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First Floor





Zuidgevel /          Southern facade

Oostgevel /           Eastern facade



Noordgevel /          Northern facade

Westgevel /          Westhern facade



Makelaar

Raad-Huis Makelaardij o.z. BV  

Raadhuisplein 2, Abcoude

T: 0294 - 28 29 40
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Disclaimer

Hoewel wij onze uiterste best hebben gedaan om te zorgen  

dat de informatie in deze brochure actueel, volledig en  

correct is, kunt u aan de inhoud hiervan geen rechten  

ontlenen. De informatie is nauwkeurig en met zorg samen-

gesteld op basis van de gegevens en tekeningen van  

architecten en adviseurs. De tekeningen van de woningen  

geven een impressie.

Desondanks maakt de verkoper een voorbehoud ten aanzien  

van geringe architectonische, bouwtechnische en  constructieve 

wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen  welke voort kunnen 

komen uit nadere eisen, wensen en  goedkeuringen van 

overheden en/of nutsbedrijven. Tevens  behouden wij ons het 

recht voor tijdens de (af)bouw  wijzigingen in het plan aan te 

brengen waarvan de  noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, 

mits deze wijzigingen  geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, 

uiterlijk, aanzien en  bruikbaarheid van de woning. Deze 

wijzigingen zullen geen  der partijen enig recht geven tot 

verrekening van meer- en  minderkosten.

Deze brochure maakt geen onderdeel uit van de  

contractstukken.

Aannemer

Energieweg 1, 3481 MC Harmelen

T: 0348 - 44 39 85

info@bouwbedrijf-vanleeuwen .nl

Architectenbureau Rolf Bekker

Cas Oorthuyskade 37, 1087 DP Amsterdam

T. 0651 635 000

rolf@rbarchitecten.com

Disclaimer

No rights can be derived from the contents of this folder.

Complete and detailed sales brochure including floor plans can

be requested from the selling agent (makelaar). You are 

cordially invited for an interview at the office with excellent 

coffee.


