
Boveneind 15 Leek

Objectinformatie



Verlengde Hereweg 161 en 163 te Groningen

In het centrum van Leek op de hoek waar Boveneind en Samuel Leviestraat bij elkaar komen, wordt op een absolute 

zichtlocatie deze winkel- / kantoorruimte te huur aangeboden. De ruimte is groot ca. 188 m² vvo.

Object

Boveneind 15 (9351 AP) Leek

Soort

Winkel- / kantoorruimte te huur en te koop

Locatie

Gelegen in het centrum van Leek op een zichtlocatie, aan het Samuel Leviesplein. Nabij gevestigd zijn o.a. Albert Heijn, 

Kruidvat, Heys Schoenmode, Bakker van Esch, Lidl, Sushi Roku Leek en Alles Kids Kinderkleding.

Het betreft de voormalige locatie van BENU Apotheek Vredewold.

Parkeren

Het object is gelegen aan het Samuel Leviesplein, waar voldoende gratis parkeergelegenheid is.

Oppervlakte vvo

Begane grond: ca. 188 m²

Welstandsklasse

A
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Opleveringsniveau

In overleg. Verhuurd wordt uitsluitend het casco.

Huurvoorwaarden (Huurovereenkomst conform model ROZ) 

Huurperiode: 5 jaar 

Verlenging: met telkens 5 jaar

Opzegtermijn: 1 jaar

Huurbetaling: per maand bij vooruitbetaling

Huurprijs indexering: jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum (op basis van het CPI alle huishoudens (2015=100)

Zekerheidsstelling: waarborgsom ter grootte van drie maanden huur, vermeerderden met de btw

Aanvaarding

In overleg.

Huurprijs

€ 32.500,- per jaar te vermeerderen met btw

Koopprijs

€ 375.000,- k.k.

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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Kadastrale gegevens
Boveneind 15 Leek

Boveneind 15 (9351 AP) Leek, kadastraal bekend:

Kadastrale gemeente: Leek

Sectie: H

Nummer: 4540

Appertementsindex: A3

Het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid op het

uitsluitend gebruik van de kantoor/winkelruimte op de begane

grond, uitmakende het 11/20e onverdeeld aandeel in de

gemeenschap bestaande uit het gebouw met toebehoren gelegen

op de hoek Boveneind/Samuel Levistraat te Leek, ten tijde van de

splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente

Leek, sectie D, nummer 4457, groot 2 a 38 ca

Het totaal bestaat uit 3 appartementsrechten. De

appartementsrechten 1 (6/20e aandeel) en 2 (3/20e aandeel) dienen

te worden gebruikt als woonruimte, het appartementsrecht nummer

3 dient te worden gebruikt als kantoor/winkelruimte. 

Op dit moment is geen actie VvE en wordt het onderhoud in overleg

tussen de 3 eigenaren uitgevoerd. Voor ca. 4 jaren terug is de

dakbedekking vervangen, kozijnen zijn deels van aluminium. De

opstalverzekering is wel gemeenschappelijk en wordt door de

eigenaar van appartementsrecht 3 geregeld en betaald en

doorbelast naar de andere 2 eigenaren.
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Plattegrond
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Situering

bron: Google Maps

Boveneind 15 Leek



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

Inge Bos

06-55 74 67 16

i.bos@kooistrafeenstra.nl

Disclaimer

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. 
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