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Op het bedrijventerrein Ulgersmaborg nabij de ringweg bieden wij een tweetal geschakelde loodsen met drie voorgelegen 

garageboxen en een bedrijfswoning te koop aan. Het betreft de huidige locatie van Reparatiebedrijf Krijn Veuger. De ruimte 

is totaal groot circa 955 m² en is onderverdeeld in circa 855 m² bedrijfsruimte en circa 100 m² woonruimte.

Object

Ulgersmaweg 17, 19, 19a (9731 BJ) te Groningen

Soort

Bedrijfsruimte met bedrijfswoning

Bouwjaar

1955 (bedrijfsruimte) en 1957 (bedrijfswoning) 

Locatie

Het object is gelegen op bedrijventerrein Ulgersmaborg. Dit bedrijventerrein ligt aan de oostzijde van de stad Groningen. 

Bedrijventerrein Ulgersmaborg vormt samen met het bedrijventerrein Oosterhogebrug het belangrijkste industriegebied aan 

de oostkant van Groningen en ligt op fietsafstand van de binnenstad van Groningen.

Bereikbaarheid

Het bedrijventerrein is uitstekend bereikbaar via de Beneluxweg (A7 en N46) en is ontsloten via de Rijksweg en de 

Kardingeweg. Er zijn meerdere bushaltes gelegen op circa 750 meter afstand.

Parkeren

Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein en aan de openbare weg.
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Oppervlakte

De totale beschikbare vloeroppervlakte bedraagt circa aantal m2 en is als volgt verdeeld: 

- Bedrijfsruimte :    ca. 800 m2(begane grond)

- Garageboxen : ca.   55 m2 (begane grond)+

- Totaal :   ca. 855 m2

- Kelderruimte :    p.m. (kelder)

- Woonruimte :    ca.   60 m2 (begane grond)

- Woonruimte : ca.   40 m2 (eerste verdieping)

- Zolderruimte :    p.m. (zolder) +

- Totaal :   ca. 100 m2

Opleveringsniveau

Het object wordt in de huidige staat opgeleverd, voorzien van de navolgende voorzieningen:

Bedrijfsruimte

- Overheaddeur

- Betonvloer 

- Houten kozijnen met dubbele beglazing

- Stalen garagedeuren

- Grotendeels asfaltverharding

- Kantoorruimte is voorzien van cv-installatie met radiatoren, pantry en systeemplafond met verlichting en een 

kantineruimte met inbouwkeuken, toilet en douche

Woonruimte

- Inbouwkeuken, separaat toilet en badkamer met toilet, handdoekradiator, ligbad, douche en wastafel, cv-installatie met 

radiatoren, zonnepanelen, houten kozijnen met dubbele beglazing
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Aanvaarding

In overleg

Energielabel

Volgt

Vraagprijs 

€ 675.000,- k.k. 
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Kadastrale gegevens

Ulgersmaweg 17, 19, 19a (9731 BJ) Groningen, kadastraal bekend:

Kadastrale gemeente: Groningen

Sectie: A

Nummer: 8087

Groot: 135 m²

En

Kadastrale gemeente: Groningen

Sectie: A

Nummer: 8510

Groot: 585 m²

En

Kadastrale gemeente: Groningen

Sectie: A

Nummer: 8511 

Groot: 999 m²

Publiekrechtelijke beperkingen:

Gedoogplicht archeologisch onderzoek, Erfgoedwet

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014
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Bestemming

Het object valt in het bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg. De bestemming van het object is 

‘Bedrijventerrein -1’ met een maximale bebouwingspercentage van 70%, waarbij het perceel van nr. 19a de functieaanduiding 

‘bedrijfswoning’ heeft. Onder ‘Bedrijventerrein -1’ valt onder andere (voor zover van toepassing op dit object):

