
EXTENSIEF GROENDAK

NVO terras: 8.8 m²NVO terras: 12.1 m²NVO terras: 15.0 m²NVO terras: 13.1 m²NVO terras: 11.1 m²
BVO terras: 11.3 m²BVO terras: 17.9 m²BVO terras: 19.9 m²BVO terras: 17.5 m²BVO terras: 15.6 m²
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NIV.+1: +4.375

NIV.+2: +7.525

NIV.+3: +10.675

NIV.+4: +13.825

NIV.+5: +16.975

NIV.+6: +20.125

NIV.+7: +23.275

NIV.+8: +26.425

NIV.+9: +29.575

NIV.+10: +32.725

NIV.+11: +35.875

NIV.+12: +39.025

NIV.+13: +42.175

aanzuig TR kinderdagverblijf/commerciële ruimte
(roostermaat 100*30cm)

afblaas TR kinderdagverblijf/commerciële ruimte
(roostermaat 100*30cm)
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westgevel 1/1000

114.5 m²

Appartement 8.B - verdieping +8

De keukenopstelling is een voorstel van inrichting. Bepalingen van het verkoopslastenboek zijn prioritair ten opzichte van het verkoopplan.
De afmetingen zijn indicatief en niet bindend. Alle meubilair en toebehoren zijn illustratief en maken geen deel uit van de verkoopsovereenkomst.
De bruto verkoopbare oppervlakte (BVO) van een woning zoals vermeld op de verkoopplannen betreft de oppervlakte gemeten enerzijds langs
de buitenste scheidingsconstructie van de woning (de gevel) en anderzijds tot de as van de woningscheidende wanden of de scheidingswanden
tot de gemene delen. De bruto verkoopbare vloeroppervlakte omvat alle binnenwanden en kokers, exclusief terras.
De oppervlakte van één of meerdere terrassen zoals vermeld op de verkoopsplannen betreft de oppervlakte gemeten enerzijds langs de
buitenomtrek van de terrassen en anderzijds tot de as van schermen die terrassen van elkaar scheiden. De oppervlakte van de terrassen omvat
ook de oppervlakte ingenomen door leuningen, borstweringen en windschermen.
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SCHAAL (A4)
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OMSCHRIJVING

BRUTO OPP. TERRAS
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