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Omschrijving
Helper Brink 61 130, 9722 EK Groningen
UNIEK RUIM APPARTEMENT MET 2 BALKONS
Een riant appartement omdat het 2 samengevoegde appartementen betreft met een totaal woonoppervlakte van
101m2. Daarom uniek in dit complex.
Zelfstandig wonen met service onder handbereik in de serviceflat ‘Groenstein’. Een ruim en licht levensloopbestendig
appartement op de 3e verdieping. Gelegen op een prachtige locatie in de gewilde wijk Helpman met het
winkelcentrum op loopafstand, tegenover en met uitzicht op park Groenestein en nabij voldoende openbaar vervoer
mogelijkheden.
U woont volledig zelfstandig, maar kunt middels de overdekte loopbrug in het complex makkelijk gebruik maken van
diverse faciliteiten (restaurant, schoonheidssalon, winkel en bibliotheek), dankzij een unieke samenwerking met
zorginstelling De Brink. Tevens kunt u naar eigen behoefte service aan huis krijgen.
Kortom voorzien van alle gemakken!
Begane grond
Afgesloten entree met intercom, trappenhal, liften en receptie.
Appartement
Entree/hal met intercom met toegang naar een open en lichte keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur, toilet,
lichte woonkamer en toegang naar een eetkamer (eventueel in te delen als slaapkamer) met een vaste kastenwand en
toegang naar een ruim balkon op het westen en een badkamer met douche, vaste wastafel en toegangsdeur naar
toilet en een ruime slaapkamer met toegang naar een kleiner balkon op het westen, tussenhal met een 2e toilet en
wasmachine-aansluiting (zie plattegrond voor de indeling). .
Het complex
Het appartementencomplex Groenestein is een goed onderhouden prettige woonomgeving, bedoeld voor mensen
vanaf 55 jaar. Er is volop ruimte voor activiteiten en sociale contacten, zonder enig verplichtend karakter. De
serviceflat biedt verschillende faciliteiten zoals een receptie, videobewaking en brandbewaking van de algemene
ruimtes. Daarnaast is er een recreatiezaal met o.a. een leeshoek en biljartruimte. Bezoek kan tegen een kleine
vergoeding gebruik maken van logeerkamers. Bewoners van Groenestein kunnen daarnaast gebruik maken van de
faciliteiten van het naastgelegen woonzorgcentrum De Brink. U loopt gemakkelijk van het ene naar het andere
gebouw. In De Brink vindt u onder meer: een restaurant, een winkeltje voor dagelijkse benodigdheden, een
bibliotheek, een kapper, een pedicure en een klusjesman.
Bijzonderheden
Actieve en financieel gezonde VvE, maandelijkse bijdrage € 615,= voor onder andere onderhoud,
opstalverzekering, water, servicekosten, kabel tv, voorschot stookkosten, videobewaking, receptie etc;;
Berging en een centrale fietsenberging;
Inpandige ruimte met oplaadpunten voor fietsen en scootmobiel;
Voorzien van alle voorzieningen om het u te ontzorgen;
Naast woonzorgcentrum De Brink met onder meer een restaurant, supermarkt, bibliotheek, kapper, pedicure
etc.
Aanvaarding kan snel.
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Kenmerken
Soort
Open portiek
Aantal kamers
Inhoud woning
Gebruiksoppervlakte woonfunctie
Soort appartement
Bouwjaar
Ligging
Tuin
Garage
Verwarming
Isolatie
Voorzieningen
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€ 175.000,00
Appartement
Nee
3 kamers waarvan 2slaapkamer(s)
328 m3
101 m2
Portiekwoning
1971
In woonwijk, vrij uitzicht
Geen tuin
Geen garage
Blokverwarming
Dubbel glas
Alarminstallatie, TV kabel, Lift

Locatie
Helper Brink 61 130
9722 EK GRONINGEN
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Lijst van zaken
Blijft
achter

Gaat
mee

Woning
Interieur

Verlichting, te weten:
- Inbouwspots/dimmers
- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers
- Losse (hang)lampen
(Losse)kasten, legplanken, te weten:
Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:
- Gordijnrails
- Gordijnen
- Overgordijnen
- Vitrages
- Rolgordijnen
- Lamellen
- Jaloezieën
- (Losse) horren/rolhorren
Vloerdecoratie, te weten:
- Vloerbedekking
- Parketvloer
- Houten vloer(delen)
- Laminaat
- Plavuizen
(Voorzet) openhaard met toebehoren
Allesbrander
Houtkachel
(Gas)kachels
Designradiator(en)
Radiatorafwerking
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Blijft
achter

