
OPSLAGRUIMTE IN 
MEPPEL centrum, tegen 
aantrekkelijke prijzen.

D O K 1 4 A
M E P P E L

PRIJZEN VANAF 
€ 9.029,-
vloeroppervlakte van 
12m2 tot 56m2



In 2017 wordt gestart  
worden met de bouw van  
het project Dok 14A aan  
de rand van het centrum  
van Meppel.
Het project betreft de ombouw van het bestaand 
complex tot 24 Doks variërend van 12 m2 tot 56 m2 
bruto vloeroppervlak.
De Doks zijn uitermate geschikt voor opslag, stalling 
of belegging en derhalve multifunctioneel. De kracht 
van Dok 14A is dat er Doks met diverse metrages 
worden gerealiseerd. Het kan niet missen of 1 van de 
beschikbare maten zal je passen. De Doks zijn aan 
te passen naar de wensen van de koper. Te denken 
valt aan: isoleren, aanbrengen van daglicht of een 
elektrische overheaddeur. De oprit naar de Doks wordt 
doormiddel van een hek afgesloten, wat ervoor zorgt 

dat alleen de eigenaren en directe buren toegang 
hebben tot het terrein. Uiteraard zijn de Doks 24/7 
bereikbaar.

Meppel-Centrum
Tegen het centrum van Meppel aan wordt Dok 
14A gerealiseerd. Het centrum van Meppel wordt  
gekenmerkt door de gezellige pleinen, veel gezellige 
eettentjes en zonnige terrassen.  De Catharinastraat 
ligt op enkele loopminuten van dit centrum. De wijk, 
waar de Catharinastraat deel van uitmaakt, heeft 
een gevarieerd palet van woningen en gebouwen: 
kleine woninkjes met typische geveltjes, grote heren-
huizen met historische uitstraling maar ook oude 
schoolgebouwen en het voormalig Kantongerecht kan 
men hier vinden. Kenmerkend is wel het ontbreken van  
parkeergelegenheid of opslagruimtes. Dok 15A is dan 
ook een passende oplossing voor dit ontbreken maar 
ook voor de vele winkeltjes en andere bedrijven in het 
centrum die opslagruimte ontberen.

EEN UNIEKE KANS DUS VOOR EXTRA RUIMTE, 
DICHTBIJ HUIS, MAAR OOK ALS BELEGGING 
NIET MINDER INTERESSANT! 

De Boxen - specificaties

Er worden 24 boxen gerealiseerd met een gevarieerde maatvoering. Naast de nodige met kopers te bespreken 
keuzemogelijkheden geldt het volgende voor alle boxen.

 De boxen worden voorzien van een nieuwe monoliet afgewerkte betonvloer.
  Het metselwerk van de bestaande buitenmuren blijft in stand, maar wordt geheel nagelopen op eventuele gebreken 
die uiteraard worden hersteld.
  Het gevelmetselwerk wordt uitgevoerd in halfsteensverband. Er worden in het plan een bijpassende steen 
toegepast, zie hiervoor de verkooptekeningen en de kleur- en materiaalstaat. Waar nodig wordt in het metselwerk 
de benodigde dilataties opgenomen volgens advies van de stenenfabrikant/- leverancier en in overleg met de 
constructeur. In de gevels worden de nodige stalen lateien opgenomen.
  De nieuwe aan te brengen unit scheidende wanden bestaan uit tweemaal18 mm plaatmateriaal en regelwerk van  
70 mm x 44 mm. De bestaande binnenwanden worden gesausd in RAL 9010. 
  De nieuwe zoldervloeren worden opgebouwd uit balken met daarop 18 mm plaatmateriaal. Dit volgens opgave 
constructeur.
  De bestaande stalen gevel kozijnen zullen worden vervangen door houten kozijnen met isolatieglas.
  De topgevel van de linkerzijgevel wordt ten dele uitgevoerd in isolatieglas.
  In de achtergevel blijven de bestaande kozijnen gehandhaafd en worden voorzien van isolatieglas.
  Het dak wordt voorzien van een 2-laags bitumineus dakbedekkingssysteem op basis van APP.
  De sectionaaldeur aan de voorzijde is van de fabrikant Hörmann type APU-F42, paneeldikte 42mm.
  De sectionaaldeur aan de rechterzijde is van de fabrikant Hörmann type SPU-F42, paneeldikte 42mm.
  Het electravebruik is afleesbaar via 1 tussenmeter 1x 25a met onderverdeling 1x 16a automaat. 
  Het watervebruik is afleesbaar via 1 tussenmeter welke is afgedopt met een stopkraan.
  De toegangsweg wordt uitgevoerd met betonklinkers.
  Het perceel wordt afsluitbaar gemaakt doormiddel van een toegangshek. 



