
Dragonstraat 124
GRONINGEN | Vraagprijs € 215.000,- K.K. 



Kenmerken

& specificaties

Perceeloppervlakte:


Bouwjaar:


Aanvaarding:


Koopprijs:

147m²


1987





€ 215.000,- K.K.



omschrijving


Dragonstraat: UITGEBOUWDE, onderhoudsarme woning in Ulgersmaborg. 




Indeling: oprit met CARPORT en houten schuur op eigen terrein.

Entree van de woning, hal met toilet, meterkast en trap naar 1e verdieping. 




1e verdieping:

overloop, 3 slaapkamers van ca. 12m2,  9m2 en 6m2

Door de dakkapel is extra ruimte ontstaan. De dakkapel is omkleed met kunststof incl. kunstof 
dakbedekking en dus onderhoudsarm. 

Badkamer met inloopdouche, 2e toilet, wastafel en wasmaschine en droger aansluiting




woonkamer 


Extra grote woonkamer van ca. 37m2 met stenen vloer v.v. vloerverwarming. 

Dankzij royale uitbouw heb je veel meer ruimte en licht in huis. 

Vanuit de woonkamer kun je via 2 grote tuindeuren (glas HR++) de achtertuin in (west, dus veel 
zon)





Tuin



met schuurtje, afdak en achterom. 





Keuken 


Aan de voorzijde van het huis zit de keuken. Deze is 
ca. 6m2 en voorzien van een 6 pits gastoestel,

afzuigkap, combi oven en vaatwasser. 



1ste verdieping 


overloop, 3 slaapkamers van ca. 12m2, 9m2 en 6m2

Door de dakkapel is extra ruimte ontstaan. De 
dakkapel is omkleed met kunststof incl. kunstof 
dakbedekking en dus onderhoudsarm.

Badkamer met inloopdouche, 2e toilet, wastafel en 
wasmaschine en droger aansluiting 



 slaapkamer 



1ste verdieping 





Locatie
Dragonstraat 124

9731 JS Groningen



 



 









































Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: AnderZ

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Y, 6 februari 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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Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Dragonstraat 124 Groningen

Pand

ID 0014100010929060

Status Pand in gebruik

Bouwjaar 1987

Geconstateerd Nee

In onderzoek Nee

Begindatum 30-05-1996

Documentdatum 30-05-1996

Documentnummer 199600566

Mutatiedatum 02-06-2010

Verblijfsobject

ID 0014010011019984

Status Verblijfsobject in gebruik

Gebruiksdoel woonfunctie

Oppervlakte 105 m2

Geconstateerd Nee

In onderzoek Nee

Begindatum 30-05-1996



Documentdatum 30-05-1996

Documentnummer 199600566

Mutatiedatum 02-06-2010

Gerelateerd hoofdadres 0014200010824895

Gerelateerd pand 0014100010929060

Locatie x:236334.983, y:583583.865

Nummeraanduiding

ID 0014200010824895

Postcode 9731JS

Huisnummer 124

Huisletter
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 0014300010784961

Openbare Ruimte

ID 0014300010784961

Naam Dragonstraat

Status Naamgeving uitgegeven

Geconstateerd Nee

In onderzoek Nee

Begindatum 30-09-1987

Documentdatum 30-09-1987

Documentnummer 1400533

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



Rapport bodeminformatie

Interessegebied (AOI) informatie

Gebied :  < 0,01  km²

feb. 6 2019 14:30:48 Midden-Europese standaardtijd

https://groningen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id...

1 van 2 6-2-2019 14:31



Samenvatting

Naam Aantal Gebied(km²) Lengte(km)

Tankbestand 0 NVT NVT

Historisch bodembestand 0 NVT NVT

Dempingen 0 0 NVT

Onderzoeken 1 0,00 NVT

Onderzoeken

# Locatienaam Locatiecode Informatie Gebied(km²)

1 Bieslookstraat AA001403486

Voor deze locatie is het
volgende digitale rapport
beschikbaar:

VO-1986
B-86-1-205.pdf

Met behulp van bovenstaande
linkje kunt u het genoemde
rapport als PFD-bestand
opvragen. Voor eventuele
vragen kunt u ook contact
opnemen met ons
klantcontactcentrum.

< 0,01

Gemeente Groningen, afd. Geo-informatie. Hoewel dit rapport met zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

https://groningen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id...

2 van 2 6-2-2019 14:31



Ruimtelijkeplannen.nl - Kaart https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/marker/236334.983/583583.865/cs/236334.983/5...

1 van 1 27-2-2019 15:10



 

Betreft perceel: Dragonstraat 124 9731 JS Groningen 
 
AnderZ makelaar | Paterswoldseweg 17 Groningen | 050-2041292 | info@anderzmakelaar.nl 

aankoopmakelaar | verkoopmakelaar |gratis waardebepaling | hypotheken | beleggingen 
 

 

 
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. 
 
 

mailto:info@anderzmakelaar.nl
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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. 

mailto:info@anderzmakelaar.nl

