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Object

Carolieweg 30 & 30a (9711 LS) Groningen

Soort

Beleggingsobject te koop bestaande uit een verhuurde winkel/daghorecaruimte op de begane grond

en een verhuurde bovenwoning

Locatie

Het object is gelegen in het centrum van Groningen aan de Carolieweg, een wandelpromenade die de Herestraat (ter hoogte 

van de HEMA) met de Oosterstraat verbindt (ter hoogte van Coffee Company/Happy Italy/Jumbo Supermarkt). De 

Carolieweg is een zijstraat van de Herestraat en Oosterstraat en is in de laatste jaren enorm opgeknapt. Kenmerkend voor 

deze straat is de diversiteit aan winkeliers, persoonlijke dienstverlening en (dag)horecazaken.

Het Groningse college van B&W heeft voor de binnenstad van Groningen een plan gemaakt dat er meer ruimte komt voor 

voetgangers, fietsers en groen. Op termijn zal het asfalt in de Oosterstraat en Gelkingestraat plaatsmaken voor de 

kenmerkende gele klinkers en worden de Gelkingestraat en Oosterstraat voetgangersgebied.

Oppervlakte

Begane grond winkel/daghoreca ca. 43 m² (vvo)

Eerste verdieping + trapopgang woonfunctie ca. 45 m² (go) +

Totaal ca. 88 m²

Bouwjaar

Ca.1915
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Energielabel winkelruimte Energielabel bovenwoning

Geldig tot: 29 januari 2030 Geldig tot: 16 maart 2032

Energie-index: C Energie-index: D

Opleveringsniveau

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

De keukenapparatuur en andere horeca inventaris is in eigendom van huurder. 

Omgevingsvergunning bovenwoning

Op 23 september 2021 is de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een bovenwoning.

Op 30 november 2021 is deze vergunning verleend door Gemeente Groningen.

Meterkast

De gas- elektriciteits- (3 x 35A krachtstroom) en watermeter in de trapopgang naar 

de bovenwoning worden gedeeld door de huurder van de winkel en de huurder van de bovenwoning.

Cv installatie met expansievat

De cv installatie wordt gebruikt door de huurder van de winkel en de huurder van de bovenwoning.
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Verwachte huuropbrengst 

De totale huuropbrengst bedraagt € 25.200,- per jaar met de volgende verdeling:

Winkelruimte: € 14.400,- per jaar te vermeerderen met btw 

Woning: € 10.800,- per jaar exclusief servicekosten

Aanvaarding

In overleg

Vraagprijs 

€ 549.500,- k.k. 

Bijzonderheden

- optioneel: kan er een garagebox gelegen aan de Abraham Kuperlaan 80aa in 

Groningen erbij worden gekocht (meer informatie op aanvraag) 

- Het object is gelegen in een gebied dat is aangewezen als beschermd stads- en 

dorpsgezicht op basis van de Erfgoedwet. 
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Kadastrale gegevens

Carolieweg 30 (9711 LS) Groningen, kadastraal bekend:

Kadastrale gemeente: Groningen

Sectie: H

Nummer: 3116 

Groot: 50 m²

Publiekrechtelijke beperkingen:

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 79966/00009

Ingeschreven op: 15-12-2020 om 10:27
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Artikel 5 Centrum - 2

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'centrum - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. detailhandel, met dien verstande dat detailhandel op de verdieping(en) uitsluitend is toegestaan als deze functie eveneens op de begane grond is gevestigd;

b. zakelijke en maatschappelijke dienstverlening;

c. wonen, met inbegrip van bijzondere vormen van huisvesting, zoals begeleid wonen, kamerverhuur en logies met ontbijt, met dien verstande dat:

1. de functie wonen, met uitzondering van de entree, niet is toegestaan op de begane grond, behoudens bestaand gebruik voor wonen op de begane grond;

2. logies met ontbijt uitsluitend is toegestaan in de woning en ten behoeve hiervan maximaal twee (slaap)kamers voor toeristisch-recreatief nachtverblijf mogen worden gebruikt en het 

wonen de hoofdfunctie blijft;

d. daghoreca;

e. horeca - 1, horeca - 2 en horeca - 3, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 3', met dien verstande dat:

