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GRONINGEN | Piet Heinstraat 67 | Vraagprijs € 225.000,- k.k. 



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Gebouw gebonden buiten ruimte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:

1906-1930


eengezinswoning


4


285 m³


100 m²


125 m²


-


-


9 m²


-


dakisolatie



Titel
Op loopafstand van de binnenstad, in de Zeeheldenbuurt gelegen zeer royale schipperswoning met 
voortuin met terras op zuid, achtertuin met achterom en schuur. Heerlijke plek, aan een doodlopende 
en dus autoluwe straat met een prachtig groen pleintje met schommelboom voor de deur.

 

Deze woning heeft een zogenoemde Franse kap met steile wanden en een plat dak, waardoor er 
aanzienlijk veel ruimte op de verdieping is. Het buitenonderhoud is uitstekend. 

 

Deze heerlijke lichte woning met hoge plafonds en oude elementen, heeft grote raampartijen en bijna 
3 meter hoge plafonds. De ligging in de Zeeheldenbuurt maakt het een fijne woonplek, nabij station, 
winkelcentrum Westerhaven en het gemak van de ringweg nabij.

















Locatie
Piet Heinstraat 67

9726 JT Groningen



Wonen in
Tekst



Ons team
Tekst



Aantekeningen



Interesse?

Paterswoldseweg 17

9726 BA Groningen




050 204 1292

info@anderzmakelaar.nl

www.anderzmakelaar.nl



 

AnderZ Makelaar  - Welkom bij AnderZ 
 

 

Welkom bij AnderZ makelaar. AnderZ makelaar is een toonaangevend makelaarskantoor in 

Groningen. We hebben een ervaren enthousiast team en kunnen je helpen bij alle disciplines 

van de makelaardij. We doen het graag en goed. Als aankoopmakelaar zijn we procentueel de 

grootste van de stad Groningen. Dat zegt genoeg. Niet alleen krijgen we veel vertrouwen van 

de mensen die we helpen aankopen, maar ook veel informatie. Informatie die we succesvol 

kunnen inzetten als het gaat om verkoop van je woning. 

 

Wat doet AnderZ anders ? 
 

AnderZ houdt niet van massale open huizen.  

Voor verkopers kunnen we gezien de aantallen soms niet anders. Maar dan nog kun je bij ons 

altijd op afspraak langskomen bij een woning. Dat zorgt voor rust. De rust om rond te kijken, 

de woning in je op te nemen, de sfeer te proeven en je vragen te stellen.  

 

AnderZ houdt niet van spelletjes.  

Zo spelen we niet onder 1 hoedje met makelaars. Voor onze verkopers willen wij de beste 

deal. Heb je een aankoopmakelaar dan bied je meer zekerheid en sta je sterker, dat is een 

feit. Maar als we iemand zonder makelaar spreken die een nog beter totaalplaatje neerlegt, 

dan kan die de voorkeur krijgen.  

 

AnderZ houdt niet van "weet ik niet", 

"dat moet je zelf uitzoeken" of "daar is mij niks van bekend". We nemen onze taak als 

makelaar zeer serieus, dus als je bij ons een huis bekijkt weten we vrijwel altijd een antwoord, 

denken met je mee en helpen we je waar we kunnen. Zijn wij jouw aankoopmakelaar ? Dan 

zorgen we dat we antwoorden krijgen. Je moet immers een weloverwogen besluit kunnen 

nemen, ongeacht de drukte op de woningmarkt. 

  

AnderZ houdt niet van standaard.  

Dat kun je zien in onze uitingen. Zo maken wij teksten speciaal gericht op de doelgroep in 

plaats van de standaardverhalen van de gewilde woonwijk en de karakteristieke woning. 

  

AnderZ houdt niet van onzekerheid.  

Dus we zorgen voor zoveel mogelijk duidelijkheid omtrent procedures, status etc. Wil je gaan 

aankopen met ons ? Dan ga je eerst naar de hypotheekadviseur. Dan weet je precies wat je 

kunt en dat voelt goed. Ook bij verkoop zorgen we dat we weten wat de status van de bieder 

is. Sinds 2008 hebben we namelijk slechts 3x meegemaakt dat een verkoop niet 

doorging omdat de koper zijn hypotheek niet rond kreeg. Dat is een unicum. 

  

AnderZ makelaar gebruikt unieke bewezen methodes voor de hoogste verkoopopbrengst.  

We noemen het lekker origineel de AnderZ methode en de AnderZ Facebook Booster.  

 

Wat kan AnderZ voor mij doen ? 

 

- AANKOOP makelaar 

 

- VERKOOP makelaar 

 

- HYPOTHEEK advies 

  

  

 

 

 

 

 

https://anderzmakelaar.nl/aankoopmakelaar-groningen/
https://anderzmakelaar.nl/verkoopmakelaar-groningen/
https://anderzmakelaar.nl/hypotheekadvies/


 

Wij zijn de specialisten op het gebied van wonen. Elke discipline en elk raakvlak kunnen we 

iets voor je doen. 