Gaat
mee

Overig, te weten:
- Spiegelwanden
- Schilderij ophangsysteem
Keuken

Keukenblok (met bovenkasten)
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
- Kookplaat
- (Gas)fornuis
- Afzuigkap
- Magnetron
- Oven
- Combi-oven/combimagnetron
- Koelkast
- Vriezer
- Koel-vriescombinatie
- Vaatwasser
- Quooker
- Koffiezetapparaat
Keukenaccessoires, te weten:
Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren:
- Toilet
- Toiletrolhouder
- Toiletborstel(houder)
- Fontein
Badkamer met de volgende toebehoren:
- Ligbad
- Jacuzzi/whirlpool
- Douche (cabine/scherm)
- Stoomdouche (cabine)
- Wastafel
- Wastafelmeubel
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Blijft
achter

Gaat
mee

- Planchet
- Toiletkast
- Toilet
- Toiletrolhouder
- Toiletborstel(houder)
Sauna met toebehoren

Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Schotel/antenne
Brievenbus
(Voordeur)bel
Alarminstallatie
(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie
Rookmelders
Screens/rolluiken
CV met toebehoren
(Klok)thermostaat
Warmwatervoorziening, te weten:
- Via CV-installatie
- Boiler
- Close-in boiler
- Geiser
Mechanische ventilatie
Luchtbehandeling
Airconditioning met toebehoren (aantal: ………)
Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten:
Telefoonaansluiting/internetaansluiting
Veiligheidsschakelaar wasautomaat
Waterslot wasautomaat
Zonnepanelen

Helper Brink 61 130 - 9722 EK Groningen

Kan worden
overgenomen

n.v.t.

de makelaar Ella Onrust
Lage der A 22
9718 BK, GRONINGEN
Tel: 050 3187360/06 19006595
E-mail: info@ellaonrust.nl
www.ellaonrust.nl

Blijft
achter

Gaat
mee

Kan worden
overgenomen

n.v.t.

Ja

Nee

Gaat mee

Moet
worden
overgen
omen

Tuin
Inrichting

Tuinaanleg/bestrating
Beplanting
Verlichting/installaties

Buitenverlichting
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging
(Broei)kas

Overig

Overige tuin, te weten:
- (Sier)hek
- Vlaggenmast(houder)
-

Overig
Zijn er zaken die geen eigendom zijn van verkoper omdat
er sprake is van een leasecontract. Zo ja, neemt verkoper
de zaak mee of moet het betreffende contract worden
overgenomen?
CV/geiser/boiler
Keuken/tuin/kozijnen
Intelligente thermostaten e.d.
Stadsverwarming
Zonnepanelen

Bijlage(n) over te nemen contracten:
-
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Verkoopvoorwaarden
Koopakte
Conform NVM-model
Waarborgsom/bankgarantie
Indien de eigendomsoverdracht later plaatsvindt dan 6 weken na datum overeenkomst, wordt in de koopakte het
artikel opgenomen dat, tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van koper, een bankgarantie dient te
worden overlegd, danwel een waarborgsom gestort, te deponeren bij de notaris. Het gaat hierbij om 10% van de
koopsom.
Bedenktijd
Koper (indien consument*) heeft gedurende 3 dagen na de ter hand stelling van een kopie van de door koper en
verkoper getekende koopakte, het recht de koopovereenkomst te ontbinden.
* Consument is een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep en koopt voor eigen
gebruik.
Asbestclausule
Asbest is in het verleden veel toegepast in de bouw vanwege goede eigenschappen die het materiaal bezit. Sedert in
juli 1993 is de verkoop van asbesthoudende materialen in Nederland verboden. Woningen die vóór die datum zijn
gebouwd kunnen dus nog astbesthoudende materialen bevatten. In de koopakte zal dan ook een clausule worden
opgenomen waarin koper verklaard bekend te zijn met de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en deze te
aanvaarden.
Ouderdomsclausule
Wordt opgenomen wanneer de woning ouder is dan 15/20 jaar. De volgende clausule zal dan worden opgenomen:
Het is koper bekend dat de onroerende zaak een bouwjaar heeft van 1971. Dit betekent dat de eisen die aan de
bouwkwaliteit gesteld mogen worden anders liggen dan bij nieuwe woningen.
Niet-bewonersclausule
Verkoper heeft koper uitdrukkelijk geattendeerd op het feit dat verkoper de woning niet bewoont en recentelijk niet
zelf feitelijk heeft gebruikt. Verkoper kan derhalve koper niet op de hoogte stellen van eventuele gebreken en/of
bezwaren waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als gebruiker. Koper vrijwaart verkoper voor de gevolgen van
eventuele gebreken danwel bezwaren waarvan hij als gebruiker van op de hoogte zou zijn geweest.
Kosten koper
Alle kosten van de overdracht, waaronder begrepen de overdrachtsbelasting en het kadastrale recht zijn voor
rekening van koper.
Notaris
Naar keuze kopende partij, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
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