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IN DEZE BROCHURE 
STELLEN WE GRAAG 
DE PARTIJEN AAN JE 
VOOR DIE MERCADO 
GAAN BOUWEN. 

In de verkoopbrochure heb je al kennis kunnen maken met project 
ontwikkelaars MWPO en Beauvast, Loer Architecten en De Zwarte 
Hond, Pandomo Makelaars en ABN AMRO Groningen.

Op maat, met zorg en helemaal afgestemd op jouw persoonlijke 
wensen. Ook geven we een toelichting op het proces. 

REALISATIE
BROCHURE  
MERCADO 
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Plegt-Vos is een familiebedrijf met een rijke ondernemers-
traditie. De cultuur is open, de lijnen zijn kort en het gevoel 
van verantwoordelijkheid is groot. Al ruim 115 jaar passen 
we ons aan aan de veranderende omgeving. Dat doen we 
met een gezonde dosis ambitie en de nodige daadkracht. 

Dat dit prima past bij projectontwikkelaar MWPO, hebben 
we al bewezen. We werken met veel plezier samen aan 
Merckt aan de Grote Markt in Groningen. Toen we opnieuw 
door MWPO gevraagd werden voor een toonaangevend 
project in de Groningse binnenstad, hoefden we dan ook niet 
lang na te denken. 

Nu en in de toekomst
Wij adviseren, ontwikkelen, realiseren én beheren onroerend 
goed. Dat doen we voor een grote en uiteenlopende groep 
opdrachtgevers in Nederland. Kennis van mensen is daarbij 
cruciaal. We ontwikkelen en bouwen immers voor mensen.  
Voor hen bedenken we slimme en toekomstgerichte oplossingen. 
We denken daarin mee en we denken vooruit. Zo werken we 
samen aan het optimale woon-, werk- en leefklimaat. 

Samen staan we sterk
Plegt-Vos is al in een zeer vroeg stadium bij het project 
Mercado betrokken. Daardoor zijn er bouwtechnisch en 
economisch zeer complete woningen ontstaan. Door deze 
prettige samenwerking met veel wederzijds respect kunnen 
wij een efficiënt bouwproces gaan realiseren. Waarbij kwaliteit 
en doorlooptijd voorop blijven staan.

Woningborg: kwaliteit
Onze woningen worden gerealiseerd volgens de normen 
en voorwaarden van de Woningborg Garantie- en 
Waarborgregeling. Als Erkend Woningborg Aannemer 
beschermen wij onze klanten tegen uiteenlopende risico’s. 
Daarnaast geven wij een Woningborg garantie. Zo zijn onze 
klanten optimaal beschermd en dat geeft een goed gevoel.

Mercado Kopersbegeleiding
Het kopen van een woning is niet iets wat je elke dag doet. 
En daarom nemen wij de kopers graag mee in elke fase van de 
bouw. We vertellen wat we gaan doen en we informeren over 
de voortgang. 

Met illustratieve foto’s, een filmpje of een webcam kunnen 
de toekomstige bewoners het bouwproces live volgen. 
Gewoon thuis, vanaf de keukentafel of ’s avonds op de bank. 
Als er echt iets te zien is, of we hebben wat te vieren, dan 
ontvangen we de kopers graag op de bouwlocatie. 

Alle papieren zijn getekend, de koop is rond. Van hieruit 
gaan we samen aan de slag. Ons vertrekpunt? Mercado 
is toekomstbestendig, kwalitatief hoogwaardig en van 
alle gemak en comfort voorzien. Om van daaruit tot een 
goed ontwerp te komen, hebben we ons verplaatst in de 
toekomstige bewoners. Wie komt hier straks te wonen en 
hoe maken we het woongenot zo groot mogelijk? Op basis 
daarvan hebben we een aantal “beste keuze”-opties bepaald. 
Deze “beste keuze”-opties passen binnen het standaard 
koop- en opleveringsproces. Heb je zelf nog aanvullende 
wensen of ideeën, dan formeren we een speciaal mini-
bouwteam.

