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Huurprijs € 750,00 per maand 
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Omschrijving 

 

Paterswoldseweg 279 1, 9728 AG Groningen 
 
Let op! Alleen aanvragen met inschrijfformulier (zie brochure) en/of een korte motivatie worden in behandeling 
genomen. 
 
Per 1 januari 2022 komt deze leuke 2-kamerappartement beschikbaar voor huur. Huurtoeslag is mogelijk! Het 
appartement ligt op de de 5e etage met een balkon op de zonkant. In het gebouw is een lift en een fietsenberging 
aanwezig. Aan de achterzijde van het gebouw is een parkeerterrein voor de bewoners. 
 
De ligging is top! Alle voorzieningen liggen binnen handbereik en het appartement heeft zicht op het winkelcentrum 
Overwinningsplein. Het Stadspark is om de hoek en er is een uitstekende ontsluiting naar de A7 en A28. 
Opstapplekken voor de bus zijn voor de deur. En met de auto kun je snel op een andere plek zijn binnen of buiten de 
Stad, de ringweg en de verdere verbindingen zijn snel en goed te bereiken. 
 
INDELING APPARTEMENT: 
Entree/hal, toilet, woonkamer ca. 28 m² met deur naar balkon met mooi uitzicht, slaapkamer ca. 10 m², eenvoudige 
keuken, douche met wastafel. 
 
HUURVOORWAARDEN 
- De huurprijs bedraagt € 750,00 per maand, exclusief elektriciteit, water, CAI, internet en gemeentelijke belastingen 
- Voorschot stookkosten € 60,00 per maand (hiervan vindt jaarlijks een afrekening plaats i.v.m. blokverwarming) 
- Borg € 750,00 
- Deze woning is per 1 januari 2022 beschikbaar 
- De huurperiode is in overleg, maar minimaal 1 jaar 
- Geen bemiddelingskosten 
- Verhuur bij voorkeur aan één persoon 
- Niet voor studenten 
- Inkomensvoorwaarden zijn van toepassing 
 
MOCHT JE IN AANMERKING WILLEN KOMEN voor dit appartement dan ontvangen wij graag een ingevuld 
INSCHRIJFFORMULIER (zit in de brochure) met daarin een korte motivatie en een bewijs van je inkomen; overige 
aanvragen worden NIET in behandeling genomen.
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Kenmerken 
 
Huurprijs € 750,00 

Soort Appartement 

Open portiek Nee 

Energieklasse F 

Aantal kamers 2 kamers waarvan 1 slaapkamer(s) 

Inhoud woning 145 m3 

Gebruiksoppervlakte woonfunctie 55 m2 

Soort appartement Galerijflat 

Bouwjaar 1964 

Ligging Aan drukke weg, vrij uitzicht 

Tuin Geen tuin 

Garage Geen garage 

Verwarming Blokverwarming 

Isolatie Dubbel glas 
 :  

Locatie 
Paterswoldseweg 279 1  
9728 AG  GRONINGEN 
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Datum binnenkomst: __________________ 

 

INSCHRIJFFORMULIER HUUR 
 

 

Gegevens aanvrager: 

Achternaam: ___________________________Voorletters: ___________________M / V 

Straat: ________________________________ Huisnummer:__________________ 

Postcode: ____________________Woonplaats:_____________________________ 

Telefoon: ___________________________________________________________ 

Geboortedatum: __________________Geboorteplaats:_______________________ 

E-mail:_____________________________________________________________ 

Burgerlijke staat:  O ongehuwd      O gehuwd     O samenwonend       O gescheiden 

Gegevens partner: 

Achternaam: ___________________________Voorletters: ___________________M / V 

Straat: ________________________________ Huisnummer:__________________ 

Postcode: ____________________Woonplaats:_____________________________ 

Telefoon: ___________________________________________________________ 

Geboortedatum: __________________Geboorteplaats:_______________________ 

E-mail:_____________________________________________________________ 

 

 

Inkomensgegevens aanvrager: 

Inkomstenbron:             O arbeid            O uitkering           O beide            O geen 

Bruto inkomen per maand: €____________________________ 

Inkomen volgens jaaropgave(n): €________________________ 

Inkomen volgens belastingaangifte: €______________________ 
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Inkomensgegevens partner: 

Inkomstenbron:             O arbeid            O uitkering           O beide            O geen 

Bruto inkomen per maand: €____________________________ 

Inkomen volgens jaaropgave(n): €________________________ 

Inkomen volgens belastingaangifte: €______________________ 

 

 

Gegevens meeverhuizende personen: 

 

Achternaam/Voorletters  Geboortedatum  Geslacht   Relatie 

    

    

    

    

    

 

 

Algemene gegevens: 

Wat is de huidige soort woning?  O huur  O koop  O geen 

Wie is de verhuurder? ________________________________________O nvt 

Wat is de huurprijs? €________________________________________ O nvt 

Heeft u problemen (gehad) met uw verhuurder(s)?  O ja   O nee 

Per wanneer woont u op uw huidige adres? Sinds          _______________________________ 

Per wanneer wenst u andere woonruimte? vanaf: _______________________________ 
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Heeft u een eigen onderneming?    O ja    O nee 

Heeft of zit u in de schuldsanering?   O ja    O nee 

Bent u weleens failliet geweest?    O ja    O nee 

Extra gegevens: 

Wat is uw verhuisreden?   O wil zelfstandig wonen  O huwelijk/samenwonen 

O echtscheiding/einde relatie  O dichtbij werk/studie 

O ivm huuropzegging   O persoonlijke- of 

familieomstandigheden 

O huidige woning te groot  O huidige woning te klein 

O medische redenen   O tijdelijk huren ivm aankoop 

O verkoop eigen woning  O overlast op huidig adres 

 

Heeft u een hobby die geluid maakt?     O nee      O ja, welke___________________ 

Heeft u huisdieren?       O nee     O ja, welke___________________ 
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Verklaring en ondertekening 

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en geeft/geven 

door ondertekening toestemming aan de verhuurder om deze gegevens te gebruiken om navraag te 

doen naar betaling- woongedrag bij eerdere verhuurder(s) of andere relevante instanties. Als blijkt dat 

uw verklaring niet in overeenstemming met de waarheid is dan zal uw eventuele toewijzing worden 

ingetrokken. 

 

Plaats:________________________________ Datum:_____________________________________ 

Aanvrager: ____________________________Mede-aanvrager:_____________________________ 

 

 

________________________________  ____________________________________ 

Handtekening      Handtekening 

 


