
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
VERKOOPBROCHURE  
Ambonstraat 9A 

  



 

 

Adres Ambonstraat 9A, 9715 HA Groningen 

 

Richtprijs  € 175.000,- k.k. 

 

Aanvaarding In overleg  

 

Kadastrale aanduiding Groningen A 8851 A2 

 

Type object Appartement met onttrekkingsvergunning voor kamerverhuur. 

 

Locatie  Het object bevindt zich in de Korrewegwijk, voor de verhuur 

zeer gunstig gelegen ten opzichte van het Zernikecomplex en 

de binnenstad van Groningen. 

 

Oplevering   Verhuurde staat (kan in overleg leeg worden opgeleverd) 

 

Verwarming Centrale verwarming (eigendom, bouwjaar 2006) 

 

Bijlagen  Fotoreportage 

Plattegrond 

Kadastrale bericht 

Kadastraal kaart 

Onttrekkingsvergunning 

Splitsingsakte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Omschrijving 

Beleggingsobject, studentenwoning met beperkte onttrekkingsvergunning voor kamerverhuur 

aan maximaal 3 studenten. In overleg kan het appartement leeg en vrij van huur worden 

opgeleverd. 

Deze ruime, vier kamer jaren ’30 bovenwoning is gelegen in de Korrewegwijk op 5 minuten 

fietsafstand van het UMCG en 10 minuten fietsafstand van de binnenstad en het 

Zernikecomplex. Het appartement bestaat uit vier kamers, keuken, balkon, badkamer en 

fietsenberging. 

Verhuur 

De kamers zijn momenteel verhuurd aan drie studenten.  

Jaarhuur inclusief  € 13.500,- 

Jaarlijkse kosten* €   2.288,-   

Netto huuropbrengst € 11.212,- 

In overleg is het mogelijk de woning leeg en vrij van huur op te leveren. 

Indeling 

Begane grond: 

Open portiek met trapopgang naar de voordeur. 

Eerste verdieping:  

Berging van ca 1,5 m2, entree, ruime hal welke toegang geeft tot alle vertrekken. Kamer 1 

(12,5 m2) gelegen aan de voorzijde, kamer 2 (9 m2) gelegen aan de achterzijde met trapkast, 

kamer 3 en 4 zijn geschakeld en gezamenlijk 20 m2, ruime eenvoudige badkamer voorzien 

van douche en wastafel, toilet en keuken met toegang tot het balkon (8 m2). 

Bij de woning hoort een eigen fietsenberging. 

Bijzonderheden: 

- Beleggingsobject 

- Zeer geschikt voor ouders met studerende kinderen 

- CV uit 2006 in eigendom, heeft jaarlijks onderhoud gehad 

- Voorzien van enkelglas 

- VvE is slapend  

- Ruim balkon (circa 8 m²) 

- Voorzien van nieuw tapijt in 2017 

- Eigen fietsenberging en berging in de portiek. 

- Standaard waarborgsom regeling van toepassing 

 

 

 

 



       

Fotoreportage Ambonstraat 9A 
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Fotoreportage Ambonstraat 9A 
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BETREFT

Groningen A 8851 A2
UW REFERENTIE

Allooy
GELEVERD OP
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PRODUCTIEORDERNUMMER

S11045441003
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

01-11-2019 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

01-11-2019 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Groningen A 8851 A2
Kadastrale objectidentificatie : 058910885110002

Voor in de splitsing betrokken rechten raadpleeg 'ontstaan uit'

Locatie Ambonstraat 9 a
9715 HA  Groningen
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Omschrijving Wonen (appartement)
Koopsom € 56.042 Koopjaar 1999

Vereniging van eigenaren Vereniging Van Eigenaars Gebouw Ambonstraat 9, 9a En 9b
Ontstaan uit Groningen A 6364

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken gemeente Groningen
Afkomstig uit stuk 636

Gegevens zijn conform de gemeentelijke beperkingenregistratie

Ingeschreven op 14-04-2016

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 7108/14 Groningen Ingeschreven op 06-08-1999
Naam gerechtigde De heer Johannes Gerhardus Antonius Reinerink

Adres Vriezenveenseweg 80
7678 VD  GEESTEREN OV

Geboren 20-09-1949
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te TUBBERGEN

Burgerlijke staat Zie akte(n)

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.58910885110002
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.47053945
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.58910636470000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_7108_14_GNG
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.23288326
https://www.kadaster.nl/contact
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Allooy Vastgoed

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 15 januari 2020
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=A&perceelnummer=6003&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6126&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6361&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6448&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6371&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6372&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6366&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6340&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6339&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6338&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6293&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6294&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=9194&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6363&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6378&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6381&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6449&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6128&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6288&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6345&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6368&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6367&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6365&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6373&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6290&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6362&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6289&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6364&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6343&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6357&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6342&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6337&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=9151&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6380&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6369&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6292&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6286&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6360&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6374&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6347&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=9695&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6346&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6358&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6291&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=9193&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6287&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6344&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6359&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6127&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6285&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=9150&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=6370&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GNG00&sectie=A&perceelnummer=9694&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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f aemeente
Volgvel I .(Ssen
Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit
besluit. Dat is de datum die u bovenaan deze brief vindt.

Stuur uw bezwaarschrift naar:
College van burgemeester en wethouders
Postbus 30026
9700 RM Groningen

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Groningen,
namens hen, concerndirecteur Groningen,
namens deze,

,L/"

fdeling VTH
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