
Leeuwarderstraat 2 a, Groningen
Vraagprijs € 550.000 k.k.

Markant Garantiemakelaars


Leonard Springerlaan 7


9727 KB Groningen

Tel. 050 - 525 89 58


info@markantgarantiemakelaars.nl


markantgarantiemakelaars.nl



Omschrijving van de woning

Een prachtig en karakteristiek stadshuis met om de hoek het 

bruisende centrum van Groningen en ook het geliefde 

Noorderplantsoen.





Dit leuke en speelse huis heeft alles wat wonen in de stad 

Groningen zo leuk maakt. Een gezellige en uitermate sfeervolle 

buurt, een mooi en karakteristiek uiterlijk en ook een leuk 

stadstuintje aan de voorzijde van dit markante pand. De indeling 

is logisch en plezierig.





Indeling: zij entree, sfeervolle woonkamer met moderne open 

keuken (samen ongeveer 40 m²) voorzien van diverse luxe 

inbouwapparatuur waaronder een inductiekookplaat, afzuigkap, 

oven, koelkast, vriezer, vaatwasser en een kookeiland.


In de charmante woonkamer zorgt een hout (pellet) kachel voor 

extra sfeer. De woonkamer heeft mooie houten vloeren en fraaie 

raampartijen. Door de hoekligging heb je een fraai uitzicht 





Ideaal is de naast de open keuken gesitueerde bijkeuken. 

Daarnaast bevindt zich een extra bergruimte met plaats voor 

onder andere de wasmachine, droger en extra bergruimte voor de 

fietsen etc. Hier vind je ook het toilet. Vanuit hier is het gezellige 

stadstuintje bereikbaar.


Via een vlizotrap is een zoldertje te bereiken.





1e etage:


Royale overloop, 2 mooie slaapkamers van respectievelijk 

ongeveer 14 m² en 10 m², een moderne badkamer en een tweede 

toilet. Eveneens heb je vanuit deze verdieping toegang tot een 

dakterras van ongeveer 9 m². Beide kamers zijn speciaal en 

hebben fraaie authentieke elementen zoals een schouw, plafonds 

en mooie raampartijen.


De moderne badkamer is voorzien van ligbad, inloopdouche, 

wastafelmeubel en vloerverwarming. Op de overloop is de cv-

combiketel geplaatst.





2de etage:


Hier zijn wederom twee speelse slaapkamers rondom de overloop 

gesitueerd van ongeveer 18 m² en 6 m². Ook is hier voldoende 

bergruimte aanwezig.





Bijzonderheden:


• grotendeels isolerende beglazing


• schilderwerk buitenzijde 2020 door Drent bouw-schildersbedrijf


• vloer kleine keuken in 2021 vervangen, geïsoleerd en schelpen


   aangebracht


• karakter en stijlvol


• nabij centrum en Noorderplantsoen


• fraai pittoresk uitzicht


• sfeervolle woonkamer met moderne open keuken


• goed onderhouden


• 4 speelse slaapkamers en moderne badkamer


• leuk stadstuintje aan de voorzijde


• ruime berging


• gezien de specifieke plattegrond en het karakter van deze


   woning dient het woonoppervlak en de inhoud door de koper 


   of zijn makelaar zelf te worden gecontroleerd op juistheid!


   Afwijkingen komen voor rekening en risico van koper.





Aanvaarding in overleg
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Kenmerken

Soort eengezinswoning

Type woning hoekwoning

Bouwjaar 1896

Inhoud Ca. 400 m³

Woonoppervlakte Ca. 122 m²

Perceeloppervlakte Ca. 68 m²

Tuin voortuin

Tuin oppervlakte Ca. 35 m²

Aantal kamers 5

Aantal slaapkamers 4
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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Kadastrale kaart
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Veelgestelde vragen

1. Wanneer ben ik in onderhandeling?


U bent officieel in onderhandeling als de verkoper reageert op 


uw bod. Bijvoorbeeld als de verkoper een tegenbod doet. Als de 

verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper 


zal overleggen, betekent dat dus nog niet dat u in onderhandeling 

bent.






