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Omschrijving
Verlengde Hereweg 22 1a - Groningen

0 m² 93 m² 1

Ruime en zeer sfeervolle bovenwoning nabij het centrum 
van Helpman. Deze dertiger jaren woning is intern geheel 
vernieuwd met een nieuwe keuken en badkamer. 




De woning ligt in hartje Helpman. Binnen 5 autominuten 
bereik je de uitvalswegen richting A7/A28 en binnen circa 
10 minuten fietsen de Groninger binnenstad en het 
Centraal Station. Op steenworp afstand vind je veel 
voorzieningen zoals winkelcentrum Helpman, openbaar 
vervoer en zwembad.




Indeling:




Begane grond: 

Entree/hal op de begane grond met trapopgang.




1e verdieping: 

Entree/hal; zeer ruime woonkamer met suitedeuren en 
een hoge plafondhoogte. De woonkamer heeft een voor- 
en achterkamer welke gescheiden is door suitedeuren. 
Ook heeft de woonkamer aan de voorzijde een 
zijkamertje die gebruikt kan worden als werkruimte 
(samen groot circa 46 m²). De keuken is vernieuwd en is 
voorzien van inbouwapparatuur (inductiekookplaat met 
geïntegreerde afzuiging, koel- en vrieskast, vaatwasser, 
oven en combi magnetron). Vanuit de keuken kom je in 
een halletje met toilet. Aan de achterzijde van het 
appartement ligt de ruime slaapkamer met een aparte 
ruimte voor kasten. De slaapkamer is 14.3 m² en de 
kastenruimte 6.5 m². Vanuit de slaapkamer kom je in de 
vernieuwde douche met wastafelmeubel. Aan de 
achterzijde is een dakterras welke je via de openslaande 
deuren in de slaapkamer kunt bereiken.

Bijzonderheden
 Huurperiode tot maximaal 2 jaar
 Inkomenseis van 3x de maandhuur
 Op korte termijn te huur



Kenmerken

Vraagprijs  Huurprijs € 1.400 p.m.

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte  93 m²

Externe Bergruimte  -

Overige inpadige ruimte  -

Perceeloppervlakte  0 m²

Inhoud  300 m³

Indeling

Aantal kamers  2

Aantal Badkamers  1

Badkamervoorzieningen  Douche en wastafelmeubel

Aantal woonlagen  1

Voorzieningen  -

Definitief energielabel

Isolatie  gedeeltelijk dubbel glas

Energie

F



Kenmerken (vervolg)

Kadastrale gegevens

  

Omvang  -

Eigendomssituatie  -

Buitenruimte

Ligging  -

Tuin  zonneterras

Indeling

Verwarming  c.v.-ketel

Warm water  c.v.-ketel

Type ketel  

Schuur/berging  -
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Woonwensen waarmaken
Schreuder, aangenaam 





Vanuit Groningen-Zuid doen we als Schreuder Makelaars al bijna 40 jaar waar we goed in zijn: woonwensen waarmaken. 

Onze kracht ligt in de diepgaande kennis die we in de afgelopen decennia hebben opgebouwd van de huizenmarkt in 


stad en regio. We koppelen die ‘historische voorsprong’ aan een slimme, eigentijdse aanpak voor succesvolle aankoop 


en verkoop van woningen. Daarbij horen heldere afspraken, flexibele kantoortijden (ook  ‘s avonds en ‘s zaterdags als 


dat nodig is) en een resultaatgerichte aanpak. 





Om maximaal aan klantwensen te kunnen voldoen, heeft Schreuder Makelaars bewust gekozen voor een brede 

dienstverlening. Zo helpen we ook bij taxatie en financiering van woningen. Verder kunnen eigenaren van beleggings-

panden het beheer ervan met een gerust hart aan ons overlaten. 






 Natuurlijk zijn we aangesloten bij de NVM, het grootste netwerk van kwaliteitsmakelaars in Nederland. Daarnaast mogen 


we in Groningen het exclusieve lidmaatschap voeren van Neerlandia, de oudste makelaarsvereniging van Nederland. 

Meer weten? www.schreuder-makelaars.nl



Nieuwbouwhuis kopen 

in Groningen of Haren?

Advies van een betrokken nieuwbouw-
makelaar

Hulp bij het visualiseren van de tekening 
naar een thuis

Advies bij bepalen plattegronden en 
aansluitingspunten

Helder financieel overzicht - ook van 

de bijkomende kosten voor aankleding 
woning en tuin


