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Rembrandt van Rijnstraat Groningen

woont u 

binnenkort 

op nummer





Woonoppervlakte 75 m²
Perceeloppervlakte 0 m²

INhoud 240 m³
Bouwjaar 1935

Vraagprijs € 225.000,-



OMSCHRIJVING
Heerlijk wonen in deze lichte en ruime jaren '30 
bovenwoning met mooie kamers, vrij uitzicht en 
gelegen op een unieke centrum locatie in de gewilde 
"Schildersbuurt”.




De woning is rustig gelegen met een fraai aangelegd 
plantsoen aan de voorzijde en lage bebouwing aan de 
achterzijde, waardoor er veel lichtinval en privacy is. 




Binnen enkele minuten lopen bent u in de binnenstad. 
Bovendien zit de supermarkt en uitstekend openbaar 
vervoer (bushalte richting Zernike) om de hoek.




Deze goed onderhouden bovenwoning is voorzien van 
dubbelglas (grotendeels) centrale verwarming en deels 
nieuwe kozijnen. Ook maakt deze deel uit van een 
actieve vereniging van eigenaren.




Indeling:

Stenen buitentrap naar....




Eerste woonlaag: Entree, ruime hal, toiletruimte met 
keurige betegeling, een heerlijke lichte woonkamer met 
balkon aan de voorzijde en uitzicht over plantsoen. Er is 
een ruime woonkeuken met keurige keukeninrichting en 
een groot balkon met middag- en avondzon. Er is een 
doorzon woonkamer van goed formaat met een speelse 
indeling, waardoor extra ruimtebeleving.




Tweede woonlaag: Ruime overloop. Een zeer grote 
slaapkamer, die nu samengevoegd zijn tot één grote 
slaap/werkkamer, die gemakkelijk weer te splitsen is in 
twee ruime slaapkamers van ca  9 en 10m2. Een zeer 
lichte badkamer met  een groot ligbad, separate 
douche,  een wastafel en  een wasmachine aansluiting.




Derde laag: middels vlizotrap te bereiken zolder (geen 
stahoogte), waar veel bergruimte aanwezig is en de 
opstelling voor de cv ketel zich bevindt.




Achter de woning is een stenen berging aanwezig.

Kortom: mooi wonen op een super leuke plek!!




Bijzonderheden:

-VVE actief: Bijdrage € 48 ,- pmnd.

-Woonoppervlak: 75m2

-Dubbelglas (grotendeels)

-Deels nieuwe kozijnen

-Top locatie!!































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.
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