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Op het bedrijventerrein ‘Het Witte Lam’ wordt een bedrijfsunit met kantoorruimte ter grootte van circa 140 m² te koop 
aangeboden. De 140 m² is onderverdeeld in circa 70 m² bedrijfsruimte op de begane grond en circa 70 m² kantoorruimte op de 
verdieping. De bedrijfsunit wordt onder andere opgeleverd met overheaddeur, elektrische roldeur en twee parkeerplaatsen. 

Object
Lamsoor 15 te (9738 AL) Groningen

Bouwjaar
2002

Soort
Bedrijfsruimte met kantoor 

Locatie
Gelegen op het bedrijventerrein ‘Het Witte Lam’, gesitueerd aan de noordkant van de stad Groningen. Op dit bedrijventerrein 
zijn o.a. gevestigd: Installatiebedrijf Bakker, Eresdé, Flynth Adviseurs & Accountants en Axians. 

Bereikbaarheid
Het object is uitstekend bereikbaar vanaf de Ringweg N7 en de autosnelweg A7 (Drachten – Groningen – Winschoten). 

Parkeren
Bij de bedrijfsruimte behoren ca. 2 parkeerplaatsen, op eigen terrein gelegen. 

Oppervlakte
Circa 70 m² bedrijfsruimte op de begane grond en circa 70 m² kantoorruimte op de eerste verdieping. 
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Voorzieningen
Het object wordt in de huidige staat opgeleverd, onder andere voorzien van de navolgende voorzieningen:

Bedrijfsruimte:
• afgewerkte betonvloer;
• elektrische roldeur; 
• toilet; 
• pantry; 
• berging; 
• overheaddeur;
• TL-verlichting;
• krachtstroomaansluiting; 
• brandhaspel.

Kantoorruimte:
• systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
• pantry;
• badkamer voorzien van douchebak, wastafel en verwarmingsradiator;
• laminaatvloer;
• flexibele (tussen) wanden;
• centrale verwarming middels radiatoren;
• dubbele beglazing; 
• houten kozijnen; 
• data- en elektra-aansluitingen.

Buitenterrein:
• verhard middels klinkers. 
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Oppervlakte
De totale vloeroppervlakte van het object bedraagt circa 140 m² en is als volgt verdeeld; 

Bedrijfsruimte circa    70 m² v.v.o. 
Kantoorruimte  circa    70 m² v.v.o. +    
Totaal circa  140 m² v.v.o. 

Energielabel
Wordt nog aangeleverd

Aanvaarding
In overleg

VvE-bijdrage
De VvE-bijdrage bedraagt maandelijks circa € 66,67. 

Vraagprijs
€ 129.500,- kosten koper
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Lamsoor 15 (9738 AL) Groningen, kadastraal bekend: 

Kadastrale gemeente Groningen
Sectie AB
Nummer 5339
Groot 70 centiare

En

Een één/twaalfde onverdeeld aandeel in een aldaar gelegen mandelig terrein (in-
en uitrit, toegangsweg en parkeerplaatsen)

Kadastrale gemeente Groningen 
Sectie AB
Nummer 5345
Groot 12 are en 74 centiare
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Bestemming
het object valt in het bestemmingsplan De Hunze/Van Starkenborgh. De bestemming van het object is ‘Bedrijventerrein’ met 
een maximale bebouwingspercentage van 60% en een maximale bouwhoogte van 10 m¹. Onder ‘Bedrijventerrein’ valt onder 
andere (voor zover van toepassing op dit object): 

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 Lijst van bedrijfstypen met 

uitzondering van geluidszoneringsplichtige en risicovolle, met dien verstande dat maximaal 50% van het bruto 
vloeroppervlak mag bestaan uit kantoorruimte ten dienste aan het ter plaatse gevestigd bedrijf; 

b. kantoren ten behoeve van zakelijke en maatschappelijke dienstverlening tot een maximum van 500 m² bruto 
vloeroppervlakte per perceel, tenzij de oppervlakte ten tijde van de vaststelling van dit bestemmingsplan groter is, in welk 
geval de grotere oppervlakte geldt; 

c. praktijkonderwijs, ter plaatse van de aanduiding 'onderwijs'; 
d. wegen, voet- en fietspaden; 
e. groenvoorzieningen; 
f. water; 
g. additionele voorzieningen. 

Indien de koper een gebruiksfunctie voor ogen heeft die afwijkt van het laatste gebruik, dient hij dit zelf met de gemeente op te 
nemen.
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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. 

Notaris: 
Ter keuze kopende partij.

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. 

Plattegronden en oppervlakte:
De oppervlakten zijn gemeten door verkopend makelaar door opmeting ter plekke. De opgegeven metrage is derhalve indicatief, 
er kunnen geen rechten aan worden ontleend noch kan er sprake zijn van enige verrekening achteraf.

Milieu: 
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. 
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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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Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars
Ubbo Emmiussingel 37
Postbus 1330
9701 BH Groningen

Rogier de Vries 
06 – 11 89 11 65 
r.de.vries@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 verkoop procedure 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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