“Beste keuze”-opties
We hebben een uitgebreide lijst opgesteld met voorgestelde 
mogelijkheden. Je kiest voor gemak, zekerheid en kwaliteit. 
En hebt altijd de mogelijkheid om een aanvullende vraag te stellen. 
Wat hoort daarbij?
•  de indeling van je appartement is bekend. Een deur 
verplaatsen of een extra deur (in een niet dragende muur) 
is uiteraard bespreekbaar; 

•  de indeling van je badkamer/toilet en keuken maak je eenvoudig 
en snel aan de hand van een aantal beste keuze opties;

• je kiest voor een vooraf gedefinieerd pakket aan domotica. 

Wil je maatwerk, zoals je badkamer vergroten of verplaatsen, 
de keuken liever wat groter of een extra slaapkamer erbij? En 
vind je die mogelijkheid niet in de “beste keuze”-opties? Dan 
hebben we de optie van het mini-bouwteam.

Mini-bouwteam
Hoe werkt het? Je geeft je persoonlijke wensen aan bij de 
kopersbegeleider. Een team van betrokken adviseurs maakt 
vervolgens een quickscan om te kijken of je wensen ook 
haalbaar en realiseerbaar zijn. Daarbij maken ze direct een 
globale inschatting van de kosten. Als je op basis van de 
quickscan verder wilt, dan formeren we samen met jou als 
koper het juiste mini- bouwteam. Dit team bestaat uit de 
kopersbegeleider, de aannemer en de benodigde adviseurs 
of experts zoals bijvoorbeeld een interieurarchitect. In goed 
overleg komen we dan samen tot de beste oplossing: een 
woning die past als een maatpak.

PLEGTVOS TROTSE EIGENAAR, 
EN DAN?

“WIJ GEVEN VORM 
AAN WOON, WERK 
EN LEEFPLEZIER”
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Uitwerking in integraal team van 
koper, kopersbegeleider, aannemer 
en adviseurs en andere partners 
zoals een interieurarchitect

Interne uitwerking in tekening en 
offerte

Tekening en offerte voor plan 
wijziging in Mijn Plegt-Vos

Eventueel vervolggesprek met 
kopersbegeleider voor bespreken 
conceptstukken mini-bouwteamfase

Geen wijzigingen in de plattegrond 
meer mogelijk

Vervolggesprekken showrooms en 
keuzes online tool

Offerte traject en afrondend 
gesprek showrooms

Opdracht bevestiging Svedex en 
getekende offertes in Mijn Plegt-Vos

Harold Wessels
Kopersbegeleider

Onze partners
Je hebt tijdens het traject 
gesprekkken met de showrooms 
die voor jou een geschikte offerte 
opstellen.

Sanitair en tegelwerk: 
Raab Karcher of De Jong

Keuken:  
Bulthaup

Wand- en plafondafwerking: 
Heigro

Deuren en garnituur: 
Svedex (onlinetool)

Mocht je voor een derde partij 
kiezen dan vormt deze geen 
onderdeel van het proces. 
Na oplevering kan deze partij in 
het  appartement.

Mini-bouwteam  →

Interne uitwerking 
concept-tekening en 
opdrachtbevestiging

Concepttekening en opdracht-
bevestiging in Mijn Plegt-Vos

Inplannen gesprekken 
showrooms onze partners

Geen wijzigingen in de 
plattegrond meer mogelijk

Eventueel vervolggesprek met 
de kopersbegeleider over de 
definitieve keuzes en voortgang 
showrooms

Eventueel vervolggesprekken 
showrooms en keuzes online tool

Offerte traject en afrondend 
gesprek showrooms

Opdracht bevestiging Svedex 
en getekende offertes in Mijn 
Plegt-Vos

In een kennismaking met de 
kopersbegeleider krijg je uitleg 
over het proces, een toelichting 
op Mijn Plegt-Vos en wordt er 
een keuze gemaakt voor een 
vervolg traject