 

   

Anderz Makelaar 

Paterswoldseweg 17 

9726 BA, GRONINGEN 

Tel: 050-2041292 

E-mail: info@anderzmakelaar.nl 

  

  

  

  

 

  

Ons dreamteam: 

  

Saskia Hammega 

Martin Hammega 

Sayma Cetin 

  

 

 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Piet Heinstraat 67

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 23 november 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=R&perceelnummer=314&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Omgevingskaart Klantreferentie: Piet Heinstraat 67

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Groningen R 298
Piet Heinstraat 67, 9726JT Groningen
CC-BY Kadaster.
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LIJST VAN ZAKEN 
 
Betreffende het perceel : Piet Heinstraat 67, 9726 JT Groningen  
 

  Blijft achter Gaat mee 
Kan worden 

overgenomen 
N.v.t. 

 

 Tuin      

 Tuinaanleg/bestrating/beplanting ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

 Buitenverlichting ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

 Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 Tuinhuis/buitenberging ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

 Voet droogmolen ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 Overige tuin      

 Woning      

 Vlaggenmast ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

 Schotel/antenne ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 Brievenbus ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 (Voordeur)bel ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

 Alarminstallatie ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 Rookmelders ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 Rolluiken/zonwering buiten ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 Zonwering binnen ( luxaflex overloop ) ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

 Vliegenhorren ( middelste kamer )  ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

 Raamdecoratie, te weten      

 gordijnrails/gordijnen/vitrages ( zie pagina 2 ) ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 rolgordijnen ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 losse horren/rolhorren ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 Vloerdecoratie, te weten      

 vloerbedekking ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

 parketvloer/laminaat (inclusief reservepakket) ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

 Warmwatervoorziening, te weten      

 CV met toebehoren ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

 Thermostaat ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

 Mechanische ventilatie/luchtbehandeling ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 Airconditioning ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 (Voorzet) open haard met toebehoren ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 Allesbrander ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 Kachels (niet zijnde radiatoren) ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 Isolatievoorzieningen ☐ ☐ ☐ ☒ 
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 Voorzetramen/radiatorfolie etc., te weten:      

 Radiatorafwerking ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

 Schilderijophangsysteem ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 Keukenblok met bovenkasten ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

 Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:      

 Keukenaccessoires, koelkast +  gasstel ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

 Verlichting, te weten:      

 (Losse) kasten, legplanken, te weten:      

 Vast bureau ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 Spiegelwanden ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 Wastafels met accessoires ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

 Toiletaccessoires ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

 Badkameraccessoires ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

 Sauna met toebehoren ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 Veiligheidsschakelaar wasautomaat ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 Waterslot wasautomaat ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 Overig - over te nemen contracten 

- Cv-ketel abonnement Energiewacht ( 
optioneel) 

 

    

 

 Overige zaken, te weten: 
- Kasten berging > Blijft achter  
- Gordijnen + rails keuken >blijft achter  
- Gordijnen achterkamer > gaat mee 
- Gordijnen voorkamer> blijft achter 
- Gordijnen boven> blijft achter 
- Schuifdeurkast overloop> blijft achter  
- Losse oven ( z.g.a.n.) > ter overname 
- Plafondlampen keuken, douche, 

slaapkamer1, gang, berging > blijft achter  

 

 
 

   

 

 
Voor akkoord: 
 
De verkoper(s) 
 

De koper(s) 

 
 
_______________________________________ 
Naam:     
 
Plaats:    Groningen 
Datum:    datum koopakte 
 
 

 
 
_________________________________________ 
 
 
Plaats:    Groningen 
Datum:   datum koopakte 
 
 

 
Voor akkoord: 
 
Echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner verkoper Echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner koper 
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Deze vragenlijst kunt u zowel digitaal als met de pen invullen. Als u dit digitaal 
doet, klikt u dan met de muis op het grijze vlakje achter ‘adres’ bij vraag 1. 
Daarna springt u via de tab-toets naar de volgende vragen. 

Vragenlijst voor de verkoop van een onroerende zaak 

 

Als u een vraag met “ja” beantwoordt, geeft u dan een toelichting bij de vraag. Is er 

onvoldoende ruimte, geeft u in dat geval een toelichting op de “lijst met 

bijzonderheden/aanvullingen”, die u bij dit document aantreft. Zet het nummer van de 

vraag dan voor uw toelichting. Als u twijfelt over de juiste beantwoording of als u een 

vraag niet begrijpt, zet dan een vraagteken bij de vraag en neem zo snel mogelijk 

contact op met uw VBO-Makelaar. 

 

Deze vragenlijst heeft betrekking op het appartement/perceel: 

Adres: Piet Heinstraat 67 

Postcode/woonplaats 9726 JT Groningen 

Bouwjaar 1915 (bron: taxatierapport 18 sept. 1996) 

 

Aankoop en gebruik 

a. Zijn er nadat u destijds eigenaar geworden bent, nog andere (aanvullende) akten 

opgesteld met betrekking tot het perceel en de woning?  

   nee 

b. Zijn er afspraken gemaakt met een eigenaar van een van de aangrenzende 

percelen?  

