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KEY FACTS

Winkel-/kantoor-/praktijkruimte

Totaal ca. 142 m²

Beschikbaarheid in overleg

Energielabel A

Huur: € 17.500,- per jaar
 
Koop: € 189.500,- k.k. ex btw 
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In het Noord-Groningse Siddeburen wordt in
winkelcentrum 'De Kei' een drietal commerciële ruimtes in
de plint aangeboden voor zowel de verhuur als verkoop.
De unit 164-h is groot ca. 142 m². De unit is voorzien van
een warmtepomp met vloerverwarming, pantry, toilet en
energielabel A! 

Object
Hoofdweg 164-h (9628 CT) Siddeburen

Soort
Winkel-/ kantoor-/ praktijkruimte

Locatie
Het object is gelegen in de dorpskern van Siddeburen, in
het nieuw (2008) gerealiseerde winkelcentrum 'De Kei'. In
dit winkelcentrum zijn o.a. gevestigd: Albert Heijn , DA
Drogisterij, Slagerij Angerman en tandartsenpraktijk Gaaf. 

Parkeren
Direct naast het object is het parkeerterrein van het
winkelcentrum 'De Kei' gelegen. Het parkeerterrein biedt
parkeermogelijkheid voor ca. 70 auto's. 

Bereikbaarheid
Zowel per auto als met het openbaar vervoer is het object
goed bereikbaar door de ligging ten opzichte van N33
(Eemshaven - Assen). 
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Verwarming middels warmtepomp en
vloerverwarming
Afgewerkte cementdekvloer
Meterkast voorzien van gas-, water- en elektrameter
Toilet
Pantry

Opleveringsniveau
Het object wordt opgeleverd in huidige staat o.a. met de
navolgende voorzieningen:

Verhuurd wordt uitsluitend het casco.

Oppervlakte 
Het object is totaal groot circa 142 m² bvo en is als volgt
verdeeld:

Type Oppervlakte

Begane grond ca. 142 m² bvo

Totaal ca. 142 m² bvo



Energielabel
Labelklasse: A
Geldig tot: 14-06-2028

Aanvaarding
In overleg

Vraagprijzen

INFORMATIE
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Huurprijs Koopsom

€ 17.500,- per jaar, 
te vermeerderen met btw

€ 189.500,- k.k. ex btw
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Gemeente Sectie Nummer Index

Slochteren N 1000 63

Geen. 
Publiekrechtelijke beperkingen:
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BESTEMMING
Bestemmingsplan
Het object valt in het bestemmingsplan Hellum-Siddeburen, Artikel 10 'Centrum'. 
Raadpleeg voor meer informatie ruimtelijkeplannen.nl. 
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BESTEMMING

detailhandel;
horeca, mits het een horecabedrijf categorie 1 of horecabedrijf categorie 2 betreft;
dienstverlening;
maatschappelijke dienstverlening;
wonen, al dan niet in combinatie een vrij beroep als opgenomen in Bijlage 3 Lijst vrije beroepen, mits dit gebruik ter plaatse
van de aanduiding 'gestapeld' niet op de eerste bouwlaag plaatsvindt;

groenvoorzieningen;
nutsvoorzieningen;
water;
parkeervoorzieningen;
standplaats en;

Bestemmingsplan - regels
De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met daaraan ondergeschikt:

met de daarbij behorende verhardingen, tuinen en erven en additionele voorzieningen.

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00020-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00020-41vg_1.1.html#_1.75_detailhandel
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00020-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00020-41vg_1.1.html#_1.111_horecabedrijfcategorie1
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00020-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00020-41vg_1.1.html#_1.112_horecabedrijfcategorie2
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00020-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00020-41vg_1.1.html#_1.79_dienstverlening
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00020-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00020-41vg_1.1.html#_1.141_maatschappelijkedienstverlening
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00020-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00020-41vg_1.1.html#_1.208_vrijberoep
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00020-41vg/rb_NL.IMRO.0040.bp00020-41vg_3.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00020-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00020-41vg_1.1.html#_1.56_bouwlaag
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00020-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00020-41vg_1.1.html#_1.187_standplaats
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00020-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00020-41vg_2.10.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0040.bp00020-41vg/r_NL.IMRO.0040.bp00020-41vg_1.1.html#_1.9_additionelevoorzieningen
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HOOFDWEG 164 H
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PLATTEGROND
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SITUATIE



Pagina | 10

LOCATIE



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 koper.

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

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. 

Aardbevingsschade
De verkoper heeft geen meldingen gedaan van mogelijke aardbeving
gerelateerde schade. De rechten en plichten ten aanzien van eventueel
aanwezige aardbeving gerelateerde schade - welke nog niet door de
verkoper is gemeld - worden met ingang van de voornoemde datum
van de juridische levering op koper overgedragen. Verkoper zal
gedurende de looptijd van de het verkoopproces  geen meldingen
doen.

Overdracht vorderingen
Verkoper zal zijn eventuele schadevergoedingsvordering, die verkoper
heeft jegens de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. - hierna te
noemen: NAM - in verband met de aardbevingsschade, overdragen
aan koper. Verkoper en koper bestempelen de nog op te stellen
leveringsakte tussen partijen als ‘authentieke’ akte in de zin van artikel
3:94 lid 3 Burgerlijk Wetboek, zodat de overdracht van de
schadevergoedingsvordering jegens de NAM op koper wordt voltooid
ten tijde van het ondertekenen van de akte van levering.
Koper heeft niet meer het recht om verkoper op grond van artikel 5.3.
aansprakelijk te stellen met betrekking tot gebreken die het gevolg zijn
van de aardbevingsschade.
Dit artikel wordt woordelijk overgenomen in de akte van levering. 

VOORWAARDEN
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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.

VOORWAARDEN
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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.



CONTACT

Rogier de Vries
06 – 118 911 65
r.de.vries@kooistrafeenstra.nl 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars
Ubbo Emmiussingel 37
9711 BC Groningen 

Betrokken makelaar(s):
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