
Winschoterdiep 31A, Groningen



Prachtig en rustig gelegen herenhuis aan het Winschoterdiep in de gezellige Oosterpoortbuurt.  

Op loopafstand van het centrum van Groningen met een mooie tuin op het zuiden. Alle voorzieningen zijn dichtbij zoals 

winkels, restaurants, het muziekgebouw de Oosterpoort etc. 

Het zijraam boven geeft uitzicht op de Martinitoren.



-prachtige ligging aan het Winschoterdiep

-veel authentieke details in de woning

-zonnige tuin en balkon op het zuiden

-combi HR ketel van 2016

- de woning is voorzien van dubbelbeglazing en triple beglazing

- dak is geïsoleerd en muren zijkant zijn geïsoleerd.

- VvE € 50,- per maand.





begane grond: hal met vaste kast, kamer met keu-

kenblok voorzien van kookplaat en koelkast. Toilet, 

douchehoek en dubbele openslaande deuren naar 

de zonnige tuin op het zuiden

1e verd: aan de voorzijde de gezellige woonkamer 

voorzien sfeervolle schouw.  De woonkamer is mid-

dels een tweetal fraaie franse deuren af gescheiden 

van de ruime en sfeervolle woonkeuken. Deze is 

voorzien van veel inbouwkasten en mooie schouw. 

De half open keuken is voorzien van diverse inbouw-

apparatuur en heeft een gezellig balkon,

De badkamer heeft een heerlijk ligbad met douche, 

toilet en wastafelmeubel.

Een spiltrap brengt ons naar de 2e verd: 

overloop met wasmachine aansluiting en 2e toilet 

met wastafelmeubel. De  2 ruime  slaapkamers heb-

ben veel praktische bergruimte. De slaapkamer aan 

de achterzijde is voorzien van een groot dakkapel 

met uitzicht op de Martinitoren.

Tevens is er op de overloop een luxe douchecabine 

gesitueerd.
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Lijst van zaken

Verlichting, te weten:

-inbouwspots/dimmers  X

-opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers  X

-losse (hang)lampen    X

(Losse) kasten, legplanken, te weten:    X

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:

-gordijnrails    X

-gordijnen    X

-overgordijnen    X

-vitrages    X

-rolgordijnen    X

-jaloezieën  X

-(losse) horren/rolhorren        X

Vloerdecoratie, te weten:

-vloerbedekking  X

-houten vloer(delen)  X

(Voorzet) openhaard met toebehoren

Designradiator(en)        X

Radiatorafwerking        X

Keukenblok (met bovenkasten)  X

Keuken (inbouwapparatuur, te weten:

-(gas)fornuis  X

-afzuigkap  X

-oven  X

-koelkast  X

-vaatwasser  X

Keukenaccessoires, te weten:

Toilet met de volgende toebehoren:

-toilet  X

-toiletrolhouder  X

-toiletborstel(houder)  X

-fontein  X

Badkamer met de volgende toebehoren:

-ligbad  X

-douche (cabine/scherm)  X

-wastafel  X

-wastafelmeubel  X

-planchet  X

-toiletkast  X

-toilet  X

-toiletrolhouder  X

-toiletborstel(houder)  X

Brievenbus        X

(Voordeur)bel        X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie        X

Rookmelders        X

(Klok)thermostaat  X

Airconditioning         X

Warmwatervoorziening, te weten:

-CV-installatie  X

-boiler        X

-geiser        X

Screens        X

Rolluiken        X

Zonwering buiten        X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting  X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat        X

Waterslot wasautomaat        X

Zonnepanelen        X

Oplaadpunt elektrische auto        X

Tuinaanleg/bestrating  X

Beplanting  X

Buitenverlichting        X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder        X

Tuinhuis/buitenberging        X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging        X

Overig tuin, te weten:

-(sier)hek        X

-vlaggenmast(houder)        X

Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn

maar waarvan eventuele leasecontracten, 

huurkoopcontracten of huurcontracten 

zijn over te nemen:        X



de kracht van een frisse blik!

