruik van een bedrijfswoning of bedrijfswoonwagen anders dan als zodanig ten dienste van een ter plaatse gevestigd bedrijf;
l. het gebruik van gronden anderszins voor bewoning;
m. het gebruik van gronden ten behoeve van reclamevoertuigen en -objecten, met die verstande dat dit verbod niet van toepassing is op 
reclamemasten die bij of krachtens deze regels zijn toegestaan.
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7.6 Afwijken van de gebruiksregels
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
a. sublid 7.1.1 voor een facilitair centrum met voorzieningen ter ondersteuning van bedrijfsactiviteiten, zoals een congrescentrum, een
hotel/restaurant, een informatiecentrum, financiële dienstverlening, een koeriersdienst, een uitzendbureau, vergaderaccommodatie en detailhandel ter 
plaatse van de aanduiding 'Wro-zone - ontheffingsgebied 1', met dien verstande dat de verkoopvloeroppervlakte van de detaihandel ten hoogste 300 
m² mag bedragen;
b. sublid 7.1.1, onder a en b, juncto lid 7.5, onder a, ten behoeve van de vestiging van bedrijven, die in de Staat van bedrijfsactiviteiten zijn 
opgenomen in een hogere dan de aldaar genoemde categorieën, maar naar hun aard en invloed op de omgeving kunnen worden gelijkgesteld met de 
bedrijven, die voorkomen in de in sublid 7.1.1, onder a en b, genoemde categorieën, mits het niet betreft geluidszoneringsplichtige of risicovolle 
inrichtingen;
c. sublid 7.1.1, onder a en b, juncto lid 7.5 onder a, ten behoeve van de vestiging van bedrijven, die niet in de Staat van bedrijfsactiviteiten zijn 
opgenomen, maar naar hun aard en invloed op de omgeving kunnen worden gelijkgesteld met de bedrijven, die voorkomen in de in sublid 7.1.1, onder 
a en b, genoemde categorieën, mits het niet betreft geluidszoneringsplichtige of risicovolle inrichtingen;
d. sublid 7.1.1., onder b, en lid 7.5, onder a, voor bedrijven bedoeld in de categorieën 4.1 en 4.2 van deStaat van bedrijfsactiviteiten, alsmede 
bedrijven in milieucategorie 5, ter plaatse van de aanduiding 'Wro-zone - ontheffingsgebied 2';
e. sublid7.1.1., onder a en b, juncto lid7.5 onder d, voor het gebruik van gronden en bouwwerken voor ondergeschikte detailhandel, met dien 
verstande dat de verkoopvloeroppervlakte niet meer mag bedragen dan 250 m2 en dat detailhandel in voedings- en genotmiddelen niet is toegestaan.
f. sublid 7.1.1., onder e, voor naar hun aard en omvang vergelijkbare vormen van volumineuze detailhandel;
g. sublid 7.1.1, onder j, voor horeca - 1, horeca - 2en horeca - 3, anders dan ter plaatse van de aanduiding 'horeca', met inachtneming van artikel 
20, leden 20.4, 20.5 en 20.6;
h. sublid 7.1.1, onder l, voor een verkooppunt voor motorbrandstoffen, met uitzondering van LPG, op andere gronden dan ter plaatse van de
aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg', met dien verstande dat de verkoopvloeroppervlakte van de gebouwen maximaal 120 m2 mag 
bedragen;
i. sublid7.1.1, onder l, voor een verkooppunt voor motorbrandstoffen, met inbegrip van LPG, ter plaatse van de aanduiding 'risicovolle inrichting', 
met dien verstande dat de verkoopvloeroppervlakte van de gebouwen maximaal 120 m2 mag bedragen;
j. sublid 7.1.2, onder a, ten behoeve van het toestaan van maximaal 70% van de bruto vloeroppervlakte voor kantoorruimte die ten dienste staat 
aan het ter plaatse gevestigde bedrijf, met inachtneming van het bepaalde in artikel 20, leden 20.4 en 20.5.
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7.7 Voorwaarden voor afwijken
a. Afwijken van de regels met toepassing van de leden 7.4 en 7.6 is slechts mogelijk, indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
 de bereikbaarheid van gebouwen;
 het straat- en bebouwingsbeeld;
 de verkeersveiligheid;
 de sociale veiligheid;
 de milieusituatie;
 de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
b. Aan het bepaalde in lid 7.4, onder d, voor het oprichten van windturbines in de nabijheid van een aardgastransportleiding wordt alleen 
toepassing gegeven mits geen afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de aardgastransportleiding en voorafgaand 
instemming van de leidingbeheerder is verkregen.
c. Aan het bepaalde in lid 7.6, onder b, c en d wordt geen toepassing gegeven dan nadat een advies van een onafhankelijke deskundige op het 
gebied van het milieu is ingewonnen. Voor het toestaan van bedrijven in categorie 5 geldt verder dat dit pas mogelijk is na een zorgvuldige 
belangenafweging waarbij de effecten op de invulling van de naaste omgeving in beeld gebracht zijn wat betreft beeld- en omgevingskwaliteit, 
profilering, representativiteit, entreefunctie etc. De beoordeling vindt plaats in regionaal verband waarbij ook de verkeersaspecten worden betrokken.
7.8 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de situering en de vorm van de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken 
