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Informatie

In winkelcentrum Paddepoel wordt deze verhuurde winkelruimte te koop aangeboden. De winkel bevindt zich aan de 
buitenzijde van het grootste overdekte winkelcentrum van Noord-Nederland en is groot circa 80 m² v.v.o. Het object is 
langjarig verhuurd aan DHL Express. De huuropbrengst bedraagt per peildatum 1 december 2019 € 21.546,- per jaar. 

Soort
Zonnelaan 279 te (9742 BG) Groningen

Bouwjaar
1971

Locatie
De winkelruimte maakt onderdeel uit van het grootste overdekte winkelcentrum van Noord Nederland, in de
Groningse wijk Paddepoel, dichtbij invals- uitvalswegen naar de (westelijke) ringweg. Het object bevindt zich aan de 
buitenzijde van het winkelcentrum, dat onlangs van binnen en buiten gerenoveerd is. Tevens zijn er meer dan 80 winkels en 
zijn er circa 500 parkeerplaatsen aanwezig. 

De Zonnelaan is een drukke doorgaande weg van en naar het centrum van Groningen en richting o.a. de Rijksuniversiteit en 
Hanzehogeschool (Zernike). Het pand ligt tussen Intertoys en Schoonenberg en nabij o.a. Domino’s pizza, Pearle, Univé, 
Subway, Mitra, Hans Anders, So Low, ING Bank.

Bereikbaarheid
Het object is goed bereikbaar per openbaar en eigen vervoer. Direct voor de deur bevindt zich een parkeerstrook. 

Parkeren
Direct voor de deur bevindt zich een parkeerstrook en op het grote parkeerterrein (eerste 1,5 uur gratis).
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Informatie

Huurinkomsten

Oppervlakte
Ca. 80 m² v.v.o. 

Energielabel
(momenteel niet beschikbaar) 

Aanvaarding
In overleg

Vraagprijs
€ 319.500,- k.k.
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Huurder m² VVO Huidige huurprijs per jaar
Datum 

indexering
Huuringangsdatum

Eerstvolgende 
expiratiedatum

Verlenging

DHL Express (Netherlands) 80 m² € 21.546,00 01-06-2020 01-06-2018 31-05-2023 Telkens met 5 jaren

Totaal 80 m²

Huurinkomsten per jaar € 21.546,00



Plattegrond
Zonnelaan 279 te Groningen



Bestemmingsplan
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Het object valt in het bestemmingsplan ‘Paddepoel Centrum’. De bestemming van het object is ‘Centrum’ met een maximale 
bouwhoogte van 14 m¹. Onder ‘Centrum’ valt onder andere (voor zover van toepassing op dit object): 

De voor “centrum” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel;
b. zakelijke dienstverlening;
c. wonen, met dien verstande dat deze functie niet is toegestaan op de begane grond;
d. logies met ontbijt, met dien verstande dat deze functie uitsluitend mag worden uitgeoefend in een woning en ten dienste 

van deze functie maximaal twee (slaap)kamers voor toeristisch-recreatief nachtverblijf mogen worden gebruikt;
e. horeca - 1, horeca - 2 en horeca - 3, inclusief daarbij behorende terrassen, met dien verstande dat deze functies 

uitsluitend zijn toegestaan op de begane grond;
f. additionele voorzieningen.

Indien de koper een gebruiksfunctie voor ogen heeft die afwijkt van het laatste gebruik, dient hij dit zelf met de gemeente op te 
nemen.
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Kadastrale informatie
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Zonnelaan 279 (9742 BG) te Groningen, 

kadastraal bekend: 

Kadastrale gemeente Groningen
Sectie L
Nummer 2554
Appartementsindices A50

Kadastrale gemeente Groningen
Sectie L
Nummer 8850

Splitsingstekening
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Overige informatie

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. 

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. 

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. 
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Overige informatie

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 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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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

Jan Willem Kooistra
06 – 290 450 68
jwk@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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