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Stedelijk wonen, centraal gelegen, middenin het groen. Dat is de 
kern van het restauratie- en nieuwbouwproject Park Oud Zuid. Het 

gebied rondom de voormalige Rijks HBS wordt getransformeerd 
tot een park met 40 woningen. Een groene oase midden in Meppel, 

dichtbij binnenstad, station, Wilhelminapark en snelweg. 

Park Oud Zuid is ruim en groen opgezet met veel aandacht voor  
historie en luxe. Een plek waar je met veel plezier kan wonen,  

werken, ontmoeten en ontspannen.
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EVEN  
VOORSTELLEN
Schavast is een projectontwikkelaar met een rijke 

staat van dienst die zich richt op de (her)ontwikke-

ling van inbreidings- en uitbreidings locaties. De 

kennis en ervaring bij Schavast komt tot optimaal 

resultaat in samenwerking met Salverda Bouw en  

Schagen Infra.

19 het atelier is een architectenbureau dat  

ontwerpt met en voor mensen. 19 het atelier  

geeft vorm aan ruimte. Ruimte om te wonen,  

ontspannen, werken en leren. Een efficiënte ruimte 

om je goed in te voelen, waarin creativiteit, beleving 

en gebruiksgemak centraal staan. 19 het atelier 

werkt aan (middel)grote nieuwbouw-, transformatie-, 

en renovatie projecten in de woningbouw, zorg, 

onderwijs en overige utiliteitsbouw.

Salverda Bouw is al meer dan 70 jaar sterk in de 

nieuwbouw van woningen en utiliteitsprojecten,  

het onderhoud en de renovatie van woningen,  

bedrijfspanden en hotels. Daarnaast is Salverda 

Bouw gespecialiseerd in betonrenovatie-

werkzaamheden en betonbouw. Mens, Techniek 

en Verbinding staan centraal binnen de organisatie.

Schavast Ontwikkeling en Salverda maken beide deel uit van het familiebedrijf De Schagen Groep.
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LIGGING 
Park Oud Zuid komt te liggen op een historische 
schoollocatie in de groene wijk Oud Zuid in Meppel. 
Allereerst werd op de hoek van het Zuideinde en  
de latere Prinses Marijkestraat het gebouw voor  
de Rijks HBS gesticht, een schooltype vergelijkbaar 
met het huidige Atheneum. Het gebouw werd wat 
teruggelegd, zodat aan de voorkant ruimte was 
voor een plein. Links naast de school werd later 
een gymzaal toegevoegd op de plek waar nu het 
appartementengebouw Suyderheem staat. Deze 
gymzaal werd later verplaatst naar elders en er 
werd een nieuwe gymzaal gebouwd verder naar 
achteren op het terrein. Ook de HBS dijde uit naar 
achteren en er kwam een vleugel langs de Prinses 
Marijkestraat.

In het verlengde daarvan werd de Zuiderschool 
gebouwd. Hierdoor strekte het terrein zich 
uit langs de gehele straat tot aan het Prinses 
Beatrixplantsoen, aan de overkant kwamen 
sportvelden. Zo werd het hele terrein tussen het 
Zuideinde gevuld met een onderwijscampus,  
nu een terrein met monumenten en de basis voor 
wonen in Park Oud Zuid.

NIEUW IN DE STAD 
In 1881 opende de Rijks HBS aan het Zuideinde haar 
deuren voor de eerste lichting leerlingen. De school 
werd gebouwd op het Stadsland ten zuiden van de 
historische kern van Meppel. De nieuwe HBS stond 
min of meer in het verlengde van de Stationsstraat, 
langs de verder nog vrijwel onbebouwde weg richting 

Zwolle langs Staphorst en Rouveen. Alleen langs het 
noordelijke deel van Zuideinde is op de Topografisch 
Militaire Kaart uit 1864 enige bebouwing zichtbaar. 
Na de opening van de spoorlijn naar Zwolle in 1867,  
die in 1868 en 1870 respectievelijk werd 
doorgetrokken naar Leeuwarden en Groningen, 
kwam het stationsgebied tot ontwikkeling. Op de 
Bonnekaarten uit 1884 is een groot deel van het 
stationsgebied bebouwd, alleen het deel ten westen 
van het Zuideinde is nog grotendeels onbebouwd. In 
de wijk werden verschillende scholen gerealiseerd, 
waaronder de Rijkslandbouwwinterschool aan 
Zuideinde 51 (1909), de Rijksdagnormaalschool 
op de plek van de voormalige Latijnse School uit 
1813 aan de Heerengracht 4-6 en de Catharina 
Ambachtsschool (1921) aan de Catharinastraat.  
Dit gebied maakt onderdeel uit van het huidige rijks 
beschermde stadsgezicht Oud-Zuid. De locatie  
van de Zuiderschool valt net buiten het gebied.

