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Te koop wordt aangeboden het vrijstaande beleggingsobject aan de rand van de Oosterparkwijk. Het betreft een 
kinderdagverblijf ter grootte van circa 381 m² welke sinds 2001 is verhuurd aan Kids First. De huuropbrengsten bedragen per 1 
januari 2019 € 31.253,04 per jaar vrij van B.T.W. Het gebouw is traditioneel gebouwd met gemetselde gevels en betonvloeren 
en heeft een tuin van circa 1.400 m².

Object
Mimosastraat 97 (9713 TR) te Groningen

Soort
schoolgebouw verhuurd aan Kids First.

Bouwjaar 
circa 1963 

Locatie
het object is gelegen aan de noordzijde van het centrum van de stad Groningen, in de woonwijk Oosterpark. De Mimosastraat is 
een zijstraat van de Resedastraat en ligt parallel aan het Damsterdiep en het Pioenpark. Diverse wijkvoorzieningen liggen op 
korte afstand. 

Bereikbaarheid
het object is per auto, openbaar vervoer en langzaam vervoer (fiets en lopend) goed bereikbaar. Een bushalte bevindt zich op 
loopafstand van het object. Via het Damsterdiep en de Europaweg is de Ringweg van Groningen binnen enkele autominuten te 
bereiken. 

Parkeergelegenheid
vrij parkeren op de openbare weg nabij het object. 
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Opleveringsniveau
het object wordt in de huidige staat, verhuurd opgeleverd.

Energielabel
het object is op 10 januari 2017 voorzien van een energielabel D.

Oppervlakte
het totale oppervlakte (VVO) van het gebouw bedraagt circa 381 m².

Indeling
3 opvanglokalen, twee kantoren, bergruimtes, toiletten en gangen. Verder is er een kelder aanwezig en veel buitenruimte. 

Aanvaarding
in overleg.

Vraagprijs
€ 395.000,- kosten koper.
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Bestemmingsplan
het object valt binnen het bestemmingsplan “Oosterparkwijk” met de bestemming “Maatschappelijk” en “Waarde-Archeologie 2”.

De voor ‘Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. maatschappelijke dienstverlening;
b. bijzondere vormen van huisvesting;
c. wonen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
d. horeca 2, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca';
e. wegen en paden;
f. parkeervoorzieningen;
g. groenvoorzieningen;
h. nutsvoorzieningen;
i. water;
j. 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. 

1.60 maatschappelijke dienstverlening:
het geheel van diensten die de overheden aan hun burgers leveren, alsmede het verlenen van maatschappelijke diensten, medische 
dienstverlening, psychosociale zorg, onderwijs, kinderdagopvang, sociaal-culturele voorzieningen, voorzieningen van 
levensbeschouwelijke aard, voorzieningen ten behoeve van sport en sportieve recreatie en speelterreinen, evenwel met 
uitzondering van een seksinrichting.
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Kerngegevens huurovereenkomst

Object/gehuurde Het gehele object, plaatselijk bekend Mimosastraat 97 te Groningen

Huurder Kids First Kinderopvang

Huuringangsdatum 15 september 2001 

Huurtermijn 5 jaren

Eerstvolgende expiratiedatum 14 september 2021

Verlenging Met telkens 5 jaar

Opzegtermijn 12 (twaalf) maanden

Huurprijs Per januari 2019 € 31.253,04 per jaar vrij van B.T.W.

Servicekosten € 11,57 per maand (glasfonds, onderhoud CV en huurdersonderhoud (ontstoppingsfonds))

Betaaltermijn Per maand vooruit 

Zekerheidsstelling Waarborgsom ter grootte van € 5.990,-

Indexering Jaarlijks per 1 januari voor het eerst met ingang van 1 januari 2003, op basis van het “CPI-Werknemers Laag” (1990=100)
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Over Kids First (https://www.kidsfirst.nl/over_onze_organisatie) 
Kids First COP groep biedt kinderopvang in de breedste zin van het woord in Groningen, Friesland en Drenthe. Met 72 
peuterscholen, 26 kinderdagverblijven, 31 buitenschoolse opvanglocaties zijn we vaak dicht bij u in de buurt te vinden.

Visie
Elk kind verdient een plek waar geborgenheid wordt geboden, waar met liefde voor hem gezorgd wordt, waar hij kan spelen en 
waar hij zich mag ontwikkelen in zijn eigen tempo.

Missie
Kids First COP groep is meer dan alleen een opvangplek, we willen kinderen iets mee geven waar ze de rest van hun leven plezier 
van hebben.

