
  
GRONINGEN | Van Panhuysstraat 27 a | Vraagprijs € 229.000,- K.K. 



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Gebouwgebonden buitenruimte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:

1930


BOVENWONING


4


276m³


100m²











5m²


cvketel


hrglass



Omschrijving
Van Panhuysstraat 27a Groningen: een sfeervolle, ruime en karakteristieke jaren 30 BOVENwoning met 
dakterras en stenen berging. 




Kijk voor video en meer details op de site van de makelaar.




Door de ideale locatie ben je in circa 10 minuten fietsen op het station/ in de binnenstad. De 
uitvalswegen richting de A7 of de A28 liggen op 5 minuten rijden. Verder zijn er op loopafstand 
meerdere voorzieningen zoals het winkelcentrum Helpman, verschillende restaurants, bushaltes, het 
Helperbad en meerdere kinderdagverblijven.




De indeling van het huis is als volgt:




Begane grond:

Entree met trapopgang naar de eerste woonverdieping.

Achter de woning bevindt zich een stenen fietsenberging, via een gang te bereiken.




Eerste verdieping:

Hal met toegang tot het toilet.

Vanuit de hal komt men in de heerlijke lichte woonkamer van ruim 36m2 met openslaande deuren naar 
het balkon. De prachtige houten vloer en de karakteristieke erker zorgen voor een warme sfeer.

Op deze verdieping treffen wij ook een moderne keuken aan voorzien van inbouwapparatuur zoals 
vaatwasser, oven en gasfornuis.  De keuken is heerlijk licht door het grote raam.  




Tweede verdieping:

Overloop met een lichtkoepel die voor veel lichtinval zorgt. Handige kasten boven en naast de 
trapopgang.

3 sfeervolle slaapkamers, waarvan 2 zeer ruim (van ca. 16 en 14m2) en één iets kleiner (6m2). Alle 
slaapkamers zijn voorzien van inbouwkasten en een prachtige houten vloer.

Een moderne badkamer met douche, wastafel en design radiator.

Een aparte ruimte voor de wasmachine (en eventueel droger).




Als kers op de taart een fantastisch en ZONNIG dakterras van ruim 15 m2 waar je tot in de late uurtjes 
heerlijk kunt genieten van de ondergaande zon en het fantastische uitzicht. 




Kortom: een huis met veel sfeer die je gezien moet hebben!




Kenmerken:

-	Karakteristieke instapklare bovenwoning aan een rustige straat in het gewilde Helpman.

-	Vrij parkeren

-	Ruime woonkamer met 3 slaapkamers

-	Zonnig dakterras van ruim 15 m2

-	Cv-ketel in eigendom uit 2008 

-	Grotendeels dubbelglas (HR), alleen boven de voordeur niet

-	Energielabel D

-	Eigen fietsenberging

- 














Interesse?

Paterswoldseweg 17

9726 BA Groningen




050-2041292

info@anderzmakelaar.nl

anderzmakelaar.nl



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Panhuys

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 7 augustus 2019
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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LIJST VAN ZAKEN 
 
Betreffende het perceel : Van Panhuysstraat 27a 
 

  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 ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 Vliegenhorren ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 Raamdecoratie, te weten   

zie pag 2 overige zaken !! 
 

    
 

 gordijnrails/gordijnen/vitrages ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 rolgordijnen ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 losse horren/rolhorren ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 Vloerdecoratie, te weten      

 vloerbedekking ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 parketvloer/laminaat ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

 Warmwatervoorziening, te weten      

 CV met toebehoren ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

 Thermostaat ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

 Mechanische ventilatie/luchtbehandeling ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

 Airconditioning ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 (Voorzet) open haard met toebehoren ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 Allesbrander ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 Kachels (niet zijnde radiatoren) ☐ ☐ ☐ ☒ 
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 Isolatievoorzieningen ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 Voorzetramen/radiatorfolie etc., te weten:      

 Radiatorafwerking ☒ ☐ ☐ ☒ 
 

 Schilderijophangsysteem ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 Keukenblok met bovenkasten ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

 Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:      

 Oven ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

 Verlichting, te weten:      

 Spots in badkamer, plafondlamp kleine kamer x     

 Wandkast in woonkamer ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

 Spiegelwanden ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 Wastafel badkamer ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

 Kast in badkamer ☒ ☐ ☐ ☐ 
 

  ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 Sauna met toebehoren ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 Veiligheidsschakelaar wasautomaat ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 Waterslot wasautomaat ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

 Overig - over te nemen contracten 

 
 

    
 

 Overige zaken, te weten: 
 
Wasmachine, kledingkast in de slaapkamer 
en koelkast blijven achter 
 
De oven en de vriezer werken, maar niet 
optimaal 
 
Raamdecoratie.  
zonwering binnen (dus de luxaflex in 
woonkamer) blijft achter 
Rolgordijn in keuken blijft achter 
 
Gordijnen op de slaapkamers gaan mee. 
Gordijnen achterkant woonkamer 
(balkonkant) gaan mee, rails blijft wel 
achter! 
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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: Van Panhuysstraat 27a 

Postcode/woonplaats 9721 GB Groningen 

Bouwjaar 1930 

 

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?     