In 1913 werd achter de HBS een gymzaal gebouwd 
naar ontwerp van gemeentearchitect Dirk Monsma. 
In 1925 nam de gemeente Meppel het besluit tot  
de bouw van een nieuwe openbare lagere school.  
In de jaren erna werd de precieze locatie vastgesteld. 
Uiteindelijk werd ten westen van de Rijks HBS in 
1928 de nieuwe Openbare Lagere School C, ofwel 
de Zuiderschool gebouwd. Op de situatieschets 
van de bouwtekening van de Zuiderschool staat de 
nieuwe straat ingetekend, maar deze was destijds 
nog niet aangelegd. Met de bouw van de school werd 
de bijbehorende straat ‘Schoolstraat’. Pas na de 
geboorte van de prinses in 1947 kreeg de straat haar 
huidige naam.  (Naar drs. Mascha van Damme, Het Oversticht)

EEN STUKJE GESCHIEDENIS
OUD ZUID, MEPPEL
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Allereerst is daar de oude Rijks HBS. Een 
neorenaissance gebouw uit 1882: een belangrijk 
monument in de geschiedenis van de Drentse 
scholenbouw. Van oorsprong een U-vorm rond een 
binnenterrein. Het gebouw is naderhand meermalen 
uitgebreid en verbouwd; begin zestiger jaren is een 
hele sobere uitbreiding langs de Prinses Marijkestraat 
gebouwd en is het binnenterrein helemaal overkapt 
waardoor een modern atrium is ontstaan. We brengen 
het gebouw weer terug naar zijn oorspronkelijke vorm 
en creëren 14 klassieke, comfortabele appartementen 
rondom een groene binnentuin. Daarbij handhaven 
we de oorspronkelijke stijl en elementen van de 
buitengevels; aan de binnenhof komt een eigentijdse 
wereld met lichte gevels en groene terrassen.

Verderop langs de straat staat de robuuste 
Zuiderschool: een gebouw uit 1928 in de stijl van 
de Nieuwe Haagse School. Van dit monument 
handhaven en restaureren we het gedeelte dat 
de straatwand vormt, inclusief de entree met het 

royale trappenhuis. In de oorspronkelijke constructie 
creëren we een viertal bijzondere woningen waarin de 
beeldbepalende elementen een belangrijke rol spelen. 
Uiteraard is de woning met de grote monumentale 
trap in de woonkamer extra bijzonder. De benodigde 
nieuwe entreedeuren worden subtiel en strak in de 
bestaande gevel gevoegd. Van de andere gevel, van het 
oorspronkelijk L-vormige gebouw, behouden we de 
onderzijde van de gemetselde gevel, die een belangrijk 
element in de parkinrichting gaat vormen. Aan deze 
groene kant komen de woonkamers te liggen met 
grote puien van de voormalige klaslokalen.

Tussen deze twee gebouwen maken we de straatwand 
af met een rij van 5 stadswoningen. Voor het ontwerp 
van de nieuwbouwwoningen hebben we ons laten 
inspireren door elementen van de architectuur van 
de drie monumenten op het terrein. Die vormen 
natuurlijk de belangrijkste blikvangers van het park. 

De nieuwbouw ondersteunt en versterkt het 
karakter op een eigen wijze. Hierdoor ontstaat 
een samenhangend geheel van statige bebouwing 
in een groene setting. De stadswoningen zijn 
stevige woningen van drie lagen, net als de beide 
schoolgebouwen gelegen op een plint.   
Zo krijgt elke woning een stoepje bij de entree. 
In maat en schaal hebben we goed gekeken naar 

ARCHITECTUUR
VISIE NAAR ONTWERP
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beide monumenten en er een eigentijdse vertaling in 
architectuur van gemaakt. Ze worden uitgevoerd in 
bijzonder gedetailleerd metselwerk in twee kleuren. 
Speciale aandacht is er gegeven aan de hoekwoning, die 
samen met het entreegedeelte van de Zuiderschool de 
‘poort’ vormt naar het parkachtige binnengebied.