Locatie Mimosastraat
Alles Kids is gehuisvest in een voormalige kleuterschool. Er zijn twee kinderdagverblijfgroepen en een BSO groep. De locatie heeft 
een prachtige ruime tuin (1400 m²) met bomen, struiken, gras, een speelplein en speeltoestellen. De kinderen zijn hier dan ook 
dagelijks te vinden. In het voorjaar gebruiken we de tuin om samen met de kinderen hun moestuintjes tot een succes te maken.

Op het kinderdagverblijf wordt gewerkt met verticale groepen omdat hiermee de gezinssituatie het beste wordt benaderd. De 
activiteiten worden voor een groot deel aangeboden via thema's volgens het VVE-programma (voor- en vroegschoolse educatie) 
'Piramide'.

Het kindercentrum is een onderdeel van de Vensterwijk Oosterpark wat betekent dat we samenwerken met de scholen in de wijk, 
met WIJ Oosterparkwijk en andere instanties in de wijk.

De BSO heeft ook een klusgroep. Deze groep knapt oude meubeltjes op die ze daarna verkopen. Met de opbrengst hiervan 
ontplooien ze nieuwe activiteiten en kopen ze nieuw klusmateriaal.

https://www.kidsfirst.nl/over_onze_organisatie
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Mimosastraat 97 (9713 TR), kadastraal bekend: 

Kadastrale gemeente Groningen
Sectie A
Nummer 8243
Groot 9 are en 80 centiare

EN

Kadastrale gemeente Groningen
Sectie A
Nummer 8244
Groot 8 are en 20 centiare

EN

Kadastrale gemeente Groningen
Sectie A
Nummer 11120
Groot 2 are en 30 centiare

Totaal groot 20 are en 30 centiare

Op het kadastrale bericht van bovengenoemde nummers staat de volgende 
publiekrechtelijke beperking vermeld:
- Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingwet 2014.
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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 uit een kopie bouwtekening. De opgegeven metrage is derhalve 
indicatief; er kunnen geen rechten aan worden ontleend noch kan er sprake zijn van enige verrekening achteraf.

Voorbehoud:
Verkoop is onder voorbehoud goedkeuring van B & W van de gemeente Groningen. 
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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. In juli/augustus 1998 is een indicatief bodemonderzoek uitgevoerd door DHV Noord Nederland B.V. Op 
basis van de resultaten van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat er geen sprake is van bodemverontreinigingen. 

Asbest: het is verkoper niet bekend of er ten tijde van de bouw c.q. renovatie 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.  

Ondergrondse tanks: voor zover aan verkoper is bekend bevindt zich in de onroerende zaak een bovengrondse tank. Deze tank is 
in 1995 onklaar gemaakt waarbij het leidingwerk is verwijderd. Rondom de tank is zintuigelijk onderzoek uitgevoerd waarbij geen 
verontreiniging is aangetroffen. 

Algemeen: koper dient de milieukundige toestand, zulks in de ruimste zin van het woord, van het verkochte object, daaronder 
begrepen de tot het verkochte object behorende grond en/of het grondwater en de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende 
of andere voor de gezondheid schadelijke materialen en ondergrondse tanks en de eventuele gevolgen van die milieukundige 
toestand uitdrukkelijk te aanvaarden en stelt vast dat die toestand het voorgenomen gebruik niet in de weg staat.
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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.
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In de op te maken koopovereenkomst worden een tweetal bedingen opgenomen, te weten:

Anti speculatiebeding
“indien binnen 5 jaar na ondertekenen van de akte van levering het verkochte door de koper of door één van zijn 
rechtverkrijgenden onder algemene titel, geheel of gedeeltelijk wordt vervreemd, is de koper verplicht aan verkoper de helft van
de meerprijs in verhouding tot de onderhavige koopprijs bij de vervreemding af te dragen”. 

Behoud bestemming:
“Partijen zijn nader overeengekomen dat het verkochte de daaraan gegeven bestemming, te weten “maatschappelijk” dient te 
behouden en dat de bestemming van het verkochte gedurende tien (10) jaren niet mag worden gewijzigd in “woonruimte”.
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Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars
Ubbo Emmiussingel 37
Postbus 1330
9701 BH Groningen

Derk Wolters
06 – 290 444 12
d.wolters@kooistrafeenstra.nl

Informatie die bij concrete interesse en op aanvraag kan worden verstrekt:
- Kadastrale informatie en eigendomsbewijs
- Bestemmingsplan
- Plattegrondtekening
- Indicatief bodemonderzoek juli/augustus 1998
- Tankcertificaat

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 verkoop procedure 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. 

mailto:d.wolters@kooistrafeenstra.nl