(Denk hierbij o.a. aan: afspraken / regelingen over het gebruik en / of onderhoud 

van een poort, tuin, grond, schuur, erfafscheiding, garage of (mondelinge) 

overeenkomsten met verschillende buren, toezeggingen) 

 

 

 

 nee 

c. Staan de huidige terreinafscheidingen volgens u op de kadastrale grens?  ja   

d. Staan uw gebouwen/ bouwsels en die van uw buren helemaal op het eigen 

perceel ? 

 ja  
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Erfpacht, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, opstal, overige rechten en verplichtingen 

Hieronder staan enkele rechten, en verplichtingen die op woningen en percelen kunnen rusten.  

Is een van de navolgende zaken u bekend: 

a. U heeft (als een erfdienstbaarheid) het recht om gebruik te maken van (een 

deel) van een naburig perceel van een ander. 

    nee 

b. U heeft (als een erfdienstbaarheid) de verplichting om een ander gebruik te laten 

maken van (een deel) van uw perceel. 

  nee 

c. U heeft bij verkoop de verplichting om een bijzonder beding op te leggen aan de 

koper (bijv. dat een bijbehorende garage niet los verkocht mag worden). 

    nee 

d. U heeft een bijzonder recht (bijv. een recht van opstal (om bijv. een bouwwerk 

op andermans grond te mogen bouwen en gebruiken), pachtrecht (bij agrarische 

grond)   

  nee 

e. 

 

Er is sprake van erfpacht 

Zo “nee” kunt u de rest van deze vraag overslaan. 

Zo “ja” graag de volgende vragen beantwoorden: 

  nee 

 De te betalen canon bedraagt: €  

 Per welke datum kan de canon worden aangepast:  

 Is deze eeuwigdurend?  ja  nee 

 Zo “nee”, wat is de einddatum:  

 Is de erfpacht afgekocht?  ja  nee 

 Zo “ja”, wat is de einddatum:  

 Bestaat de mogelijkheid de erfpachtgrond in eigendom te verkrijgen?  ja  nee 

f.  U mag een (gedeelte) van een andermans eigendom gebruiken tegen een 

vergoeding (= vruchtgebruik) of zonder vergoeding (= recht van gebruik en 

bewoning) 

  nee 

g. Heeft u aan iemand een eerste recht van koop afgestaan of een recht van 

wederinkoop (= recht van terugkoop)? 

  nee 

h. Zijn er met derden nog andere bedingen of afspraken gemaakt met betrekking 

tot uw eigendom? 

  nee 

i. Is er voor zover aan u bekend een subsidie of premie overdraagbaar aan een 

koper? 

  nee 

j. Is er u een ander recht of verplichting aangaande uw woning of perceel bekend? 

Zo ”ja”, welk recht of welke verplichting? 

  nee 
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Huur / verhuur 

Is er reeds sprake van huur of verhuur of van in gebruik geven aan anderen?  

Bij “nee”, kunt u de rest van deze vraag overslaan.  

Bij “ja”, graag de onderstaande vragen beantwoorden.                                         

    nee 

a. Verhuurd /gehuurd/ in gebruik gegeven is:  

b. Is er een huurcontract?   

c. Zijn er delen die onder gezamenlijk gebruik vallen?  

Zo “ja”, graag hier of op de daarvoor bestemde lijst specificeren: 

                                

  

d. Zijn er zaken van de huurder die hij mag/moet verwijderen bij ontruiming (bijv. 

verlichting, geiser, vloerbedekking, keuken)? 

Zo “ja”, graag hier of op de daarvoor bestemde lijst specificeren: 

         

 

  

e. Heeft de huurder een waarborgsom gestort? 

Zo “ja”, welk bedrag: €          

  

f. Heeft u nog andere afspraken gemaakt met de huurder(s)? 

Zo “ja”, graag hier of op de daarvoor bestemde lijst specificeren:       

 

  

 

Publieksrechtelijke beperkingen 

Is er, naar u weet, sprake van een van onderstaande situaties? 

Zo “ja”, graag hieronder aanvinken wat van toepassing is 

 

Wet Voorkeursrecht Gemeenten (u bent verplicht uw woning eerst aan de 

     gemeente ter verkoop aan te bieden) 

 ruilverkaveling (herindeling van het gebied) 

 onteigening 

  nee 

 

Procedures 

Zijn er over het pand procedures gaande bij de huurcommissie, rechter of een andere 

instantie (bijv. onteigening)?  

Zo ”ja”, graag hier of op de daarvoor bestemde lijst specificeren.   

 

   nee 



                                                                                             

4 

 

 

 

btw-heffing  

Weet u of er sprake kan zijn van de heffing van btw bij de verkoop?  

(Dit komt voor bij de verkoop van een voormalig bedrijfspand of bij een woning met een 

praktijkruimte of bij zeer ingrijpend verbouwde gebouwen) 

   nee 

 

Gebouwenverzekering (alleen in te vullen als u géén appartement bezit) 

a. Heeft u volgens uw tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij een 

opstalverzekering met voldoende verzekerd bedrag tegen herbouwwaarde? 

 ja  

b. Voor welk bedrag is uw opstal verzekerd? 

