Verkooptekeningen
DE TUINSCHUUR TYPE A
SEMIBUNGALOW
BOUWNUMMERS: 1 t/m 4

Datum: 13 mei 2022
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Hoogte en posities van elektrapunten in de wanden
kunnen afwijken in werkelijkheid;
Aantal en posities van de hemelwaterafvoer, ventilatie toe- en
afvoerroosters & andere installatietechnische onderdelen zijn
indicatief weergegeven en worden na uitwerking van de
werktekeningen vastgesteld;
Aantal en posities van de zonnepanelen zijn indicatief;
Sanitair is indicatief weergegeven. Sanitair conform sanitair- en
tegelbrochure;
Keuken is indicatief weergegeven, deze is niet inbegrepen en
aansluitingen zijn conform tekening showroom;
De op tekening aangegeven maten zijn circa maten. U dient er
rekening mee te houden dat na het aanbrengen van wand en
vloerafwerkingen (tegels, stucwerk etc.) de netto bruikbare
maten bij oplevering kunnen afwijken;
Hoogte circa 260 cm.
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De Bossche Hoeve - De Tuinschuur type A & A+
omschrijving:
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tekeningnummer:

VK_00_0001

datum:

13-05-2022

schaal:

1 : 50
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BNR 1 t/m 4
project

De Bossche Hoeve - De Tuinschuur type A
omschrijving:

begane grond - basis

tekeningnummer:

VK_00_0100

datum:

13-05-2022

schaal:

1 : 50
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2600+ - lijn

2600+ - lijn

1500+ - lijn
BNR 1 t/m 4

project

De Bossche Hoeve - De Tuinschuur type A
omschrijving:

verdieping - basis

tekeningnummer:

VK_00_0110

datum:

13-05-2022

schaal:

1 : 50

BNR 1 t/m 4
project

De Bossche Hoeve - De Tuinschuur type A
omschrijving:

voorgevel - basis

tekeningnummer:

VK_00_0200

datum:

13-05-2022

schaal:

1 : 50

BNR 1
project

De Bossche Hoeve - De Tuinschuur type A
omschrijving:

rechterzijgevel - basis

tekeningnummer:

VK_00_0210

datum:

13-05-2022

schaal:

1 : 50

BNR 1 t/m 4
project

De Bossche Hoeve - De Tuinschuur type A
omschrijving:

achtergevel - basis

tekeningnummer:

VK_00_0220

datum:

13-05-2022

schaal:

1 : 50

BNR 5
project

De Bossche Hoeve - De Tuinschuur type A+
omschrijving:

linkerzijgevel - basis

tekeningnummer:

VK_00_0241

datum:

13-05-2022

schaal:

1 : 50

entree

woonkamer + keuken

2625

zolder

BNR 1 t/m 4
project

De Bossche Hoeve - De Tuinschuur type A
omschrijving:

doorsnede - basis

tekeningnummer:

VK_00_0300

datum:

13-05-2022

schaal:

1 : 50

zolder

badkamer

woonkamer + keuken

BNR 1 t/m 4

hoogte en posities van elektrapunten in de wanden
kunnen afwijken in werkelijkheid;
aantal en posities van de hemelwaterafvoer zijn indicatief
aantal en posities van de zonnepanelen zijn indicatief
exacte positie van de aangeduide voorzieningen
kunnen in werkelijkheid afwijken.
project

De Bossche Hoeve - De Tuinschuur type A
omschrijving:

doorsnede - basis

tekeningnummer:

VK_00_0310

datum:

13-05-2022

schaal:

1 : 50
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BNR 3, 4, 6, 11, 20 & 21
deze bouwnummers zoals getekend

buitenlamp

BNR 18 & 19
deze bouwnummers zoals getekend

hoogte en posities van elektrapunten in de wanden
kunnen afwijken in werkelijkheid;
aantal en posities van de hemelwaterafvoer zijn indicatief
aantal en posities van de zonnepanelen zijn indicatief
exacte positie van de aangeduide voorzieningen
kunnen in werkelijkheid afwijken.
project

De Bossche Hoeve
omschrijving:

begane grond - berging(en) basis

tekeningnummer:

VK_00_0100

datum:

05-04-2022

schaal:

1 : 50

ventilatieroosters (4x per berging)

buitenlamp

linkerzijgevel

voorgevel

rechterzijgevel

achtergevel

BNR 3, 4, 6, 11, 20 & 21

hoogte en posities van elektrapunten in de wanden
kunnen afwijken in werkelijkheid;
aantal en posities van de hemelwaterafvoer zijn indicatief
aantal en posities van de zonnepanelen zijn indicatief
exacte positie van de aangeduide voorzieningen
kunnen in werkelijkheid afwijken.

deze bouwnummers zoals getekend
project

De Bossche Hoeve
omschrijving:

gevels - enkele berging basis

tekeningnummer:

VK_00_0200

datum:

05-04-2022

schaal:

1 : 50

ventilatieroosters (4x per berging)

buitenlamp

linkerzijgevel

voorgevel

ventilatieroosters (4x per berging)

buitenlamp

rechterzijgevel

achtergevel

BNR 18 & 19

hoogte en posities van elektrapunten in de wanden
kunnen afwijken in werkelijkheid;
aantal en posities van de hemelwaterafvoer zijn indicatief
aantal en posities van de zonnepanelen zijn indicatief
exacte positie van de aangeduide voorzieningen
kunnen in werkelijkheid afwijken.

deze bouwnummers zoals getekend
project

De Bossche Hoeve
omschrijving:

gevels - dubbele berging basis

tekeningnummer:

VK_00_0201

datum:

05-04-2022

schaal:

1 : 50
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BNR 1, 2, 7 t/m 10, 12 t/m 17, 22 t/m 25
deze bouwnummers zoals getekend

hoogte en posities van elektrapunten in de wanden
kunnen afwijken in werkelijkheid;
aantal en posities van de hemelwaterafvoer zijn indicatief
aantal en posities van de zonnepanelen zijn indicatief
exacte positie van de aangeduide voorzieningen
kunnen in werkelijkheid afwijken.
project

De Bossche Hoeve
omschrijving:

begane grond - berging(en) basis

tekeningnummer:

VK_01_0100

datum:

05-04-2022

schaal:

1 : 50

buitenlamp

ventilatieroosters (4x per berging)

linkerzijgevel

voorgevel

buitenlamp

ventilatieroosters (4x per berging)

rechterzijgevel

achtergevel

BNR 1, 2, 7 t/m 10, 12 t/m 17, 22 t/m 25

hoogte en posities van elektrapunten in de wanden
kunnen afwijken in werkelijkheid;
aantal en posities van de hemelwaterafvoer zijn indicatief
aantal en posities van de zonnepanelen zijn indicatief
exacte positie van de aangeduide voorzieningen
kunnen in werkelijkheid afwijken.

deze bouwnummers zoals getekend
project

De Bossche Hoeve
omschrijving:

gevels - enkele berging basis

tekeningnummer:

VK_01_0200

datum:

05-04-2022

schaal:

1 : 50

