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Omschrijving 
 

Zaagmuldersweg 656 - Groningen 
 
Wonen met een prachtig weids uitzicht op de achtste verdieping, op een steenworp 
afstand van het stadscentrum nabij goede voorzieningen en uitvalswegen (ringweg) in de 
directe nabijheid.  
 
Indeling: 
 
Entree, afgesloten portiek met intercom, brievenbussen en lift. 
 
Achtste etage: 
 
Entree, hal, ruimte kast, toilet met doorloop naar de doucheruimte, een gesloten keuken 
met keurige inrichting en deur naar balkon, een slaapkamer en een woonkamer met 
balkon van waar een fantastisch weids uitzicht. 
 
Een comfortabel en compact appartement, voor een scherpe prijs! 
 
Bijzonderheden: 
 

- De kosten van de VVE bedragen maandelijks €162,65 per maand, dit bedrag is 
inclusief € 50 voorschot voor de blokverwarming.  

 
- Kamerverhuur is niet toegestaan in dit appartement, bij meer dan 2 personen  

 
- De woning is geschikt  voor maximaal 2 personen. 

 
 

Interesse in dit huis? Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. 
Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor uw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. 
Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars in de afdeling Groningen vindt u op Funda!
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Kenmerken 
 

Object gegevens 

Soort Appartement 

Type Portiekflat 

Soort bouw Bestaande bouw 

Bouwjaar 1955 

Huidig gebruik Woonruimte 

 

Maten object 

Aantal kamers 2 (waarvan 1 slaapkamer) 

Inhoud 140 m3 

Perceeloppervlakte 0 m2 

Woonoppervlakte 45 m2 

Woonkamer 15 m2 

 

Details 

Ligging In woonwijk, vrij uitzicht 

Bijzonderheden n.v.t. 

Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas 

Verwarming Blokverwarming 

Warmwater Elektrische boiler huur 

Kabel Ja 

Alarm Nee 

Zonwering Nee 

Garage Geen garage 

Schuur / berging Inpandig 

 

Tuin gegevens 

Tuin Geen tuin 

Tuin diepte/lengte n.v.t. 

Tuin breedte n.v.t. 

Ligging n.v.t. 

Kwaliteit n.v.t. 
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Locatie 
 

Adres gegevens 

Adres Zaagmuldersweg 656 

Postcode / plaats 9713 LZ Groningen 

Provincie Groningen 

 
 

Locatiekaart 

   



 
 
 

 
Voor meer woningaanbod zie ook onze website: www.nebomakelaars.nl 

Foto’s 
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Kadaster 
 

Kadastrale gegevens 

Adres Zaagmuldersweg 656 

Postcode / plaats 9713 LZ Groningen 

Gemeente groningen 

Sectie / Perceel A 11188 

Index 69 

Oppervlakte  m2 

Soort Volle eigendom 

Sectie / Perceel A 11188 

Index 152 

Oppervlakte  m2 

Soort Volle eigendom 
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LIJST VAN ZAKEN 
 
Betreffende het 

perceel: Zaagmuldersweg 656 
  

d.d.  
Voor de onderstaande zaken -ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn- geld dat ze soms wel 

en soms niet in de woning achterblijven. Wilt u aangeven wat in uw situatie het geval is? 

 Blijft achter Gaat mee 
Kan worden 

overgenomen 
Niet van 

toepassing 

Tuin 

Tuinaanleg/bestrating/beplanting     

Buitenverlichting     

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder     

Tuinhuis/buitenberging     

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging     

(Broei)kas     

Voet droogmolen     

Overige tuin, te weten: 

-      

-      

-      

 

 Blijft achter Gaat mee 
Kan worden 

overgenomen 
Niet van 

toepassing 

Woning 

Vlaggenmast     

Schotel/antenne     

Brievenbus     

(Voordeur)bel     

Alarminstallatie     

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie     

Rookmelders     

Rolluiken/zonwering buiten     

Zonwering binnen     

Vliegenhorren     

Raamdecoratie, te weten: 

