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Informatie 
Atoomweg 6 te Groningen 

Aan de Atoomweg 6, op het Bedrijventerrein Hoendiep, grenzend aan de Meubelboulevard, wordt dit beleggingsobject 
te koop aangeboden. Het complex bestaat uit 7 winkels en is volledig verhuurd aan Sanitair Dump, Badexclusief, 
Vechtsportonline.nl, Laminaatwereld, Winkel van Sinkel, Fit For Free en Woonland. Het gehele complex is circa 6.133 m² 
groot en op een kavel van circa 9.102 m² gelegen. De huurinkomsten bedragen per 1 september 2020 ca. € 309.484,00 per jaar.  
 
Soort 
te koop: beleggingsobject in verhuurde staat bestaande uit 7 winkels 
 
Locatie 
gelegen op een zichtlocatie op het bedrijventerrein ‘Hoendiep’ aan de Westelijke ringweg, grenzend aan de meubelboulevard 
Hoendiep en dichtbij de nieuwbouwontwikkeling op het Suikerunie terrein. In de directe omgeving zijn o.a. gevestigd McDonald’s, 
wokrestaurant Wereldgeluk, ANWB autorijschool, Beter Bed, Grando Keukens, Carpetright, Bruynzeel keukens, Leen Bakker, Jysk, 
Basic Fit, Prénatal en Babydump. 
Het nabij gelegen ‘Suiker unieterrein (‘De Suikerzijde’) wordt de komende jaren ontwikkeld en het aangrenzende gebied 
gerevitaliseerd. Het gebied zal een levendig stadsdeel worden voor wonen, werken, leren en recreëren. Uiteindelijk kunnen op het 
terrein 2.500 tot 5.000 woningen komen 
 
Oppervlakte 
Atoomweg 6-1 (Sanitair Dump): ca.    415 m² 
Atoomweg 6-2 (Badexclusief):  ca.    423 m²  
Atoomweg 6-3 (Vechtsportonline.nl): ca.    972 m² 
Atoomweg 6-5 (Laminaatwereld): ca.    300 m² 
Atoomweg 6-6 (winkel van Sinkel): ca.    729 m² 
Atoomweg 6-8 (Fit for Free):  ca. 1.980 m², waarvan ca. 1.440 m² op de eerste verdieping is gelegen   
Atoomweg 6-9 (Woonland): ca. 1.314 m² 
Totaal:    ca. 6.133 m² 
 
Totale huuropbrengst 
De totale huuropbrengst bedraagt per 1 september 2020 ca. € 309.484,00 per jaar. Op aanvraag kunnen de huurgegevens 
beschikbaar worden gesteld.  
De totale huuropbrengst inclusief SDE + zonnepanelen op het dak bedraagt ca. € 344.865,00 per jaar. De zonnepanelen dienen 
uiterlijk 22 februari 2021 geïnstalleerd te worden.  
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Bereikbaarheid 
Het complex is goed bereikbaar met zowel de auto, de fiets en het openbaar vervoer. De bezoekers van de winkels kunnen 
op eigen terrein gratis de auto parkeren.  
 
Kadastrale gegevens 
Kadastrale gemeente: Groningen, sectie: L, perceelnummer: 2984, kadastrale grootte: 91 are en 2 centiare  
 
Opleveringsniveau 
het complex wordt in huidige staat “as is” verkocht (zie voor meer toelichting de overige informatie in de brochure) 
 
Energielabel 
Het object Atoomweg 6-1 t/m 6-9 is op 15 oktober 2019 voorzien van een energielabel A en een energie-index A 0,94. 
 
Bijzonderheden 
- het complex is gedeeltelijk gebouwd in het jaar 2000 en gedeeltelijk in de jaren ’70. Van dit deel is het dak in 2016 

vernieuwd en is ca. 7 cm extra PIR-isolatie aangebracht 
- het complex is voorzien van een sprinkler-installatie 
- in het verleden is er een onderhandse afspraak gemaakt over een recht van overpad over het westelijke deel van het 

perceel 
- de Westelijke Ringweg wordt op termijn stoplichtvrij. De geplande nieuwe afslag vanaf de ring aan de zuidzijde van 

Vinkhuizen geeft in combinatie met het verplaatsen van het afvalstation ruimte voor nieuwe bebouwing en een nieuwe 
entree via de verlengde Atoomweg. Dit vergroot de bereikbaarheid en betekent een impuls voor het belang van de 
Atoomweg 

 
Aanvaarding 
in overleg 
 
Vraagprijs 
€ 3.250.000,- k.k. 
(Deze prijs is exclusief zonnepanelen. Indien deze geplaatst worden door verkoper zal de prijs worden verhoogd). 
 

Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld, echter ten aanzien van de 
juistheid ervan kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. 
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Kadastrale kaart 
Atoomweg 6 te Groningen 

 
Atoomweg 6 (9743 AK), kadastraal bekend:  
 
Kadastrale gemeente: Groningen  
Sectie:  L 
Nummer:  2984 
Groot:  91 a 2 ca 
 
Publiekrechtelijke beperkingen 
Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster  
 
Publiekrechtelijke beperking Landelijke Voorziening 
Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, 
Huisvestingsweg 2014, betrokken gemeente Groningen, 
ontleend aan: 630, ingeschreven op 14-04-2016 
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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.  
 
Bodemgesteldheid:  
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.  
 
In opdracht van Beheersmaatschappij Heerema B.V. is in juli 1999 door Ingenieursbureau “Oranjewoud B.V.” een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein aan de Atoomweg 6 te Groningen.  
Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de aangetoond concentratieverhogingen geen 
verhoogde risico’s vormen voor de volksgezondheid en/of het milieu in algemene zin. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt behoeven 
derhalve geen beperkingen aan de gebruiks- c.q. bestemmingsmogelijkheden van het terrein te worden gesteld.  
(zie voor meer informatie het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Ingenieursbureau “Oranjewoud” in juli 1999). 
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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.   
 
Ondergrondse tanks:  
Voor zover aan verkoper bekend is in de onroerende zaak geen ondergrondse tank voor het opslaan van (vloei)stoffen 
aanwezig. 
 
Bepaling geen eigen gebruik:  
Koper is op de hoogte van het feit dat verkoper het verkochte niet zelf feitelijk heeft gebruikt en dat hij derhalve koper  
niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn  
geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke  
eigenschappen c.q. gebreken voor rekening en risico van koper komen. Koper vrijwaart verkoper voor alle eventuele 
aanspraken  
deswegen.  
 
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.  
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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 publiekrechtelijke of privaatrechtelijke 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 
 
T: 050 - 311 30 31 
E: info@kooistrafeenstra.nl  
 
 
Inge Bos     
(06) 55 74 67 16   
i.bos@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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