
Objectinformatie 
Peizerweg 97 te Groningen 



Informatie 

Bedrijfsruimte en/of opslagruimte te huur aan de Peizerweg te Groningen. De voormalige Alfa Laval fabriek van circa 14.171 
m² wordt herontwikkeld naar een bedrijfsverzamelcomplex. In dit complex worden een drietal bedrijfsruimtes te huur 
aangeboden met een metrage van respectievelijk circa 306 m², 372 m² en circa 428 m². 
  
Object 
Peizerweg 97 te (9727 AJ) Groningen 
 
Soort 
bedrijfsruimte  
 
Locatie 
het complex is gelegen op korte afstand van het centrum, aan de noordzijde van het Stadspark en op korte afstand van de 
ringweg N370. De Peizerweg kenmerkt zich als een kleinschalig bedrijventerrein met een aantal grote namen. Onder andere 
Tuinland, GAMMA, Expeditiebedrijf H. Nijdam, British American Tobacco Niemeyer, KARWEI, Shurgard Self-storage en Royal 
Hoitsema zijn gevestigd aan de Peizerweg.  
 
Bereikbaarheid 
door de ligging nabij de Ringweg N370 is de bereikbaarheid goed te noemen. De op- en afrit van de Ringweg bevindt zich op 
circa 500 meter afstand. Vanaf de Ringweg zijn de autowegen A7 en A28 goed bereikbaar. Ook per openbaar vervoer is het 
complex goed te bereiken. Diverse bushaltes bevinden zich op loopafstand van het complex.  
 
Ten opzichte van de andere bedrijventerreinen van de stad Groningen is de Peizerweg gelegen op korte afstand tot het 
stadscentrum.  
 
Parkeren 
aan de voor- en zijkant van het complex is ruime parkeergelegenheid op eigen (verhard) terrein beschikbaar. 
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Informatie 

 
Oppervlakte 
het gehele complex is groot circa 14.171 m² en bestaat uit kantoorruimte aan de voorzijde, kleine (opslag) bedrijfsunits en 
meerdere bedrijfsunits. Voor de verhuur zijn de volgende metrages beschikbaar: 
 
– Circa 306 m²; 
– Circa 372 m²; en 
– Circa 428 m²; 
 
De units tot 428 m² zijn aaneengesloten bedrijfsruimtes en kunnen in overleg gekoppeld worden waardoor grotere units 
ontstaan.  
 
Aanvaarding 
in overleg 
 
Huurvoorwaarden 
huurovereenkomst conform ROZ model 
huurperiode:  in overleg 
opzegtermijn:  6 maanden 
huurbetaling:  per maand/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. 
 
Huurprijs 
vanaf € 35,- per m² per jaar te vermeerderen met de B.T.W.  
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Foto’s units 1-3 
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Plattegrond 
Peizerweg 97 te Groningen 

1. Circa 428 m²; 
2. Circa 372 m²; en 
3. Circa 306 m²; 
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Ligging 



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  
 
Jan Willem Kooistra  Derk Wolters  
06 – 290 450 68  06 – 290 444 12 
jwk@kooistrafeenstra.nl   d.wolters@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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