Keuze voor “beste keuze”-
opties uit de lijst

Indien wijzigingen interne 
uitwerking concepttekening en 
opdrachtbevestiging

Voor sluitingsdatum eventuele 
opmerking op concepttekening 
en opdrachtbevestiging geven 
in Mijn Plegt-Vos

UItwerken keuzes Vervolggesprek Afronding Verwerking keuzesKennismaking“Beste keuze”-opties  →

Geen wijzigingen meer mogelijk

Intern uitwerken van 
koperscontracttekening en 
opdrachtbevestiging

Koperscontractstukken inzien 
in Mijn Plegt-Vos

Koperscontractstukken 
digitaal ondertekenen

Start werkvoorbereidingen

Geen wijzigingen meer mogelijk

Intern uitwerken van 
koperscontracttekening en 
opdrachtbevestiging

Koperscontractstukken inzien 
in Mijn Plegt-Vos

Koperscontractstukken 
digitaal ondertekenen

Start werkvoorbereidingen

Kennismaking Quickscan Mini-bouwteam Afronding Verwerking keuzes

In een kennismaking met de 
kopersbegeleider krijg je 
uitleg over het proces, een 
toelichting op Mijn Plegt-Vos 
en wordt er een keuze gemaakt 
voor een vervolg traject

Eerste inventarisatie van  
jouw wensen

Keuze voor mini-bouwteam en 
toelichting over het proces

Bespreken van jouw wensen en 
een concrete vraag specificeren

Interne quickscan over 
haalbaarheid, maakbaarheid en 
financiën

Concreet voorstel in  
Mijn Plegt-Vos

Inplannen gesprekken 
showrooms onze partners

Akkoord op voorstel  
mini-bouwteam

Afrondend gesprek met de 
kopersbegeleider

Voor sluitingsdatum eventuele 
kleine wijzigingen (anders dan 
wijzigingen in plattegronden) 
doorgeven in Mijn Plegt-Vos. 
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Een snelle douche na het sporten. Een warm bad of toch die 
heerlijke stoomdouche mét Sunshower in het weekend? Wij 
creëren de badkamer die perfect past bij jouw dagelijkse 
routine. Een ruimte die voelt als pure verwennerij. Stijlvol, 
luxueus en warm. Waar je helemaal tot rust kunt komen. 
Maar ook praktisch, met oog voor het echte leven. Waar je 
elke morgen je tanden poetst aan de wastafel. 

JOUW 
DROOMBADKAMER

Om dat te realiseren hebben we voor Mercado twee 
sanitair partners geselecteerd: Raab Karcher en De Jong 
Sanitair- & Tegelspecialist. Zij ontwerpen met behulp van 
een 3-dimensionaal tekenprogramma de droombadkamer 
die past bij jouw smaak en levensbehoefte. 

Het standaard door ons geleverde ontwerp is compleet, 
van hoge kwaliteit, praktisch en wordt met zorg uitgevoerd. 
Het sanitair wordt in de basis uitgevoerd door Raab Karcher, 
met uitzondering van de penthouses. Deze zullen exclusief 
worden uitgevoerd door De Jong Sanitair- & Tegelspecialist.

Heb je aanvullende wensen en houd je van luxe en exclusiviteit, laat 
je dan inspireren door onze sanitair specialisten. De afbeeldingen op 
deze pagina geven alvast een inkijk in de mogelijkheden.

Hoe gaan we te werk? 
We nodigen je uit voor een gesprek om je te informeren over alle 
mogelijkheden. Afhankelijk van je voorkeur en wensen word je 
daarna uitgenodigd voor een afspraak in de showrooms. Tijdens 
die afspraak is er alle gelegenheid om het sanitair te bezichtigen, 
advies in te winnen en de beste keuze te maken. Zodat jouw 
droombadkamer klaar is, als jij de sleutel van je luxe appartement, 
exclusieve special of penthouse in ontvangst neemt.

