
Objectinformatie 
Boumaboulevard 382 -390 te Groningen 



Informatie 

Soort 
Te huur: nieuwbouw winkel-, kantoor-, praktijkruimte, horeca en 13 parkeerplaatsen.  

 
Locatie 
Het nieuwbouwproject is gelegen in de buurt Europapark in Groningen. Europapark ligt ten zuidoosten van de binnenstad van 
Groningen en wordt deels omringd door de zuidelijke ringweg, de A7 en het treinspoor. Europapark kent een woon- en 
werkgebied en is bekend door het stadion van FC Groningen, de Euroborg, nu bekend als Hitachi Capital Mobility Stadion. In 
de Euroborg is o.a. een Jumbo XL, Bioscoop Wolff, Fair Play Casino gevestigd. Direct tegenover het project ligt 
woonlandschap De Leyhoeve bestaande uit ca. 282 appartementen voor 50+ met inpandige huisartsenpost, apotheek,  
fysiotherapeut, diëtist, zwembad, kinderdagverblijf, brasserie, pizzeria en Coffee Corner. 
 
Het nieuwbouwproject (Lunettenhof) bestaat uit 38 woningen en 41 appartementen met op de begane grond een strip met 
commerciële ruimten en ondergelegen parkeerkelder gelegen aan de Boumaboulevard. 
 
Parkeren 
In de eigen parkeergarage zijn maximaal 13 parkeerplaatsen te huur à € 100,- per maand exclusief B.T.W. In de directe 
omgeving zijn diverse parkeermogelijkheden (betaald) aanwezig. Tegenover het nieuwbouwproject is onder het Werkplein 
van de gemeente Groningen een openbare parkeergarage aanwezig met ca. 216 parkeerplaatsen en de Euroborg 
Parkeergarage telt ca. 919 parkeerplaatsen.  
 
Oppervlakte 
De totale oppervlakte van de commerciële ruimte is ca. 763 m². De commerciële ruimten zijn te huur in units vanaf ca. 65 
m². Voor meer informatie zie ook de tekeningen. 
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Adres  Opp. VVO            Frontbreedte 
Boumaboulevard 380:  ca. 148 m²  ca. 22  meter netto 
Boumaboulevard 382: ca.      67 m²            ca. 5,5 meter netto 
Boumaboulevard 384: ca.     67 m²            ca. 5,5 meter netto 
Boumaboulevard 386: ca. 135 m²             ca. 11  meter netto 
Boumaboulevard 388: ca.         65 m²            ca. 5,5 meter netto 
Boumaboulevard 390: ca.  281 m²            ca. 36  meter netto 
Totaal:   ca. 763 m² 
 
* Boumaboulevard 382-384 en Boumaboulevard 386-388 kunnen eventueel worden 
samengevoegd 
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Boumaboulevard 380 is het dichtst bij het station Groningen Europark gelegen en 
Boumaboulevard 390 grenst aan het park/groene strook. 



Informatie 

Opleveringsniveau 
De ruimtes worden in “casco ruwbouw” staat opgeleverd en zijn daarnaast voorzien van; 
- pui met dubbele entreedeuren, glas en (mechanische) ventilatieroosters; 
- 1 afleverset voor Warmte en 1 afleverset voor Koude ten behoeve van de WKO/Warmtestad; 
- meterkast met aansluitingen voor elektra (max 3x80A) en water (kleinverbruikaansluiting) tot in de meterkast; 
- Boumaboulevard 390 is eveneens voorzien van een gasaansluiting en is voorzien van een vetvangput; 
- aansluiting op riolering tot in de kruipruimte (afgedopt) en in kruipruimte liggen losse lengtes rioleringsbuizen; 
- in de bovenliggende woningen is een bouwkundige schacht opgenomen voor een afblaaskanaal van max 315mm; 
- Boumaboulevard 384, 386 en 388 hebben aan de achterzijde aan raam; 
- de ruimtes mogen niet worden voorzien van een vast plafond ter plaatse van de nutsvoorzieningen. 
 
Casco 
Verhuurd wordt uitsluitend het casco. 
 
