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oeli tin  bi  eetrapport

n or atie over et rapport

8

ruto in ou

8

Gebruiksoppervlakte wonen

b K$4#165%(**$#:+,5-$39()$)
b K$4#165%(**$#:+,5-$3(:$#67$36)*,)"67$3#162-$
b K$4(197$4()"$)3416-$)#162-$
b SW-$#)$34$#7#162-$
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b
b

b
b

Gebruiksoppervlakte overi e inpan i e rui te

b _$-3C((7%-$3*1)-3:,)3"$3#162-$36%3-1%%$)3M\LD32$-$#3$)3<\DD32$-$#3C((7X
b

b

b
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Gebouw ebon en buitenrui te
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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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bijgesteld en aangevuld. Met dit certificaat heeft u de garantie dat de meters berekend zijn volgens de laatste versie van deze opgestelde richtlijnen. Mochten 
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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)

41.20

68.40

73.40

45.20

41.20 68.40 73.40 45.20 0.00 228.20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41.20 68.40 73.40 45.20 0.00 228.20

2.25

28.70

16.56

2.25 28.70 0.00 16.56 0.00 47.51

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41.20

68.40

73.40

45.20

41.20 68.40 73.40 45.20 0.00 228.20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41.20 68.40 73.40 45.20 0.00 228.20

2.25

28.70

16.56

2.25 28.70 0.00 16.56 0.00 47.51

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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bijgesteld en aangevuld. Met dit certificaat heeft u de garantie dat de meters berekend zijn volgens de laatste versie van deze opgestelde richtlijnen. Mochten 
er daarin toch cijfers afwijken van de werkelijkheid, dan kunnen hier geen rechten aan ontleend worden, tenzij duidelijk aantoonbaar is dat er opzettelijk 
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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

50.50 3.05 154.02

79.80 3.32 244.18

87.18 2.79 200.85

56.80 2.60 73.84

50.50 79.80 87.18 56.80 672.89

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.50 79.80 87.18 56.80 672.89

2.25

28.70

16.56

2.25 28.70 0.00 16.56 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.50 3.05 154.02

79.80 3.32 244.18

87.18 2.79 200.85

56.80 2.60 73.84

50.50 79.80 87.18 56.80 672.89

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.50 79.80 87.18 56.80 672.89

2.25

28.70

16.56

2.25 28.70 0.00 16.56 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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