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Nieuwbouw Huur 17 ruime ééngezinswoningen in 

Het Harener Holt te Haren

Te huur, 17 luxe fraai afgewerkte en riante ééngezinswoningen 

in verschillende woningtypes. Oplevering maart/april 2021.

Aan de rand van de fraaie en populaire woonwijk Het Harener

Holt worden 17 luxe ééngezinswoningen gebouwd in 

verschillende types en op riante kavels.  Kaveloppervlaktes 

variëren van 128 m2 tot maar liefst 700 m2! 

Huurprijzen liggen tussen de € 1.125 per maand en € 1.570,-

per maand.

Wonen in Het Harener Holt in een heerlijke jonge buurt aan de 

rand van het gezellige dorp Haren. Het Harener Holt heeft veel 

te bieden. Een prachtig natuurgebied op loopafstand en veel 

groen. Hier kunt u wonen midden in de natuur met alle 

voorzieningen binnen handbereik.

Het gezellige centrum van Haren is op enkele fietsminuten 

afstand bereikbaar. Haren heeft leuke winkeltjes, restaurantjes 

en lunchrooms. Stad Groningen ligt op 20 minuten fietsen van 

Haren.

De woningen worden energiezuinig gebouwd en worden van 

alle gemakken voorzien en bieden ruimte voor het hele gezin.

Omschrijving:



Begane grond:

Entree, hal, toilet met fonteintje, installatieruimte, meterkast, 

trap naar 1e verdieping en toegang tot de mooie tuingerichte 

woonkamer met een ruime voorraadkast onder de trap. De luxe 

open keuken ligt aan de voorzijde en deze is voorzien van 

inbouwapparatuur zoals; een inductie kookplaat, afzuigkap, 

koel/vriescombinatie, combimagnetron en vaatwasser. De 

keuken beschikt verder over voldoende opbergruimte.

Eerste verdieping:

Overloop, trap naar zolderverdieping, drie ruime slaapkamers, 

badkamer met douche, wastafel en toilet.

Zolder:

Via een vaste trap bereikt u een ruime zolder met een 

aansluiting voor de wasmachine en droger. Op de zolder is er 

een mogelijkheid om een extra slaapkamer te realiseren. Dit 

dient wel eerst bij ons aangevraagd te worden.

Tuin:

De tuin aan de achterzijde is via een achterom bereikbaar. 

Achter in de tuin staat een vrijstaande/geschakelde houten 

berging met genoeg ruimte voor fietsen en tuingereedschap. 

Omschrijving:



Bijzonderheden woningen:

- 17 ruime huur eengezinswoningen, waaronder 

hoekwoningen, tussenwoningen, afwijkende 

tussenwoningen en eindwoningen met verschillende 

huurprijzen

- Verwachte oplevering vanaf maart 2021

- De woningen zijn nog in aanbouw, bezichtigen is dan ook 

niet mogelijk

- Parkeren op eigen terrein voor een aantal woningen waarbij 

een instandhoudingsplicht geldt voor de parkeerplaats(en)

- De tuinen van de woningen worden (gedeeltelijk) 

afgeschermd met beukenhagen en hekwerk met 

hederabeplanting met aan de achterzijde een houten poort 

(ook instandhoudingsplicht)

- Enkele woningen worden opgeleverd met dubbele 

tuindeuren

- De woningen worden verwarmd door middel van een 

individuele warmtepomp met warmte- en koude opslag in 

de bodem. Ook warmwater wordt door de warmtepomp 

opgewekt

- De woningen worden voorzien van een 

balansventilatiesysteem met warmteterugwinning

- Alle woningen hebben energielabel A

- Alle woningen zijn gasloos en energiezuinig

Omschrijving:



Vervolg bijzonderheden woningen:

- Uitstekend geïsoleerd

- Vloerverwarming op de begane grond en 1e etage

- Het hang- en sluitwerk dat wordt toegepast voldoet aan 

inbraakwerendheids klasse 2, passend in het Politie 

Keurmerk Veilig Wonen

- Luxe keuken met diverse inbouwapparatuur en voldoende 

kastruimte

- Luxe badkamer, ter ondersteuning van de warmte zal er een 

elektrische radiator (bij) geplaatst worden

Bijzonderheden buurt:

- Een kindvriendelijke buurt met meerdere speeltuinen op 

loopafstand

- Basisscholen, middelbare scholen en de Internationale 

School Groningen (ISG) liggen vlakbij

- Een prachtig natuurgebied ligt op loopafstand van de 

woningen

- Wandelpark De Vork en natuurgebied Oosterpolder liggen 

op loopafstand

Door huurder zelf uit te voeren:  

Afwerking aan de binnenzijde: (behangen, schilderen van de 

trap, vloerafwerking en stofferen). Afwerking buitenzijde: 

tuininrichting en bestrating achterzijde.