- gordijnrails/gordijnen/vitrages     

- rolgordijnen     

- losse horren/rolhorren     

-      
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 Blijft achter Gaat mee 
Kan worden 

overgenomen 
Niet van 

toepassing 
 

 
Vloerdecoratie, te weten: 

 

- Vloerbedekking     

- parketvloer/laminaat     

- plavuizen     

-      

Warmwatervoorziening, te weten: 

- Boiler is huur      

-      

CV met toebehoren  Blok verwarming      

Thermostaatkranen     

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling     

Airconditioning     

(Voorzet) open haard met toebehoren     

Allesbrander     

Kachels     

Isolatievoorzieningen     

(voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 

-      

-      

Radiatorafwerking     

Schilderijophangsysteem     

Keukenblok met bovenkasten     

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 

- Losse fornuis      

- Afzuigkap      

-      

-      

-      

Keukenaccessoires 

- Planken     

-      

-      

Verlichting, te weten: 

- Onderbouw      

-      

-      

-      
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(Losse) kasten, legplanken, te weten: 

-      

-      

 Blijft achter Gaat mee Kan worden 
overgenomen 

Niet van 
toepassing 

-      

-      

Vast bureau     

Spiegelwanden     

Wastafels met accessoires     

Toiletaccessoires 

-      

-      

-      

Badkameraccessoires 

-      

-      

-      

Sauna met toebehoren     

Veiligheidsschakelaar wasautomaat     

Waterslot wasautomaat     

     

Overig 
 
Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar waarvan eventuele leascontracten, 
huurkoopcontracten of huurcontracten: 

- Huurboiler      

-      

-      

Overige zaken, te weten: 

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

 

Opmerkingen 

CV in de douche is stuk! 
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Algemene Voorwaarden 
 

------------- 
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 een waarborgsom. 
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. 
 
 



 
 
 

 
Voor meer woningaanbod zie ook onze website: www.nebomakelaars.nl 

 
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.                                                         
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AANVULLENDE ARTIKELEN / WIJZIGING STANDAARD KOOPAKTE: 
 
 
 
Artikelen koopovereenkomst 
 
Art 4 Eigendomsoverdracht 
Datum transport: 2 maanden na volledige ondertekening van de koopakte. 
 
Art. 5 Bankgarantie/Waarborgsom 
Bankgarantie dient altijd opgenomen te worden.  
 
Art. 6.12 Staat van de onroerende zaak, gebruik 
Verkoper zal de eventuele lasten en canons over het lopende en voorafgaande boekjaar, 
voor zover deze verschuldigd zijn en verhaalbaar zijn op koper, voldoen. 
(Originele artikel doorhalen, bovenstaand artikel toevoegen) 
 
Art. 14 Registratie koopakte (Art. 17 bij appartementsrecht) 
Partijen geven de notaris hiermee wel opdracht deze overeenkomst zo spoedig mogelijk in 
de openbare registers in te laten schrijven, doch niet eerder dan nadat de bedenktijd van 
de koper is verstreken. De aan deze inschrijving verbonden kosten komen voor rekening 
van de verkoper. 
(Koopovereenkomst a.u.b. op de kortst mogelijke termijn door de transporterende 
notaris bij het Kadaster laten registreren a.u.b. kosten hiervan voor rekening 
verkoper.) 
 
Ontbindende voorwaarden 
 
Art. 16.4 Royement van hypotheken en beslagen   
De koopovereenkomst kan door koper/verkoper/partijen ontbonden worden, indien op 
datum notariële overdracht blijkt dat de verkoper geen royement verkrijgt van zijn 
hypothecaire inschrijving(en) en beslagen op de onroerende zaak. Verkoper verplicht zich 
al het redelijk mogelijke te doen teneinde dat royement te verkrijgen. Het gestelde onder 
16.3.( bij koopakte appartementsrecht 19.3.) is van overeenkomstige toepassing. 
 