Graag het bedrag noteren:  € 155.854 

  

 Graag een kopie van het polisblad toevoegen.   

 

Aanschrijvingen 

Zijn er door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen 

voorgeschreven of aangekondigd die nog niet, niet volledig of niet naar behoren zijn 

uitgevoerd? 

Zo ”ja”, graag schriftelijke documenten toevoegen. 

  nee 

 

Terug te vorderen subsidies 

Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij verkoop van het pand voor 

een deel kunnen worden teruggevorderd? 

(Denk aan o.a. subsidies voor onderhoud, verbouwing, isolatie, verkoop van 

huurwoning. Deze gelden vooral bij monumentenpanden en bij de particuliere 

woningbouwverbetering) 

   nee 

 

Lidmaatschapsrecht van Vereniging van Eigenaren (VvE) of  

Coöperatieve Vereniging 

Is er sprake van een Lidmaatschapsrecht van Vereniging van Eigenaren (VvE) of 

Coöperatieve Vereniging? 

Zo “nee”, dan kunt u de rest van deze vraag overslaan.  

Zo “ja”, graag de onderstaande vragen beantwoorden.                                         

 

 

 

 nee 

a. Inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel:         

b. Gegevens administrateur/bestuurder:  
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Naam:  

Adres:  

Postcode/woonplaats:   

Telefoonnummer:  

c. Kosten maandelijkse betalingen: €   

d. In deze maandelijkse betalingen is begrepen:  

 Opstalverzekering   

 Glasverzekering   

 Schoonmaakkosten   

 Conciërge/huismeester   

 Voorschot stookkosten   

 Voorschot (groot) onderhoud   

 Andere kosten, te weten:   

e. MeerJarenOnderhoudsPlan aanwezig   

f. Is er een opstalverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en een 

rechtsbijstandsverzekering van de VvE aanwezig? 

  

g. Aantal vergaderingen per jaar:  

h. Andere gegevens die van belang zijn:  

 

i. Indien u een “harde” vloer heeft, voldoet deze aan de insolatienorm, die door de 

VvE is gesteld? 

  

j. Heeft u toestemming voor de “harde vloer” van de VvE?   

k.  Hebben de buren problemen met/overlast van uw vloer?   

Graag toevoegen:  

Notulen laatste VvE vergadering 

Begroting en financiële jaarverslag van het laatste jaar 

MeerJarenOnderhoudsPlan 

Akte van splitsing 

Reglement van splitsing 

Huishoudelijk reglement 
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Onderhoudscontracten, garanties 

a. Is er in uw woning sprake van huur, lease of huurkoop van een apparaat of 

bouwonderdeel?  (bijv. een huurgeiser of een geleasete dakkapel) 

Zo “ja”, kan de koper dit contract overnemen?   

(zo “ja”, dan graag contractdocumenten toevoegen) 

 

 

 nee 

 

  

b. Zijn er onderhoudscontracten en/of garantieregelingen van goederen die mee 

verkocht worden (bijv. GIW-garantie, CV-ketel onderhoudsabonnement, garantie 

op keukenapparatuur, boiler).  

Zo “ja”, welke?   

Er is een CV-ketel abonnement bij de Energiewacht. De koper is vrij om dit 

abonnement op zijn/haar naam voort te zetten. Dit kunnen we in overleg bepalen. 

 ja   

c.  Bent u in het bezit van een GIW-certificaat 

Zo “ja”, dan graag het certificaat toevoegen 

Zo “ja”, staat het op uw naam?   

 

 

 

 nee 

 

  

 

Particuliere woningverbetering 

a. Is het u bekend dat het pand mogelijk wordt aangewezen en/of in aanmerking 

komt voor particuliere stads- of woningverbetering? 

Zo “ja”, is er ook een begroting/kostenraming bekend van de totale kosten en evt. 

subsidies?  

(zo “ja”, dan graag documenten toevoegen) 

 

  

 nee 

 

  

b. Bent u ook schriftelijk akkoord gegaan met de uitvoering van de werkzaamheden?   

c. Heeft u ook gebruik gemaakt van een lening om deze werkzaamheden te 

bekostigen? 

  

 Zo “ja”, bij welke bank:  

d. De werkzaamheden beginnen op:  

 

Onbewoonbaar 

Is het pand onbewoonbaar verklaard of in het verleden onbewoonbaar verklaard 

geweest? 

  nee 

 

Monumenten, beschermd stads- of dorpsgezicht 

Is u bekend of er een aanvraag loopt voor of een besluit is genomen tot aanwijzing van 

uw pand als beschermd monument / beschermd stads- of dorpsgezicht / gemeentelijk 

monument / beeldbepalend pand? 

   nee 
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Verbouwingen 

a. Is er een verbouwing uitgevoerd waarvoor formeel toestemming nodig was van 

de gemeente (bouwvergunning)? 

Zo ”ja”, welke?  

  nee 

b. 

 

 

Als er sprake is van een verbouwing, waarvoor toestemming nodig was van de 

gemeente, heeft de gemeente u toestemming gegeven?  

Zo “nee”, waarom niet?   

