
Objectinformatie
Felland-Noord 3 Haren



Informatie
Felland-Noord 3 Haren

1. Informatie

2. Kadastrale gegevens

3. Foto’s

4. Plattegrond

5. Bestemmingsplan

6. Situering

7. Overige informatie

8. Contactgegevens
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Object

Felland-Noord 3 (9753 TB) Haren

Soort

Belegging met bedrijfshal en kantoren te koop.

Locatie

Het object is gelegen op bedrijventerrein Felland-Noord ten zuiden van de plaats Haren. Het ligt tussen Haren en Onnen, direct ten oosten van 

de spoorlijn Groningen - Assen en ten zuiden van de weg tussen Haren en Waterhuizen. Gevestigde bedrijven zijn o.a. TIB BV Totaal-

installateurs, Niebouw BV, Venema Bouw, Kluswijs, Vakgarage Van der Dong.

Parkeergelegenheid

Op eigen terrein bevinden zich 11 parkeerplaatsen. Verder ligt links naast het object (op eigen perceel) een afgesloten verhard buitenterrein van 

ca. 670 m². Het buitenterrein is bereikbaar via een schuifpoort. 

Oppervlakte vvo

Kantoorruimte ca.    313 m²

Gemeenschappelijke ruimte ca.    194 m²

Bedrijfsruimte begane grond ca.    466 m²

eerste verdieping ca.    329 m² +

Totaal: ca. 1.302 m²

Bouwjaar

2000

Energielabel

Energie-index: C

Geldig tot: 18 november 2031

Informatie

Object Buiten-

terrein
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Huurdersinformatie

- De brutohuuropbrengst: ca. € 77.453,- per jaar

- De servicekosten:  ca. € 15.260,- per jaar -/-

- De kale huur:  ca. € 62.193,- per jaar (Dit bedrag is inclusief de huurwaarde van unit 0.18 welke op dit moment leeg staat)

- Gemeentelijke lasten: ca. €   3.081,- voor het jaar 2021 (OZB, rioolheffing en waterschapslasten)

Opleveringsniveau

Het object wordt in de huidige staat verkocht, “as is, where is”.

Vraagprijs

€ 715.000,- k.k.

Aanvaarding

In overleg.

Informatie

Huurder Ruimte nr. Verdieping
m²'s VVO 

(excl. gem.)

m²'s aandeel 

gem. ruimte

m²'s incl. aandeel 

gem. Ruimte
Huur per m² Huur p/mnd Huur p/j Zekerheidsstelling Einddatum Verlenging Opzegtermijn Indexdatum

Add Light kantoor / opslag bgg 466 m² 82 m² 548 m² € 83,57 € 3.542,72 € 45.762,64 € 1.936,73 30-9-2023 12 maanden 12 maanden 1-10

Add Light opslag tussenvloer 329 m² 58 m² 387 m²

Add Light 0.15 bgg 34 m² 6 m² 40 m² € 81,35 € 270,83 € 3.250,00 -- 30-5-2022 6 maanden 2 maanden 1-1

Nog te 

verhuren
0.18 bgg 38 m² 7 m² 45 m² -- € 304,00 € 3648,00 -- -- -- -- --

Studio Meshup 0.19 bgg 27 m² 5 m² 32 m² € 100,23 € 265,00 € 3.180,00 € 520,00 30-11-2022 12 maanden 3 maanden 1-1

Het Luchtruim 0.20 + 0.21 bgg 86 m² 15 m² 101 m² € 92,62 € 780,00 € 9.360,00 € 2.250,00 30-6-2022 6 maanden 3 maanden 1-1

360Talk 0.04 + 0.22 bgg/1ste 68 m² 12 m² 80 m² € 93,41 € 621,97 € 7.463,64 -- onbep. tijd -- 2 maanden 1-1

Inpijn-Blokpoel 0.23 bgg 36 m² 6 m² 42 m² € 113,20 € 399,05 € 4.788,60 € 1.323,12 31-3-2022 12 maanden 3 maanden 1-1

Gemeensch. 

ruimte
0.24, 0.27, 0.28 bgg 24 m² 4 m² 28 m² -- -- -- -- -- -- -- --

Totaal: 1.108 m² 194 m² 1.302 m² € 94,06 € 6.183,57 € 77.452,88 € 6.029,85
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Felland Noord 3 (9753 TB) Haren Gn, kadastraal bekend:

Kadastrale gemeente: Haren

Sectie: G

Perceel: 2778

Grootte: 2.596 m²

Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen bekend

Kadastrale gegevens
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Foto’s
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Foto’s
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Foto’s
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Begane grond

Plattegrond
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Eerste verdieping

Plattegrond
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Bestemmingsplan
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2.1 Gebruiksregels 

2.1.1 Bestaand gebruik 

a. de in het verordeninggebied gelegen gronden en bestaande bouwwerken mogen worden gebruikt overeenkomstig het bestaande gebruik;

b. onder bestaand gebruik wordt ter plaatse van het besluitsubvlak 'bouwmarkt' tevens verstaan het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een 

bouwmarkt/doe-het-zelfzaak;

c. onder bestaand gebruik voor bedrijven wordt tevens verstaan het gebruik voor productiegebonden detailhandel;

d. onder bestaand gebruik wordt ter plaatse van het besluitsubvlak 'representatief' tevens verstaan de vestiging van representatieve bedrijven;