1. deze functie uitsluitend op de begane grond, dan wel in het souterrain en de daarboven gelegen bouwlaag, is toegestaan;

2. deze functie tevens op de verdiepingen is toegestaan voor zover het bestaand gebruik betreft, mits deze functie beperkt blijf t tot de bestaande oppervlakte;

3. deze functie ter plaatse van de aanduiding 'horeca uitgesloten' niet is toegestaan;

f. horeca - 1, horeca - 2, horeca - 3 en horeca - 4, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 4', met dien verstande dat:

1. deze functie uitsluitend op de begane grond is toegestaan;

2. deze functie tevens op de verdiepingen is toegestaan voor zover het bestaand gebruik betreft, mits deze functie beperkt blijf t tot de bestaande oppervlakte;

g. horeca - 5, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 5',

h. bedrijven als bedoeld in de categorieën 1 en 2 van de bij dit plan behorende

Staat van bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van geluidszoneringplichtige en risicovolle inrichtingen;

i. bedrijven als bedoeld in de categorieën 3.1 en 3.2 van de bij dit plan behorende

Staat van bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van geluidzoneringplichtige en risicovolle inrichtingen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2', met dien 

verstande dat als categorie 3.2-bedrijf uitsluitend een bedrijf in hout en metaalbewerking (stadswerkplaats) is toegestaan;

j. een automatiek, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - automatiek', met dien verstande dat:

1. deze functie uitsluitend op de begane grond is toegestaan;

2. deze functie tevens op de verdiepingen is toegestaan voor zover het bestaand gebruik betreft;

k. een studentensociëteit, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - studentensociëteit';

l. casino's, ter plaatse van de aanduiding 'casino';

m. een amusementshal, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - amusementshal';

n. cultuur en ontspanning, ter plaatse van de aanduiding 'cultuur en ontspanning';

o. seksinrichtingen, ter plaatse van de aanduiding 'seksinrichting', voor zover het de bestaande seksinrichtingen betreft;

p. parkeergarages, al dan niet ondergronds, ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage';

q. (fiets)parkeervoorzieningen;

r. nutsvoorzieningen, ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening';

s. culturele voorzieningen in de vorm van musea, expositieruimten en galerieën;

t. sport;

u. additionele voorzieningen.
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https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02/r_NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02.html#_1.40_detailhandel
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02/r_NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02.html#_1.98_zakelijkedienstverlening
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02/r_NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02.html#_1.66_maatschappelijkedienstverlening
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02/r_NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02.html#_1.65_logiesmetontbijt
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02/r_NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02.html#_1.65_logiesmetontbijt
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02/r_NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02.html#_1.38_daghoreca
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02/r_NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02.html#_1.54_horeca-1
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02/r_NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02.html#_1.55_horeca-2
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02/r_NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02.html#_1.56_horeca-3
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02/r_NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02.html#_1.54_horeca-1
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02/r_NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02.html#_1.55_horeca-2
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02/r_NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02.html#_1.56_horeca-3
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02/r_NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02.html#_1.57_horeca-4
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02/r_NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02.html#_1.58_horeca-5
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02/b_NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02_rb.html#_1_Staatvanbedrijfsactiviteiten
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02/r_NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02.html#_1.47_geluidszoneringplichtigeinrichting
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02/r_NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02.html#_1.80_risicovolleinrichting
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02/b_NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02_rb.html#_1_Staatvanbedrijfsactiviteiten
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02/r_NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02.html#_1.86_studentensocieteit
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02/r_NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02.html#_1.35_cultuurenontspanning
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02/r_NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02.html#_1.81_seksinrichting
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02/r_NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02.html#_1.36_culturelevoorzieningen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02/r_NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vg02.html#_1.18_additionelevoorzieningen
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Winkel (begane grond)



Foto’s
Carolieweg 30 & 30a Groningen

Bovenwoning (eerste verdieping)
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Bovenwoning (eerste verdieping)
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Plattegrond
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Begane grond (winkel & trapopgang bovenwoning)
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Eerste verdieping (woning)
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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 100 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.

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. 
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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: 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; 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.

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.
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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

Francina Kalfsbeek

06 – 23 34 1901

f.kalfsbeek@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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