worden gewijzigd dan wel op de verbeelding nieuwe bouwvlakken worden aangegeven, mits:
• de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer van geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of 
een verkregen hogere grenswaarde;
• voldaan moet worden aan de alsdan geldende eisen ten aanzien van externe veiligheid vanwege inrichtingen;
• voldaan moet worden aan de alsdan geldende eisen ten aanzien van externe veiligheid vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen;
• geen afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de waterkering en voorafgaand overleg met de waterbeheerder heeft 
plaatsgevonden;
• geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de vaarweg en voorafgaand instemming van de 
vaarwegbeheerder is verkregen.
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20.2 Gezoneerd industrieterrein
20.2.1 Aanduidingsomschrijving
De gronden ter plaatse van de aanduiding 'gezoneerd industrieterrein' zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen 
bestemmingen, bestemd voor een industrieterrein als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.
20.2.2 Bouwregels
a. In afwijking van het bepaalde in de overige bestemmingsregels mogen ter plaatse van de aanduiding 'gezoneerd industrieterrein' geen 
geluidsgevoelige objecten worden gebouwd.
b. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bestaande geluidsgevoelige objecten, met dien verstande dat de bestaande bruto
vloeroppervlakte niet mag worden vergroot.
20.2.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats van de bebouwing met het oog op een doelmatige akoestische afscherming 
ten behoeve van de bescherming van de beschikbare geluidsruimte.
20.2.4 Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik in strijd met een bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
en artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van niet-geluidsgevoelige objecten als geluidsgevoelig object.
20.2.5 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:
a. de aanduiding 'gezoneerd industrieterrein' wordt verwijderd, mits geen geluidszoneringsplichtige inrichtingen meer aanwezig dan wel 
toegestaan zijn;
b. de aanduiding 'gezoneerd industrieterrein' wordt gewijzigd, mits de geluidsbelasting vanwege een industrieterrein van de gevels van een 
geluidsgevoelig object niet hoger zal zijn dan de voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde.
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20.4 Plasbrandaandachtsgebied
20.4.1 Aanduidingsomschrijving
De gronden ter plaatse van de aanduiding 'plasbrandaandachtsgebied' zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen 
bestemmingen, bestemd voor een zone langs een weg, spoorlijn of vaarweg, waarin bij realisering van kwetsbare objecten rekening dient te worden 
gehouden met de effecten van een plasbrand.
20.4.2 Bouwregels
a. In afwijking van het bepaalde in de overige bestemmingsregels mogen ter plaatse van de aanduiding 'plasbrandaandachtsgebied' geen 
kwetsbare objecten worden gebouwd.
b. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bestaande kwetsbare objecten, met dien verstande dat de bestaande bruto vloeroppervlakte 
niet mag worden vergroot.
20.4.3 Specifieke gebruiksregels
a. Tot een gebruik in strijd met een bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht en artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend het gebruiken van gebouwen ten behoeve van 
kwetsbare objecten.
b. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bestaande kwetsbare objecten, met dien verstande dat de bestaande bruto vloeroppervlakte 
niet mag worden vergroot.
20.7 Vrijwaringszone - vaarweg
20.7.1 Aanduidingsomschrijving
De gronden ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - vaarweg' zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen 
bestemmingen, tevens bestemd voor een strook ten behoeve van de bescherming en het doelmatig en veilig functioneren van de nabijgelegen 
vaarweg.
20.7.2 Bouwregels
Er zijn wat de bebouwing betreft, in afwijking van het bepaalde in de overige bestemmingsregels, uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde, 
toegestaan ten behoeve van de vaarweg.
20.7.3 Afwijkingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 20.7.2 ten behoeve van het oprichten van 
gebouwen en bouwwerken overeenkomstig de regels van de andere bij dit plan aangewezen bestemmingen, mits geen onevenredige afbreuk wordt 
gedaan het veilig en doelmatig functioneren van de vaarweg en voorafgaand overleg met de vaarwegbeheerder heeft plaatsgevonden.
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Voorwaarden
Kosten koper: 
De kosten, rechten en overdrachtsbelasting die uit de overeenkomst en de eigendomsoverdracht voortvloeien zijn voor rekening van koper. 

