L B Pearsonstraat 29 - Groningen
Vraagprijs € 279.000,= Kosten Koper

NEBO Makelaars
Westerhaven 1
9718 AT GRONINGEN
Tel: 050 3182118
Fax: 050 3143265
E-mail: groningen@nebo.nu
Website: www.nebo.nu

Omschrijving
L B Pearsonstraat 29 - Groningen
Keurig, licht en - UITGEBOUWDE EENGEZINSWONING - gelegen in de jonge en
kindvriendelijke wijk “Hoornse meer” op steenworpafstand van het
Hoornsemeer/Paterswoldsemeer, met vrijstaande houten en stenen berging, verzorgde
achtertuin op het zuiden en parkeermogelijkheid voor de deur. De wijk ligt ten zuiden van
de stad, ideaal gelegen ten opzichte van uitvalswegen en staat bekend om de vele
watersport- en overige recreatiemogelijkheden
Indeling begane grond:
Entree/hal met garderobenis en meterkast, toilet met fonteintje, inloopkast met aansluiting
voor de wasmachine-/droger, ruim en lichte tuingerichte woonkamer met open keuken
(voorzien van moderne keukenopstelling met diverse inbouwapparatuur) van circa 42 m²
met moderne laminaatvloer en deur naar de verzorgde en zonnig gelegen achtertuin op
het zuidwesten van circa 60 m². Open trapopgang naar…
Indeling 1e verdieping:
Overloop met vide en veel lichtinval, 3 slaapkamers met een oppervlakte van
respectievelijk 9 m², 10 m² en 12 m² waarvan 1 slaapkamer met vaste kasten.
Uitgebouwde en moderne badkamer met douchecabine, hangend toilet, wastafel,
mechanische ventilatie en radiator.
Indeling 2e verdieping:
Vaste trap naar royale multifunctionele zolderverdieping van ca. 33 m² met openslaande
deuren naar het dakterras.
Bijzonderheden:
- volledig geïsoleerd met dubbel glas, dak-, vloer en gevelisolatie;
- verwarming via een Agpo Ferroli cv-combiketel uit 1991;
- voorzien van gepleisterde wanden;
- onderhoudsvrije opbouw van 2008/2009
- moderne keukenopstelling (van 2004) met inbouw vaatwasser, wasemkap en
inductiekookplaat;
- vloeroppervlakte ca. 135 m² en inhoud ca. 365 m³;
Kortom; een keurig en licht woonhuis met een verrassend speelse indeling, gelegen in een
kindvriendelijke woonwijk met voldoende voorzieningen op het gebied van (water)sport en
recreatie en lokale winkels in de buurt.
Aanvaarding: in nader overleg.
Voor meer woningaanbod zie ook onze website: www.nebo.nu

Kenmerken
Object gegevens
Soort
Type
Soort bouw
Bouwjaar
Huidig gebruik

Eengezinswoning
Tussenwoning
Bestaande bouw
1991
Woonruimte

Maten object
Aantal kamers
Inhoud
Perceeloppervlakte
Woonoppervlakte
Woonkamer

5 (waarvan 4 slaapkamers)
365 m3
124 m2
135 m2
42 m2

Details
Ligging
Bijzonderheden
Isolatie
Verwarming
Warmwater
Kabel
Alarm
Zonwering
Garage
Schuur / berging

Aan rustige weg, in woonwijk, beschutte ligging
Opbouw
Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, dubbel glas
C.v.-ketel
n.v.t.
Ja
Nee
Ja
Geen garage
Vrijstaand hout

Tuin gegevens
Tuin
Tuin diepte/lengte
Tuin breedte
Ligging
Kwaliteit

Achtertuin, zonneterras
8m
6m
Zuid
Verzorgd

Voor meer woningaanbod zie ook onze website: www.nebo.nu

Locatie
Adres gegevens
Adres
Postcode / plaats
Wijk
Provincie

L B Pearsonstraat 29
9728 WR Groningen
Hoornsemeer
Groningen

Locatiekaart

Voor meer woningaanbod zie ook onze website: www.nebo.nu

Foto’s
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Foto’s
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Foto’s
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Foto’s
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Kadaster
Voor meer woningaanbod zie ook onze website: www.nebo.nu

Kadastrale gegevens
Adres
Postcode / plaats
Gemeente
Sectie / Perceel
Oppervlakte
Soort
Sectie / Perceel
Oppervlakte
Soort

L B Pearsonstraat 29
9728 WR Groningen
Helpman
O 2371
117 m2
Volle eigendom
C 2449
7 m2
Volle eigendom

Voor meer woningaanbod zie ook onze website: www.nebo.nu

Nederlandse Vereniging van Makelaars
in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM

Lijst van zaken
Betreffende het perceel:

L B Pearsonstraat 29
9728 WR GRONINGEN
Voor de onderstaande zaken - ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn - geldt dat
ze soms wel en soms niet in de woning achterblijven.
blijft
achter

gaat mee

overname
(mogelijk)

n.v.t.

tuinaanleg / (sier-)bestrating / beplanting / erfafscheiding









buitenverlichting









tuinhuisje / buitenberging









broeikas









vlaggenmast









voet droogmolen









antenne









brievenbus









(voordeur)bel









veiligheidssloten









alarminstallatie









rolluiken / zonwering buiten









zonwering binnen









gordijnrails









gordijnen









vitrages









losse horren / rolhorren









rolgordijnen









vloerbedekking / linoleum









parketvloer / kurkvloer









c.v. met toebehoren









kachels









keukenblok met bovenkasten inclusief verlichting









kasten









spiegelwanden









losse kasten, boeken-, legplanken









wastafels met accessoires









toiletaccessoires (toiletrolhouder, toiletbril, spiegel etc.)









badkameraccessoires (spiegel, kranen, douchescherm etc.)









veiligheidsschakelaar wasautomaat









(huis)telefoontoestellen









Beschrijving zaken

Voor meer woningaanbod zie ook onze website: www.nebo.nu

Beschrijving zaken

blijft
achter

gaat mee

overname
(mogelijk)

zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar waarvan eventuele leasecontracten, huurkoopcontracten of
huurcontracten zijn over te nemen (keukens, open haarden, c.v.-ketels, boilers, geisers):
bijzondere opmerkingen:

Voor akkoord,
De verkoper(s),

De koper(s),

Plaats en datum:

Plaats en datum:

Voor meer woningaanbod zie ook onze website: www.nebo.nu

n.v.t.

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, 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 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 (voorzover 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.nebo.nu

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.

Voor meer woningaanbod zie ook onze website: www.nebo.nu

Even voorstellen: NEBO Makelaars
Graag stellen wij u voor aan het team van NEBO Makelaars gevestigd te Groningen en
Assen. 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 kwaliteits- 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: groningen@nebo.nu internet: www.nebo.nu
Geopend van ma. t/m vr. van 09.00 t/m 17.30 uur.
Afspraken buiten kantoortijd mogelijk.

Voor meer woningaanbod zie ook onze website: www.nebo.nu