  

 

Gebruik 

a. Hoe wordt het huis nu gebruikt (als woning, praktijk, winkel, opslag of…)? 

 

woning 

b. Is dat gebruik volgens u door de overheid toegestaan?  ja   

c. Wat is thans, zoals het bij de gemeente vermeld staat, volgens u de bestemming 

van het appartement/perceel? 

woonbestemming 

d. Informatie over de linker buren (gezien met gezicht kijkend naar de straat) 

Samenstelling: Gezin 

Leeftijden van linker buren (ook kinderen meenemen): 

Buurman:  +/-30 jaar 

Buurvrouw:  +/- 30 jaar 

Buurkind(eren):  3 en 1 jaar          (vermeld leeftijden van alle kinderen) 

 

e. Informatie over de rechter buren (gezien met gezicht kijkend naar de straat) 

Samenstelling: ouder echtpaar 

Leeftijden van rechter buren (ook kinderen meenemen): 

Buurman:  +/- 80 jaar 

Buurvrouw: +/- 78 jaar 

Buurkind(eren):  geen 

 

f.  Heeft u van een van uw buren geregeld overlast (ook van eventuele boven- / 

onderburen)? 

Zo ”ja” wat voor overlast?  

 

 

 

 nee 
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Staat van het gebouw 

Als verkoper dient u de koper zo goed mogelijk te informeren over de aan u kenbare 

gebreken. Als u een vraag met “ja” beantwoordt, geeft u dan een toelichting bij betreffende 

vraag of op de daarvoor bestemde lijst. 

Fundering, kruipruimte, kelder 

a. Is er sprake (geweest) van gebreken aan de fundering? 

Zo ”ja”, welke?  

  nee 

b. Is de kruipruimte vochtig of met water?   nee 

c. Is er een toegang naar de kruipruimte?  ja   

d. Is er bij de kelder vochtdoorslag of binnendringen van water?    nee 

e. Is de grondwaterstand de laatste jaren volgens u gewijzigd?   nee 

 

Gevels 

a. Is er sprake van vochtdoorslag of vochtige plekken? 

Zo “ja”, namelijk:  

   nee 

b. Is er sprake van scheurvorming die niet hersteld is? 

Zo “ja”, namelijk:  

  nee 

c. Zijn de gevels geïsoleerd?    nee 

d. Is er voor zover u bekend sprake van chloridenschade/roestvorming (betonrot)?  

(Betonrot komt o.a. voor in kruipruimtes van woningen gebouwd in de periode 

van 1965 t/m 1980 die voorzien zijn van betonnen vloerelementen van o.a. het 

merk Kwaaitaal of Manta. Ook andere betonelementen, bijv. balkons kunnen 

aangetast zijn.) 

   nee 

e. Er zijn betonnen vloerelementen van o.a. het merk Kwaaitaal of Manta in het 

pand aanwezig. 

  Nee 

f. Is de gevel ooit gereinigd/geïmpregneerd? 

Zo “ja”, volgens welke methode? 

 droog (met grit) 

 nat (chemisch met water nagespoeld) 

 anders, nl.  

 

  nee 

g. Zijn de gevels in het verleden gereinigd?   nee 
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Kozijnen, deuren en ramen 

a. Zijn er ramen, deuren of sloten, die niet functioneren? 

Zo “ja”, welke:  

  nee 

b. Ontbreken er sleutels? 

Zo “ja”, welke:  

  nee 

c. Is er bij het dubbel glas sprake van condens tussen het glas (lekke ruiten)?  

Zo “ja”, welke:  

 

 nvt 

d. Zijn er kozijnen met houtrot? 

Zo “ja”, welke: gezien de ouderdom van het huis zijn er her en der kozijnen die 

regelmatig onderhoud behoeven. O.a. de tuindeuren bevatten paar zwakke 

plekken. In het verleden waren er ook plekken op de vensterbanken waar ik 

reparaties aan heb uitgevoerd.  

 ja   

e. In welk jaar werd de buitenzijde voor het laatst geschilderd?   

In 2017 en 2018 (alle kozijnen plus tuindeuren, incl. betimmering rondom keuken, douche en 

schuur; dakgoot voor en raamkozijn boven aan de voorzijde zijn niet recent geschilderd. 

NB In 2015 zijn ook nieuwe daktrimmen en boeiboorden rondom het huis aangebracht. 

 

Vloeren, plafonds en wanden 

a. Is er sprake van optrekkend vocht? 

Zo “ja”, waar:  

  nee 

b. Is schimmelvorming aanwezig? 

Zo “ja”, waar:  

   nee 

c. Zijn er gebreken aan de vloeren bekend? 

Zo “ja”, waar:  

Enkele loszittende houten plank in de voorste slaapkamer. 

ja   

d. Ligt er onder de huidige vloerbedekking een andere vloer(bedekking)? 

Zo “ja”, welke en waar:  

   nee 

e. Is er sprake van isolatie? 