1. hetgeen tot uitdrukking moet komen in de naar de grens van het bouwvlak gekeerde gevelbeelden en de inrichtingen van de percelen, en;

2. waarbij de meest representatieve onderdelen van deze bedrijven zoveel mogelijk op de Dr. Ebelsweg worden georiënteerd, en;

3. met dien verstande dat bedrijvigheid die gepaard gaan met veel buitenactiviteiten en aanzienlijke opslag van goederen in de open lucht hier niet gewenst is, en;

4. met dien verstande dat het bevoegd gezag nadere eisen kan stellen ten aanzien van de perceelinrichting, plaatsing en oriëntatie van de gebouwen en de 

vormgeving en detaillering van de gevels.

2.1.2 Aanvullend gebruik 

De gronden en bouwwerken ter plaatse van bestaande bedrijven mogen ook worden gebruikt voor:

a. andere bedrijven in de milieucategorieën 1 en 2 van de in de bijlage opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten;

b. ter plaatse van het besluitsubvlak 'bedrijf tot en met categorie 3.1', andere bedrijven in de milieucategorieën 1 tot en met 3.1 van de in de bijlage opgenomen Staat van 

Bedrijfsactiviteiten.

2.1.3 Openbare ruimte 

a. in aanvulling op het gestelde in regels paragraaf 2.1.1 is het toegestaan om het openbaar toegankelijk gebied te gebruiken voor (rij)wegen, fiets- en wandelpaden, 

mogelijkheden voor ontmoeting, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, fietsenstallingen, straatmeubilair, nutsvoorzieningen, speelvoorzieningen, waterlopen, 

waterberging, waterinfiltratievoorzieningen, geluidwerende voorzieningen, reclame-uitingen en kunstobjecten;

b. in afwijking van het gestelde in regels paragraaf 2.1.3 sub a mag het openbaar toegankelijk gebied niet zodanig mag worden gewijzigd dat er sprake is van een 

reconstructie van wegen zoals bedoeld in de Wet geluidhinder.

Bestemmingsplan

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/transform/NL.IMRO.0017.BVHF13BEHE-VA02/pt_NL.IMRO.0017.BVHF13BEHE-VA02.xml#NL.IMRO.PT.2377aa748652498ab5039171fe9ff99a
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2.1.4 Strijdig gebruik 

Tot een gebruik, strijdig met de beheersverordening, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan productiegebonden detailhandel en anders dan ter plaatse van het 

besluitsubvlak 'bouwmarkt';

b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstandige kantoren;

c. ter plaatse van het besluitsubvlak 'representatief', reclameuitingen, mits aan de volgende criteria wordt voldaan:

1. er mag per hoofdgebouw maximaal één naar de Dr. Ebelsweg gerichte reclameuiting worden aangebracht;

2. de naar de Dr. Ebelsweg gerichte reclameuiting dient van beperkte omvang te zijn;

3. de reclameuiting dient voldoende terughoudend te zijn en optimaal afgestemd te worden op de architectuur van het gebouw en moet passen in het straat- en 

bebouwingsbeeld van de Dr. Ebelsweg; dit zal worden beoordeeld door een deskundige instantie (welstandscommissie);

4. de reclameuiting mag niet bewegen, knipperen of worden verlicht;

5. solitaire reclame-uitingen zijn niet toegestaan.

d. het gebruik van de gronden voor de opslag van (aan het oorspronkelijk verkeer onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen, anders dan in het kader van de bedrijfsvoering;

e. het gebruiken of laten gebruiken van gronden voor inrichtingen als bedoeld in de Wet geluidhinder (Wgh) en/of risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven;

f. het gebruik van de gronden voor opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond bodemspecie en puin en voor het storten van vuil;

g. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een prostitutiebedrijf;

h. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.

2.1.5 Afwijkingsregels gebruik 

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de sociale veiligheid, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van regels paragraaf 2.1.2 en worden toegestaan dat tevens 

bedrijven worden gevestigd die weliswaar niet zijn genoemd, dan wel moeilijk inschaalbaar zijn in de krachtens dit artikel toelaatbare categorieën van de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten of behoren tot een categorie anders dan de in regels paragraaf 2.1.2 genoemde, doch naar de aard en de invloed op de omgeving daarmee gelijk te 

stellen bedrijvigheid niet bezwaarlijker zijn te achten dan de wel genoemde inrichtingen in de voornoemde categorieën, mits het geen inrichtingen als bedoeld in de Wet 

geluidhinder en/of risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven betreft;
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Bron: Google Maps

Situering
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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. 

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. 

Notaris: 

Ter keuze van koper.

Ouderdomsclausule:

Het is koper bekend dat de onroerende zaak ouder is dan 20 jaar, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe objecten. In 

afwijking artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins 

niet beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst voor rekening en risico van koper.