Waarborgsom/bankgarantie: 
Indien de eigendomsoverdracht meer dan vier weken na het definitief worden van de overeenkomst plaats vindt, verlangt verkoper van koper een 
bij de notaris te deponeren bankgarantie of waarborgsom van 10 % van de koopsom. Deze bankgarantie of waarborgsom dient binnen vier weken 
na definitief worden van de overeenkomst gedeponeerd te zijn. 

Notaris: 
Ter keuze van de koper. 

Plattegronden en oppervlakte: 
De oppervlakten zijn gemeten door de makelaar aan de hand van een bouwtekening. Er kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Ondergrondse tanks: 
Voor zover aan verkoper bekend is/zijn in de onroerende zaak geen in gebruik zijnde ondergrondse tank(s) voor het opslaan van
milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Asbest: 
Het is verkoper niet bekend of er ten tijde van de bouw van het object asbestcement-houdende materialen zijn verwerkt. In de onroerende zaak 
kunnen asbesthoudende stoffen/ materialen aanwezig zijn. Indien deze worden verwijderd dienen door koper maatregelen en voorzieningen te 
worden getroffen die de wetgeving voorschrijft. Koper verklaart met deze wetgeving bekend te zijn en aanvaardt alle aansprakelijkheid en gevolgen 
die uit de aanwezigheid van asbest en/of de verwijdering van asbest uit de onroerende zaak kan voortvloeien. 

Bodemgesteldheid: 
Het is verkoper niet bekend dat er feiten zijn waaruit blijkt dat de grond en/of het grondwater onder en/of rondom het object enige verontreiniging 
bevat die voorzetting van het huidige gebruik belemmerd of die heeft geleid of mogelijk  zou kunnen leiden tot een saneringsverplichting van de 
grond en/of grondwater onder en rondom het object, dan wel het nemen  van andere maatregelen. Verkoper heeft geen opdracht verstrekt voor 
een (verkennend) bodemonderzoek. 

Overige informatie
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Opleveringsniveau: 
In de koopovereenkomst zal worden opgenomen dat de partijen overeengekomen dat de feitelijke levering (aflevering) van het verkochte aan koper 
zal geschieden op de datum van ondertekening van de akte van levering in de (feitelijke en juridische) staat waarin het verkochte zich thans 
bevindt, zijnde de zogenaamde ‘as-is’ staat. 

In verband met het hiervoor bepaalde:
− Staat verkoper er niet voor in dat het verkochte de feitelijke eigenschappen bezit die nodig zijn voor het door koper voorgenomen gebruik van 

het verkochte;
− Staat verkoper er evenmin voor in dat het door koper voorgenomen gebruik van het verkochte is toegestaan op grond van de huidige

publiekrechterlijke of privaatrechterlijke wet- en regelgeving;
− Komt, indien en voor zover voor het door koper voorgenomen gebruik van het verkochte vergunning(en) nodig is/zijn, het al dan niet verkrijgen 

van die vergunning(en) geheel voor risico van koper;
− Zal koper het verkochte op de datum van ondertekening van de akte van levering aanvaarden in genoemde ‘as-is’ staat met alle eventuele 

kenbare en niet-kenbare gebreken, waaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen de eventuele aanwezigheid van verontreinigingen in 
bodem en/of grondwater, asbest en of asbesthoudende materialen, alsmede overige aanwezige of ontbrekende eigenschappen.

Koper kan ter zake van de bovenstaande eerste twee subleden, de bedoelde staat van het verkochte geen vorderingen doen gelden jegens 
verkoper en koper doet ter zake hiervan afstand van een beroep jegens verkoper op eventuele aanspraken voortvloeiend uit onder meer artikel 
7:17 van het Burgerlijk Wetboek. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden jegens verkoper als (voormalig) eigenaar van het 
verkochte welke na de afleveringsdatum voor het eerst geldend worden gemaakt.

Eventuele feitelijke en/of juridische gebreken en/of belemmeringen en/of de afwezigheid van eigenschappen ter zake het verkochte die geheel of 
gedeeltelijk in de weg staan aan het door koper voorgenomen gebruik van het verkochte of dit op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk beperken 
komen geheel voor rekening en risico van koper.
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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

Derk Wolters
06 – 290 444 12
d.wolters@kooistrafeenstra.nl

Disclaimer
Deze informatie mag niet als grondslag voor een overeenkomst worden beschouwd. Opdrachtgever behoudt zich het recht 
voor de verkoopprocedure 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. 
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