Zo “ja”, wat voor isolatie en waar: de begane grondvloer en de daken. 

 ja  
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f. De vloer op de begane grond is van: 

anders, nl.: houten balken met een bodemafsluiter van beton. De balken zijn geconserveerd met 

carbolineum en hebben een oplegging op stiepen. Hierdoor kan er zijdelings geen vocht in trekken. 

(uit: inspectierapport Nedon d.d.17/09/1996) 

g. De verdiepingsvloer(en) is/zijn van:  hout 

h. Kwaliteit vloeren: goed 

 

Daken 

a. Heeft u last van lekkages aan de daken gehad? 

Zo “ja”, waar:  

• Vorig jaar paar keer last gehad van kleine lekkage bij de doorvoer van 

het dak in de keuken. Dit is opgelost door de installateur van de nieuwe 

cv-ketel.  

• Twee jaar terug lekkage gehad in de achterkamer. Oorzaak was een 

kier tussen de dakplaten op het schuine dak. Dit is gerepareerd, 

sindsdien geen lekkage meer. 

 ja   

b. Heeft u het dak al eens (gedeeltelijk) laten vernieuwen/repareren? 

Zo “ja”, waar en wanneer: Ja,  

- platte dak van het woonhuis is vernieuwd (en geïsoleerd) door Koerts 

Dakwerken in 1999  

- Bakgoot aan voorzijde huis vervangen in 2000 

- Nieuwe dakpannen aangebracht aan de voorzijde van het huis in 2002 

door MKB. 

- platte dak van de keuken/berging is in 2006 vernieuwd door Vaatstra 

dakbedekkingen. 

- In 2015 is er een renovatie aan goten, dakwerken en boeiboorden 

uitgevoerd door bouwbedrijf J. Koster. 

 ja  

c. Is er sprake van platte daken (dus ook uitbouwen, garage, bergingen etc.)? 

Zo “ja”, hoe oud is/zijn het dak/de daken:  

Zie de antwoorden op de vraag hierboven.  

 ja  

d. Zijn er gebreken aan het dak bekend? 

Zo “ja”, welke:  

  nee 

e. Is er sprake van dakisolatie?  

in 1999 is het dak van het woonhuis vernieuwd en geïsoleerd. 

 ja   

f. Is een probleem bekend met afvoer van regenwater?   nee 

g.  Is er een gebrek aan een van de dakgoten?   nee 
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Installaties  

a. Zijn u gebreken of bezwaren bekend van de technische installaties? 

(Denk hierbij aan de leidingen voor gas, water en electra, CV, mechanische 

installatie, apparatuur, zonneschermen, kachels, thermostaat, etc.) 

Zo ”ja”, welke:  

   nee 

b. Zijn er radiatoren of vertrekken die niet verwarmd worden? 

Zo ”ja”, welke: wc, berging. 

 ja  

c. Zijn er radiatoren of waterleidingen die lekken? 

Zo ”ja”, welke:  

  nee 

d. Is de elektrische installatie vernieuwd (uitbreiding groepen, bedrading, etc.)? 

Zo ”ja”, wanneer en wat: nieuwe groepenkast/aardlekschakelaar. Datum 

onbekend. 

 ja   

 

Afvoeren 

a. Het open haardkanaal / de rookafvoeren zijn voor het laatst geveegd in:           nvt 

 

b. Is het pand aangesloten op de openbare riolering? 

Zo “nee”, op welke wijze dan:  

 ja   

c. Normaliter dient elk gebouw aangesloten te zijn op de openbare riolering.  

Is dit bij dit gebouw anders? 

Wordt er gebruik gemaakt van een septictank of beerput? 

Is er nog een septictank of beerput aanwezig? 

  

 nee 

 

 nee 

 nee 

d. Zijn er problemen met afvoeren van wastafels, bad, douche, gootstenen, 

toiletten, etc?  

Zo “ja”, welke:  

 

  nee 

e. Zijn er problemen met de afvoer van regenwater? 

Zo “ja”, welke: 

  nee 

f. Zijn er beschadigingen aan wastafels, douche, bad, toilet(ten), gootstenen, 

kranen, etc.?  Zo “ja”, waar: 

  nee 

 Als in het verleden maatregelen zijn getroffen tegen een of meer van in deze vraag genoemde 

gebreken, dan graag aangeven welke en eventuele (garantie-)bewijzen toevoegen. 
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Verontreinigingen 

a. Is het u bekend of de bodem verontreinigd is, of dat daar een sterke kans op 

bestaat? 

Zo “ja”, kent u de veroorzaker van deze verontreiniging 

Zo “ja”, waarom is daar een sterke kans op?  

  

 

 

 nee 

 

 

b. Heeft de gemeente of de provincie u een onderzoeks- of saneringsbevel 

opgelegd? 

  nee 

c. Is of was er een olietank in de grond aanwezig? 

Zo “ja”, is deze geleegd / geschoond / verwijderd?                                          

Graag documenten toevoegen waaruit e.e.a. blijkt zoals een KIWA-certificaat) 

  nee 

  

d. Is/zijn er in het pand (en/of in de schuur) eternietplaten of asbesthoudend 

materiaal aangebracht?  

(Eternietplaten zijn harde platen, ongeveer een halve centimeter dik, grijskleurig 

indien ze ongeverfd zijn.) 

