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KEY FACTS

Kantoorruimte met buitenplaats
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Totaal ca. 90 m²

Per direct beschikbaar

€ 1.350,-  per maand



INFORMATIE
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Object
Hereweg 102 (9725 AJ) Groningen

Soort
Kantoorruimte met buitenplaats te huur

Locatie
Het object is zuidelijk van de binnenstad gelegen, in het
verlengde van de Herestraat. De Hereweg verbindt de
binnenstad met de zuidelijkgelegen wijken en het dorp
Haren. Nabijgelegen zijn o.a. Het Servicekantoor, Parkos,
Kindeo Kinderopvang, Tandartsenpraktijk Hereweg en PsyQ

Parkeren
Het object is gelegen aan de Hereweg, langs de Hereweg is
voldoende parkeergelegenheid (betaald parkeren).

Energielabel
Labelklasse: D
Geldig tot: 13 december 2030



INFORMATIE
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Type/verdieping* Oppervlakte (vvo)

Begane grond ca. 57 m²

Entresol ca. 33 m²

Totaal ca. 90 m²

Oppervlakte

Frontbreedte (bruto)

Zijde Lengte

Hereweg 5,95 meter



INFORMATIE
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Tegelvloer / laminaatvloer
Cv installatie met radiatoren
Pantry
Toilet
Buitenplaats
Meters voor gas, water en elektra

Opleveringsniveau
In overleg. Het object wordt opgeleverd in de huidige staat,
o.a. voorzien van de navolgende voorzieningen: 

Huurvoorwaarden
Huurperiode: in overleg
Verlenging: in overleg
Opzegtermijn: in overleg
Huurbetaling: per maand bij vooruitbetaling
Huurprijs indexering: jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na
huuringangsdatum (op basis van het CPI alle huishoudens
(2015=100)
Zekerheidsstelling: waarborgsom ter grootte van drie
maanden huur

Aanvaarding
In overleg.

Huurprijs
€ 1.350,- per maand, vrij van btw.



De leveringscontracten voor gas, water en elektra
dienen op eigen naam afgesloten te worden.

De wanden van het vertrek bij binnenkomst kunnen
geheel verwijderd worden.

De wanden op het entresol kunnen verwijderd worden,
waardoor een open ruimte met daglichttoetreding
ontstaat. 

Onder de laminaatvloer van de begane grond, ligt een
antracietkleurige tegelvloer. 

Bijzonderheden

VOORWAARDEN

Pagina | 5



FOTO'S
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BEGANE GROND
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PLATTEGROND



ENTRESOL
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PLATTEGROND



LOCATIE
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SITUERING
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CONTACT

Chris Veneman
06 - 460 467 14
c.veneman@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. 
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