Meer informatie
en verkoop, kijk op:

www.hoog-beerzel.be

VERKOOPKANTOOR
Enkel op afspraak te bezoeken.
Heiststeenweg 131
2580 Beerzel

m. 0471 - 23 24 25
info@2b2c.be

LOT nr. 56

Open woning
met inpandige garage.

LOT nr. 56
WONING LOT
Oppervlakte perceel: 341,0 m²
Totale bruto oppervlakte woning: 185,2 m²
Netto oppervlakte garage: 22,5 m²
Aantal slaapkamers: 3
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- keuken, sanitair, meubilair en binnenwanden zijn uitsluitend illu
- alle maten zijn richtgevend
- alle oppervlakten zijn netto weergegeven, tenzij anders vermel
- de beschrijving in het lastenboek heeft steeds voorrang op de
- noodzakelijke aanpassingen zijn steeds mogelijk om technisch
architectonische en/of constructieve redenen
- inrichting naar keuze van koper of zoals beschreven in lastenb
- de plannen mogen niet gekopieerd worden en blijven het intelle
van de ontwerper
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Materialen, indeling, uitvoeringsdetails kunnen gewijzigd worden.
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geelvinckstraat 8 2940 stabroek
info@mertens-architecten.be

T: 03/568.72.
www.me

LOT nr. 56
WONING LOT
Oppervlakte perceel: 341,0 m²
Totale bruto oppervlakte woning: 185,2 m²
Netto oppervlakte garage: 22,5 m²
Aantal slaapkamers: 3
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- keuken, sanitair, meubilair en binnenwanden zijn uitsluitend illustratief
- alle maten zijn richtgevend
- alle oppervlakten zijn netto weergegeven, tenzij anders vermeld
- 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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Verdieping
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LOT nr. 56