Tot de datum van notariële overdracht kan de koopovereenkomst door verkoper kosteloos 
worden ontbonden indien: 
‐ de onroerende zaak niet vrij van hypotheek, hypothecaire inschrijving en/of beslagen kan 
worden overgedragen; 
‐ de eigenaar in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft 
gekregen of in de WSNP terecht is gekomen en er geen toestemming voor de overdracht 
is gegeven door de curator en de Rechter-Commissaris. 
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Art. 16.5 Restschuld Nationale Hypotheek Garantie (NHG)  
Deze koopovereenkomst kan uiterlijk op datum notariële overdracht door verkoper worden 
ontbonden indien de bestaande hypotheekhouder geen akkoord tot verkoop krijgt van de 
NHG in verband met een eventuele kwijtschelding van de restschuld NHG. Eveneens kan 
verkoper deze koopovereenkomst ontbinden indien op datum notariële overdracht nog 
geen akkoord tot verkoop is verleend door de bestaande hypotheekhouder in verband met 
een eventuele kwijtschelding van de restschuld NHG. Het gestelde onder artikel 16.3. (bij 
koopakte appartementsrecht: 19.3.) is van overeenkomstige toepassing. 
 
 
Art. 19 Niet bewoond artikel 
Verkoper heeft koper uitdrukkelijk geattendeerd op het feit dat hij het verkochte nooit zelf 
feitelijk heeft gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over de 
eigenschappen van casu quo gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou 
zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen 
uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke eigenschappen casu quo gebreken voor risico 
en rekening van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee rekening 
is gehouden. 
Evt.: Om dit risico te beperken heeft verkoper koper in de gelegenheid gesteld een 
bouwkundige inspectie uitte laten voeren. Van deze inspectie heeft koper geen gebruik 
gemaakt. 
 
 
Art. 20 Notariskeuze 
De keuze van de notaris is voorbehouden aan de koper, echter met de volgende 
restricties: 
1. De meerkosten die een door de koper geselecteerde notaris in rekening brengt voor het 
doorhalen van de hypotheek van de verkoper (royementsakte) ten opzichte van het 
gangbare bedrag voor het doorhalen van de hypotheek van de verkoper van € 165,00 
inclusief btw en Kadasterkosten (per door te halen hypotheek) komen voor rekening van 
de koper. 
2. Indien de notaris andere ongebruikelijke kosten (administratiekosten, dossierkosten, 
etc.) aan verkoper doorberekent, komen deze ook voor rekening van de koper. 
 
 
Art. 21 Bemiddeling door Makelaars Netwerk 
Deze overeenkomst is tot stand gekomen door bemiddeling van Makelaars Netwerk, Abe 
Lenstra boulevard 10, 8448 JB te Heerenveen, telefoon 0513-644488, email: 
info@makelaarsnetwerk.nl. ABN Amro 51.06.19.908. De makelaarskosten worden 
verrekend bij de notariële eigendomsoverdracht, waartoe de verkoper door ondertekening 
van deze akte de notaris machtigt. De koper is geen makelaarskosten verschuldigd.  
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Even voorstellen: NEBO Makelaars 
Graag stellen wij u voor aan het team van NEBO Makelaars gevestigd te Groningen. Wij 
zijn een modern makelaarskantoor en staan voor een combinatie van enthousiasme, 
service, deskundigheid en persoonlijke benadering bij het taxeren, kopen of verkopen van 
uw woning. 
 
Ons kantoor is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), dé 
toonaangevende beroepsorganisatie voor makelaars van Nederland en garant staat voor 
een hoog kwaliteit- en kennisniveau door zijn constante (bij)scholingsverplichting. 
 
Wilt u ons bezoeken, kom dan naar Westerhaven 1 te Groningen, de koffie staat klaar (bij 
winkelcentrum Westerhaven met ruime parkeergelegenheid). 
  
Info:NEBO Makelaars 
Westerhaven 1 
9718 AT Groningen 
tel.: 050 - 318 21 18 
fax. 050 - 314 32 65 
e-mail: info@nebomakelaars.nl 
internet: www.nebomakelaars.nl 
Geopend van ma. t/m vr. van 09.00 t/m 17.30 uur. 
Afspraken buiten kantoor tijden mogelijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rob van Haag                                 Marcel Folkerts 
Beëdigd Makelaar / taxateur         Register Makelaar 

    
  
 


