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Lloydpier

algemene opmerking:
- keuken is exclusief.
- dakvilla's: keukens, toiletten en badkamers zijn exclusief.
- wijzigingen voorbehouden ten aanzien van verdere
uitwerking constructie, installatie en detaillering, eisen t.a.v.
nustbedrijven, eisen t.a.v. omgevingvergunning e.a.
wetgeving.
- de aangegeven maatvoering op de tekeningen zijn ter
indicatie en derhalve circa-maten.
- berging (min 5m2) en parkeerplaats(en) zijn gesitueerd in
de kelder.
- wijzigingen van installateurs (bijv. toepassing VV verdelers)
zijn ook onder voorbehoud.
- De Technische Omschrijving van deze woning is leidend.
- Glasoppervlakte n.t.b., mogelijkheid tot extra tussenstijlen.
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algemene opmerking:
- keuken is exclusief.
- dakvilla's: keukens, toiletten en badkamers zijn exclusief.
- wijzigingen voorbehouden ten aanzien van verdere
uitwerking constructie, installatie en detaillering, eisen t.a.v.
nustbedrijven, eisen t.a.v. omgevingvergunning e.a.
wetgeving.
- de aangegeven maatvoering op de tekeningen zijn ter
indicatie en derhalve circa-maten.
- berging (min 5m2) en parkeerplaats(en) zijn gesitueerd in
de kelder.
- wijzigingen van installateurs (bijv. toepassing VV verdelers)
zijn ook onder voorbehoud.
- De Technische Omschrijving van deze woning is leidend.
- Glasoppervlakte n.t.b., mogelijkheid tot extra tussenstijlen.
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algemene opmerking:
- keuken is exclusief.
- dakvilla's: keukens, toiletten en badkamers zijn exclusief.
- wijzigingen voorbehouden ten aanzien van verdere
uitwerking constructie, installatie en detaillering, eisen t.a.v.
nustbedrijven, eisen t.a.v. omgevingvergunning e.a.
wetgeving.
- de aangegeven maatvoering op de tekeningen zijn ter
indicatie en derhalve circa-maten.
- berging (min 5m2) en parkeerplaats(en) zijn gesitueerd in
de kelder.
- wijzigingen van installateurs (bijv. toepassing VV verdelers)
zijn ook onder voorbehoud.
- De Technische Omschrijving van deze woning is leidend.
- Glasoppervlakte n.t.b., mogelijkheid tot extra tussenstijlen.
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algemene opmerking:
- keuken is exclusief.
- dakvilla's: keukens, toiletten en badkamers zijn exclusief.
- wijzigingen voorbehouden ten aanzien van verdere
uitwerking constructie, installatie en detaillering, eisen t.a.v.
nustbedrijven, eisen t.a.v. omgevingvergunning e.a.
wetgeving.
- de aangegeven maatvoering op de tekeningen zijn ter
indicatie en derhalve circa-maten.
- berging (min 5m2) en parkeerplaats(en) zijn gesitueerd in
de kelder.
- wijzigingen van installateurs (bijv. toepassing VV verdelers)
zijn ook onder voorbehoud.
- De Technische Omschrijving van deze woning is leidend.
- Glasoppervlakte n.t.b., mogelijkheid tot extra tussenstijlen.
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algemene opmerking:
- keuken is exclusief.
- dakvilla's: keukens, toiletten en badkamers zijn exclusief.
- wijzigingen voorbehouden ten aanzien van verdere
uitwerking constructie, installatie en detaillering, eisen t.a.v.
nustbedrijven, eisen t.a.v. omgevingvergunning e.a.
wetgeving.
- de aangegeven maatvoering op de tekeningen zijn ter
indicatie en derhalve circa-maten.
- berging (min 5m2) en parkeerplaats(en) zijn gesitueerd in
de kelder.
- wijzigingen van installateurs (bijv. toepassing VV verdelers)
zijn ook onder voorbehoud.
- De Technische Omschrijving van deze woning is leidend.
- Glasoppervlakte n.t.b., mogelijkheid tot extra tussenstijlen.
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algemene opmerking:
- keuken is exclusief.
- dakvilla's: keukens, toiletten en badkamers zijn exclusief.
- wijzigingen voorbehouden ten aanzien van verdere
uitwerking constructie, installatie en detaillering, eisen t.a.v.
nustbedrijven, eisen t.a.v. omgevingvergunning e.a.
wetgeving.
- de aangegeven maatvoering op de tekeningen zijn ter
indicatie en derhalve circa-maten.
- berging (min 5m2) en parkeerplaats(en) zijn gesitueerd in
de kelder.
- wijzigingen van installateurs (bijv. toepassing VV verdelers)
zijn ook onder voorbehoud.
- De Technische Omschrijving van deze woning is leidend.
- Glasoppervlakte n.t.b., mogelijkheid tot extra tussenstijlen.
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algemene opmerking:
- keuken is exclusief.
- dakvilla's: keukens, toiletten en badkamers zijn exclusief.
- wijzigingen voorbehouden ten aanzien van verdere
uitwerking constructie, installatie en detaillering, eisen t.a.v.
nustbedrijven, eisen t.a.v. omgevingvergunning e.a.
wetgeving.
- de aangegeven maatvoering op de tekeningen zijn ter
indicatie en derhalve circa-maten.
- berging (min 5m2) en parkeerplaats(en) zijn gesitueerd in
de kelder.
- wijzigingen van installateurs (bijv. toepassing VV verdelers)
zijn ook onder voorbehoud.
- De Technische Omschrijving van deze woning is leidend.
- Glasoppervlakte n.t.b., mogelijkheid tot extra tussenstijlen.
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algemene opmerking:
- keuken is exclusief.
- dakvilla's: keukens, toiletten en badkamers zijn exclusief.
- wijzigingen voorbehouden ten aanzien van verdere
uitwerking constructie, installatie en detaillering, eisen t.a.v.
nustbedrijven, eisen t.a.v. omgevingvergunning e.a.
wetgeving.
- de aangegeven maatvoering op de tekeningen zijn ter
indicatie en derhalve circa-maten.
- berging (min 5m2) en parkeerplaats(en) zijn gesitueerd in
de kelder.
- wijzigingen van installateurs (bijv. toepassing VV verdelers)
zijn ook onder voorbehoud.
- De Technische Omschrijving van deze woning is leidend.
- Glasoppervlakte n.t.b., mogelijkheid tot extra tussenstijlen.
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