
W O U T E R  V A N  D O E V E R E N P L E I N  2
G R O N I N G E N

TE  HUUR



KEY FACTS

Nieuwbouw horecaruimte

Totaal ca. 169 m²

Beschikbaarheid in overleg

€ 35.000,- per jaar
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Object
Libertas aan de Wouter van Doeverenplein 2 (9713 JX)
Groningen 

Soort
Te huur: nieuwbouw horecaruimte (categorie horeca -1, -2
en/of -3, kantoor- en/of praktijkruimte)

Locatie
Op de hoek van de Vrydemalaan en Wouter van
Doeverenplein wordt een nieuwe woontoren “Libertas”
ontwikkeld van 60 meter hoog. De woontoren bestaat uit
270 woonheden voor jongerenhuisvesting verdeeld over
19 verdiepingen en een commerciële ruimte op de begane
grond. 

De Libertas ligt in een levendige omgeving waar gewerkt
en gewoond wordt. De nieuwbouwontwikkeling ligt naast
het UMCG, het Stadsstrand en het Oosterhamrikkanaal in
Groningen.

Welstandsklasse
C

Energielabel
Het betreft een nieuw te ontwikkelen ruimte waar nog
geen energielabel voor is opgesteld.
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aan de kant van de Oosterhamrikkanaal en Wouter van
Doeverenplein zijn er terrasmogelijkheden, huurder
dient hiervoor een terrasvergunning aan te vragen bij
de gemeente.
er is een ontheffing verleend voor de bestemming
horeca -1, horeca -2 en/of horeca-3 met dien
verstande dat maximaal 2 vestigingen zijn toegestaan
van in totaal maximaal 250 m² bruto vloeroppervlakte.
onder voorbehoud goedkeuring directie verhuurder.
een deel van de energie in het gehuurde zal geleverd
worden door Warmtestad B.V. Hiervoor worden
servicekosten in rekening gebracht.

Opleveringsniveau
In overleg. Verhuurd wordt uitsluitend het casco.

Oppervlakte vvo

Frontbreedte

Bijzonderheden

Verdieping Oppervlakte

Begane grond ca. 169 m² vvo

Totaal ca. 169 m² vvo

Zijde Lengte

Wouter van Doeverenplein ca. 13,5 meter bruto front

Oosterhamrikkanaal ca. 12,5 meter bruto front

Totaal ca. 26 meter bruto front 



Huurvoorwaarden
Huurovereenkomst: ROZ model 2015 
Huurperiode: 5 jaar of 10 jaar
Verlenging: met telkens 5 jaar
Opzegtermijn: 1 jaar
Huurbetaling: per maand/kwartaal bij vooruitbetaling
Huurprijs indexering: jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na
huuringangsdatum (op basis van het CPI alle huishoudens
(2015=100)
Zekerheidsstelling: waarborgsom van 3 maanden huur,
vermeerderen met btw
Bijzonderheid: het betreft een onderhuursituatie. De
termijnen van de huurovereenkomst mogen de termijnen
van de hoofdhuurovereenkomst niet overschrijden.

Huurprijs
€ 35.000,- per jaar, te vermeerderen met btw 

Aanvaarding
In overleg

VOORWAARDEN
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WOUTER VAN DOEVERENPLEIN 2



Pagina | 6

GEVELTEKENINGEN



BEGANE GROND
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PLATTEGROND



LOCATIE
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SITUERING
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SITUERING
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CONTACT

Francina Kalfsbeek
06 - 233 419 01
f.kalfsbeek@kooistrafeenstra.nl

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars
Ubbo Emmiussingel 37
9711 BC Groningen 

Betrokken makelaar(s):
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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. 

mailto:jwk@kooistrafeenstra.nl