2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen als er al over 

een bod onderhandeld wordt?


Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te 

leiden. De verkoper kan daarnaast graag willen weten of er meer 

belangstelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de beste te zijn. 

Daarom gaan de bezichtigingen door. Er mag ook met meer dan 

één gegadigde tegelijk worden onderhandeld. De makelaar moet 

dat dan wel duidelijk gemeld hebben. Vaak zal de verkopende 

makelaar aan belangstellenden vertellen dat hij, zoals dat heet, 

‘onder bod’ is. Een belangstellende mag dan wel een bod uit-

brengen, maar krijgt daar geen antwoord op tot de onderhande-

ling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De makelaar zal 

geen mededelingen doen over de hoogte van biedingen, dit zou 

overbieden kunnen uitlokken.






3. Kan een verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de 

onderhandeling verhogen?


Het antwoord is ja. Als de vraagprijs alleen een uitnodiging is tot 

het doen van een bod (zie ook vraag 5), dan kan de verkoper ook 

besluiten de vraagprijs te verlagen of te verhogen. Tijdens een 

onderhandeling doen partijen vaak over en weer biedingen. Als 


de potentiële koper een tegenbod doet wat afwijkt van het bod dat 

de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt dit eerdere 

bod van de verkopende partij. Dus ook als partijen ‘naar elkaar

toekomen’ in het biedingproces, kan de verkoper ineens besluiten 

om toch zijn tegenbod weer te verhogen en de koper om zijn bod 

weer te verlagen.






4. Hoe komt de koop tot stand?


Als verkoper en koper het eens worden over de belangrijkste 

zaken bij de koop (prijs, opleveringsdatum en ontbindende 

voorwaarden) dan legt de verkopend makelaar de afspraken 

schriftelijk vast in de koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn 


een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een 

ontbindende voorwaarde voor de financiering, dit moet u melden 

bij het uitbrengen van uw bod. Het is belangrijk dat de partijen 


het ook eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende 

voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt. Naast de 

eerder genoemde punten worden meestal nog enkele aanvullende 

afspraken in de koopakte opgenomen, denk bijvoorbeeld aan een 

boeteclausule. Zodra verkoper en koper de koopakte hebben 

ondertekend en de koper (of eventueel de notaris) een kopie van 

de akte heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de 

wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze bedenktijd kan de 

koper alsnog afzien van de aankoop van de woning. Ziet de koper 

tijdens deze bedenktijd niet af van de koop, zijn de financiën rond 

en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen 

obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de 

overdracht plaatsvinden bij de notaris.






5. Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan 

aan mij verkopen?


Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechts-

college, de Hoge Raad, heeft bepaald dat als u de vraagprijs uit 

een advertentie of een woongids biedt, u dan een bod doet.

De succesformule van

Garantiemakelaars

24


Bel voor meer informatie 050 - 525 89 58



Tijd voor een

nieuw nestje?

De vraagprijs wordt dus gezien als een uitnodiging tot het doen 

van een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod 

wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat 

doen.






6. Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem 

van verkoop wijzigen?


Dat mag. Één van de partijen mag de onderhandeling beëindigen. 

Soms zijn er zoveel belangstellenden die de vraagprijs bieden of 

benaderen, dat het moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. In 

dat geval kan de verkopende makelaar, natuurlijk in overleg met 

de verkoper, besluiten de lopende onderhandeling af te breken en 

de biedprocedure te wijzigen. Uiteraard dient hij eerst de eventu-

eel gedane toezeggingen na te komen (zie ook vraag 8 en 9). De 

makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld voor een inschrijvingspro-

cedure. Alle bieders hebben dan een gelijke kans om een hoogste 

bod uit te brengen.