06
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In de keuken kom je samen, daar heb je een goed gesprek, 
daar vier je het leven. Hoe dat er precies uit ziet, dat is voor 
iedereen anders. Geef jij de voorkeur aan een goed wijntje 
in gezelschap van een paar vrienden. Of heb je het liefst 
het hele elftal te gast voor een maaltijd na de wedstrijd? 
De beste keuken is er één die je past als een maatpak. 
Helemaal afgestemd op jouw wensen en uitgevoerd in de 
stijl waar jij van houdt. Bulthaup levert exclusieve keukens 
van eerlijke materialen. We werken met een onderscheidend 
concept, de beste kwaliteit en optimaal maatwerk. Niets 
wordt aan het toeval overgelaten. Alles moet kloppen. 
Vandaar dat we geen standaard ontwerpen laten zien, maar 
je heel graag uitnodigen om jouw wensen met ons te delen.  
 
 
 

Kom langs en laat je inspireren
We ontvangen je op onze bulthaup locatie in Groningen. 
Maak een afspraak, zodat we alle tijd voor je hebben. Daar 
krijg je een kijkje in onze keuken en nemen we je mee in de 
laatste trends en ontwikkelingen. Zo kun jij de beste keuze 
maken. 

Als alle wensen op tafel liggen, gaan wij aan de slag met een 
ontwerp op maat. Dat ontwerp wordt vervolgens uitgevoerd 
door echte bulthaup medewerkers; onze collega’s die elke 
dag met veel enthousiasme, persoonlijke aandacht en puur 
vakmanschap aan het werk zijn. En op tijd opleveren! Zodat jij, 
direct bij de sleuteloverdracht, de champagne kunt ontkurken 
in jouw eigen droomkeuken.

Het voordeel van het kiezen voor een keuken van bulthaup 
is, dat deze vóór oplevering van jouw appartement, special 
of penthouse geplaatst kan worden.

De aankoop van jouw appartement, special of penthouse is 
exclusief keuken.

DE KEUKEN, 
HET HART VAN 
JOUW HUIS
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Stel je eens voor: jouw complete appartement bedienen 
vanaf de bank. Aalbers Installatietechniek maakt het 
mogelijk met Busch-free@home®-huisbesturing.

Meer comfort & veiligheid
Hoe fijn is dat, thuiskomen in een appartement waar het licht 
al brandt en de muziek zachtjes klinkt. En als je weggaat 
schakel je alle apparatuur met één druk op de knop uit. 
De optionele toevoeging van domotica maakt dit mogelijk. 
Neem bijvoorbeeld de Busch-free@home®van Busch-Jaeger. 
Met dit innovatieve huisbesturings systeem bedien je makkelijk 
verlichting, verwarming, jaloezieën, zonwering, multimedia en 
deurcommunicatie. Zowel op afstand als dichtbij. Zo creëer 
je een appartement dat zich aanpast aan jóuw woonwensen. 
Comfortabel, veilig en duurzaam.

Integratie met vooraanstaande merken
Busch-free@home® connect met vooraanstaande merken 
zoals Philips Hue, Amazon en Sonos. Zo kan Philips Hue-led 
eenvoudig geïntegreerd en bestuurd worden. Met één druk 
op de knop transformeer je de verlichting van een sfeer 
van thuiskomen, naar een dinertje voor twee. Het enige 
wat jij moet doen, is de kaarsjes aansteken. De eenvoudige 
koppeling met het Sonos Home Sound System maakt het 
plaatje helemaal compleet, een heerlijk romantisch muziekje 
op de achtergrond en na het eten plof je lekker op de bank 
waar je optimaal geniet van tv en films in de beste kwaliteit. 
Het ultieme gevoel van luxe! 