Het middelpunt van dit gebied wordt gevormd 
door de voormalige gymzaal, die in 1913 achter het 
HBS gebouw werd neergezet. Een rijkgedetailleerd 
monumentje in zogenaamde Chaletstijl. Daardoor 
staat het ook zo vanzelfsprekend in het groen. Later is 
het gebouw op een wat ongelukkige manier uitgebreid 
met extra kleedkamers, wat erg afbreuk deed aan de 
charme. Gelukkig kunnen we dat herstellen; de lelijke 
puist wordt gesloopt en de gymzaal wordt in oude 
luister hersteld. De gevelindeling met aan beide zijden 
drie grote puien met bijbehorende dakkapellen geeft 
ons de kans er nu een drietal bijzondere, ruimtelijke 
woningen in te creëren. Daarbij ontstaat er een 
interessante mix van oorspronkelijke elementen met 
een nieuwe invulling.

Rond dit monument in het groen maken we het hofje 
af met een tweetal blokjes met 13 hofjeswoningen. 
Traditionele woningen met een kap, op eigentijdse wijze 
vormgegeven. Met stoere, doorgaande dakkapellen 
die aan de architectuur van de overige gebouwen 
zijn ontleend. Ook weer met mooi gedetailleerd 
metselwerk, fraaie dakranden en gootoverstekken.  
De woningen omzomen op deze manier het autovrije 
hofje met vriendelijke gevelwanden. 

Aan het Zuideinde tenslotte, bij de andere toegang 
van het private park, komt als poortwachter nog een 
vrijstaande woning. Deze voegt zich in de gevelwand 
die bestaat uit een grote diversiteit aan woningen 
en architectuurstijlen. Deze traditionele woningen 
met ruime voortuinen hebben gevels van afwisselend 
metselwerk, stucwerk en houten betimmeringen. Met 
erkers, balkons, dak- en gootoverstekken en een grote 
verscheidenheid aan detailleringen. Het ontwerp van 
deze woning is een hedendaagse vertaling van deze 
elementen. Enerzijds een woning die daardoor niet 
meteen opvalt in deze straatwand. Maar bij betere 
beschouwing zie je direct, dat dit fris ogende huis 
onderdeel uitmaakt van de nieuwe bebouwing van  
Park Oud Zuid.

9
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Park Oud Zuid is een prachtige mix van monumenten en 

eigentijdse woningbouw. Het park wordt gevormd door een groen 

binnenhof waaromheen de verschillende gebouwen zijn gelegen. 

Samen maken ze, in deze toch al met veel groen gezegende wijk, 

een rustige woonoase.
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De voormalige HBS wordt getransformeerd naar 

14 luxe appartementen. Het provinciale monument 

is een bijzonder pand met authentieke details, 

zoals de houten spanten en hoge ruimtes.

Grote ramen zorgen voor veel daglicht. De woningen 

zijn georiënteerd op een groene buitenruimte;  

de voormalige aula wordt getransformeerd naar 

een gezamenlijke tuin. Hier wordt tevens een  

14 APPARTEMENTEN HBS
MET EEN RIJKE HISTORIE
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gezamenlijke fietsenberging voor de appartementen  

gesitueerd. Voor de 14 appartementen zijn  

17 parkeerplaatsen beschikbaar.

15
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Aan het binnenhof van de voormalige HBS komt een eigentijdse 

wereld met lichte gevels en groene terrassen.
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Op de locatie tussen de voormalige HBS en  

Zuiderschool worden vijf grondgebonden nieuw-

bouw woningen gerealiseerd. De rij woningen  

kent een bijzondere architectuur, geïnspireerd 

op de naastgelegen monumenten. Iedere woning 

bestaat uit drie bouwlagen. Door de verhoogde 

vloer op de begane grond heeft u veel privacy aan 

de straatkant. Centraal middelpunt in de woning is 

5 STADSWONINGEN
NIEUWBOUW PRINSES MARIJKESTRAAT
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de keuken; deze verbindt de eetkamer (voorzijde) 

en de woonkamer (achterzijde). Iedere woning 

beschikt over een grote, nader in te delen zolder, 

een tuin met berging en eigen carport.
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De voormalige Zuiderschool wordt getransfor-

meerd naar vier grondgebonden woningen. Het 

gemeentelijk monument ademt nog steeds de 

sfeer van weleer. De authentieke tegels in de hal 

en de houten spanten op de bovenste verdieping 

dragen hier sterk aan bij. De hoge woonkamer 

in de voormalige klaslokalen op de begane grond 

heeft grote ramen die zorgen voor veel daglicht. 