7. Wat is een optie?


Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door 


een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere 

partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarde 

van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week 

bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n 

optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande 

woning niet. Het begrip ‘optie’ wordt daarbij vaak ten onrechte 

gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen 

die een verkopende NVM-makelaar kan doen aan een belang-

stellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo’n toe-

zegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper 

een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. 

De NVM-makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een 

andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper 

kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn 

financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een 

optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende NVM-makelaar 

beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde 

toezeggingen worden gedaan.






8. Dient de NVM makelaar met mij in onderhandeling te gaan, 

als ik als eerste een bezichtiging aanvraag of als eerste een 

bod uitbreng?


Het antwoord op deze vraag is nee. De verkopende NVM-makelaar 

bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. De verko-

pende NVM-makelaar heeft wel de verplichting u daarover te 

informeren. Het is verstandig als u serieus belangstelling heeft 


de NVM-makelaar te vragen wat uw positie is. Dat kan veel teleur-

stelling voorkomen. Doet de NVM-makelaar u een toezegging, dan 

dient hij die na te komen.
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Lijst van Zaken

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Allesbrander X

Houtkachel X

(Gas)kachels X

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - Kroonluchter woonkamer - hanglamp kleine keuken - hanglamp hal boven - 

lampen zolder

X

 - X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

Blijft achter Gaat mee Ter overname N.v.t.
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Lijst van Zaken

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - X

 - X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 - PVC vloeren beneden en op zolder X

 - X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - schilderij ophangsysteem X

 - X

 - X

 - X

 - X

 

Woning - Keuken

Blijft achter Gaat mee Ter overname N.v.t.
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Lijst van Zaken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - koffiezetapparaat X

 - Wijncooler X

 - X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - rekjes en planken X

 - design afzuigkap incl. verlichting X

 - X

 - X

 - X

 - X

Blijft achter Gaat mee Ter overname N.v.t.
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Lijst van Zaken

 - X

 - X

 

Woning - Sanitair/sauna

Sauna met toebehoren X

X

X

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 - X

 - X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - stoomdouche (cabine) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toiletkast X

Blijft achter Gaat mee Ter overname N.v.t.



30


Bel voor meer informatie 050 - 525 89 58

Lijst van Zaken

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - X

 - X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Schotel/antenne X

Brievenbus X

Kluis X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Screens X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Zonnepanelen X

Oplaadpunt elektrische auto X

Blijft achter Gaat mee Ter overname N.v.t.
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Lijst van Zaken

X

X

X

X

X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 - geiser X

 - X

 - X

 - X

 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten

 - X

 - X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Palmbomen en olijfboom X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Blijft achter Gaat mee Ter overname N.v.t.
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Lijst van Zaken

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

(Broei)kas X

Houten tafel en opbergbak kussens X

Alle hangbloembakken X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 - X

 - X

 

Overig - Contracten

CV: Nee

Boiler: Nee

Zonnepanelen: Nee

Blijft achter Gaat mee Ter overname N.v.t.



Locatie op de kaart
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Woont u hier binnenkort?



49% 51%

Leeftijd

Huishouden

Koop / huur

Buurtinformatie - Groningen / Schildersbuurt

Statistieken

man vrouw

0,5 per huishouden
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Van Bezichtiging tot Aankoop

Heeft u belangstelling voor de woning?

Zijn uw hypotheekmogelijkheden bekend?

Brengt u een bod uit?

Is er sprake van overeenstemming?

Aankoopopdracht?

Het Aankoopzekerplan is een helder stappen-

plan dat een uitstekende aanpak biedt voor 

de selectie en aankoop van uw nieuwe huis. 

Het gaat tenslotte om een grote financiële 

investering en emotionele beslissing.





Garantiemakelaars Aankoopzekerplan


- onafhankelijk

- begeleiding ervaren makelaar

- gedegen marktkennis

- aanbod per e-mail of telefoon

- bouwtechnische keuring

- heldere afspraken

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

We stellen het op prijs als u ons dit laat weten. 