Meer weten over de oneindige mogelijkheden van Busch-
free@home®, ga naar www.yoursmarterhome.nl. 

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van een innovatief 
huisbesturingssysteem van Busch-Jaeger? Aalbers 
Installatietechniek adviseert je graag.

HEERLIJK THUIS 
KOMEN

DUIN INTERIOR

Aangenaam. Miquel van Duin. Ontwerper van exclusieve, 
hedendaagse interieurs. Helemaal in lijn met de luxe 
uitstraling van de appartementen, specials en penthouses 
in Mercado.  

Benieuwd naar hoe een interieurontwerp van Miquel van Duin 
er bij Mercado uit kan zien? De impressies in het verkoopboek 
zijn hier een voorbeeld van. Zijn “fine luxury” ontwerpen 
kenmerken zich door de verfijnde materialen en merken. Het 
liefst combineert hij een vleugje kosmopolitisch Italiaans met 
bruisend Amerikaans design. Labels als Minotti en Poliform 
zijn favoriet. De stijlvolle eyecatchers en chique “glance” 
inspireren hem. Net als een bezoek aan de Salone del Mobile 
Milaan, Maison & Objet Parijs en de Design Week Londen. 

Miquel van Duin is al sinds 2013 werkzaam als interieur-
ontwerper in het luxe woonsegment. Hij heeft zijn sporen 
binnen de residentiële markt ruimschoots verdiend. 
Binnenkort realiseert hij de maatwerk interieurs in het unieke 
woon- en horecaproject Merckt op de Grote Markt in 
Groningen. Ook voor Mercado presenteert DUIN INTERIOR 
een aantal conceptontwerpen. 

DUIN INTERIOR’s ontwerpen sluiten naadloos aan op 
het bouwproces en de woonomgeving. Hij werkt samen 
met vaste partners die perfect vakwerk leveren. Zelf 
treedt Miquel op als eerste aanspreekpunt. Hij neemt de 
volledige coördinatie op zich, zonder daarbij de details uit 
het oog te verliezen. Dat betekent dat DUIN INTERIOR 
alle mini-bouwteamvergaderingen bijwoont en korte 
communicatielijnen onderhoudt met de ontwikkelaar, de 
aannemer en alle andere betrokken partijen. Nieuwsgierig?

Van harte welkom
Van de indeling van de ruimtes tot aan een compleet 
interieurontwerp. Van deskundig advies tot praktische 
ondersteuning. Van verlichtingsplan en domotica tot aan 
kleur, meubels, kunst en decoratie. DUIN INTERIOR heet je 
van harte welkom voor voor het maken van een offerte.
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DE KRACHT VAN 
KERAMIEK

Voor Mercado is gezocht naar een materiaal dat zich 
naar het ontwerp plooit. De benodigde vormvrijheid (1) is 
gevonden in keramiek. Met behulp van klei (2) is het gelukt 
een gevel te ontwerpen met reliëf (6+7). Met behulp van 
ambachtelijke bakovens (3) wordt  eerst de klei gebakken 
en daarna het glazuur (4) aangebracht (10). De gladde 
afwerking zorgt voor zowel een beschermlaag tegen 
vervuling als een betoverende glinstering (5). 

In samenwerking met de keramiekfabriek is een maatwerk keramisch 
gevelement ontwikkeld. Het golvende patroon wordt omgezet naar 
stalen mallen waar de klei doorheen wordt gepersd. Het resultaat 
is een uniek gevelelement (8) op maat gemaakt voor Mercado. 
Met behulp van samples (9) wordt gezocht naar de perfecte 
vorm en kleur. De architect gebruikt een beige kleikleur als basis. 
Met behulp van een glazuur (4) wordt een groen-blauwe gloed 
bovenop de klei aangebracht. Door middel van een speciaal recept 
is de glazuur half doorschijnend. De combinatie van beige klei en 
groen-blauwe glazuur zorgt voor een rijk palet aan tinten in de 
gevel. Onder verschillende weersomstandigheden zal het gebouw 
steeds een andere glans en kleur krijgen; een schitterend gebouw 
in de binnenstad. Voor de eerste verdiepingen van Mercado, de 
basis van het gebouw, is gekozen voor schuine neggen en verdiepte 
ramen (6). In de kroon van het gebouw liggen de ramen vlak in het 
geribbelde keramiek (7).

