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Voor de berekening van de vloeroppervlakten is gebruik gemaakt van de meest recente meet- en rekenmethode conform de branche brede 
meetinstructie, opgesteld in 2007 door de brancheverenigingen om duidelijkheid en eenheid te creëren in de manier van meten. Met dit certificaat 
heeft u de garantie dat de meters berekend zijn volgens deze opgestelde richtlijnen. Mochten er daarin toch cijfers afwijken van de werkelijkheid, dan 
kunnen hier geen rechten aan ontleent worden, tenzij duidelijk aantoonbaar is dat er opzettelijk van de richtlijnen is afgeweken. 

K$-$5$)"3"((#&33
YG :,)3Z$-$#%

0$3#6/C-+6V)3:((#3"$32,5$+,,#"6V34$%-,,)"$34(19

U*7$2,,5-3"((#&333333
0,-12&
.+,,-%&

2<

2<

2<

2[

2<

2[

S-Visual BV | Topr.nl

23/12/2020
Arnhem

Rosmolen 188

Leiden 

2311 JE

23/12/2020

        39

          0

        17

          0 

      129

          0

S-Visual BV | Topr.nl

23/12/2020
Arnhem

Rosmolen 188

Leiden 

2311 JE

23/12/2020

        39

          0

        17

          0 

      129

          0



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
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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
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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,

Voor de berekening van de vloeroppervlakten is gebruik gemaakt van de meest recente meet- en rekenmethode conform de branche brede 
meetinstructie, opgesteld in 2007 door de brancheverenigingen om duidelijkheid en eenheid te creëren in de manier van meten. Met dit certificaat 
heeft u de garantie dat de meters berekend zijn volgens deze opgestelde richtlijnen. Mochten er daarin toch cijfers afwijken van de werkelijkheid, dan 
kunnen hier geen rechten aan ontleent worden, tenzij duidelijk aantoonbaar is dat er opzettelijk van de richtlijnen is afgeweken. 

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)

39.40

39.40 0.00 0.00 0.00 0.00 39.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39.40 0.00 0.00 0.00 0.00 39.40

16.60

16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 16.60

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39.40

39.40 0.00 0.00 0.00 0.00 39.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39.40 0.00 0.00 0.00 0.00 39.40

16.60

16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 16.60

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[

Voor de berekening van de vloeroppervlakten is gebruik gemaakt van de meest recente meet- en rekenmethode conform de branche brede 
meetinstructie, opgesteld in 2007 door de brancheverenigingen om duidelijkheid en eenheid te creëren in de manier van meten. Met dit certificaat 
heeft u de garantie dat de meters berekend zijn volgens deze opgestelde richtlijnen. Mochten er daarin toch cijfers afwijken van de werkelijkheid, dan 
kunnen hier geen rechten aan ontleent worden, tenzij duidelijk aantoonbaar is dat er opzettelijk van de richtlijnen is afgeweken. 

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

45.10 2.85 128.54

45.10 0.00 0.00 0.00 128.54

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

45.10 0.00 0.00 0.00 128.54

16.60

16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

45.10 2.85 128.54

45.10 0.00 0.00 0.00 128.54

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

45.10 0.00 0.00 0.00 128.54

16.60

16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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