Op de schuine kanten van het dak zijn asbestplaten aangebracht. 

 ja 

 

 

 

Overige zaken / gebreken 

a. Is het pand, voor zover u bekend, aangetast door houtworm, boktor, ander 

ongedierte, zwammen of andere schimmels?  

NB Op 19 september 1996 heb ik van Nedon, adviesburo voor de bestrijding van 

houtaantasting en vocht een rapport ontvangen n.a.v. een inspectie. Hierin staat 

vermeld dat er geen houtaantastende schimmels zijn aangetroffen. De 

kruipruimte was droog. Zo nodig kan ik dit rapport overleggen. 

  

 

 

 nee 

 

 

b. Zijn er aan uw huis andere gebreken of bezwaren bekend die van 

doorslaggevend belang kunnen zijn voor een koper bij het nemen van een 

koopbeslissing?  

(Denk hierbij aan verzakkingen, lekkages, etc.)  

Zo “ja”, welke: 

 ja 

 

 nee 

c. Is er om te parkeren in de straat een parkeervergunning nodig?  ja   

 

Bouwtechnische keuring 

a. Is er een bouwtechnisch rapport van uw huis? 

Zo ”ja”, graag een kopie toevoegen. 

  nee 

b. Is er een Energielabel /-certificaat aanwezig? 

Zo ”ja”, het Energielabel heeft nummer:   

Zo “ja” het Energielabel a.u.b. als bijlage toevoegen 

  nee 
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Zo “nee”, overleg dan met de Makelaar over het laten vervaardigen van een 

Energielabel. 

 

Gemeente- en waterschapsbelastingen 

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslagen? 

a. Onroerend zaakbelasting (bij een woning) Aanslagjaar: 2018 € 328,45 

b. Onroerend zaak belasting bij een niet-woning 

eigenaarsdeel 

gebruikersdeel 

Aanslagjaar:  nvt 

€  

€  

c. Waterschapslasten € 376,00 

d. Verontreinigingsheffing/rioolrecht    

NB Afvalstoffenheffing 276,48 + Rioolheffing 

151,00                              

Aanslagjaar: 2018 € 427,48 

e. De WOZ-waarde van de woning                                    Belastingjaar: 2018  € 203.000 

f. Bent u nog achterstallig in de betalingen van deze belastingen / aanslagen?   nee 

g. Bent u, indien van toepassing, achterstallig in het betalen van de erfpachtcanon?    nee 

 

Energienota 

a. Bij welk nutsbedrijf neemt u energie af? Budget Energie 

b. Welk voorschotbedrag betaalt u maandelijks aan het nutsbedrijf € 136,00 

c. Dit bedrag heeft betrekking op: 

  Elektriciteit – 1277 KwH per jaar 

  Gas – 1910 m3 per jaar 

 

 

Boedel bij overlijden 

a. Is een van de eigenaren, nadat het pand destijds is gekocht, overleden? 

Zo “ja”, zijn er minderjarige kinderen? 

  nee 

  

b. Welke notaris behandelt/behandelde de nalatenschap: 

Naam:  
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Adres:  

Postcode/woonplaats:  

Telefoonnummer:  

 

Boedel bij echtscheiding 

a. Is er sprake van een echtscheiding, nadat het pand destijds is gekocht? 

 

  nee 

 

 

Gehuwd 

a. Bent u gehuwd of geregistreerd partner?   

 

 nee 

b. Wordt het te verkopen pand door u beiden bewoond? 

Zo “ja”, heeft u toestemming van uw echtgeno(o)t(e)/ partner om het pand te 

verkopen? 

  

 

Samenwonend 

a. Bent u ongehuwd samenwonend?  ja   

b. Bestaat er tussen u en uw partner een samenlevingscontract waarin bepalingen 

zijn opgenomen over de verkoop of bewoning van het pand? 

  nee 

 

Nadere informatie 

Overige zaken die de koper naar uw mening moet weten en zaken die een toelichting vereisen vanuit de 

voormelde vragen, vermeldt u op de lijst met bijzonderheden/aanvullingen.  

 

 

Naar waarheid ingevuld te: Groningen        

Datum: datum koopakte        Handtekening verkoper(s) 
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Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Piet Heinstraat 67 Groningen