DOK NR BEGANE VERDIEPING KOOPPRIJS KOOPSOM VON AANNEEM PROGNOSE  
 GROND    SOM INCL. BTW VVE BIJDRAGE

1 22,7 20,3 € 30.800,- € 22.616,13 € 8.183,87 € 155,49
2 23,9 32,9 € 37.100,- € 28.483,51 € 8.616,49 € 163,71
3 24,1 15,0 € 26.400,- € 17.711,40 € 8.688,60 € 165,08
4 23,6 15,0 € 25.900,- € 17.391,66 € 8.508,34 € 161,66
5 23,6 15,0 € 25.900,- € 17.391,66 € 8.508,34 € 161,66
6 23,6 15,0 € 25.900,- € 17.391,66 € 8.508,34 € 161,66
7 67,1 0,0 € 49.900,- € 25.708,92 € 24.191,08 € 459,63
8 55,6 0,0 € 39.900,- € 19.854,93 € 20.045,07 € 380,86
9 18,1 15,0 € 20.400,- € 13.874,54 € 6.525,46 € 123,98
10 18,1 15,0 € 20.400,- € 13.874,54 € 6.525,46 € 123,98
11 18,1 15,0 € 20.400,- € 13.874,54 € 6.525,46 € 123,98
12 18,4 15,0 € 20.700,- € 14.066,38 € 6.633,62 € 126,04
13 21,1 33,0 € 34.300,- € 26.692,97 € 7.607,03 € 144,53
14 21,2 18,4 € 28.600,- € 20.956,92 € 7.643,08 € 145,22
15 21,5 18,4 € 28.900,- € 21.148,76 € 7.751,24 € 147,27
16 21,2 18,4 € 28.600,- € 20.956,92 € 7.643,08 € 145,22
17 12,4 0,0 € 13.500,- € 9.029,52 € 4.470,48 € 84,94
18 14,5 0,0 € 14.500,- € 9.272,42 € 5.227,58 € 99,32
19 36,5 0,0 € 36.500,- € 23.340,92 € 13.159,08 € 250,02
20 35,8 0,0 € 35.800,- € 22.893,29 € 12.906,71 € 245,23
21 35,8 0,0 € 35.800,- € 22.893,29 € 12.906,71 € 245,23
22 35,8 0,0 € 35.800,- € 22.893,29 € 12.906,71 € 245,23
23 35,8 0,0 € 35.800,- € 22.893,29 € 12.906,71 € 245,23
24 37,2 0,0 € 36.900,- € 23.488,55 € 13.411,45 € 254,82

DE BOXEN ZIJN AAN TE PASSEN  
NAAR DE WENSEN VAN DE KOPER. 
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Beganegrond Verdieping



Verkoopinformatie:

JONG Projectontwikkeling 
Ter Pelkwijkpark 13-1 
8011 SG Zwolle

t 06 248 647 67

info@djontwikkeling.nl
www.djontwikkeling.nl 

Vereniging van Eigenaren.

Aannemer in het project:

Iedere koper wordt lid van de Vereniging van Eigenaren. 
De vereniging, waaraan maandelijks een vergoeding 
verschuldigd is, regelt zaken zoals het onderhoud 
aan de buitenzijde van het gebouw (met uitzondering 
van de buitendeuren) maar ook de verzekering van 
het gehele gebouw en de kosten van elektra en water 

voor gemeenschappelijk gebruik. In het huishoudelijk 
reglement worden afspraken vastgelegd over het 
gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes, de 
buitenterreinen etc. Dit reglement wordt vastgesteld 
door de Vereniging van eigenaren.