De woningen van de Zuiderschool beschikken  

ieder over een tuin met buitenberging en een  

4 WONINGEN ZUIDERSCHOOL
MET EEN RIJKE HISTORIE
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eigen parkeerplaats. Een bijzondere woning  

betreft de hoekwoning waar eerder het trappen-

huis van de Zuiderschool was gesitueerd. Een  

monumentale entree en glas-in-lood ramen over 

de gehele hoogte van de gevel geven de woning 

extra allure. Deze hoekwoning heeft twee dak-

terrassen en een grote ruimte op de 2e verdieping 

welke te gebruiken is als atelier.

4 WONINGEN ZUIDERSCHOOL
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Aan de groene kant van de voormalige Zuiderschool komen de 

woonkamers te liggen met grote puien van de voormalige klaslokalen.
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Rond een groen hofje en de monumentale gymzaal 

worden 13 grondgebonden nieuwbouwwoningen 

gerealiseerd. De woningen bestaan uit twee bouw-

lagen met schuine kap, waarvan enkele zijn voorzien 

van een dakopbouw aan de voorzijde. De woningen 

kennen een bijzondere architectuur, geïnspireerd 

op de naastgelegen monumenten. Aan de voorzijde  

zijn, op de begane grond, de keuken en, op de 

13 HOFWONINGEN
WONEN RONDOM HET GROEN
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bovenverdieping, een ruime slaapkamer gesitueerd 

welke uitkijken over het groene hofje. De woningen  

kennen een ruime, nader in te delen zolder en  

hebben ieder een tuin met berging.  

Iedere woning beschikt over een eigen  

parkeerplaats.

25
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Aan het Zuideinde wordt één riante vrijstaande 

nieuwbouwwoning gerealiseerd op een kavel van  

311 m2. Deze woning kent een moderne architectuur, 

maar is passend in de oude chique straat.

De woning bestaat uit twee bouwlagen met een 

schuine kap. Op de begane grond is een extra 

ruimte gesitueerd welke gebruikt kan worden als 

kantoor, speelkamer of atelier. Een erker aan de 

1 RIANTE VRIJSTAANDE WONING
NIEUWBOUW ZUIDEINDE
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voorzijde is optioneel mogelijk. Aan de achterzijde 

kunt u heerlijk vertoeven in uw riante tuin,  

met gunstige ligging op het westen. Naast de  

woning is een oprit gelegen met plek voor twee auto’s.

1 RIANTE VRIJSTAANDE WONING
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De voormalige gymzaal wordt getransformeerd 

naar drie grondgebonden woningen. Het provinciale  

monument is centraal gelegen op het binnenterrein.  

De grote vide tot de nok van het dak en de houten 

spanten accentueren het authentieke ruimtegevoel 

van de voormalige gymzaal.

Oude en nieuwe elementen zijn harmonieus met 

elkaar verbonden: de karakteristieke rode luiken aan 

3 WONINGEN GYMZAAL
MET EEN RIJKE HISTORIE
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de voorzijde en een nieuwe schuifpui naar de achtertuin 

vormen samen een prachtig geheel op de beneden-

verdieping. De woningen beschikken ieder over een 

eigen achtertuin en een eigen parkeerplaats.

29
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Alle woningen van Park Oud Zuid beschikken over een eigen parkeerplaats. Deze zijn 

ofwel op het eigen terrein ofwel groepsgewijs op het binnenterrein gesitueerd.  

Voor de 14 appartementen in de voormalige HBS zijn 17 parkeerplaatsen beschikbaar.

Vanaf de straatkant worden de toegangswegen naar het binnenterrein begeleid 

met groenstroken. De aanwezige grote bomen in het terrein zijn zoveel mogelijk 

gehandhaafd en zorgvuldig ingepast: hierdoor ontstaat een terrein met karakter. 

Naast privétuinen is er ook een openbaar groen gedeelte in het hart van het 

plangebied. Deze bestaat uit twee delen. In het eerste deel is een gedeelte van de 

oude schoolmuur blijven staan, te midden van bloemperken en zitjes. In het tweede 

deel is, door een halfhoge haag, een begrensd grasveldje gemaakt waar kinderen 

kunnen spelen. Hier zijn nieuwe bomen gepland: een walnotenboom en enkele 

fruitbomen (zoals appels en perenbomen). Naast de prachtige bloesem in het voorjaar, 

kan men ook genieten van de fruitoogst die gedeeld kan worden.