 Zo “nee”, wat is de einddatum:  

 Is de erfpacht afgekocht?     

 Zo “ja”, wat is de einddatum:  
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 Bestaat de mogelijkheid de erfpachtgrond in eigendom te verkrijgen?    

 Zo “ja”, voor welk bedrag: €  

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 

 

 

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: €          
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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 

 

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, 

geen 

sprake 

van 

 

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:  € 27,20 euro per maand + Glas: € 3,22 per maand 
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 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? Is in oprichting 

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

Zo “ja”, graag de onderstaande vragen beantwoorden.                                         

 

  

 

 

a. Inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel:         

b. Gegevens administrateur/bestuurder: 

Naam: Marieke 

Adres:  

Postcode/woonplaats:   

Telefoonnummer:  

 

c. Kosten maandelijkse betalingen: € n.v.t.  

d. In deze maandelijkse betalingen is begrepen:  

 Opstalverzekering    nee 

 Glasverzekering    nee 
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 Schoonmaakkosten   nee 

 Conciërge/huismeester   nee 

 Voorschot stookkosten   nee 

 Voorschot (groot) onderhoud   nee 

 Andere kosten, te weten:  

 

 

e. MeerJarenOnderhoudsPlan aanwezig   nee 

f. Is er een opstalverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en een 

rechtsbijstandsverzekering van de VvE aanwezig? 

 

 

 

 nee 

g. Aantal vergaderingen per jaar: n.v.t. 

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?   nee 

Graag toevoegen:  

Notulen laatste VvE vergadering 

Begroting en financiële jaarverslag van het laatste jaar 

MeerJarenOnderhoudsPlan 

Akte van splitsing 

Reglement van splitsing 

Huishoudelijk reglement 

 

 

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 

 

 nee 

b. Zijn er onderhoudscontracten en/of garantieregelingen van goederen die mee  ja  
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verkocht worden (bijv. GIW-garantie, CV-ketel onderhoudsabonnement, garantie 

op keukenapparatuur, boiler).   

Zo “ja”, welke?   

We hebben een onderhoudsabonnement van de Energiewacht (CV-ketel). Deze 

kan worden overgenomen 

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, 

niet 

dat ik 

weet 

 

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 

 

Verbouwingen 

a. Is er een verbouwing uitgevoerd waarvoor formeel toestemming nodig was van  ja   
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de gemeente (bouwvergunning)? 

Zo ”ja”, welke?  

Vergunning voor het dakterras. Volgens mij heeft de vorige bewoner deze 

vergunning verkregen, maar ik weet dit niet 100 % zeker. Kan ik nog uitzoeken 

 

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?   

 

   n.v.t. 

 

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? 

Woning 

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

Samenstelling: 

Leeftijden van linker buren (ook kinderen meenemen): 

Buurvrouw: tussen de 35 en 40 jaar (gescheiden) 

Buurkind(eren):  jongetje van 3 jaar en meisje van 5 jaar                        

 

e. Informatie over de rechterboven buren (gezien met gezicht kijkend naar de 

straat) 

Samenstelling: vrouw alleen 

Leeftijd: in de 60 

Informatie over onderburen 

Samenstelling: Vrouw alleen, eind 30 

 

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

onderburen)? 

Zo ”ja” wat voor overlast?  

 

 

 

  

 

 nee 

Staat van het gebouw 
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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?  n.v.t.   

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? 

Er zit scheurvorming in de muur achter het huis. Echter, deze scheuren zitten in 

het huis van de buurvrouw op nummer 29 en zijn niet zichtbaar in onze muren. 

Er is in juni melding gedaan van de schade. Het betreft géén 

aardbevingsschade. De scheur zit er al sinds de jaren 60 en veroorzaakt geen 

problemen. 

 

    

c. Zijn de gevels geïsoleerd? Durf ik niet te zeggen     

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, 

niet 

dat ik 

weet 

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

pand aanwezig. 

