
Objectinformatie
Hammerfestweg 4-61 en 4-62 Groningen



Informatie
Hammerfestweg 4-61 en 4-62 Groningen

1. Informatie

2. Kadastrale gegevens

3. Foto’s

4. Plattegrond

5. Bestemmingsplan

6. Situering

7. Overige informatie

8. Contactgegevens



Hammerfestweg 4-61 en 4-62 Groningen

Op bedrijventerrein Eemspoort worden te koop aangeboden twee naast elkaar gelegen opslagboxen met overheaddeur op verhard afgesloten 

terrein met elektrisch hek. Per unit bedraagt de oppervlakte ca. 35 m². De boxen zijn beide voorzien van een verdiepingsvloertje (zie foto’s).

Object

Hammerfestweg 4-61 & 4-62 (9723 JH) Groningen

Soort

Twee naast elkaar gelegen opslagboxen te koop.

Locatie

Gelegen op bedrijventerrein Eemspoort. Nabij gelegen zijn o.a. 

Oppervlakte VVO

Unit 61: begane grond: ca. 30 m² 

tussenvloer: ca.   5 m²

Unit 62: begane grond: ca. 30 m²

tussenvloer: ca.   5 m²

Vrije hoogte

Ca. 4 meter
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Opleveringsniveau

Het object wordt in de huidige staat verkocht, “as is, where is”, o.a. voorzien van de volgende voorzieningen:

- Watertappunt met uitstortgootsteen

- Overheaddeur met loopdeur (b: 2,60 meter x h: 3,50 meter)

- Gladde betonvloer

- Elektra aansluiting

- Tl-armaturen 

Bouwjaar

2007

Vraagprijs per unit

€ 39.500,- k.k.

Aanvaarding

In overleg.
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Hammerfestweg 4-61 (9723 JH) Groningen, kadastraal bekend:

Kadastrale gemeente: Noorddijk

Sectie: D

Complexaanduiding: 1558

Appartementsrecht: 68

Hammerfestweg 4-62 (9723 JH) Groningen, kadastraal bekend:

Kadastrale gemeente: Noorddijk

Sectie: D

Complexaanduiding: 1558

Appartementsrecht: 70

Publiekrechtelijke beperkingen

Gedoogplicht archeologisch onderzoek, Erfgoedwet

Betrokken (rechts)persoon: Gemeente Groningen

Afkomstig uit stuk: Hyp4 79966/00135

Ingeschreven op: 15-12-2020

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 

2014

Betrokken (rechts)persoon: Gemeente Groningen

Afkomstig uit stuk: Hyp4 79965/00103

Ingeschreven op: 15-12-2020

VvE 

(vereniging van eigenaars complex bestbox hammerfestweg te groningen)

De eigenaar van appartementsindex 68 en 70 is in de gemeenschap 

gerechtigd voor 32/2.229 + 32/2.229 aandeel.

Kadastrale gegevens
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Splitsingstekening

Kadastrale gegevens



Hammerfestweg 4-61 en 4-62 Groningen

Foto’s



Hammerfestweg 4-61 en 4-62 Groningen

Foto’s



Hammerfestweg 4-61 en 4-62 Groningen

Foto’s



Hammerfestweg 4-61 en 4-62 Groningen

Foto’s



Hammerfestweg 4-61 en 4-62 Groningen

Foto’s



Hammerfestweg 4-61 en 4-62 Groningen

Plattegrond



Hammerfestweg 4-61 en 4-62 Groningen

Bestemmingsplan



Hammerfestweg 4-61 en 4-62 Groningen

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';

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;

a. 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;

b. bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';

c. bedrijfswoonwagens ter plaatse van de aanduiding 'woonwagenstandplaats';

d. horeca - 1 en horeca - 2 met een maximaal netto vloeroppervlak van 200 m2;

e. horeca - 1, horeca -2 en horeca - 3 ter plaatse van de aanduiding 'horeca';

f. horeca - 5 ter plaatse van aanduiding 'horeca van categorie 5';

g. een verkooppunt voor motorbrandstoffen, met uitzondering van LPG, ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg';

h. een terrein voor hondensport ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein-hondensport';

Bestemmingsplan

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP516BedrterreinZo-vg01/rb_NL.IMRO.0014.BP516BedrterreinZo-vg01_1.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP516BedrterreinZo-vg01/r_NL.IMRO.0014.BP516BedrterreinZo-vg01_1.1.html#_1.73_risicovolleinrichting
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP516BedrterreinZo-vg01/r_NL.IMRO.0014.BP516BedrterreinZo-vg01_1.1.html#_1.43_detailhandelinvolumineuzegoederen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP516BedrterreinZo-vg01/r_NL.IMRO.0014.BP516BedrterreinZo-vg01_1.1.html#_1.62_kantoor
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP516BedrterreinZo-vg01/r_NL.IMRO.0014.BP516BedrterreinZo-vg01_1.1.html#_1.34_brutovloeroppervlakte
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP516BedrterreinZo-vg01/r_NL.IMRO.0014.BP516BedrterreinZo-vg01_1.1.html#_1.24_bedrijfswoningdienstwoning
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP516BedrterreinZo-vg01/r_NL.IMRO.0014.BP516BedrterreinZo-vg01_1.1.html#_1.56_horeca-1
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP516BedrterreinZo-vg01/r_NL.IMRO.0014.BP516BedrterreinZo-vg01_1.1.html#_1.57_horeca-2
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP516BedrterreinZo-vg01/r_NL.IMRO.0014.BP516BedrterreinZo-vg01_1.1.html#_1.58_horeca-3
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP516BedrterreinZo-vg01/r_NL.IMRO.0014.BP516BedrterreinZo-vg01_1.1.html#_1.60_horeca-5
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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.

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.

Bestemmingsplan

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP516BedrterreinZo-vg01/r_NL.IMRO.0014.BP516BedrterreinZo-vg01_1.1.html#_1.18_additionelevoorzieningen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP516BedrterreinZo-vg01/r_NL.IMRO.0014.BP516BedrterreinZo-vg01_2.7.html#_7.1.1_Algemenebestemmingsomschrijving
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP516BedrterreinZo-vg01/r_NL.IMRO.0014.BP516BedrterreinZo-vg01_3.20.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP516BedrterreinZo-vg01/r_NL.IMRO.0014.BP516BedrterreinZo-vg01_2.7.html#_7.1.1_Algemenebestemmingsomschrijving
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Bron: Google Maps
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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. 

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, where-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
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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

Derk Wolters

06-29 04 44 12

d.wolters@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 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. Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars handelt exclusief als adviseur van haar opdrachtgever.

Contactgegevens

mailto:info@kooistrafeenstra.nl
mailto:d.wolters@kooistrafeenstra.nl