Dan kunnen wij het aan de verkoper doorgeven.

Vraag uw Garantiemakelaar 

om gratis hypotheekadvies.

We stellen het op prijs als u ons dit laat weten. Als u een bod uitbrengt 
(mondeling of schriftelijk) dan is er nog geen sprake van een onderhandeling. 
Pas wanneer wij u namens de verkoper een tegenvoorstel doen is er 
daadwerkelijk sprake van een onderhandeling. Betrek bij uw bod ook andere 
factoren die voor u van belang zijn, zoals aanvaarding, ontbindende 
voorwaarden, roerende zaken etc. 

Wij stellen voor u een koopovereenkomst op, dat na ondertekening voor beide 
partijen, naar de notaris wordt gezonden. Hoewel in de volksmond vaak over 
een ‘voorlopig koopcontract’ wordt gesproken is de koopovereenkomst wel 
degelijk bindend voor beide partijen! De koop kan slechts ontbonden worden, 
binnen drie dagen na ondertekening door de koper, of als er sprake is van 
‘ontbindende voorwaarden’.

De notaris. 

De notaris zal u enkele dagen na 
ontvangst van de koopovereenkomst 
vragen de waarborgsom te storten of 
een bankgarantie te deponeren.

De hypotheek. 


De hypotheek wordt aangevraagd 


via uw hypotheekadviseur. Indien 
noodzakelijk wordt tevens een 

overbruggingskrediet geregeld.

Laatste inspectie. 


Wij stellen u graag in 


de gelegenheid de woning 
vóór de levering nog een 
keer te inspecteren om te 
kijken of alles netjes is 
geleverd zoals we hadden 
afgesproken. Tijdens de 
aatste inspectie dient u 
ook de meterstanden te 
noteren.

De overdracht.

U ontvangt een uitnodiging van de 
notaris om met de verkoper de 
transportakte te komen ondertekenen. 
Voor die tijd krijgt u de conceptakten 
en de nota van afrekening van de 
notaris toegestuurd. U ondertekent 
samen met de verkoper (of met een 
gevolmachtigde van de verkoper) de 
leveringsakte bij de notaris.

Gefeliciteerd!
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Markant Garantiemakelaars

Bent je na het inzien van deze brochure nieuwsgierig geworden naar deze woning dan nodigen wij je graag uit om contact op te 

nemen met Markant Garantiemakelaars een initiatief van Bert, Gerard en Margje Schreuder.

Markant Garantiemakelaars is een middelgroot NVM-

makelaarskantoor waar met aandacht en persoonlijke flair wordt 

gewerkt aan het verwezenlijken van de doelen van onze 

opdrachtgevers. We zijn niet alléén gefocust op een transactie, 

een moment, maar daarentegen geconcentreerd op je toekomst. 

Want je huis is een thuis, een plek om te wonen. Het maakt deel 

uit van je leven en daarom verdient het kopen of verkopen van je 

huis alle persoonlijke zorg en aandacht. Dit zorgt ervoor dat je 

zeker weet dat dit het huis van je dromen is en blijft.








Deze visie zorgt ervoor dat wij uiterst zorgvuldig met je belangen 

omgaan. Onze werkwijze is uitdrukkelijk gericht op zekerheid. De 

zekerheid waarvoor een opdrachtgever een garantiemakelaar 

inschakelt.





Optimale communicatie, we zijn bereikbaar van 8.00 tot 20.00 

uur zodat je 12 uur per dag over een aanspreekpunt beschikt. 

Onze makelaars hebben de makelaarsopleiding afgerond en ruim 

30 jaar ervaring. Ook buiten kantoortijden zijn wij bereikbaar via 

onze telefoon & chat service.