TERREIN
PARKEREN EN GROEN

30
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Voor de grondgebonden woningen (exclusief de vrijstaande woning) geldt:  

Naast het eigendom van de woning wordt ook het openbare gedeelte van het binnenterrein 

als mandelig eigendom aan u overgedragen. De openbare ruimte omvat de gemeenschappelijke  

toegangswegen, voetpaden en groenvoorziening.

U en de mede-eigenaren van de grondgebonden woningen worden ieder voor 1/25 deel  

eigenaar van de openbare ruimte. De openbare ruimte is dus privéterrein en u dient  

gezamenlijk zorg te dragen voor het onderhouden en het in stand houden hiervan.

De riolering en verlichting wordt door middel van een recht van opstal beheerd en  

onderhouden door de gemeente Meppel.

MANDELIGHEID
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Prinses Marijkestraat
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Prinses Marijkestraat
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Kaveloppervlaktes genoemd bij de individuele  
woningen zijn inclusief parkeerplaats en berging.
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HET PROJECTGEBIED

Meppel Oud Zuid ligt op het punt waar de dichtere en stedelijke bebouwing van 

het Zuideinde vanaf het centrum overgaat in een parkachtige setting met lossere 

bebouwing. Hier wordt gewoond in het groen met het Wilhelminapark, de Reest  

en het nabijgelegen Prinses Beatrixplantsoen als belangrijkste beelddragers.

De locatie is goed bereikbaar door de nabijheid van het station waar alle 

intercitytreinen tussen Groningen en Leeuwarden en via Zwolle de rest  

van Nederland ontsluiten. Daarnaast is de A32 goed toegankelijk als  

autoverbinding. Direct naast de locatie is het cultureel centrum Ogterop  

gevestigd en het bruisende centrum van Meppel ligt op loopafstand.

LIGGING EN OMGEVING
OUD ZUID, MEPPEL

School
Boodschappen
Sportvoorziening
Voetbal
Station
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School
Boodschappen
Sportvoorziening
Voetbal
Station
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OMGEVING

Gelegen in het beschermd stadsgezicht van Meppel Oud Zuid, tussen het  

Wilhelminapark met zijn statige villa’s en het Prinses Beatrixplantsoen met de 

karakteristieke jaren ’30 woningen, is het Zuideinde de belangrijkste zuidelijke 

uitvalweg vanuit het centrum van Meppel. De directe omgeving van de voormalige 

Rijks HBS wordt gekenmerkt door markante lintbebouwing aan weerszijden van 

deze weg, veelal uit de tweede helft van de 19e eeuw.

Oud Zuid is de meest aansprekende woonwijk in het centrum van Meppel.  

Meppel, ook wel bekend als klein-Mokum, is een kleine stad, maar kent relatief 

veel bezienswaardigheden. Dit is mede te danken aan het rijke handelsverleden. 

Meppel kent een historische binnenstad met veel pakhuizen en is vaak decor voor 

tal van evenementen zoals de Donderdag Meppeldagen, Meppel Culinair,  

Grachtenfestival en Puppet International. 

OP STEENWORP AFSTAND
VAN HET BRUISENDE CENTRUM
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WONINGBORG : 

GEEFT U MEER ZEKERHEID

Voordat een bouwonderneming zich 

kan inschrijven bij Woningborg, toetst 

Woningborg de bouwonderneming 

op financieel gebied, technische 

vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij 

ieder bouwplan worden de tekeningen en 

technische omschrijving getoetst aan het 

Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-/) 

aannemingsovereenkomst beoordeeld op een 

goede balans in de rechtsverhouding tussen 

koper en bouwondernemer.

WAT BETEKENT 

WONINGBORG GARANTIE- EN 

WAARBORGREGELING VOOR U?

Als u een huis met Woningborg-Garantie 

koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende:

• Gaat uw bouwonderneming tijdens de  

 bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor  

 afbouw van uw woning. Is de afbouw om  

 wat voor reden dan ook onmogelijk, dan  

 verstrekt Woningborg u een financiële  

 schadeloosstelling.

• De bouwonderneming garandeert  

 de kwaliteit van de woning tot  

 6 jaar en 3 maanden na oplevering.  

 Bij bepaling ernstige gebreken zelfs  

 tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg  

 waarborgt de garantieverplichting van de  

 bouwonderneming, anders gezegd;  

 als de bouwonderneming niet meer  

 kan of wil herstellen dan draagt 

 Woningborg hier zorg voor.

De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwe 
woningen en bestaande woningen tegen de risico’s van een eventueel faillissement 
van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. 
Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam 
Woningborg-certificaat.

