
Objectinformatie 
Oosterstraat 9 in Groningen 



Informatie 

Soort 
winkelruimte 
 
 
Locatie 
gelegen in de binnenstad van Groningen om de hoek van de Grote Markt en de nieuwbouwontwikkeling het Groninger Forum 
en Merckt. De Oosterstraat is een druk bezochte winkelstraat vanwege de looproute richting Gedempte Zuiderdiep, de Grote 
Markt en de Poelestraat. De winkelruimte is gelegen op het drukst gelegen stukje in de Oosterstraat nabij o.a. Pearle, 
Domino’s, Op=Op Voordeelshop, Fifty Six, Living 27, MF Horeca uitzendbureau, ANWB, Happy Italy, Coffee Company en 
Jumbo Supermarkt. Om de hoek is de gezellige “zuidzijde” van de Grote Markt gelegen met alle terrassen en  de 
nieuwbouwontwikkeling Groninger Forum en Merckt. Het Forum is een spectaculair gebouw voor iedereen toegankelijk van 
tien verdiepingen waar o.a. het Nederlands stipsmuseum, de VVV-winkel, een openlucht bioscoop en een skylounge 
restaurant zich in gaan vestigen.  
 
 
Oppervlakte 
begane grond: ca.   65 m² 
kelder:   ca.   48 m² 
totaal:  ca. 113 m² 
 
 
Frontbreedte 
ca. 6,0 meter bruto 
 
 
Opleveringsniveau 
in overleg. De door huurder aangebrachte voorzieningen kunnen worden overgenomen. De c.v.-ketel betreft een lease ketel. 
Verhuurd wordt uitsluitend het casco 
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Informatie 

 
Aanvaarding 
in overleg 
 
 
Huurvoorwaarden 
huurovereenkomst conform model ROZ  
huurperiode:  5 jaar 
verlenging:   met telkens 5 jaar 
opzegtermijn:  één jaar 
huurbetaling:  per maand/kwartaal bij vooruitbetaling 
huurprijs indexering:  jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van het  
   CPI alle huishoudens (2015=100) 
Zekerheidsstelling: waarborgsom ter grootte van drie maanden huur, vermeerderd met de B.T.W. 
  
 
Huurprijs 
€ 42.500,- per jaar vrij van B.T.W. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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Plattegrond 
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Kelder: Begane grond: 



Goadplan 
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Situering 
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Toekomstige bereikbaarheid 
Oosterstraat 9 in Groningen 

Het Groningse college van B&W heeft voor de binnenstad van Groningen plannen gemaakt dat er meer ruimte voor 
voetgangers, fietsers en groen komt. Een groot aantal straten in het centrum waar nu nog bussen rijden, wordt in deze 
plannen autovrij. De bussen en auto’s verdwijnen dan o.a. in de Oosterstraat. Op de kenmerkende gele steentjes zijn 
alleen nog maar fietsers en voetgangers welkom. Voor meer informatie kunnen wij u het rapport van de gemeente 
Groningen met daarin het hele plan toesturen. 



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  
 
   
 
Igor Feenstra  Francina Kalfsbeek 
06-29 04 50 69  06-23 34 19 01 
 
 
 

 
 
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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