
LEGENDE:
     ·   keuken, sanitair en meubilair zijn uitsluitend illustratief
     ·   alle maten zijn richtgevend en kunnen wijzigen na definitieve opmerkingen
     ·   de beschrijving in het lastenboek heeft steeds voorrang op de plannen
     ·   noodzakelijke aanpassingen zijn steeds mogelijk om technische, architectonische en/of constructieve redenen
     ·   inrichting naar keuze van koper of zoals beschreven in lastenboek
     ·   de plannen mogen niet gekopieerd worden en blijven het intellectuele eigendom van de ontwerper
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nivo 0

Hoogeind - Stabroek

WONING 3 - 5 slaapkamers GARAGE 3
terreinopp.: 282,87 m² terreinopp.: 24,50 m²
bruto opp. brutto opp.: 24,50 m²
- nivo 0: 84,00 m²
- nivo 1: 54,00 m²
- nivo 2: 54,00 m²
- buitenruimte 198,87 m²
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