   Nee, 

niet 

dat ik 

weet 

f. Is de gevel ooit gereinigd/geïmpregneerd? Misschien voordat wij hier kwamen     
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wonen. Niet sinds 2012 in ieder geval 

Zo “ja”, volgens welke methode? 

 droog (met grit) 

 nat (chemisch met water nagespoeld) 

 anders, nl.  

 

 

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: van twee ingebouwde kasten op bovenste verdieping 

 ja   

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

Zo “ja”, welke:  

 

   nee 

d. Zijn er kozijnen met houtrot? 

Zo “ja”, welke:  

 

   nee 

e. In welk jaar werd de buitenzijde voor het laatst geschilderd? Toen wij er kwamen wonen in 2012 

was dit recentelijk gedaan. Exacte jaartal niet bekend 

 

Vloeren, plafonds en wanden 

a. Is er sprake van optrekkend vocht? 

Zo “ja”, waar:  

 

   nee 

b. Is schimmelvorming aanwezig? 

Zo “ja”, waar: soms in de badkamer, eenvoudig weg te halen (vraagt misschien 

om een betere ventilatie) 

 ja   



                                                                                          

11 

 

 

c. Zijn er gebreken aan de vloeren bekend? 

Zo “ja”, waar:  

 

   nee 

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

Verwacht ik niet…moeilijk te checken 

 

   

e. Is er sprake van isolatie? 

Zo “ja”, wat voor isolatie en waar: isolatie tijdens de bouw. Niet precies bekend 

 ja   

 

f. De vloer in de entree is van: 

 beton 

 hout 

 anders, nl.: granito 

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

  

 hout 

  

h. Wat kun je benoemen over de kwaliteit van de bouwvloeren: enige gebruikssporen, maar nog in 

goede staat 

 

Daken 

a. Heeft u gebreken of lekkages aan de daken (gehad)? 

Zo “ja”, waar:  

 

   nee 

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

Zo “ja”, waar en wanneer:  

 

   nee 

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

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

 ja   
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d. Is er sprake van dakisolatie? Weet ik niet     

e. Is een probleem bekend met afvoer van regenwater?   Nee 

f.  Is er een gebrek aan een van de dakgoten?    Nee 

 

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: radiator op kleinste slaapkamer wordt niet warm 

 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:  

   nee 

 

Afvoeren 

a. Het open haardkanaal / de rookafvoeren zijn voor het laatst geveegd in: n.v.t. 

 

b. Is het pand aangesloten op de openbare riolering? 

Zo “nee”, op welke wijze dan:  

 

 Ja   

c. Zijn er problemen of beschadigingen aan de afvoeren van wastafels, bad, 

douche, gootstenen, toiletten, etc?  

Zo “ja”, welke: probleem gehad met afvoer van water in douche. Sinds een paar 

jaar verholpen, nu geen problemen meer 

 

 Ja 

 

  

d. Zijn er problemen met de afvoer van water? 

Zo “ja”, welke: 

 

  

 

 nee 
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 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. 

 

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 

 

 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? Niet dat ik weet 

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

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

  

  

 

 

  

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

materiaal aangebracht? Niet dat ik weet 

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

indien ze ongeverfd zijn.) 

  

 

  

 

Overige zaken / gebreken 

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

ongedierte, zwammen of andere schimmels?  

Zo “ja”, aangetast door: 

 

  

 

 

 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: 

 

 

 

 nee 

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

 

Gemeente- en waterschapsbelastingen 

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslagen? € 123,44 Noordelijk Belastingkantoor voor 2e termijn (we 
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betalen in 10 termijnen) 

a. Onroerend zaakbelasting (bij een woning) 

Ozb=  0,1700 x 208.000 : 100 = € 

Aanslagjaar: 2019 € 353,60 

b. Onroerend zaak belasting bij een niet-woning 

eigenaarsdeel 

gebruikersdeel 

Aanslagjaar: n.v.t. n.v.t. 

€  

€  

c. Waterschapslasten 

Waterschapsbelastingen 

€ 388,67 in 

2017. Kan de 

bedragen van 

2018 en 2019 

niet vinden 

d. Verontreinigingsheffing/rioolrecht                                 Aanslagjaar: 2019 € 151,- 

e. De WOZ-waarde van de woning                                    Belastingjaar: 2019 € 208.000 

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

Misschien?? Door betalingen in termijnen 

   

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

 

Energienota 

a. Bij welk nutsbedrijf neemt u energie af? Essent 

b. Welk voorschotbedrag betaalt u maandelijks aan het nutsbedrijf € 138 

c. Dit bedrag heeft betrekking op: 

  

 elektriciteit 

 gas 

Voorschotbedrag op water (via waterbedrijf Groningen N.V.) = € 40,42 per kwartaal 

  

 

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.  
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Graag toevoegen: 

Alle nota’s en/of garantiebewijzen van: 

• Kleine investeringen (keukenapparatuur, ventilatie unit etc.) 

jonger dan 3 jaar. 

