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Omschrijving
Aweg 45 a - Groningen

0 m² 100 m² 2

Dit luxe appartement op schitterende locatie is per 1 
oktober beschikbaar. Het appartement biedt een fraai 
uitzicht over het water en bevindt zich op enkele minuten 
lopen van het bruisende stadscentrum. 




Het appartement maakt onderdeel uit van een 
kleinschalig complex welke een afgesloten entree heeft 
met videofoon en lift. Tevens is er op de begane grond 
onder het gebouw een afgesloten parkeergelegenheid en 
eigen fietsenberging. 




INDELING




Begane grond:

afgesloten entree met toegang naar de parkeerplek en 
berging, trapopgang en lift welke toegang geeft tot het 
appartement. 




Tweede woonlaag: 

Entree, ruime hal met toilet, cv-ruimte met voldoende 
ruimte voor wasmachine en droger, ruime woonkamer 
met open keuken voorzien van vaatwasmachine, koelkast, 
grote oven met 5-pits gaskookplaat en spoelbak, vanuit 
de woonkamer toegang naar het balkon middels een 
openslaande deur. Aan de achterkant van het 
appartement liggen 2 slaapkamers met Frans balkon van 
ca. 14 m2 en 10 m2 en een badkamer voorzien van 
whirpool, aparte douche en wastafel. 




INFO

- het appartement is volledig voorzien van 
vloerverwarming middels een c.v. combiketel;

- het appartement is volledig voorzien van een marmeren 
vloer;

- zeer geschikt voor een stel of een persoon alleen;

- borg ter grootte van 2x maandhuur;

- minimaal bruto maandinkomen van 3x maandhuur;

- minimale huurtermijn 1 jaar;

- geen huisdieren

Bijzonderheden
 Volledig voorzien van vloerverwarming
 Marmeren vloer
 Borg ter grootte van 2x maandhuur
 Minimaal bruto inkomen van 3x maandhuur

 Minimale huurtermijn 1 jaar
 Geen huisdieren



Kenmerken

Vraagprijs  Huurprijs € 1.250 p.m.

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte  100 m²

Externe Bergruimte  -

Overige inpadige ruimte  4 m²

Perceeloppervlakte  0 m²

Inhoud  295 m³

Indeling

Aantal kamers  3

Aantal Badkamers  1

Badkamervoorzieningen  Whirlpool, douche, wastafel

Aantal woonlagen  1

Voorzieningen  mechanische ventilatie, frans balkon, lift

Definitief energielabel

Isolatie  -

Energie

A



Kenmerken (vervolg)

Kadastrale gegevens

Groningen 12554 C

Omvang  0 m²

Eigendomssituatie  Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging  -

Tuin  

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