Bepaling geen eigen gebruik: 

Koper is op de hoogte van het feit dat verkoper het verkochte recentelijk niet zelf feitelijk heeft gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van c.q. 

gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke 

eigenschappen c.q. gebreken voor rekening en risico van koper komen. Koper vrijwaart verkoper voor alle eventuele aanspraken deswege. 

Ondergrondse tanks: 

Voor zover aan verkoper bekend is/zijn in de onroerende zaak geen in gebruik zijnde ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

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. Er is géén 

asbestinventarisatie beschikbaar.

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 

belemmert 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. 

Identiteit partijen: 

Koper en verkoper stemmen ermee in, dat indien één van partijen daarom verzoekt, de wederpartij zich jegens de ander zal identificeren door het tonen van een geldig legitimatiebewijs.

Overige informatie
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Opleveringsniveau: 

In de koopovereenkomst zal worden opgenomen dat de partijen overeengekomen zijn 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.

1. Het ontvangen van de objectinformatie en/of toegang tot de dataroom impliceert op geen enkele wijze een aanbod van de zijde van onze opdrachtgever. Een gegadigde kan hieraan geen 

rechten ontlenen, waaronder uitdrukkelijk is te verstaan het recht op het voeren van enige onderhandeling met onze opdrachtgever.

2. De in de objectinformatie en/of de dataroom opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld om een gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de 

volledigheid daarvan. In verband met het vorenstaande heeft het volgende te gelden: 

a) Alle beschrijvingen, afmetingen, foto’s, tekeningen en verdere gegevens betreffende de (bouwkundige) staat van de registergoederen en alle overige gegevens, die zijn opgenomen in de 

dataroom en/of ter inzage liggen in de dataroom, zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. De in de objectinformatie en/of dataroom opgenomen 

foto’s van de registergoederen kunnen tevens registergoederen bevatten die niet in de onderhavige verkoopprocedure betrokken zijn; 

b) Indien uit de verstrekte informatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel mocht blijken, dan betreft dit een persoonlijk oordeel van onze opdrachtgever en/of derden die door haar zijn 

ingeschakeld, dit op basis van de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de daaraan ten grondslag liggende maatstaven, gehanteerd door onze 

opdrachtgever of de hiervoor bedoelde derden, kunnen geen rechten worden ontleend

3. Voor zover niet anders vermeld, mag de informatie in de objectinformatie en/of dataroom niet worden opgevat als enige vorm van garantie ten opzichte van de toestand, de waarde en/of de 

kwaliteit van de registergoederen en/of de afwezigheid van privaatrechtelijke of publiekrechtelijke aanspraken van derden of overheden ter zake van de registergoederen. Op de in de 

objectinformatie en/of dataroom opgenomen informatie kan in rechte geen beroep worden gedaan, noch kunnen derden daaraan enig recht ontlenen.

4. Een gegadigde kan zich nimmer jegens onze opdrachtgever, of door haar ingeschakelde derden, waaronder uitdrukkelijk is begrepen Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars, beroepen op de 

onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet of niet voldoende in de gelegenheid is gesteld zich te vergewissen van de juistheid en volledigheid van de verstrekte 

informatie, noch dat hij niet of niet voldoende in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin van het woord te verrichten.

Overige informatie
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5. Tot het moment dat onze opdrachtgever een onvoorwaardelijke koopovereenkomst ondertekent, heeft deze het recht de verkoopprocedure te annuleren, zonder dat dit leidt tot enige verplichting 

jegens gegadigden. In geen geval is  onze opdrachtgever verplicht een bieding van gegadigden te accepteren.

6. Het staat onze opdrachtgever vrij te besluiten hoeveel gegadigden zij uitnodigt om deel te nemen aan de verkoopprocedure.

7. Onze opdrachtgever behoudt zich het recht voor te allen tijde met één of meer gegadigden te onderhandelen.

8. Gedurende de gehele verkoopprocedure heeft onze opdrachtgever het recht wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden van de verkoopprocedure.

9. De gegadigde accepteert dat onze opdrachtgever, dan wel haar adviseurs, in het kader van de verkoopprocedure en gedurende de verkoopprocedure onderzoek verricht(en) naar de integriteit 

en gedrag van de gegadigde, zulks onze opdrachtgever dit wenst. Dit onderzoek geschiedt aan de hand van openbare gegevens. Mocht onze opdrachtgever nadere informatie over gegadigde 

wensen, niet blijkend uit openbare bronnen, dan zal zij toestemming aan gegadigde vragen. Indien, in dat geval, gegadigde haar toestemming niet verleent, staat het onze opdrachtgever vrij 

gegadigde uit te sluiten van verdere deelname aan de verkoopprocedure.

10. Door het doen van een bieding stemmen de gegadigden onvoorwaardelijk in met deze disclaimer.

Overige informatie
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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

06-29 04 50 69

ipf@kooistrafeenstra.nl

Derk Wolters

06-29 04 44 12

d.wolters@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 verkoopprocedure 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.

Contactgegevens
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