Artikel 4 Bedrijventerrein - 1

• 4.1 Bestemmingsomschrijving

• 4.2 Bouwregels

• 4.3 Nadere eisen

• 4.4 Afwijken van de bouwregels

• 4.5 Specifieke gebruiksregels

• 4.6 Afwijken van de gebruiksregels

4.1 Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor bedrijventerrein aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3', als bedoeld in de categorieën 1 tot en met 3.2 van de bij dit plan behorende Staat 

van bedrijfsactiviteiten (bijlage 1), met uitzondering van geluidszoneringsplichtige en risicovolle inrichtingen, met dien verstande dat:

1. maximaal 50% van het bruto vloeroppervlak mag bestaan uit kantoorruimte ten dienste aan het ter plaatse gevestigd bedrijf;

2. detailhandel als additionele voorziening bij het bedrijf is toegestaan tot een maximum van 100 m2 netto vloeroppervlak per bedrijf;

3. horeca-3 als additionele voorziening bij het bedrijf is toegestaan tot 1/3 van het bruto vloeroppervlak van het bedrijf, met een maximum van 50m2;

b. bedrijven, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4', als bedoeld in de categorieën 1 tot en met 4 van de bij dit plan behorende Staat van 

bedrijfsactiviteiten (bijlage 1), met uitzondering van geluidzoneringsplichtige en risicovolle inrichtingen, met dien verstande dat maximaal 50% van het bruto 

vloeroppervlak mag bestaan uit kantoorruimte ten dienste aan het ter plaatse gevestigde bedrijf;

c. kantoren tot een maximum van 500 m2 bruto vloeroppervlakte per perceel;

d. detailhandel, ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel', met dien verstande dat detailhandel in voedings- en genotmiddelen niet is toegestaan;

e. detailhandel in volumineuze goederen, waaronder wordt verstaan:

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,
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7. tuincentra,

8. detailhandel in tuinmeubelen,

9. inrichtingscentra voor kantoorinterieur,

met dien verstande dat

• detailhandel in niet-volumineus, branchevreemd assortiment als onzelfstandig onderdeel van een ter plaatse gevestigd volumineus detailhandelsbedrijf is 

toegestaan, mits de omvang niet meer bedraagt dan 10% van de totale verkoopvloeroppervlakte, tot een maximum van 500 m2 per vestiging;

• detailhandel in voedings- en genotmiddelen is uitgesloten;

f. detailhandel in ingezamelde, bewerkte en herstelde goederen (kringloopbedrijf);

g. detailhandel via postorder en internet, mits ter plaatse geen toonzaalfunctie en/of afrekenfunctie aanwezig is;

h. bedrijfswoningen, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';

i. grootschalige detailhandel in meubelen en woninginrichting ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - detailhandel in meubelen en 

woninginrichting';

j. cultuur en ontspanning (met uitzondering van seksinrichtingen en automaten- en amusementshallen), sport en - uitsluitend in samenhang met en 

ondergeschikt aan één van de in dit onderdeel genoemde functies - horecabedrijven in de categorieën horeca - 1, horeca - 2 en horeca-3;

k. horeca-1, ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1';

l. onderwijs, ter plaatse van de aanduiding 'onderwijs';

m. een museum, ter plaatse van de aanduiding 'museum';

n. een kerk, ter plaatse van de aanduiding 'religie';

o. een verkooppunt voor motorbrandstoffen met lpg, ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg',

p. een zend- en ontvangstinstallatie, ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie';

q. nutsvoorzieningen, ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening';

r. garageboxen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein-garageboxen';

s. voet- en fietspaden;

t. groenvoorzieningen;

u. water;

v. additionele voorzieningen.

4.2 Bouwregels

4.2.1 Algemene bouwregels

Er zijn wat de bebouwing betreft uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, toegestaan ten behoeve van de in lid 4.1 genoemde doeleinden.

4.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a. De bouw van bedrijfswoningen is, voor zover dit al niet is toegestaan op grond van artikel 4.1.h, niet toegestaan.

b. De gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de kaart aangegeven bouwvlak worden gebouwd.

c. De bouwhoogte mag maximaal de aangegeven bouwhoogte bedragen.
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d. Het bebouwingspercentage mag maximaal het aangegeven bebouwingspercentage bedragen.

e. De afstand van gebouwen tot de zijdelingse en achterste perceelsgrens mag niet minder dan 3 meter bedragen, dan wel de bestaande afstand.

f. de oppervlakte van de nutsvoorziening mag maximaal 70m2 per gebouw bedragen en de bouwhoogte maximaal 4 meter;

g. de bouwhoogte van garageboxen mag maximaal 3 meter bedragen.