1. Vormvrijheid

3. Bakoven

5. Gevel

2. Klei

4. Glazuur 7. Mercado kroon

6. Mercado basis

9. Sample

8. Gevelelement

10. Aanbrengen van glazuur



In de kelder van Mercado 
maken we een parkeergarage.

Elk appartement heeft een 
eigen vaste plek voor vier 
(elektrische) fietsen.  
Daarnaast is er extra ruimte 
voor speciale fietsen  
(zoals bakfietsen) en ook voor 
gasten is er een plek in de 
gemeenschappelijke stalling. 
Je (elektrische) fiets staat er 
veilig en is prima bereikbaar 
met de (auto)lift of de trap.

Heb je een eigen auto, motor 
of scooter? Dan kun je ervoor 
kiezen om een eigen parkeer-
plek te kopen. In totaal maken 
we 20 parkeerplekken voor 
auto’s en 10 parkeerplekken 
voor een motor of scooter. 
Interesse om bij je woning een 
parkeerplek te kopen? Geef 
dit aan op je inschrijfformulier. 
Je kan natuurlijk ook gebruik 
maken van een parkeer- 
abonnement in een van de 
nabijgelegen parkeergarages, 
direct te regelen bij de  
gemeente Groningen.

Slim en snel opladen
De parkeergarage is aange-
sloten op het elektriciteitsnet. 
Door een “slim laadsysteem” 
maken we optimaal gebruik 
van de beschikbare capaciteit. 
Als er minder auto’s worden 
opgeladen, stijgt de capaciteit 
en daalt de oplaadtijd. 

EN 
PARKEREN?

lift lift

autolift

fietsenstalling

fietsenstalling

fietsenstalling

berging
woning 8.03

berging
woning 8.02

berging
woning 8.01

berging
woning 7.03
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Aannemer
Plegt-Vos Bouwgroep
Harold Wessels
088 588 60 00  
www.plegt-vos.nl 

Domotica 
Aalbers BV
www.aalbers.com 

Sanitair
De Jong Sanitair- & Tegelspecialisten
Rinia van Nautaweg 3A
9061 AA Gytsjerk
058 233 22 80
info@dejongsanitair.nl 
www.dejongsanitair.nl

Raab Karcher Assen
Portugallaan 4 - 6
9403 DS Assen
0592 383 111
verkoop.assen@raabkarcher.nl 
www.raabkarcher.nl 

Keukens 
bulthaup Groningen
Laan Corpus den Hoorn 100
9728 JR GRONINGEN
050 737 00 34
bulthaupgroningen@gmail.com 
www.groningen.bulthaup.nl 

Interieurarchitect
DUIN INTERIOR
050 211 20 78
info@duin-interior.com 
www.duin-interior.com 

Aan de samenstelling van deze brochure is de 
grootste zorg besteed door een zo nauwkeurig 
mogelijke verwerking van de beschikbare informatie. 
Toch maken wij een voorbehoud voor wijzigingen 
in uitvoering, maatvoering en/ of kleurstelling 
van de woningen. Aan de inhoud (inclusief 
teksten, plattegronden en beelden) van deze 
brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 
Dit document dient als inspiratiebrochure, het is 
geen contractstuk.

CONTACTGEGEVENS
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BIJLAGE BIJ VERKOOPBOEK

Mercado is een project van:

&