WONINGBORG GARANTIE- 
EN WAARBORGREGELING/ 
TRANSFORMATIE
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• Bouwondernemingen, die bij Woningborg  

 zijn ingeschreven, zijn verplicht om een  

 model (koop-/) aannemingsovereenkomst  

 met bijbehorende algemene voorwaarden  

 en toelichtingen te gebruiken. Het  

 modelcontract vormt de contractuele  

 basis voor de rechtsverhouding tussen u  

 als koper en de bouwonderneming. In dit  

 modelcontract zijn de rechten en plichten  

 van de koper en de bouwondernemer  

 evenwichtig vastgelegd.

• Wanneer er na oplevering van de  

 woning geschillen tussen de koper en de  

 bouwonderneming ontstaan over de  

 kwaliteit van de woning dan kan  

 Woningborg hier in bemiddelen. 

Let op: Het woningborg-Certificaat moet u 

in uw bezit hebben voordat u naar de notaris 

gaat voor de eigendomsoverdracht.

WAT VALT NIET ONDER 

WONINGBORG-GARANTIE?

Onderdelen die niet door of via de 

bouwonderneming worden uitgevoerd 

(zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen 

niet onder de Woningborg Garant- en 

waarborgregeling. Daarnaast worden in uw 

(koop-/) aannemingsovereenkomst en in de 

Woningborg Garantie- en waarborgregeling 

een aantal aspecten genoemd die van de 

garantie zijn uitgesloten.

VOORRANG 

WONINGBORG-BEPALINGEN

Ongeacht wat in de technische 

omschrijving is bepaald, gelden onverkort 

de door Woningborg gehanteerde en 

voorgeschreven regelingen, regelementen 

en standaardvoorwaarden. In het geval enige 

bepaling in de technische omschrijving 

daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. 

nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, 

prevaleren steeds de bovengenoemde 

bepalingen van Woningborg. 
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Een goed proces met heldere beslis-

momenten geeft structuur en houvast. 

Tijdens verschillende contactmomenten zal 

Salverda het gehele proces, vanaf het tekenen 

van de overeenkomst tot aan de nazorg, 

duidelijk uitleggen. Heldere verwachtingen 

dragen bij aan tevreden mensen!

VOORTRAJECT EN VERKOOP

U wordt juist en op tijd geïnformeerd over  

het gehele traject. Voor elke woning is  

een kopersboek beschikbaar met  

bijbehorende tekeningen en optielijsten.  

U ontvangt dit boek tijdens het ondertekenen 

van de overeenkomst. Indien mogelijk 

organiseert Schavast / Salverda een kopers 

informatieavond om dit alles toe te lichten.

PERSOONLIJK EN MAATWERK

U als koper wordt uitgenodigd voor een 

persoonlijk gesprek. Bij voorkeur gebeurt 

dit bij Salverda op kantoor, waar ook een 

uitgebreide showroom is met diverse 

voorbeelden op zowel bouwkundig als 

installatiegebied.

Opties met een relatief grote bouwkundige 

impact zijn al uitgewerkt. Daarnaast 

heeft Salverda een uitgebreide meer- en  

minderwerklijst met zowel ruw- als  

afbouwopties. Voor individuele wensen 

hebben wij goede ervaringen en 

samenwerkingen met diverse showrooms  

voor sanitaire ruimtes en de keuken.  

Deze showrooms hebben ruime 

keuzemogelijkheden om aan uw wensen  

te voldoen.

INFORMATIEVOORZIENING

In het persoonlijk woondossier ‘Volg je 

woning’ kunt u als koper alle informatie over 

uw woning vinden. Alle getekende stukken 

worden in uw dossier geplaatst. Zijn er 

aankomende deadlines en heeft u uw stukken 

nog niet ingediend, dan krijgt u als koper ruim 

van te voren een notificatie in de mail. Ook 

wordt u goed op de hoogte gehouden middels 

nieuwsbrieven, geplande kijkdagen en leuke 

weetjes over werking van de installaties. 

KOPERSBEGELEIDING  
VANUIT SALVERDA
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parkoudzuid.nl

Grote Oever 34a, 7941 BJ Meppel
meppel@vandorsten.nl  |  www.vandorsten.nl
0522 25 22 00

www.salverda.nl

www.schavast.nl

 www.19hetatelier.nl*De getoonde illustraties, situatie, foto’s en plattegronden geven een impressie van het project weer.  
Aan de info op deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

VERKOOP EN INFORMATIE