4.2.3 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 een zend-/ontvangstinstallatie mag maximaal 40 meter bedragen.

c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal 6 meter bedragen.

4.3 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:

Met het oog op mogelijke calamiteiten dient de bereikbaarheid van gebouwen, zowel vanaf de openbare weg als ten opzichte van elkaar op één bouwperceel 

voldoende gewaarborgd te zijn.

b. het straat- en bebouwingsbeeld:

Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden gestreefd naar het instandhouden c.q. tot stand brengen van een, in 

stedenbouwkundig opzicht, samenhangend straat- en bebouwingsbeeld. In het algemeen zal bij bebouwing worden gestreefd naar:

• een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte;

• een goede hoogte-breedteverhouding tussen de bebouwing onderling en een samenhang in bouwvorm/architectonisch beeld tussen bebouwing die 

ruimtelijk op elkaar georiënteerd is;

c. de verkeersveiligheid:

Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden gehouden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een 

verkeersveilige situatie;

d. de sociale veiligheid:

Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden voorkomen dat een ruimtelijke situatie ontstaat die onoverzichtelijk, 

onherkenbaar en niet sociaal controleerbaar is;

e. de milieusituatie:

Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden gehouden met de milieuaspecten, zoals hinder voor 

omwonenden en een verkeersaantrekkende werking;

f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden:

Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden gehouden met de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden, indien deze daardoor kunnen worden beïnvloed. Van belang daarbij kunnen zijn bijvoorbeeld de bezonningssituatie, de lichttoetreding, zichtlijnen.

Bestemming
Ulgersmaweg 17, 19, 19a te Groningen



4.4 Afwijken van de bouwregels

4.4.1 Afwijkingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

a. lid 4.2.2 onder a, ten behoeve van de bouw van bedrijfswoningen, met dien verstande dat:

1. het aantal bedrijfswoningen per bedrijf maximaal één mag bedragen;

2. de oppervlakte van een bedrijfswoning met inachtneming van het voor het desbetreffende bouwperceel aangegeven bebouwingspercentage maximaal 100m2 

mag bedragen;

3. de bouwhoogte van een bedrijfswoning maximaal 9 meter mag bedragen.

b. lid 4.2.2 onder 1.b, voor het vergroten van de maximaal toegestane bouwhoogte met maximaal 4 meter;

c. lid 4.2.2 onder 1.c, voor het vergroten van het maximaal toegestane bebouwingspercentage met maximaal het getal 10;

d. lid 4.2.2 onder 1.d, voor een overschrijding van de voorgeschreven afstand tot de perceelsgrenzen.

4.4.2 Voorwaarden voor afwijken

Afwijken van de regels met toepassing van lid 4.4.1 is slechts mogelijk, indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a. de woonsituatie;

b. het straat- en bebouwingsbeeld;

c. de verkeersveiligheid;

d. de sociale veiligheid;

e. de milieusituatie;

f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Het gestelde in lid 4.3 is hierbij van overeenkomstige toepassing.

4.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met het 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 lid 4.1 onder a en b zijn 

toegestaan;

b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, voor zover dit al niet is toegestaan op grond van lid 4.1;

c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstandige kantoren met een bruto vloeroppervlak van meer dan 500 m2;

d. standplaatsen voor woonwagens dan wel het gebruik van gronden anderszins voor bewoning, anders dan bedrijfswoningen.

