
wijz 1:

wijz 2:

wijz 3:

wijz 4:

wijz 5:

wijz 6:

worden aangewend voor een ander project anders dan aangegeven op deze tekening, onverschillig of dit een oorspronkelijke opdrachtgever of derden
betreft. E.e.a. volgens en overeenkomstig de auteurswet. Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd onder uitsluiting van iedere aansprakelijkheid
voor zover deze verder gaat dan de dekking welke de verplichte beroepsaansprakelijkheidszekering voor het desbetreffende voorval verleend.

EN Vastgoed advies
Bordwalserstraat 6
1531RK Wormer

Telefoon (075) 888 0383 Rabobank 1488.66.751
E-mail info@envastgoedadvies.nl BTW         8517.07.944
Internet www.envastgoedadvies.nl Kvk         55431003

SR 5.02
De vergunningstekeningen dienen niet te worden gebruikt als werktekeningen, en alle maten dienen in het werk te worden nagemeten.

Tagis bouw en vastgoed advies

1e verdieping
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n.v.t.
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wijz 1:

wijz 2:

wijz 3:

wijz 4:

wijz 5:

wijz 6:

worden aangewend voor een ander project anders dan aangegeven op deze tekening, onverschillig of dit een oorspronkelijke opdrachtgever of derden
betreft. E.e.a. volgens en overeenkomstig de auteurswet. Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd onder uitsluiting van iedere aansprakelijkheid
voor zover deze verder gaat dan de dekking welke de verplichte beroepsaansprakelijkheidszekering voor het desbetreffende voorval verleend.

EN Vastgoed advies
Bordwalserstraat 6
1531RK Wormer

Telefoon (075) 888 0383 Rabobank 1488.66.751
E-mail info@envastgoedadvies.nl BTW         8517.07.944
Internet www.envastgoedadvies.nl Kvk         55431003

SR 4.01
De vergunningstekeningen dienen niet te worden gebruikt als werktekeningen, en alle maten dienen in het werk te worden nagemeten.

Tagis bouw en vastgoed advies

Begane grond
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Breguetlaan gebouw 4, Schipholrijk
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wijz 6:

worden aangewend voor een ander project anders dan aangegeven op deze tekening, onverschillig of dit een oorspronkelijke opdrachtgever of derden
betreft. E.e.a. volgens en overeenkomstig de auteurswet. Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd onder uitsluiting van iedere aansprakelijkheid
voor zover deze verder gaat dan de dekking welke de verplichte beroepsaansprakelijkheidszekering voor het desbetreffende voorval verleend.

EN Vastgoed advies
Bordwalserstraat 6
1531RK Wormer

Telefoon (075) 888 0383 Rabobank 1488.66.751
E-mail info@envastgoedadvies.nl BTW         8517.07.944
Internet www.envastgoedadvies.nl Kvk         55431003

SR 4.02
De vergunningstekeningen dienen niet te worden gebruikt als werktekeningen, en alle maten dienen in het werk te worden nagemeten.

Tagis bouw en vastgoed advies

1e verdieping

HW

n.v.t.
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Uitwerking oppervlakten,
Breguetlaan gebouw 4, Schipholrijk
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