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Kometenstraat 35 A, 9742 EC Groningen 

 

Huurprijs € 463,00 per maand
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Omschrijving 

 
Kometenstraat 35 A (9742 EC)  Groningen  

  

Te huur voor onbepaalde tijd:  

  

Een zeer luxe STUDIO, bestaande uit een woonkamer, open inbouwkeuken en complete 

badkamer.  

Volledig gestoffeerd en voorzien van:  

  

- Een moderne inbouwkeuken met gaskookplaat, afzuigkap en koelkast,  

- Moderne laminaatvloeren  

- Luxe badkamer met douchecabine, hangend toilet en wastafel.  

  

Indeling:  

  

Algemene ruimten:  

Centrale afgesloten entree met ruime hal, werkkast en meterkasten. Gang met trapportaal, 

wasruimte met achterom.  

Tuin: Betegelde tuin met overkapping en stalling voor de fiets.  

  

PER 1 augustus 2017 BESCHIKBAAR:  

  

Begane grond:  

Appartement 35 A:   

Studio  met half-open keuken en aparte badkamer.   

  

In de servicekosten zijn begrepen:  

Gas, licht, water, kabel tv, internet, vuilafvoer, gebruik wasmachine en droger, rioolrecht en 

alle andere gemeentelijke heffingen.  

Tevens schoonmaak van algemene ruimten en glazen wassen.  

  

Voorzieningen:  

Volledig dubbele beglazing  

Cv-verwarming via een HR CV-ketel uit 2011  

Inclusief internet en kabel aansluitingen  

  

Verhuurvoorwaarden zijn  van toepassing  

  

1. Oplevering en aanvaarding:  

Oplevering en aanvaarding vinden plaats inclusief zonwering, laminaatvloeren en een 

inbouwkeuken met gaskookplaat, afzuigkap en inbouwkoelkast.  

De algemene ruimten zijn voorzien van een slijtvaste stoffering.  

2. Huurprijs:  

a.. De Huurprijs bedraagt op maandbasis € 463,00 (zegge vierhonderd en drieënzestig euro)   

b. De servicekosten bedragen: € 108,90 ( een honderd en acht euro en negentig cent)  

 ten behoeve van: Gas, licht, water,  internet, kabel, verontreinigingsheffing, 

afvalstoffenheffing, rioolrecht, verzekeringen en onderhoud cv-ketel, schoonmaak algemene 

ruimten en glazen wassen.  

c.. De huurprijs is bij vooruitbetaling per maand verschuldigd, voor of op de eerste van iedere 

maand, hiervoor dient een automatische betaling te worden opgegeven.  
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d.. Bij een te late betaling zal verhuurder € 10,00 boete in rekening brengen over de 

verstreken betaalperiode vanaf de   

 1e dag van die betrokken maand.    

3. Huurperiode:  

De huurperiode is onbepaalde tijd, doch betreft een  minimale periode van twaalf maanden.  

4. Inkomensvoorwaarde:  

De inkomensnorm bedraagt een minimaal vast inkomen van € 1.650,00 bruto per maand  

Kamerverhuur danwel onderverhuur wordt niet toegestaan.   

5: Bankgarantieverklaring cq waarborgsom:  

Door huurder zal een waarborgsom te worden gestort ten bedrage van € 571,90 (zegge: 

vijfhonderd  en eenenzeventig euro en negentig cent).  

6. Inschrijvings- en administratiekosten:  

De inschrijvings- en administratiekosten ten behoeve van de huurder bedragen eenmalig € 

150,00 excl btw. U betaalt als huurder geen verhuurcourtage.  

7: Algemeen:  

*  Graag ontvangen wij voorafgaand aan de huur een kopie legitimatie van u.  

*  De ruimte kan worden betrokken en de sleutels kunnen worden afgegeven na ontvangst 

van:  

o  De waarborgsom  

o  De inschrijvings- en administratie kosten  

o  De eerste huurbetaling   

o  Het getekende huurcontract  

o  Kopie legitimatie van de huurders  

*  In geval van gegronde klachten van overlast, veroorzaakt door huurder kan verhuurder 

de huur, zonder   

        rechterlijke tussenkomst beëindigen.  

