
  Welkom

Petrus Campersingel 139
Groningen

Vraagprijs

€ 369.000

K.K.

050-2111400

info@050wonen.nl


050wonen.nl



Omschrijving
* Benedenwoning met tuin

* Jaren '30 

* 2 slaapkamers 

* Modern en instapklaar

* Goed geïsoleerd




Wát een plaatje! Schuin 
tegenover het UMCG en op 
steenworp afstand van het 
centrum staat deze sfeervolle 
benedenwoning met 
stadstuin. De woning heeft 
karakteristieke jaren '30 
elementen zoals het 
tochtportaal met glas-in-lood 
en granito vloer, de mooie 
paneeldeuren, de ensuite 
deuren en schouwen in de 
woonkamer.


Met behoud van deze mooie 
details is de woning 
afgelopen jaren volledig 
gemoderniseerd en 
verduurzaamd met onder 
andere een visgraat pvc 
vloer, moderne badkamer en 
deels nieuwe 
keukenapparatuur. Daarnaast 
is de gehele woning voorzien 
van dubbel glas (grotendeels 
HR++ glas) en dak- en 
vloerisolatie. Ook de voor- en 
achtertuin zijn compleet 
opnieuw aangelegd en 
hebben daarmee een 
moderne verzorgde 
uitstraling gekregen. 














































Indeling
 
Bijzonderheden

Begane grond: entree/ - Sfeervolle jaren '30 
tochtportaal, hal met meter-/ benedenwoning met 
kelderkast en trapopgang, stadstuin;

woon-/eetkamer ensuite met - Op steenworp afstand van 
tuindeuren, gesloten keuken het centrum; 

voorzien van - Volledig gemoderniseerd 
inbouwapparatuur zoals (2021); 

koelkast, gasfornuis, - Dak- en vloerisolatie en HR+
afzuigkap, vaatwasmachine en + beglazing;

combi-oven. 
 - Energielabel B;

Eerste verdieping: overloop, - Beschermd stadsgezicht;

slaapkamer (ca. 7 m²).
 - Aanvaarding in overleg. 
Tweede verdieping: overloop, Voorkeur medio/zomer 2023.

tweede slaapkamer (ca. 10 

m²), badkamer voorzien van Vereniging van Eigenaars

dubbele wastafel met meubel - VvE betreft Petrus 
en inloopdouche.
 Campersingel 139 en 139a;

Tuin: achtertuin gelegen op - VvE is niet actief, er is dus 
het oosten, voorzien van geen periodieke bijdrage;

veranda, tuintegels, grind en - Dakbedekking in 2015 
stenen berging. Toegang via vernieuwd. 

een achterom. 
 



 


 


 


 


 


 


 


 














































Kenmerken
Woonoppervlakte 87,30 m²
Perceeloppervlakte -
Inhoud 363 m³
Bouwjaar 1930
Energielabel B



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 369.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, benedenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1930

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Keurmerken Bouwkundige keuring

Isolatievormen Dakisolatie

Dubbel glas

Vloerisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 87,3 m²

Inhoud 363 m³

Oppervlakte overige inpandige ruimten 5,7 m²

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 4,6 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 4 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging In woonwijk

 

Tuin

Type Achtertuin

Oriëntering Oosten

Heeft een achterom Ja

Staat Goed onderhouden

Tuin 2 - Type Voortuin

Tuin 2 - Oriëntering West



Kenmerken

Tuin 2 - Staat Goed onderhouden

 

Energieverbruik

Energielabel B

 

CV ketel

CV ketel Nefit Ecomline

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2001

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

































Begane grond



Begane grond 3D



Eerste verdieping



Eerste verdieping 3D



Tweede verdieping



Tweede verdieping 3D



Petrus Campersingel 139, Groningen

Bekijk deze woning online!

Klik op bovenstaande afbeelding om 
de woningvideo te bekijken!

https://www.youtube.com/watch?v=UJxi6m8p3lE


 Locatie
op de kaart



Kadastrale kaart



  Interesse
in de woning?

Neem dan contact op met ons kantoor:
Sontweg 15 a

9723 AT  Groningen




050-2111400

info@050wonen.nl

050wonen.nl


