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u g u g u g u g t  m

Totaal inpandig gebruiksoppervlak m,

Totaal oppervlakte gebruik/verblijf m,
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u g u g u g u g u g  t  m

Totaal overig inpandige ruimte(n) m,

u g u g u g u g u g  t  m

Tot.  geb. gebonden buitenruimte(n) m,

u g u g u g u g u g  t  m

Totale externe bergruimte(n) m,

u g 

eetrapport oppervlakte

n n ig gebrui er

erig in n ige ruimte(n)

eb u geb n en buitenruimte(n)

Externe bergruimte(n)

81.60

64.50

81.60 64.50 0.00 0.00 0.00 146.10

15.50

12.30

15.50 0.00 12.30 0.00 0.00 27.80

97.10 64.50 12.30 0.00 0.00 173.90

4.60

3.00

3.00

12.00

4.60 18.00 0.00 0.00 0.00 22.60

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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97.10 64.50 12.30 0.00 0.00 173.90

4.60

3.00

3.00

12.00

4.60 18.00 0.00 0.00 0.00 22.60

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



u g u g u g u g gte 
in  eren

t  m

Totaal inpandig gebruiksoppervlak m, P(-,,+32[

Totaal oppervlakte gebruik/verblijf m, P(-,,+32[
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u g u g u g u g gte 
in  eren t  m

Totaal overig inpandige ruimte(n) m, P(-,,+32[

u g u g u g u g gte 
in  eren t  m

Tot.  geb. gebonden buitenruimte(n) m,

u g u g u g u g gte 
in  eren t  m

Totale externe bergruimte(n) m, P(-,,+32[

in  murenin  murenin  murenin  muren

in  murenin  murenin  murenin  muren

in  murenin  murenin  murenin  muren

in  murenin  murenin  murenin  muren

n n ig gebrui er

erig in n ige ruimte(n)

eb u geb n en buitenruimte(n)

Externe bergruimte(n)

eetrapport in ou

93.60 3.25 304.20

89.20 2.70 202.10

93.60 89.20 0.00 0.00 506.30

17.50 2.96 51.80

47.90 2.23 53.41

17.50 0.00 47.90 0.00 105.21

111.10 89.20 47.90 0.00 611.51

4.60

3.00

3.00

12.00

4.60 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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