
51 Units aan de Leeuwarderstraatweg Heerenveen. 
10x3,5m (35m2)
Type A: € 26.900,- incl. btw. en V.O.N.
Type B: € 27.900,- incl. btw. en V.O.N.

DICHT BIJ HUIS EXTRA 

OPSLAGRUIMTE

Perfect
als stalling voor 
uw caravan, 
motor of boot. 

Handig
bij een verhuizing 
voor tijdelijke 
opslag van uw inboedel

Slim
voor bedrijfs-
archieven, promotie-
materiaal of extra 
voorraden. 



                  

UNIT PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF EIGEN GROND ONDER DE UNIT, VRIJ OP NAAM EN INCLUSIEF 21% BTW.

Op het terrein wordt medio september mits voldoende verkoop, gerealiseerd; opslagunits groot ca. 35m2 (b.v..o.)
met overhead-deur van 3200x3100mm (hxb), nokhoogte unit type A: ca. 535 cm. Type B: ca. 710 cm.

 Optie mogelijkheden:
     - Zolderberging 17m2 zonder trap                        € 1065,00
     - Vaste houten trap                                                €   290,00
     - TL-balk op zijwand met schakelaar                 €   165,00
     -  Extra TL-balk, per stuk      €     65,00
     -  Draaikiep raam ca.1000x 1000mm in zij/achtergevel   €   495,00
     -  Toilet met ombouw en uitstort met kraan    €   950,00
     - Loopdeuren en kunststof raampartijen op aanvraag
     - 3 Sterren veiligheidscilinder, anti- boor, klop, breek,
        kerntrek beveiliging en sleutelcerti#caat   €     72,50
     -  Extra handzender voor toegangspoort   €     32,00
 Alle genoemde optieprijzen zijn, exclusief BTW. 

Terrein:
Het gehele terrein wordt bestraat met beton klinkers. Tevens word er waar nodig het terrein afgesloten door 
afrastering van circa 1.80m hoog.

Gevels en daken:
De gevels en daken worden opgetrokken uit stalen binnendozen met isolatie en afgewerkt met een damwand 
pro#el plaat, kleuren: dakplaat grijs, gevels antrachiet en overheaddeuren geel.

Scheidingswanden:
De scheidingswanden bestaan uit 40mm dikke sandwichpanelen, deze zijn fabrieksmatig behandeld in een lichte 
RAL 9010 kleur.

Vloer en fundering:
De units komen te staan op een onderheide monoliet (gevlinderde) afgewerkte vloer met vorstrand, de vloerdikte 
is ca. 15 cm dik en is voorzien van een dubbel wapeningsnet.

Stroom, water en elektra installatie:
Standaard worden deze units voorzien van een elektrapunt 230v, 10 Ampère met aardlekschakelaar. De stroom 
voorziening komt in een centrale meterkast waar de meters per unit in geïnstalleerd gaan worden.
U hebt dus geen aparte energieaansluiting nodig van het energiebedrijf.
Het gezamenlijk vastrecht bedraagt circa € 15,- exclusief btw. per jaar.
De bijdrage voor (onbeperkt) water is circa € 15,- exclusief btw per jaar.

Service kosten:
De service kosten per jaar voor de units zijn € 200,00 exclusief btw per unit, deze kosten hebben betrekking op 
gebruik wegen, paden, hekwerken, groenvoorziening en het onderhoud hiervan.

Handzender:
Voor gebruik van het elektrische toegangshek is een handzender nodig, een extra zender kunt u bestellen voor € 32,- 
ex. btw.

Brand- en opstalverzekering:
Het is ieders plicht en eigen verantwoording om zelf een opstal verzekering en/of aansprakelijkheidsverzekering af 
te sluiten bij aankoop van een unit. 

Voor meer verkoopinformatie;
info@rodenhuismakelaardij.nl
058-2885532
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