Contact
Wij zijn bereikbaar via: 


- Tel. 050-5258958


- info@markantgarantiemakelaars.nl


- www.markantgarantiemakelaars.nl

Adresgegevens
Leonard Springerlaan 7

9727 KB Groningen

Wij komen voor alles bij je thuis. Of je nu een makelaar zoekt voor 

taxeren, verkopen of kopen. Natuurlijk ben je ook welkom op ons 

kantoor het is dan wel noodzakelijk dat je even een afspraak 

maakt.





Je hebt de beschikking over een volledig digitaal klantendossier 

dat 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is. In het 

klantendossier blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond 

je woning.





Wij werken met een woningstyliste. Een optimale presentatie 

vergroot je kansen tijdens de bezichtigingen en op het internet 

valt de woning extra op.








Wij werken met een eigen financieel adviseur/erkend hypothecair 

planner. Hij zoekt voor je de juiste balans tussen zekerheden en 

risico's. Zijn advies gaat verder dan de hypotheek alleen. Zijn 

credo is “Later begint vandaag”. Vraag naar ons zeer 

aantrekkelijke combinatietarief aankoop en hypotheek!





Na de overdracht bij de notaris kunnen onze opdrachtgevers bij 

ons terugkomen als er toch nog problemen zijn. Nazorg is een 

belangrijk onderdeel van onze dienstverlening.





Wij werken op basis van no cure no pay. Dit zorgt ervoor dat onze 

opdrachtgevers alleen betalen als we een overeenkomst kunnen 

effectueren. Onze nota wordt via de notarisafrekening betaald.
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Markant financieel

Een hypotheek die aansluit bij je persoonlijke 
situatie, nu en in de toekomst. 
Onze erkend hypothecair planner Gerard Schreuder 
helpt je graag met een financieel plan voor de korte 
en langere termijn met de beste balans tussen 
zekerheden en risico’s.
Markant financieel is niet gebonden aan een bank of  
verzekeringsmaatschappij en vindt dus altijd de bes-
te hypotheek voor je!

Wil je ook het gemak van alles onder 1 dak 
gecombineerd met een scherp adviestarief, 
bel dan direct voor een vrijblijvende 
afspraak op locatie Groningen, Grijpskerk of bij je 
thuis! 

We hebben ook een aantrekkelijk geprijsde 
notaris- en taxatieservice ter beschikking.

Bel voor meer informatie: 050 - 525 89 58

Contact
Wij zijn te bereiken via:
- 050-525 89 58
- info@markantfinancieel.nl
- www.markant-hypotheken-verzekeringen.nl

Adresgegevens
Leonard Springerlaan 7 l Friesestraatweg 2
9727 KB Groningen l 9843 TL Grijpskerk
Op afspraak! 

Is oversluiten ook interessant voor jou? Wij geven gratis een onafhankelijk advies Is oversluiten ook interessant voor jou? Wij geven gratis een onafhankelijk advies 



Aantekeningen

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kunnen 
wij niet altijd voorkomen dat de informatie enigszins afwijkt van hetgeen u in 
of rond de woning ziet of heeft gezien. Dit kan met name gelden voor (bouw)-
tekeningen, schetsen, afmetingen en maatvoeringen. Hieraan kunnen dan 

ook geen rechten worden ontleend. Door ons wordt geen aansprakelijkheid 
aanvaard behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaan-

sprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering 
geeft. Vraagprijzen zijn kosten koper. Alle verstrekte informatie dient u in 

het kader van het BW niet te beschouwen als een aanbod, doch als een uit-
nodiging om in onderhandeling te treden. Voor een eventuele vermelding van 
onjuiste gegevens aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
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Bel voor meer informatie 050 - 525 89 58



Heeft u interesse in

Leeuwarderstraat 2 a?

Neem contact met ons op voor meer informatie.
Bel 050 - 525 89 58 of mail naar info@markantgarantiemakelaars.nl.

Markant Garantiemakelaars


Leonard Springerlaan 7


9727 KB Groningen

Tel. 050 - 525 89 58


info@markantgarantiemakelaars.nl


markantgarantiemakelaars.nl


