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Informatie 

 
Kantoor houden op een van de beste zichtlocaties van Groningen? Dat kan op deze locatie gelegen op het kantorenpark 
Kranenburg aan de rijksweg A7. In het multi-tenant kantoorgebouw, waar onder andere Atos en Nova Legal zijn gehuisvest, 
is op de eerste verdieping 645 m² en op de derde verdieping 642 m² voor de verhuur beschikbaar. In totaal derhalve   
1.287 m² kantoorruimte met 38 parkeerplaatsen.  
 
Object 
Eemsgolaan 5 te (9727 DW) Groningen 
 
Soort 
kantoorruimte 
 
Locatie 
gelegen op het kantorenpark Kranenburg direct grenzend aan de afrit Hoogkerk van de A7 en op 5 tot 10 minuten 
fietsafstand van het centrum van Groningen.   
  
Het gebouw ligt op een van de beste zichtlocaties van Groningen langs de rijksweg A7 westzijde, waar dagelijks meer dan 
80.000 auto’s langskomen. Op het kantorenpark hebben vele gerenommeerde bedrijven zich gevestigd zoals onder andere 
RDW, Atos, Deloitte, Sweco, VCD, Yacht en Brunel.  
 
Bereikbaarheid 
Auto:  
de bereikbaarheid per eigen vervoer is uitstekend. Het kantorenpark Kranenburg is direct bereikbaar via de afrit Hoogkerk 
vanaf de rijksweg A7 (Leeuwarden-Groningen). Het centrum van Groningen is binnen 5 tot 10 fietsminuten te bereiken.  
  
Openbaar vervoer:  
ook per openbaar vervoer is het gebouw goed te bereiken. Op loopafstand van het gebouw zijn zowel het Transferium en een 
bushalte gelegen. De reisafstand bedraagt 15 minuten van en naar het Centraal Groningen en heeft een verbinding om de 7 
minuten.  
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Informatie 

 
Het gebouw 
het kantoorgebouw uit 2005 telt 5 bouwlagen en heeft een bruto vloeroppervlakte van 6.230 m² met een verhuurbaar 
vloeroppervlakte van 5.603 m². Op eigen terrein zijn 135 parkeerplaatsen gelegen welke middels een elektrische slagboom 
van de doorgaande weg wordt gescheiden. Tevens bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw een fietsenberging voor 
algemeen gebruik.  
 
Voor verhuur beschikbare oppervlakte 
voor de verhuur zijn de linkerzijde van de eerste verdieping en derde verdieping beschikbaar. Het betreft de op de 
plattegrond met 1B aangeduide deel ter grootte van 645 m² inclusief aandeel gemeenschappelijke ruimten en de derde 
verdieping linkerzijde, in de plattegrond aangeduid met 3B. Deze verdieping heeft een verhuurbaar vloeroppervlakte van 642 
m². In totaal is zodoende 1.287 m² voor de verhuur beschikbaar.  
 
Parkeren 
de parkeerratio bedraagt 1 parkeerplaats op circa 40 m² gehuurde kantoorruimte (1:40). Voor beide verdiepingen zijn 
zodoende 19 parkeerplaatsen per verdieping beschikbaar voor de verhuur. Daarnaast is het mogelijk om op de openbare weg 
te parkeren of op het op loopafstand gelegen openbare parkeerterrein. 
 
Opleveringsniveau 
het object wordt in de huidige staat opgeleverd, voorzien van de navolgende voorzieningen: 
• systeemplafond met ingebouwde verlichtingsarmaturen; 
• transparante scheidingswanden; 
• pantry; 
• M/V toiletten met separate MIVA toilet; 
• aluminium kozijnen voorzien van dubbele beglazing; 
• centrale verwarming middels radiatoren; 
• vloerbedekking; 
• elektra- en data-aansluitingen; 
• medegebruik van het bedrijfsrestaurant. 
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Plattegrond 1ste verd. 
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Plattegrond 3de verd. 
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Energielabel 
het gebouw is voorzien van het energielabel A.  
 
Aanvaarding 
in overleg. 
 
Huurvoorwaarden 
huurovereenkomst conform model ROZ  
Huurperiode:  5 jaar 
Verlenging:   met telkens verlengingsperioden van 5 jaar 
Opzegtermijn: 12 maanden 
Huurbetaling:  per kwartaal bij vooruitbetaling 
Huurprijs indexering:  jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van het 
    CPI alle huishoudens (2015=100) 
Zekerheidsstelling: bankgarantie/waarborgsom ter grootte van drie maanden huur, vermeerderd met de B.T.W. 
 
Huurprijs 
kantoorruimte € 125,- per m² per jaar te vermeerderen met servicekosten en B.T.W. 
parkeerplaats  € 400,- per parkeerplaats per jaar te vermeerderen met B.T.W. 
 
Bij een niet B.T.W.-plichtige huurder zal een B.T.W. compensatie van 3% gehanteerd worden.  
 
Voorschot servicekosten 
€ 32,75 per m² per jaar te vermeerderen met B.T.W. 
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Leveringen en diensten 
als door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten worden o.a. geleverd voor zover van 
toepassing:  
•  gasverbruik inclusief vastrecht c.q. olieverbruik (ten aanzien van gehuurde alsmede algemene ruimten); 
•  elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de tot het gehuurde behorende installaties en het verlichten van de 

gemeenschappelijke ruimten; 
•  vervanging van lampen en TL-buizen in de gemeenschappelijke ruimten; 
•  waterverbruik inclusief vastrecht (ten aanzien van gehuurde alsmede algemene ruimten); 
•  onderhoud en periodieke controle van verwarming- en/of luchtbehandelinginstallatie(s); 
•  idem van de liftinstallatie(s); 
•  idem van glazenwasinstallatie(s); 
•  idem van de brandmelder-, gebouwbewakings-, storingsmelder- en noodstroominstallatie(s); 
•  schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten, liften, beglazing buitenzijde alsmede buitenzonwering, beglazing  

gemeenschappelijke ruimten, terrassen, parkeerkelder en/of terrein; 
•  verzorging huisvuil, containerverhuur e.d.; 
•  assurantiepremie buitenbeglazing; 
•  onderhoud terrein, tuinen, vijvers, plantenbakken binnen en buiten, waaronder vervanging van planten; 
•  nachtveiligheidsdienst; 
•  ongediertebestrijding; 
•  elektrotechnische installaties; 
•  algemene controle en onderhoud; 
•  diversen. 
 
Verhuurder behoudt zich het recht voor, genoemde leveringen en diensten en speciale voorzieningen uit te breiden of in te 
krimpen en het door huurder te betalen aandeel in de kosten dienovereenkomstig te wijzigen. 
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Diensten/faciliteiten 
in overleg met medegebruiker Atos is het mogelijk om tegen betaling gebruik te maken van één of meer van de volgende 
diensten/faciliteiten:  
- Hospitality desk; 
- Beveiliging; 
- Toegangscontrole (strukton); 
- Passen Axiom; 
- Catering (bedrijfsrestaurant). 
  
De hoogte van de vergoeding voor één of meerdere diensten/faciliteiten is afhankelijk van het dienstenpakket en zal op maat 
worden berekend.  
 

Eemsgolaan 5 te Groningen 



Foto’s 
Eemsgolaan 5 te Groningen 



Foto’s 
Eemsgolaan 5 te Groningen 



Foto’s 
Eemsgolaan 5 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  
 
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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