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Op fraai locatie nabij de binnenstad gelegen kantoor-/ praktijk-, winkelruimte te koop. Het object is gelegen aan de 
Korenstraat, een zijstraat tussen de Nieuwe Ebbingestraat en het Boterdiep. De ruimte is groot ca.125 m² verdeeld over ca. 
83 m² op de begane grond en ca. 42 m² gelegen in de kelder.

Object
Korenstraat 6 (9712 LX) Groningen

Soort
Kantoor- / winkel- / praktijkruimte – vrij van huur en gebruik - te koop

Bouwjaar
1927

Locatie
Gelegen aan de Korenstraat, een zijstraat van de Nieuwe Ebbingestraat en het Boterdiep. 
Nabijgelegen zijn o.a. de Ossenmarkt, de Nieuwekerk, Noorderplantsoen en Winkelcentrum de Beren.
Nabijgelegen bedrijven zijn o.a. DUIN INTERIOR, Nazar Supermarkt, Calculus Groep en The Student Hotel. Tevens zijn 
Albert Heijn en Etos te voet te bereiken.

Oppervlakte vvo
Begane grond: ca. 83 m²
Kelder: ca. 42 m² +
Totaal: ca. 125 m²
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Opleveringsniveau
Het object wordt in de huidige staat vrij van huur en gebruik opgeleverd.

Aanvaarding
Per 1 september 2022

Vraagprijs 
€ 215.000,- k.k.
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Kadastrale gegevens

Korenstraat 6 (9712 LX) Groningen, kadastraal bekend:
Kadastrale gemeente: Groningen
Sectie: F
Complexaanduiding: 3365
Appartementsindex: 1

Publiekrechtelijke beperkingen:
Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming
Betrokken bestuursorgaan: Gemeente Groningen
Afkomstig uit stuk: Hyp4 79967/00027
Ingeschreven op: 15-12-2020 om 10:27

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014
Betrokken (rechts)persoon: Gemeente Groningen
Afkomstig uit stuk: Hyp4 79965/00103
Ingeschreven op: 15-12-2020 om 10:27

Gedoogplicht archeologisch onderzoek, Erfgoedwet
Betrokken (rechts)persoon: Gemeente Groningen
Afkomstig uit stuk: Hyp4 79966/00028
Ingeschreven op: 15-12-2020 om 10:27

Splitsingstekening
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Artikel 7 Centrum – 2
7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel, met uitzondering van detailhandel in de vorm van de uitoefening van een autoverkoopbedrijf en met dien verstande dat deze 

functie uitsluitend is toegestaan op de begane grond;
b. zakelijke en maatschappelijke dienstverlening, met dien verstande dat deze functie uitsluitend is toegestaan op de begane grond;
c. kantoren;
d. sport en recreatie;
e. bedrijven als bedoeld in de categorieën 1 en 2 van de bij dit plan behorende Staat, met uitzondering van geluidszoneringplichtige en risicovolle 

inrichtingen;
f. in afwijking van het bepaalde onder e, bestaande bedrijven van een hogere categorie;
g. bedrijven als bedoeld in de bij dit plan behorende Staat van bedrijfsactiviteiten;
h. horecabedrijven, uitsluitend in de categorieen horeca - 1, horeca 2 en horeca - 3, ter plaatse van de aanduiding 'horeca' en met dien verstande 

dat deze functie uitsluitend is toegestaan op de begane grond;
i. woningen, met dien verstande dat:
1. de gebruiksoppervlakte van een woning, met uitzondering van een meergeneratiewoning, tenminste 50m2 dient te bedragen, of, indien de 

gebruiksoppervlakte van een bestaande woning minder bedraagt, de bestaande gebruiksoppervlakte;
2. de gebruiksoppervlakte van een woning zich in ieder geval voor de helft boven peil bevindt, met uitzondering van woningen waarvan de 

bestaande gebruiksoppervlakte zich geheel beneden peil bevindt;
j. woningen met een gebruiksoppervlakte van minimaal 24 m2, uitsluitend in geval bestaande onzelfstandige kamerverhuur wordt omgezet naar 

zelfstandige woningen en het aantal zelfstandige woningen na woningvorming kleiner is dan het aantal onzelfstandige kamers;
bestaande kamerverhuur, met dien verstande dat het aantal kamers dat aanwezig is in een kamerverhuurpand ten tijde van de 
terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, niet mag worden vergroot;

k. 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;

l. voet- en fietspaden;
m. parkeervoorzieningen, ook voor fietsen;
n. additionele voorzieningen.
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Kelder Begane grond
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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: 
Stevens Idema Notariaat te Groningen

Plattegronden en oppervlakte: 
De oppervlakten zijn ter plaatsen gemeten door de makelaar. Er kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

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 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. 

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. Verkoper heeft geen opdracht verstrekt voor 
een (verkennend) bodemonderzoek. 
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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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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

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

Disclaimer
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. 
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