Pand

ID 0014100010928493

Status Pand in gebruik

Bouwjaar 1920

Geconstateerd Nee

In onderzoek Nee

Begindatum 23-03-2010

Documentdatum 23-03-2010

Documentnummer 2194072

Mutatiedatum 02-06-2010

Verblijfsobject

ID 0014010011025293

Status Verblijfsobject in gebruik

Gebruiksdoel woonfunctie

Oppervlakte 122 m2

Geconstateerd Nee

In onderzoek Nee

Begindatum 23-03-2010



Documentdatum 23-03-2010

Documentnummer 2194072

Mutatiedatum 02-06-2010

Gerelateerd hoofdadres 0014200010830541

Gerelateerd pand 0014100010928493

Locatie x:232852.475, y:581098.010

Nummeraanduiding

ID 0014200010830541

Postcode 9726JT

Huisnummer 67

Huisletter
Huisnummer toev.
Status Naamgeving uitgegeven

Type adresseerbaar object Verblijfsobject

Geconstateerd Nee

In onderzoek Nee

Begindatum 23-03-2010

Documentdatum 23-03-2010

Documentnummer 2194072

Mutatiedatum 02-06-2010

Gerelateerde openbareruimte 0014300010785750

Openbare Ruimte

ID 0014300010785750

Naam Piet Heinstraat

Status Naamgeving uitgegeven

Geconstateerd Nee

In onderzoek Nee

Begindatum 23-03-2010

Documentdatum 23-03-2010

Documentnummer 2194072

Mutatiedatum 02-06-2010

Gerelateerde woonplaats 1070

Woonplaats

ID 1070

Naam Groningen

Status Woonplaats aangewezen

Geconstateerd Nee

In onderzoek Nee

Begindatum 01-12-2016

Documentdatum 01-12-2016

Documentnummer 289-2016:371826

Mutatiedatum 01-12-2016

Bronhouder

ID 0014

Naam Groningen
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Piet Heinstraat 67, 9726JT Groningen



 

Betreft perceel: Piet Heinstraat 67 9726 JT Groningen  
 
AnderZ makelaar | Paterswoldseweg 17 Groningen | 050-2041292 | info@anderzmakelaar.nl 

aankoopmakelaar | verkoopmakelaar |gratis waardebepaling | hypotheken | beleggingen 
 

 

 
Voorwaarden 
 
Koopakte: 
Conform VBO-model. 
 
Kosten koper: 
De kosten, rechten en overdrachtsbelasting die uit de overeenkomst en de eigendomsoverdracht 
voortvloeien zijn voor rekening van koper. 
 
Notaris: 
Indien koper na ontvangst van concept koopakte niet binnen 2 werkdagen zijn/haar notariskeuze 
doorgeeft vervalt zijn/haar recht op notariskeuze en heeft de verkoper recht op notariskeuze. 
 
Waarborgsom/bankgarantie: 
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van kopende partij verlangt verkoper van 
koper, indien de overdracht later dan 6 weken na datum overeenkomst plaatsvindt, een waarborgsom 
of bankgarantie, groot 10% van de koopsom, welke binnen 2 weken na definitieve overeenstemming 
in handen van de notaris of diens bank- of girorekening wordt gestort. 
 
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. 
 
Financiering: 
Indien deze ontbindende voorwaarde is overeengekomen geldt de ontbindende voorwaarde voor 
financiering voor een periode van 5 weken na overeenstemming. Ontbindende voorwaarden dienen 
uitdrukkelijk te worden overeengekomen. 
 
Asbestclausule: 
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat er (indien de woning gebouwd is voor 1990) een 
mogelijkheid bestaat dat er asbest in de woning aanwezig is. Bij eventuele verwijdering van 
asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden 
genomen. Op het moment van de verkoop is het bij de verkoper niet bekend dat er asbest in de 
woning aanwezig is, verkoper is gevrijwaard van alle aansprakelijkheid die uit de eventuele aanwezig 
van asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien. 
 
Ouderdomsclausule: 
Bij huizen ouder dan 40 jaar wordt door ons een ouderdomsclausule opgenomen. In een 
ouderdomsclausule wordt de koper er op gewezen dat de woning een bepaalde leeftijd heeft en dat 
de eisen die aan de (bouw)kwaliteit van de woning gesteld mogen worden in het algemeen 
(aanzienlijk) lager liggen dan bij nieuwe woningen. 
 
Oplevering: 
In de huidige staat met alle daarbij behorende rechten, aanspraken, zichtbare en onzichtbare 
gebreken ( voor zover bij de verkopendepartij niet bekend) heersende -/ leidende erfdienstbaarheden, 
kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. 
 
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, met uitzondering van 
de onroerende- zaakbelasting wegens het feitelijk gebruik, zullen tussen partijen naar rato worden 
verrekend. 
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Inschrijving: 
Koper heeft het recht de koopakte op zijn kosten door de notaris te laten inschrijven in de openbare 
registers. Inschrijving beschermt kopen onder meer tegen latere vervreemding of bezwaringen, een na 
de inschrijving ingeschreven beslag en een na de dag van inschrijving uitgesproken faillissement 
surseance of schuldsanering. 
 

Identiteit partijen: 

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

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

Plattegronden: 
Aan eventueel bijgevoegde plattegronden/tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
Toelichtingsclausule NEN2580 
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer 
eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de 
gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door 
bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. 
 
Algemeen: 
Deze informatie is u, onzerzijds, geheel vrijblijvend verstrekt. Wij hebben bij het samenstellen van 
deze verkoopinformatie de nodige zorgvuldigheid betracht. Evenwel is het mogelijk dat zich in deze 
brochure onjuistheden of onvolkomenheden bevinden. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk. Eventuele 
oppervlakten, maten en afstanden zijn door ons zo nauwkeurig mogelijk opgemeten. Niettemin zijn de 
genoemde maten en oppervlakten indicatief. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten 
worden ontleend. 
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