• Grote investeringen (dak, dakkapel, keuken etc.) 

 

Naar waarheid ingevuld te:         

Datum: datum koopakte        Handtekening verkoper(s) 



Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Van Panhuysstraat 27 a Groningen

Pand

ID 0014100010923098

Status Pand in gebruik

Bouwjaar 1930

Geconstateerd Nee

In onderzoek Nee

Begindatum 23-03-2010

Documentdatum 23-03-2010

Documentnummer 2194072

Mutatiedatum 02-06-2010

Verblijfsobject

ID 0014010011047834

Status Verblijfsobject in gebruik

Gebruiksdoel woonfunctie

Oppervlakte 108 m2

Geconstateerd Nee

In onderzoek Nee

Begindatum 08-09-2011



Documentdatum 08-09-2011

Documentnummer 2739463

Mutatiedatum 06-02-2012

Gerelateerd hoofdadres 0014200010854096

Gerelateerd pand 0014100010923098

Locatie x:234580.631, y:579469.606

Nummeraanduiding

ID 0014200010854096

Postcode 9721GB

Huisnummer 27

Huisletter a

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 0014300010786080

Openbare Ruimte

ID 0014300010786080

Naam Van Panhuysstraat

Status Naamgeving uitgegeven

Geconstateerd Nee

In onderzoek Nee

Begindatum 26-11-1957

Documentdatum 26-11-1957

Documentnummer 1745920

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



Achtergrondkaart

Kadastrale percelen

 Bodeminformatie

Beschikbaarheid gegevens

Voortgang onderzoek

 Bodemkwaliteitskaarten
 Mijnsteengebieden

v1.2.0

Bodemloket Een initiatief van gemeenten, provincies en het Rijk

Home › Kaart

Kaart

Postcode of adres *

[#]

[#]

[#]

[#]

https://www.bodemloket.nl/kaart#234529,579424,234660,579539



van panhuysstraat 27a



Ommelanderstraat 11, 9791LG Ten Boer



https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/marker/234580.631/579469.606/cs/234580.631/579469.606/595.275215575



Energielabel woning

Van Panhuysstraat 27 A

9721GB Groningen

BAG-ID: 0014010011047834

Energielabel D
Registratienummer
Datum van registratie
Geldig tot

871371285
27-08-2019
27-08-2029

Veel besparingsmogelijkheden

Weinig besparingsmogelijkheden

Overzicht woningkenmerken

1. Woningtype Appartement met 1 woonlaag - Tussen midden

Bouwperiode vóór 1946

Woonoppervlakte 101 t/m 120 m²

2. Glas woonruimte(s) HR glas

Glas slaapruimte(s) HR glas

3. Gevelisolatie Gevel niet extra geïsoleerd

4. Dakisolatie Niet van toepassing

5. Vloerisolatie Niet van toepassing

6. Verwarming Individuele CV-ketel, geïnstalleerd in of na 1998

7. Aparte warmtapwatervoorziening Geen apart toestel

8. Zonne-energie Geen zonnepanelen en geen zonneboiler

9. Ventilatie Geen mechanische afzuiging

Wilt u besparen op uw energierekening? Overweeg dan de volgende mogelijke maatregelen:

Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

(Extra) isolatie van uw buitenmuren

Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit

Als de besparingsmogelijkheden HR107-ketel, HR107-combiketel en/of warmtepomp tegelijk op uw energielabel verschijnen, dan is slechts één van deze maatregelen zinvol om uit te
voeren. U kunt hieruit dus een keuze maken.

Goedgekeurd door:

Naam
Examennummer
KvK nummer

Anja  Muller
214869
63113627

Afgegeven conform de regeling energieprestatie
gebouwen, welke onderdeel is van de Europese richtlijn EPBD

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op www.energielabelvoorwoningen.nl of www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/ .

Disclaimer
Dit energielabel bevat maatregelen om de energieprestatie van uw woning te verbeteren. De maatregelen die op dit energielabel genoemd worden zijn maatregelen die op dit moment
kosteneffectief zijn of dit naar verwachting binnen de geldigheidsduur van het energielabel worden, gebaseerd op een gemiddeld energiegebruik van de woning.
Als uw gebruik afwijkt van het gemiddeld gebruik kunnen de terugverdientijden zoals vermeld op dit energielabel afwijken.
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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. 


