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Optie IA301: erker 1,2m

De uitstraling van de erker verschilt per bouwnummer (zoals metselwerk, indeling kozijnen en
dergelijke) en kunnen afwijken van deze tekening.

Aanpassing van standaard elektra, vloerverwarming en mechanische ventilatie verschilt per
bouwnummer en is inbegrepen in de prijs.

Erkers - anders dan op deze tekening aangegeven - zijn niet meegenomen in de vergunningsprocedure
en zijn derhalve niet mogelijk voor oplevering.

Aan de keuze voor de opties wordt een sluitingsdatum gekoppeld.

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van dit overzicht kunnen hier geen rechten aan worden
ontleend.
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Optie IA302: erker 2,2m

De uitstraling van de erker verschilt per bouwnummer (zoals metselwerk, indeling kozijnen en
dergelijke) en kunnen afwijken van deze tekening.

Aanpassing van standaard elektra, vloerverwarming en mechanische ventilatie verschilt per
bouwnummer en is inbegrepen in de prijs.

Erkers - anders dan op deze tekening aangegeven - zijn niet meegenomen in de vergunningsprocedure
en zijn derhalve niet mogelijk voor oplevering.

Aan de keuze voor de opties wordt een sluitingsdatum gekoppeld.

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van dit overzicht kunnen hier geen rechten aan worden
ontleend.
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Optie IA303: uitbouw 3m

De uitstraling van de uitbouw verschilt per bouwnummer (zoals metselwerk, indeling kozijnen en
dergelijke) en kunnen afwijken van deze tekening.

Aanpassing van standaard elektra, vloerverwarming en mechanische ventilatie verschilt per
bouwnummer en is inbegrepen in de prijs.

Uitbouwen - anders dan op deze tekening aangegeven - zijn niet meegenomen in de
vergunningsprocedure en zijn derhalve niet mogelijk voor oplevering.

Aan de keuze voor de opties wordt een sluitingsdatum gekoppeld.

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van dit overzicht kunnen hier geen rechten aan worden
ontleend.

Woningtype 10

11
25

0

6200

9300

28503200

3.270

mk

Achtergevel

Woningtype 10

Zijgevel

JJo
tekstvak
Schaal 1:100 - A3 - 24-12-2021



Schaal 1:100 - A3 - 1-11-2021

Optie IA304: erker 2,2m

De uitstraling van de erker verschilt per bouwnummer (zoals metselwerk, indeling kozijnen en
dergelijke) en kunnen afwijken van deze tekening.

Aanpassing van standaard elektra, vloerverwarming en mechanische ventilatie verschilt per
bouwnummer en is inbegrepen in de prijs.

Erkers - anders dan op deze tekening aangegeven - zijn niet meegenomen in de vergunningsprocedure
en zijn derhalve niet mogelijk voor oplevering.

Aan de keuze voor de opties wordt een sluitingsdatum gekoppeld.

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van dit overzicht kunnen hier geen rechten aan worden
ontleend.
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Optie IA601: pui wijziging

Pui wijzigingen - anders dan op deze tekening aangegeven - zijn niet meegenomen in de
vergunningsprocedure en zijn derhalve niet mogelijk voor oplevering.

Aan de keuze voor de opties wordt een sluitingsdatum gekoppeld.

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van dit overzicht kunnen hier geen rechten aan worden
ontleend.
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Optie IA602: pui wijziging

Pui wijzigingen - anders dan op deze tekening aangegeven - zijn niet meegenomen in de
vergunningsprocedure en zijn derhalve niet mogelijk voor oplevering.

Aan de keuze voor de opties wordt een sluitingsdatum gekoppeld.

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van dit overzicht kunnen hier geen rechten aan worden
ontleend.
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Optie IA603: pui wijziging

Pui wijzigingen - anders dan op deze tekening aangegeven - zijn niet meegenomen in de
vergunningsprocedure en zijn derhalve niet mogelijk voor oplevering.

Aan de keuze voor de opties wordt een sluitingsdatum gekoppeld.

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van dit overzicht kunnen hier geen rechten aan worden
ontleend.
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