Huurvoorwaarden 
huurovereenkomst conform model ROZ  
huurperiode:  10 jaar 
verlenging:   met telkens 5 jaar 
opzegtermijn:  één jaar 
huurbetaling:  per kwartaal bij vooruitbetaling 
huurprijs indexering:  jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van het 
    CPI alle huishoudens (2015=100) 
zekerheidsstelling: bankgarantie/waarborgsom ter grootte van drie maanden huur, vermeerderd met de B.T.W. 
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Huurprijs 
 
adres   aantal m²  huurprijs excl. BTW (prijspeil: 01-09-2018)   
Boumaboulevard 380 ca. 148 m²   verhuurd    
Boumaboulevard 382 ca.   67 m²  € 15.000,- per jaar  
Boumaboulevard 384 ca.      67 m²  € 15.000,- per jaar  
Boumaboulevard 386 ca. 135 m²  € 27.500,- per jaar 
Boumaboulevard 388 ca.      65 m²  € 15.000,- per jaar   
Boumaboulevard 390 ca. 281 m²  € 49.500,- per jaar  
 
 
Aanvaarding 
in overleg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Plattegronden 
Boumaboulevard 382-384  te Groningen 

Boumaboulevard 382 en 384: ca. 67 m² en 67 m² (totaal ca. 134 m²)  

   



Plattegronden 
Boumaboulevard 386-388 te Groningen 

Boumaboulevard 386 en 388: ca. 135 m² en 65 m² (totaal ca. 200 m²)   

   



Plattegronden 
Boumaboulevard  390 te Groningen 

Boumaboulevard 390: ca. 281 m² 
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Situering 
Boumaboulevard 382-390  te Groningen 

(bron: afbeelding van Fotografie Koos Boertjens, groningenvanboven.nl (2015)) 
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Voor meer informatie: 
 
Gemeente Groningen 
Loket Bouwen & wonen 
Harm Buiterplein 1 
9723 ZR  GRONINGEN 
 
T: 14 050 (zonder netnummer) 
E: loketbouwenenwonen@groningen.nl 
 
digitaal bekijken: 
 
http://fleximap.groningen.nl/gnmaps/bestemmingsplannen 
 
 
 
 
 

Bestemmingsplan Europapark 2013 

bestemming Gemengde -2 , met als specifieke vorm van gemengd -3 
 

status vastgesteld 
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Bestemming 

Bestemming 
Met betrekking tot de bestemmingen is het Bestemmingsplan Europapark 2013 van toepassing. De grond waarop het 
nieuwbouwproject de Lunettenhof wordt ontwikkeld is aangewezen als bestemming gemengd-2 en de grond waarop de 
commerciële ruimten wordt ontwikkeld is aangewezen als specifieke vorm van gemengd-3.  
 

 
In het bestemmingsplan valt onder de bestemming gemengd-2 o.a. de volgende bestemmingen:  
- kantoren;  
- zakelijke dienstverlening;  
- maatschappelijke dienstverlenging;  
- horecabedrijven in de categorieën horeca-1, horeca-2, horeca-3 en horeca-5 met dien verstande dat:  
 1.  voor zover in een bestemmingsvlak de aanduiding “specifieke vorm van gemengd -2” of “specifieke vorm van 
 gemengd -3”  voorkomt deze functie uitsluitend is toegestaan ter plaatse van deze aanduiding;  
 2.  deze functie niet is toegestaan ter plaatse van de aanduiding “horeca uitgesloten”;  
 3.  een horecabedrijf in de categorieën horeca-1, horeca-2 en horeca-3 uitsluitend mag worden uitgeoefend op de begane 
 grond;  
 4.  het netto vloeroppervlak van een horecabedrijf in de categorieën horeca-1, horeca-2, horeca-3 niet meer mag 
 bedragen dan  150 m² per vestiging*. 
- detailhandel, met dien verstande dat:  
 1.  voor zover in een bestemmingsvlak de aanduiding “specifieke vorm van gemengd -2” of “specifieke vorm van 
 gemengd -3”  voorkomt deze functie uitsluitend is toegestaan ter plaatse van deze aanduiding;  
 2.  deze functie niet is toegestaan ter plaatse van de aanduiding “detailhandel uitgesloten”;  
 3.  deze functie uitsluitend mag worden uitgeoefend op de begane grond;  
 4.  het aantal vestigingen niet meer dan zes mag bedragen;  
 5.  het netto vloeroppervlak niet meer mag bedragen dan 150 m² per vestiging**;  
 6.  in afwijking van het bepaalde onder 1 en 5 detailhandel eveneens is toegestaan ter plaatse van  
 de aanduiding “detailhandel”, mits het totale netto vloeroppervlak niet meer dan 460 m²  
 bedraagt.  
 
* B&W kunnen bij een omgevingsvergunning een overschrijding van het netto vloeroppervlak toestaan tot ten hoogste van 500 m² per bedrijf; 
** B&W kunnen bij een omgevingsvergunning een overschrijding van het netto vloeroppervlak toestaan tot ten hoogste van 300 m² per bedrijf; 
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Locatie 
Boumaboulevard 382-390 te Groningen 



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  
 
Igor Feenstra  Francina Kalfsbeek    
06 – 29 04 50 69  06 – 23 34 19 01 
ipf@kooistrafeenstra.nl   f.kalfsbeek@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 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. Kooistra  
Feenstra Bedrijfsmakelaars handelt exclusief als adviseur van haar opdrachtgever.  
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