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DE SERINGEN

In 2017 wordt gestart
met de bouw van het
project BoxCenter De
Seringen midden in de
populaire wijk Assendorp
te Zwolle.
Het project betreft de ombouw van het
bestaande complex op de locatie tot 23
boxen variërend van 15m2 tot 46m2 bruto
vloeroppervlak.
De boxen zijn uitermate geschikt voor
opslag, stalling of belegging en derhalve
multifunctioneel. De kracht van BoxCenter
De Seringen is dat er boxen met diverse
metrages worden gerealiseerd. Het kan niet
missen of 1 van de beschikbare maten zal
u passen. De boxen zijn aan te passen naar

BoxCenter

de wensen van de koper. Te denken valt
aan: isoleren, aanbrengen van daglicht of
een elektrische overheaddeur. De oprit naar
de boxen wordt doormiddel van een hek
afgesloten, wat ervoor zorgt dat alleen de
eigenaren en directe buren toegang hebben
tot het terrein. Uiteraard zijn de boxen 24/7
bereikbaar.

DE SERINGEN

Assendorp
De Zwolse wijk Assendorp is een gezellige
wijk, ontstaan rond het jaar 1900. Het is
een bruisende wijk, met typische karakteristieke smalle straatjes en een gevarieerd
straatbeeld. Onder de bewoners zijn zowel
jonge gezinnen, als ouderen, kunstenaars
en kleine ondernemingen te vinden. De
parkeerdruk in de wijk is hoog en zeer
weinig woningen beschikken over ei gen
opslagmogelijkheden in de vorm van een
opslagbox of garage.

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

De Boxen - specificaties
Er worden dus 23 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.

BOX
METRAGE KOOPPRIJS
KOOPSOM VON
						

AANNEEMSOM
INCL BTW

1

46,3

€ 45.900,00

€ 25.991,00

€ 19.909,00

2

19,0

€ 22.300,00

€ 14.130,00

€

8.170,00

3

16,9

€ 20.700,00

€ 13.433,00

€

7.267,00

4

15,4

€ 19.400,00

€ 12.778,00

€

6.622,00

5

23,1

€ 27.100,00

€ 17.167,00

€

9.933,00

6

21,4

€ 25.100,00

€ 15.898,00

€

9.202,00

7

19,4

€ 22.800,00

€ 14.458,00

€

8.342,00

8

17,8

€ 21.800,00

€ 14.146,00

€

7.654,00

9

16,1

€ 20.300,00

€ 13.377,00

€

6.923,00

10

14,4

€ 18.300,00

€ 12.108,00

€

6.192,00
6.321,00

11

14,7

€ 18.600,00

€ 12.279,00

€

12

31,9

€ 34.900,00

€ 21.183,00

€ 13.717,00

13

30,2

€ 32.900,00

€ 19.914,00

€ 12.986,00

14

15,0

€ 18.900,00

€ 12.450,00

€

6.450,00

15

15,0

€ 18.900,00

€ 12.450,00

€

6.450,00

16

15,0

€ 18.900,00

€ 12.450,00

€

6.450,00

17

15,0

€ 18.900,00

€ 12.450,00

€

6.450,00

18

15,0

€ 18.900,00

€ 12.450,00

€

6.450,00

Het metselwerk van de bestaande buitenmuren blijft in stand, maar wordt geheel nagelopen op
eventuele gebreken die uiteraard worden hersteld.

19

15,0

€ 18.900,00

€ 12.450,00

€

6.450,00

20

15,0

€ 18.900,00

€ 12.450,00

€

6.450,00

Er wordt gewerkt met unit scheidende wanden die bestaan uit tweemaal18 mm plaatmateriaal
en regelwerk van 70 mm x 50 mm.

21

17,0

€ 20.800,00

€ 13.490,00

€

7.310,00

22

17,0

€ 20.800,00

€ 13.490,00

€

7.310,00

23

39,5

€ 39.900,00

€ 22.915,00

€ 16.985,00

Het dak wordt voorzien van een 2-laags bitumineus dakbedekkingssysteem op basis van APP.
De sectionaaldeur is van de fabrikant Hörmann type LPU 40, 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 deels uitgevoerd met betonklinkers en deels met een nieuw te storten
monoliet afgewerkte betonvloer.

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

