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Zuiderweg Groningen

woont u 

binnenkort 

op nummer





Woonoppervlakte 167 m²
Perceeloppervlakte 465 m²

INhoud 684 m³
Bouwjaar 1930

Vraagprijs € 375.000,-



OMSCHRIJVING
Op schitterende locatie gelegen, markant gebouwde 
vrijstaande jaren '30 woning met fraaie authentieke 
kenmerken, eigen oprit en tuin rondom. 




De Zuiderweg is een karakteristieke straat met veel 
"groen” en is gelegen tussen de woonwijken 
Ruskenveen en de Buitenhof, uitstekend bereikbaar en 
dicht bij zeer goede voorzieningen en onder meer het 
Stadspark.




Met een ligging op een perceel van 465m2 is er een 
heerlijke tuin rondom en een grote eigen oprit. Er is veel 
woonoppervlak en inhoud waardoor het echt een 
heerlijke ruime woning is, met grote kamers en 
daardoor ook zeer geschikt om bijvoorbeeld thuis te 
werken.




Indeling:




Begane grond: 

Hoewel in dit buurtje de meeste mensen via de achter 
deur binnenkomen, is het prachtig als u via de voordeur 
ontvangen wordt. U betreedt dan een tochtportaal en 
vervolgens een imposante hal met zeer fraaie trappartij 
met bordes en vide. Deze grote hal biedt toegang tot 
alle gebruiksruimtes en het toilet. Er is een woonkamer 
(doorzon) met mooie paneeldeuren en fraaie 
raampartijen met veel lichtinval. Via de openslaande 
deuren komt u op de veranda.

 

Ook is er een werkkamer aan de voorzijde, tevens met 
grote raampartijen en zicht op de diepe voortuin. De 
keuken is eenvoudig van inrichting met nog een oude 
schouw en deur naar de ruime kelder. De 
aangrenzende bijkeuken is betegeld en daar is tevens 
de cv ketel en douche ruimte gesitueerd.




Verdieping:

Middels de prachtige trappartij bereikt u de overloop en 
vier ruime slaapkamers, waarvan 2 met toegang tot een 
balkon.

























Bijzonderheden:

- Onderhoud binnen en buiten redelijk;

- De woning verdient onderhoud en modernisering, 
tegelijk een kans om in een prachtige woning te wonen;

- Er is centrale verwarming, enkelglas en geen isolatie;

- Er is een bodemonderzoek uitgevoerd, informatie 
beschikbaar, sanering volgt voor de overdracht, 
waarmee bodem geschikt is voor normaal gebruik als 
woonhuis;

- De woning wordt geleverd met eventueel aanwezige 
stoffering;

- Verplichting tot zelfbewoning en verbod tot 
doorverkoop van toepassing, twee jaar;

- Waarborgsom, "as is, where is-clausule” en "niet zelf 
bewoond- clausule” van toepassing;

- Informatiepakket en biedingsformulier verkrijgbaar bij 
de verkoopmakelaar.

- De woning wordt verkocht bij inschrijving, biedingen 
moeten uiterlijk 02-11-2021 voor 16:00 uur zijn 
ontvangen door Notaris Mr. A. Nielsen te Groningen, 
deze notaris is tevens de projectnotaris welke de 
levering verzorgt. 

- Op 03-11-2021 worden de biedingen besproken, 
hierna volgt pas uitslag en hoort u meer over uw bod.





























































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart



belangrijke informatie
1. Koopakte


Conform NVM-model.




 2. Kosten koper


De kosten, rechten en overdrachtsbelasting die uit de overeenkomst en de eigendomsoverdracht voortvloeien zijn 
voor rekening van koper.





 3. Notaris


Ter keuze kopende partij (tenzij anders vermeld).




 4. Waarborgsom/ bankgarantie


Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van kopende partij verlangt verkoper van koper, indien de 
overdracht later dan 12 weken na datum overeenkomst plaatsvindt, een waarborgsom of bankgarantie, groot 10% 
van de koopsom, welke binnen 2 weken na overeenstemming in handen van de notaris of diens bank- of 
girorekening wordt gestort. Indien er een voorbehoud voor financiering is gemaakt bedraagt deze termijn 6 
weken.