Christa Borgers

GSM: 06 46 40 28 87

christa@helderinhuizen.nl

Helder in Huizen.nl is een vrouwelijk makelaars kan-

toor met een andere manier van werken. Noem ons 

de nieuwe generatie makelaars; zeer actief op de 

markt en van alle nieuws op de hoogte. Wij heb-

ben een enorm netwerk en spreken duidelijke taal. 

Daarnaast luisteren we goed naar uw verhaal. Wij 

doen niets anders dan huizen verkopen, aankopen 

en taxeren. Dat is onze passie, dat is wat ons drijft.

Marjan Nienhuis

GSM:06 21 92 54 19

 marjan@helderinhuizen.nl

Prettig wonen zonder zorgen is een van de belangrijk-

ste ingrediënten voor ons dagelijkse levensgeluk. Een 

warm thuis, waar we ons heerlijk terug kunnen trek-

ken, onze vrienden ontvangen, met ons gezin tot rust 

komen, kortom; de belangrijkste plek in ons leven.

Een persoonlijke belangenbehartiger is bij het zoeken 

naar dit geluk in de vorm van uw droomhuis, onmis-

baar. Een vertrouwd persoon die u helpt bij al uw vra-

gen en onzekerheden. Iemand die echt naar u luistert, 

met u meedenkt. Iemand waar u een goed gevoel bij 

heeft.

Wij zijn een no-nonsense kantoor: we houden van 

heldere taal en komen onze beloftes na. En zijn ons 

bewust van het feit dat iedereen anders is. Daardoor 

bepalen we samen, naar aanleiding van uw verhaal 

en wensen, een persoonlijk stappenplan.

Graag stellen wij ons voor!



Helder in Huizen Groningen

Helder in Huizen Midden Nederland

Laat ons het waar maken

Wees maar lekker verliefd…
Een huis kopen is emotie. Wanneer je over de drempel stapt kun je het 
soms al voelen: dit moet hem worden. Je bent verkocht en brengt het liefst 
snel een bod uit. Logisch. 
In zo’n geval zijn wij er om je te behoeden en te beschermen. Want zowel 
bij de aankoop van nieuwe als van oude huizen is een aankoopmakelaar in 
meerdere opzichten (letterlijk) van waarde.

Alles zoeken wij uit tot (letterlijk) in de bodem
Wat is de geschiedenis van een huis, hoe is de staat van de grond? Niet 
onbelangrijke gegevens, dus gaan wij na: hoeveel heeft een huis gekost 
in het verleden, wat is de vierkante meterprijs en de prijs van de grond? 
Wij laten een bouwtechnische keuring opstellen als het moet en vragen de 
bodemgegevens op bij RO/EZ. Splitsingsaktes, VVE-stukken en huishou-
delijke reglementen spitten we door tot op de bodem. Al deze aspecten 
nemen we mee in de onderhandelingen.  

Goed onderhandelen kan 10.000-en euro’s opleveren
Onderhandelen is een vak. Een vak waar wij enthousiast van worden. Wij 
kennen de markt, weten hoe laag we een bod kunnen insteken en hoe lang 
we moeten wachten met een tegenbod. Wij kennen de verkopende make-
laars. Dit voordeel kan een prachthuis opleveren en soms tienduizenden 
euro’s schelen. 

De kleine lettertjes
Ze zijn zo bekend: de kleine lettertjes die grote gevolgen kunnen hebben. 
Maar die bij de koop van een huis ook makkelijk over het hoofd worden 
gezien. Wij analyseren elke koopakte daarom op de juridische aspecten.

Dus: wees maar lekker verliefd, wij nemen als aankoopmakelaar alle 
te regelen zaken op ons. Het zal je het drievoudige of meer opleveren.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid. 
Onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Verliefd (ge)worden op een huis?
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