        Beëindiging kan plaatsvinden indien 3 gegronde klachten van overlast plaatsvinden en 

vindt plaats met een   

        opzegtermijn van 1 maand.  

*  huisdieren en roken alleen in nader overleg toegestaan  

*  Onderhoud en herstel van de in de woning aanwezige zonwering en vloerbedekkingen 

zijn voor rekening van   

        huurder.  

*  Huurder dient de woning netjes te bewonen en zorg te dragen voor onderhoud van de 

bij de woning behorend   

        tuin  

*  Aanbrengen van schilderwerk en wandafwerking in een eigen kleurstelling dient in 

overleg met de betrokken   

        makelaar danwel verhuurder plaats te vinden in een lichte en neutrale kleurstelling.
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Kenmerken 
 
Object gegevens 

Soort appartement Portiekflat 

Open portiek Nee 

Bouwjaar 1970 
   

 
Maten object 

Aantal kamers 1 kamers 

Inhoud woning 100 m3 

Gebruiksoppervlakte 

woonfunctie 

24 m2 

   

 
Details 

Ligging In woonwijk 

Schuur / berging Vrijstaand hout 

Kabel Nee 

Buitenzonwering Nee 
   

 
Energie 

Isolatie Muurisolatie, Dubbel glas 

Verwarming C.V.-Ketel 

Warmwater C.V.-Ketel 

C.V.-ketel Itho (Gas gestookt combiketel uit 2011, Eigendom) 
   

 
Tuin gegevens 

Tuin Geen tuin 
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Foto's 
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Kadastrale gegevens 
Adres Kometenstraat 35 A 
Postcode / Plaats 9742 EC  Groningen 
Gemeente Groningen 
Sectie / Perceel X / 1111 
Soort Volle eigendom 
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Locatie 
 
Adres gegevens 
Adres Kometenstraat 35 A 
Postcode / plaats 9742 EC  Groningen 
Provincie Groningen 

 
Locatiekaart 

 
 



 
 

 
VERHUURVOORWAARDEN 2017: 

Kometenstraat 35 
Studio A 

 
 
 
 

1. Oplevering en aanvaarding: 
Oplevering en aanvaarding vinden plaats inclusief zonwering, laminaatvloeren en een inbouwkeuken met gaskookplaat, afzuigkap en 
inbouwkoelkast. 
De algemene ruimten zijn voorzien van een slijtvaste stoffering. 
 
2. Huurprijs: 

1. de Huurprijs bedraagt op maandbasis € 463,00 (zegge vierhonderd en drieënzestig euro)  
2. De servicekosten bedragen: € 108,90 ( een honderd en acht euro en negentig cent) 

 ten behoeve van: Gas, licht, water,  internet, kabel, verontreinigingsheffing, afvalstoffenheffing, rioolrecht, verzekeringen 
en onderhoud cv-ketel, schoonmaak algemene ruimten en glazenwassen. 

3. De huurprijs is bij vooruitbetaling per maand verschuldigd, voor of op de eerste van iedere maand, hiervoor dient een 
automatische betaling te worden opgegeven. 

4. Bij een te late betaling zal verhuurder € 10,00 boete in rekening brengen over de verstreken betaalperiode vanaf de 1
e
 dag 

van die betrokken maand.  
3. Huurperiode: 
De huurperiode is onbepaalde tijd, doch betreft een  minimale periode van twaalf maanden. 
 
4. Inkomensvoorwaarde: 
De inkomensnorm bedraagt een minimaal vast inkomen van € 1.650,00 bruto per maand 
Kamerverhuur danwel onderverhuur wordt niet toegestaan.  
 
5: Bankgarantieverklaring cq waarborgsom: 
Door huurder zal een waarborgsom te worden gestort ten bedrage van € 571,90 (zegge: vijfhonderd  en eenenzeventig euro en 
negentig cent). 
 