 5. Bedenktijd


Koper (indien consument*) heeft gedurende 3 dagen na de ter handstelling van (een kopie van) de door verkoper 
en koper getekende koopakte het recht de koopovereenkomst te ontbinden.




* Consument is een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep.





 6. Financiering


Indien deze ontbindende voorwaarde is overeengekomen geldt de ontbindende voorwaarde voor financiering voor 
een periode van 4 weken na overeenstemming. Ontbindende voorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden 
overeengekomen.





 7. Ouderdomsclausule (bij woningen ouder dan 30 jaar)


Koper verklaart ermee bekend te zijn, dat deze woning meer dan 30 jaar oud is, wat inhoudt dat de eisen die aan 
de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwere woningen. Tenzij de verkoper de 
kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor vloeren, de leidingen van elektriciteit, water en 
gas, de riolering en de aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Bouwkundige gebreken worden geacht 
niet belemmerend te werken op in artikel 5.3 omschreven gebruik.





 8. Loden leidingen


De norm voor de toegestane hoeveelheid lood in drinkwater in de EG Drinkwaterrichtlijn is aangescherpt. De 
Nederlandse wetgeving heeft deze aanscherping overgenomen. VROM streeft ernaar voor 2006 alle loden 
waterleidingen in Nederland te laten vervangen. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het vervangen van 
loden drinkwaterleidingen in de woning.





 9. Oplevering


In de huidige staat met alle daarbij behorende rechten, aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken (voor 
zover bij de verkopende partij niet bekend), heersende/ lijdende erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en vrij 
van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.





 10. Baten en lasten


Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder begrepen heffingen die voortvloeien uit de akte van 
splitsing en/of reglement (indien van toepassing) komen voor rekening van kopende partij vanaf de datum van 
notarieel transport. De lopende baten, lasten en dergelijke zullen tussen partijen naar rato worden verrekend.



11. Inschrijving


Koper heeft het recht de koopakte op zijn kosten door de notaris te laten inschrijven in de openbare registers. 
Inschrijving beschermt koper onder meer tegen latere vervreemding of bezwaringen, een na inschrijving 
ingeschreven beslag en een na de dag van inschrijving uitgesproken faillissement, surseance of 
schuldsaneringsregeling.





 12. Identiteit partijen


Koper en verkoper stemmen ermee in, dat indien één van partijen daarom verzoekt, de wederpartij

zich jegens de ander zal identificeren door het tonen van een geldig legitimatiebewijs.





 13. Plattegronden


Aan eventueel bijgevoegde plattegronden/ tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.



Clausules voor verkoop Zuiderweg 78 Groningen 

Verplichting tot zelfbewoning en verbod doorverkoop 
Koper is verplicht in de notariële akte van levering het hierna in de volgende leden 
gestelde op te nemen. 

a.  De koper verplicht zich de onroerende zaak uitsluitend te gebruiken om die zelf 
met zijn/haar eventuele gezinsleden daadwerkelijk te bewonen en deze onroerende 
zaak met de daarbij behorende grond niet geheel of gedeeltelijk aan derden in 
eigendom of economische eigendom over te dragen, te verhuren, in erfpacht of 
opstal uit te geven, noch anderszins met beperkte rechten te bezwaren een en ander 
behoudens het vermelde in de hierna te noemen leden. Het vestigen van het recht 
van hypotheek is toegestaan. 

b.  Het bepaalde in het voorgaande lid is niet van toepassing in geval van: 

1. verkoop op grond van machtiging van de rechter als bedoeld in artikel 3:174 
BW. 

