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Te koop wordt aangeboden de voormalige wijkpost van de Gemeentepolitie Groningen. Het beleggingsobject bestaat uit een
drietal verhuurde studentenkamers, kantoorruimte op de begane grond en een verhuurde bedrijfsruimte c.q. garagebox. Het
beleggingsobject is totaal groot circa 478 m² VVO.
Object
Van Schendelstraat 9 (9721 GV) te Groningen
Soort
Beleggingsobject met herontwikkelingspotentie
Locatie
Het object is gelegen in Groningen Zuid in de wijk De Wijert. De Wijert wordt gekenmerkt als een groene wijk met een
combinatie van wonen en werken welke zeer goed bereikbaar is vanaf de A28 (Groningen – Zwolle).
Bereikbaarheid
Het kantoorgebouw ligt in de nabijheid van de op- en afritten van de A28 (Groningen – Zwolle). Deze staat in directe
verbinding met de A7 (Winschoten – Drachten) en de ringweg Groningen. In de directe omgeving zijn diverse bushaltes
aanwezig waarop meerdere buslijnen rijden van en naar de stad en het buitengebied. Op loopafstand bevindt zich eveneens
een bushalte van de Q-liner.
Parkeren
Op eigen terrein of aan de openbare weg.
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Oppervlakte
De totale beschikbare vloeroppervlakte bedraagt circa 478 m2 en is als volgt verdeeld:
-

Kelder
Begane grond
Verdieping
Totaal

:
:
:
:

69 m2
255 m2
154 m2 +
478 m2

Opleveringsniveau
Het object wordt in de huidige staat opgeleverd, voorzien van de navolgende voorzieningen:
-

Systeemplafond met verlichting
Pantry met gaskooktoestel en afzuigkap
Scheidingswanden
Alarminstallatie
Balie
Kabelgoten v.v. elektra- en databekabeling
Vloerbedekking deels v.v. plavuizen, marmoleum en tapijt

Energielabel
Het object is voorzien van energielabel G geldig tot en met 19 november 2031.
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Huuroverzicht
Huurder

Jaarhuur

Servicekosten
(per jaar)

Einde huurperiode

Opzegtermijn
(mnd.)

Koninklijke Post NL

€ 5.169,24

€ 180,00

31 oktober 2022

6

Gemeente Groningen/
Wijkdeal de Wijert

€ 22.875,00

€ 0,00

31 januari 2022

1

Kamer 1

€ 3.600,00

€ 600,00

-

-

Kamer 2

€ 3.900,00

€ 600,00

-

-

Kamer 3

€ 4.140,00

€ 600,00

-

-

Totaal

€ 39.666,24

€ 1.980,00

Bijzonderheden
Er is sprake van lekkage in de kelder ter plaatse van de keuken. Verkoper heeft ten behoeve van de afdichting een offerte
opgevraagd. De kosten voor de werkzaamheden bedragen € 175,00 per m2, exclusief btw;
De studentenkamers worden niet conform de benodigde vergunningen verhuurd.
Aanvaarding
In overleg
Indicatie koopsom
€ 650.000,00 k.k.
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Bestemming
Het object valt in het bestemmingsplan De Wijert. De bestemming van het object is ‘maatschappelijk’ met een maximale
bebouwingspercentage van 80 % met maximale bouwhoogte van 8 m¹. Onder ‘maatschappelijk’ valt onder andere (voor zover
van toepassing op dit object):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

maatschappelijke dienstverlening;
zakelijke dienstverlening en kantoren, ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening’;
standplaatsen zoals bedoeld in de Algemeen Plaatselijke Verordening, ter plaatse van de aanduiding 'standplaats’;
wegen en paden;
parkeervoorzieningen;
groenvoorzieningen;
water;
additionele voorzieningen.
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Van Schendelstraat 9 (9721 GV) Groningen, kadastraal bekend:
Kadastrale gemeente:
Groningen
Sectie:
M
Nummer:
5427
Groot:
472 m²
Publiekrechtelijke beperkingen:
Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014
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Plattegrond
Van Schendelstraat 9 te Groningen

Disclaimer: bovenstaande plattegrondtekening is niet conform de huidige indeling. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

Kelder

Plattegrond
Van Schendelstraat 9 te Groningen

Disclaimer: bovenstaande plattegrondtekening is niet conform de huidige indeling. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

Begane grond

Plattegrond
Van Schendelstraat 9 te Groningen

Disclaimer: bovenstaande plattegrondtekening is niet conform de huidige indeling. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

Verdieping

Locatie
Van Schendelstraat 9 te Groningen

Overige informatie
Van Schendelstraat 9 te Groningen
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.
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:
Verkoper heeft aan BME Asbest Consult te Groningen opdracht verstrekt voor een visuele inspectie op asbestcement-houdende materialen. In de
onroerende zaak zijn wel asbesthoudende stoffen/materialen aanwezig. Koper kan indien gewenst de asbestinventarisatie aan koper te hand
stellen. Indien de in de onroerende zaak aanwezige asbesthoudende stoffen/materialen 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.

Contactgegevens
Van Schendelstraat 9 te Groningen
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

Jan Willem Kooistra
06 – 290 450 68
jwk@kooistrafeenstra.nl

Rogier de Vries
06 – 118 911 65
r.de.vries@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.