6. Inschrijvings- en administratiekosten: 
De inschrijvings- en administratiekosten ten behoeve van de huurder bedragen eenmalig € 150,00 excl btw. U betaalt als huurder 
geen verhuurcourtage. 
 
7: Algemeen: 

1. Graag ontvangen wij voorafgaand aan de huur een kopie legitimatie van u. 
2. De ruimte kan worden betrokken en de sleutels kunnen worden afgegeven na ontvangst van: 

o De waarborgsom 
o De inschrijvings- en administratie kosten 
o De eerste huurbetaling  
o Het getekende huurcontract 
o Kopie legitimatie van de huurders 

3. In geval van gegronde klachten van overlast, veroorzaakt door huurder kan verhuurder de huur, zonder rechterlijke 
tussenkomst beëindigen. 
Beëindiging kan plaatsvinden indien 3 gegronde klachten van overlast plaatsvinden en vindt plaats met een opzegtermijn 
van 1 maand. 

4. huisdieren en roken alleen in nader overleg toegestaan 
5. Onderhoud en herstel van de in de woning aanwezige zonwering en vloerbedekkingen zijn voor rekening van huurder. 
6. Huurder dient de woning netjes te bewonen en zorg te dragen voor onderhoud van de bij de woning behorend tuin 
7. Aanbrengen van schilderwerk en wandafwerking in een eigen kleurstelling dient in overleg met de betrokken makelaar 

danwel verhuurder plaats te vinden in een lichte en neutrale kleurstelling. 
 

Deze aanbieding is geheel vrijblijvend, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
Bakker Blok Letens 
Makelaars 

 



 
Aanvraagformulier voor: (Adres) …………………………………… 

Datum: ………………………………………………………………… 

 

                                 AANVRAAGFORMULIER HUURWONINGEN. 
 

 

1. Aanvrager/ster.       1. 

 

a. naam, voornamen      m/v a. _______________________________________________ 

b. beroep        b. _______________________________________________ 

c. geboortedatum en plaats      c. _______________________________________________ 

d. huidig adres en woonplaats / postcode    d. _______________________________________________ 

e. telefoonnummer       e. _______________________________________________ 

g. burgerlijke staat       g. _______________________________________________ 

h. BSN-nr.       h. _______________________________________________ 

i.  e-mail adres:       i.  _______________________________________________  

 

 

2. Gegevens partner.      2.      

 

a. naam, voornamen      m/v a. _______________________________________________ 

b. beroep        b. _______________________________________________ 

c. geboortedatum en plaats      c. _______________________________________________ 

d. huidig adres en woonplaats / postcode    d. _______________________________________________ 

e. telefoonnummer       e. _______________________________________________ 

g. burgerlijke staat       g. _______________________________________________ 

h. BSN-nr.       h. _______________________________________________ 

i. e-mail adres:       i.  _______________________________________________  

 

 

3. Welke andere personen zullen met u mee verhuizen.  3.  Kinderen of andere inwonenden:  
    ______________________________________________ 

             _______________________________________________ 

 

 

4. Inkomen.       4. 

 

    Heeft u een vaste aanstelling ?         ja/nee (doorhalen hetgeen niet van toepassing is) 

             _______________________________________________ 

 

 Indien u geen vaste aanstelling heeft, tot wanneer loopt uw  

huidige contract ?         _________________________________ (datum invullen) 

 

Indien geen dienstverband, waaruit bestaat dan uw inkomen?      _______________________________________________ 

    

___________________________________________________________________________________________________________ 

                Aanvrager   Partner 

5. Bruto inkomen per maand.     5. € ____________________ €____________________ 

    andere bronnen van inkomsten          _______________________________________________ 

 

 

6. Heeft u financiële verplichtingen?    6.  hypotheek/lening/alimentatie    
    _______________________________________________ 

             _______________________________________________ 

 

7. Hoe is uw huidige woonsituatie ?    a. Huurwoning: (huidige huurprijs) ___________________ 

         b. Koopwoning: is de woning verkocht ? _______________ 

           _______________________________________________ 

         c. Inwonend bij:___________________________________ 