Omschrijving:



Verhuurinformatie:

De woningen zijn op dit moment in aanbouw. Het is dan ook 

niet mogelijk om de woningen te bezichtigen. Meer informatie 

is te vinden op de website van Sens Makelaars, 

www.sensmakelaars.nl. 

Daar vindt u ook het inschrijvingsformulier.

Toewijzing gebeurt op volgorde van binnenkomst van de 

inschrijvings-formulieren. Alleen inschrijvingsformulieren die 

volledig zijn ingevuld, ondertekend en waar alle gevraagde 

informatie/bijlagen bijzitten worden in behandeling genomen.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op! Wij staan u 

graag te woord.

Team Sens Makelaars

Omschrijving:

http://www.sensmakelaars.nl/


Kenmerken:

Plaats : Haren

Adres : Hemmenlaan 4-6-8-10-12-14-16

: Kloostersingel 32-34-36-38

: Honderdspint 26-28-30-32-34-36

Prijs :  Van € 1.125,- tot € 1.570,- per mnd

Soort woning : Nieuwbouw eengezinswoningen

Type : Hoekwoning 4x

: Eindwoning 4x

: Tussenwoning 7x

: Tussenwoning Knik 2x

: Tussenwoning Accent 2x

Bouwjaar : 2020/2021

Perceeloppervlakte : Van 128 m2 tot 701 m2

Inhoud : Van 358 m3 tot 583 m3

Woonoppervlakte : Van 94 m2 tot 159 m2

Verdiepingen : begane grond, 1e verdieping, zolder

Kamers : 4

Slaapkamers : 3

Buitenruimte :  Voor - achtertuin, enkele met zijtuin

: Houten berging

: Erfafscheiding d.m.v. beukenhaag en 

hekwerk met hedera

: Enkele woning incl. parkeren op eigen 

terrein

Bijzonderheden : Energiezuinig, luxe afgewerkt



Hemmenlaan (7 woningen):

Bouwnr: Type: Huurprijs

per maand:

Bouwnr.  1 Hoek €  1.500,=

Bouwnr.  2 Tussen €  1.400,=

Bouwnr.  3 Tussen Knik €  1.500,=

Bouwnr.  4 Tussen Knik €  1.500,=

Bouwnr.  5 Tussen Accent €  1.570,=

Bouwnr.  6 Tussen €  1.400,=

Bouwnr.  7 Hoek €  1.550,=



Kloostersingel (4 woningen):

Bouwnr: Type: Huurprijs 

per maand:

Bouwnr.  8 Hoek €  1.475,=

Bouwnr.  9 Tussen €  1.400,=

Bouwnr.  10 Tussen Accent €  1.570,=

Bouwnr.  11 Hoek €  1.475,=



Honderdspint (6 woningen):

Bouwnr: Type: Huurprijs

per maand:

Bouwnr.  15 Eind €  1.175,=

Bouwnr.  16 Tussen €  1.125,=

Bouwnr.  17 Tussen €  1.125,=

Bouwnr.  18 Tussen €  1.125,=

Bouwnr.  19 Tussen €  1.125,=

Bouwnr.  20 Eind €  1.195,=



Tekeningen Hemmenlaan:



Tekeningen Kloostersingel:



Tekeningen Kloostersingel:



Tekeningen Honderdspint:



Tekeningen Honderdspint:



Gegevens

Deze brochure is samengesteld om u een indruk te geven van 

deze woning(en).  Alle gegevens zijn met zorg samengesteld. Ten 

aanzien van de juistheid kunnen wij echter geen aansprakelijkheid 

aanvaarden c.q. hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Plattegronden/tekeningen

De afmetingen zijn indicatief.  Afwijkingen hierin zijn mogelijk. 

Deze plattegronden zijn samengesteld om u een indruk te geven 

van de indeling.  Alle gegevens zijn met zorg samengesteld. Ten 

aanzien van de juistheid kunnen wij echter geen aansprakelijkheid 

aanvaarden c.q. hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Een toelichting op de brochure

Algemeen:


