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Woonoppervlakte 38 m²
Perceeloppervlakte 0 m²

INhoud 150 m³
Bouwjaar 2013

Vraagprijs € 199.000,-



OMSCHRIJVING
Een heel leuke en goed onderhouden 
STARTERSWONING of interessant als 
BELEGGINGSOBJECT! 




Aan de rand van het bruisende stadscentrum van 
Groningen staat dit jonge appartementencomplex 
(gebouwd in 2013). Het complex is verdeeld over vier 
woonlagen en bestaat uit twintig appartementen. Een 
buitenkans voor starters maar ook als beleggingsobject 
voor ouders die wat voor hun zoon of dochter zoeken 
of gewoon voor de verhuur! 




Het appartement ligt aan de Lissabonstraat, een 
zijstraat van winkelgebied Westerhaven. Uitstekend 
bereikbaar en letterlijk op loopafstand van winkels, 
horeca, parkeergarage en alle bezienswaardigheden die 
Groningen zo geliefd maken. Het appartement is 
gelegen op de bovenste woonlaag en heeft 2 kamers, 
een keuken, een badkamer en een Frans balkon. 
Daarnaast is er een groot gezamenlijk dakterras , een 
afgesloten fietsenstalling en je kunt een vaste 
parkeerplaats voor je auto erbij kopen of huren.




Indeling appartement: Gemeenschappelijke entree met 
afgesloten fietsenstalling en trapopgang naar de 
appartementen. Entree/hal, lichte woonkamer met 
smaakvolle open keuken van circa 25m2 met Frans 
balkon op het zuidwesten, een afgescheiden (middels 
schuifdeur) slaapvertrek van circa 7,4 m2, een volledig 
ingerichte, moderne badkamer met ruime douchehoek 
(inloopdouche), wastafel en toilet, een berging/
technische ruimte (afgesloten met moderne 
schuifdeuren) met plaats voor de witgoedaansluitingen. 




Bijzonderheden:

- luxe uitgevoerde keukenopstelling met oven-
combimagnetron, koelkast,  gaskookplaat en afzuigkap;

- strakke gestuukte wanden en moderne laminaatvloer; 

- volautomatische elektrische zonnescreens; 

- energielabel A, zeer energiezuinig : EPC < 0,6, 
daardoor zeer lage energielasten per maand.*

- afgesloten fietsenstalling; 

- gemeenschappelijk dakterras (120 m2); 

- lage bijdrage VvE, van € 54,73 per maand; 

- optimaal geïsoleerd;

- aanwezige meubels kunnen worden overgenomen.




*Met een EPC-waarde van < 0,6 voldoen de 
appartementen aan alle normen voor  energiezuinige 
nieuwbouwwoningen. EPC staat voor 'energieprestatie-
coëfficiënt' en is het getal dat uitdrukt hoe zuinig 
gebouwen zijn. Hoe lager de EPC, hoe zuiniger het 

pand. Daardoor blijft het binnen heerlijk koel, zonder 
dat je daar een airco of ventilator voor nodig hebt. 
Verantwoordelijk voor de goede milieu-score van het 
complex is een aantal slimme technische toepassingen. 
Zo gaat de warmte van het afvalwater van de douche 
niet verloren als het wegstroomt, maar wordt het 
hergebruikt om leidingwater te verwarmen. Deze 
warmte-terugwinning bespaart veel gas en verhoogt het 
comfort. Elektrische, volautomatische zonnescreens 
voor de ramen houden 's zomers de warmte buiten.























Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart



Lijst van zaken
Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - schilderij ophangsysteem X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 

Woning - Sanitair/sauna

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 



Lijst van zaken
Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Screens X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X



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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