2. executoriale verkoop. 
3. overlijden van de koper. 

c.   Het bepaalde in de leden a en b van dit artikel vervalt, nadat de koper de 
onroerende zaak gedurende 2 jaar daadwerkelijk heeft bewoond en  koper 
gedurende de laatstbedoelde periode als bewoner van het betreffende adres in het 
bevolkingsregister is ingeschreven. 

d.  Het college kan schriftelijk ontheffing verlenen van het bepaalde in lid a van dit 
artikel. Aan de hiervoor genoemde ontheffing kunnen door de gemeente 
voorwaarden worden gesteld. Deze ontheffing wordt steeds zonder voorwaarden 
verleend in geval van: 

1. verandering van werkkring van de koper op grond waarvan redelijkerwijs 
verhuisd dient te worden. 

2. ontbinding van het huwelijk of samenlevingsvorm van de koper door 
(echt)scheiding of overlijden. 

3. verhuizing, daartoe genoodzaakt door de gezondheid van de koper of diens 
gezinsleden. 

e.  Indien door de koper een verzoek tot de in lid d genoemde ontheffing wordt 
gedaan, dient de koper zodanige stukken te overleggen waaruit de 
ontheffingsreden(en) voldoende blijk(t)(en). 
 
Boetebeding 
Bij iedere niet of niet tijdige nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit dit 
artikel verbeurt de koper dan wel de verkrijger en diens rechtsopvolgers na 
ingebrekestelling en na verloop van de in deze ingebrekestelling genoemde termijn, 
ten behoeve van de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete. 

De boete 10% bedraagt (tien procent) van de in de koopovereenkomst vermelde 
koopsom voor zover het de koper aangaat, en € 25.000,-- (vijfentwintigduizend euro) 



voor zover het de verkrijger en diens rechtsopvolgers aangaat. Het hiervoor gestelde 
laat onverlet het recht van de gemeente tot het vorderen van nakoming, ontbinding 
en/of schadevergoeding. 

Asbest clausule 
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele 
verwijdering van asbesthoudendste materialen dienen op grond van milieuwetgeving 
speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en 
vrijwaart verkoper c.q. diens woordvoerder voor alle aansprakelijkheid die uit de 
aanwezigheid van enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien. 
 

As is/where is clausule: 
De onroerende zaak zal worden verkocht en geleverd "as is, where is". dat wil 
zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan de onroerende zaak 
verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare 
gebreken en zonder garantie van enig soort vanuit de zijde van verkoper, waaronder 
die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, 
huur- en commerciële aspecten van het object. 

Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de "as is, where is" koop 
en levering en doet afstand van alle rechten voortvloeiende uit artikel 7:15 lid 1 en 
7:17 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens zullen de artikelen 6:228. 6:229, 6:230 lid 2, 
7:20, 7:21 lid 1,2 en 3 en 7:23 van het Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten in de 
koopovereenkomst. Eventuele garantieverplichtingen van derden aan verkoper 
zullen uiteraard overgaan op koper. 

 
Niet zelf bewoond clausule 
Koper is ermee bekend dat verkoper de onroerende zaak nooit zelf feitelijk heeft 
gebruikt en dat verkoper derhalve koper niet kan informeren over eigenschappen 
respectievelijk gebreken aan de onroerende zaak waarvan verkoper op de hoogte 
zou kunnen zijn geweest als hij de onroerende zaak zelf feitelijk had gebruikt. In 
verband hiermee zijn partijen, in afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en 
artikel 7:17 lid 1 en 2 BW, overeengekomen dat dergelijke eigenschappen 
respectievelijk gebreken voor rekening en risico van koper komen en dat hier bij de 
vaststelling van de koopsom rekening mee is gehouden. Koper vrijwaart verkoper 
voor alle eventuele aanspraken van derden. 

 

NAM clausule 
Verkoper verklaart geen melding te hebben gedaan van mogelijke aardbeving 
gerelateerde schade 
Verkoper verklaart geen aanvraag te hebben gedaan voor SNN subsidie. 
Stille cessie van toepassing, overdracht van aanspraken, verkoper is niet meer 
aansprakelijk voor aardbeving gerelateerde schade. 
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