
Aquamarijnstraat 58
Vraagprijs : € 290.000,- k.k.



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Gebouw gebonden buiten ruimte:

Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:

1970


EENGEZINSWONING


5


312

120

129

6m2
CV ketel 
Grotendeels dubbel glas



Indeling
Indeling: entree hal met toilet en meterkast, 2 deuren naar de woonkamer en de keuken. Keuken is 
eenvoudig. Vanuit de keuken toegang tot de achtertuin en de woonkamer van 30 m2. De woonkamer
is lekker ruim en vol licht. Vanuit de woonkamer kijkt u op de diepe voortuinen en de stoep, dus geen 
rijdende autos voor de deur,


1e verdieping: overloop met ruime inbouwkast,  3 GROTE SLAAPKAMERS van ca. 9m2, 14m2 met 
inbouwkast en 16 m2. met inbouwkast. De badkamer is eenvoudig, maar heeft een douche, toilet en 
wastafel. Doordat de badkamer aan de buitenmuur van de woning grenst, heb je ramen met daglicht 
die je open kunt zetten voor ventilatie.


De zolderverdieping is ook GROOT en heeft een overloop van ca. 20 m2 waar de CV installatie hangt. 







Aantekeningen



Interesse?

Atoomweg 10 
9743 AK Groningen

050-2041292
www.anderzmakelaar.nl
info@anderzmakelaar.nl

marti
Onderstreping



Slaapkamer 

Slaapkamer 

Slaapkamer 

Over-
loop 

Badkamer 



Bergruimte 

Zolderkamer 



j 
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Adres

Adres Aquamarijnstraat 58
Postcode 9743RB
Woonplaats Groningen

WOZ-Waarde
Identificatie 001400003164
Grondoppervlakte 120m²

Peildatum WOZ-waarde

01-01-2021 € 199.000
01-01-2020 € 177.000
01-01-2019 € 163.000
01-01-2018 € 156.000
01-01-2017 € 151.000
01-01-2016 € 144.000
01-01-2015 € 138.000
01-01-2014 € 127.000

De WOZ-waarden worden bij beschikking vastgesteld door de gemeenten en langs elektronische weg in het loket geladen. Incidentele afwijkingen ten opzichte van de gegevens van de
gemeente zijn mogelijk. Aan de WOZ-waarden en overige gegevens in dit loket kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik van het loket en de gegevens geschiedt op eigen risico.
Het ministerie van Financiën is niet aanspreekbaar op schade direct of indirect als gevolg van het gebruik van het loket, de daarin opgenomen gegevens, of de vervaardigde afdrukken.
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Adres

Adres Aquamarijnstraat 58
Postcode 9743RB
Woonplaats Groningen

Kenmerken
Bouwjaar 1970
Gebruiksdoel woonfunctie
Oppervlakte 131m²

De WOZ-waarden worden bij beschikking vastgesteld door de gemeenten en langs elektronische weg in het loket geladen. Incidentele afwijkingen ten opzichte van de gegevens van de
gemeente zijn mogelijk. Aan de WOZ-waarden en overige gegevens in dit loket kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik van het loket en de gegevens geschiedt op eigen risico.
Het ministerie van Financiën is niet aanspreekbaar op schade direct of indirect als gevolg van het gebruik van het loket, de daarin opgenomen gegevens, of de vervaardigde afdrukken.
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