4.6 Afwijken van de gebruiksregels

4.6.1 Afwijkingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in lid 4.1 onder a en b, juncto lid 4.5 onder a, ten behoeve van de vestiging van bedrijven, die in de Staat van bedrijfsactiviteitenzijn 

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 lid 4.1, sub a, genoemde categorieën, mits het niet betreft geluidzoneringsplichtige of risicovolle inrichtingen;

Bestemming
Ulgersmaweg 17, 19, 19a te Groningen



b. het bepaalde in lid 4.1 onder a en b, juncto lid 4.5 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 lid 4.1 onder a genoemde 

categorieën, mits het niet betreft geluidzoneringsplichtige of risicovolle inrichtingen;

c. het bepaalde in lid 4.1 onder a en b ten behoeve van het toestaan van maximaal 70% van de bruto vloeroppervlakte voor kantoorruimte die ten dienste staat 

aan het ter plaatse gevestigde bedrijf.

4.6.2 Voorwaarden voor afwijken

Afwijken van de regels met toepassing van lid 4.6.1 onder a en b is slechts mogelijk, nadat een advies van een onafhankelijke deskundige op het gebied van het 

milieu is ingewonnen.

Artikel 17 Waarde - Archeologie 2

• 17.1 Bestemmingsomschrijving

• 17.2 Bouwregels

• 17.3 Afwijken van de bouwregels

• 17.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden

• 17.5 Wijzigingsbevoegdheid

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen, bestemd voor het 

behoud van archeologische waarden.

17.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken met een grotere oppervlakte dan 500m2 en een grotere diepte dan 0,30 meter beneden maaiveld, waarvoor een 

omgevingsvergunning is vereist, geldt dat deze uitsluitend mogen worden gebouwd nadat de aanvrager een archeologisch rapport heeft overlegd, waarin de 

archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is 

vastgesteld. Indien archeologische waarden worden aangetroffen, dient een advies te worden ingewonnen ten aanzien van de voorgenomen werken bij een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

17.3 Afwijken van de bouwregels

17.3.1 Afwijkingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 17.1 mits aan één van de volgende voorwaarden wordt 

voldaan:

a. Op basis van archeologisch onderzoek door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg is aangetoond dat er geen 

archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.

b. Op basis van archeologisch onderzoek door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg is aangetoond dat de archeologische 

waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad.

c. Er worden technische maatregelen getroffen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden.

d. Er wordt archeologisch onderzoek door middel van opgraving uitgevoerd.

e. De bouw van het bouwwerk wordt begeleid door een een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.
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17.3.2 Voorwaarden voor afwijken

Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de in lid 17.3.1 genoemde vergunning voorwaarden te verbinden wordt een deskundige op het terrein 

van de archeologische monumentenzorg om advies gevraagd.

17.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden

17.4.1 Vergunningplicht

Het is verboden om zonder of in afwijking van omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden de volgende 

activiteiten uit te voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen:

a. het ontgronden, afgraven, egaliseren en ophogen van de gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur;

b. het verwijderen en/of aanbrengen van bomen en diepwortelende beplanting;

c. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse energie-, transport- en/of communicatieleidingen.

17.4.2 Uitzondering van de vergunningplicht

Het in lid 17.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden:

a. die het normale onderhoud betreffen;

b. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;

c. tot een oppervlakte kleiner dan 500m2 en een diepte kleiner dan 0,30 meter beneden maaiveld;

d. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits verricht door een deskundige op het terrein van de archeologische 

monumentenzorg.

17.4.3 Voorwaarden voor vergunningverlening

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een rapport 

heeft overgelegd waarin, naar oordeel van burgemeester en wethouders:

a. de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, in voldoende mate is vastgesteld;

b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of gedocumenteerd.

17.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde - Archeologie 2' van de kaart te verwijderen indien op basis van 

archeologisch onderzoek door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden 

(meer) aanwezig zijn.
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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 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 bekend dat er ten tijde van de bouw van het object asbestcement-houdende materialen zijn verwerkt. In de onroerende zaak zijn 

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: 

Er is in juni 2000 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie door Ingenieursbureau Van Limborgh B.V., dit onderzoek is op 

aanvraag beschikbaar. 
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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.

Overige informatie
Ulgersmaweg 17, 19, 19a te Groningen



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. 

Ulgersmaweg 17, 19, 19a te Groningen
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