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Locatie VI4
Common Woods

Perceeloppervlakte; 

Perceeloppervlakte bouwnummer 30 ca 1216m2 

VI4
BNR. 30



Common Woods

* Disclaimer 

- Alle indelingen en gevels zijn indicatief en kunnen in verdere 
stadia van het ontwerp wijzigen.  

- Getoonde tekeningen zijn referentieel. Badkamers, schuifdeuren 
en alle overige interieur elementen zijn indicatief. Vlonders, 
meubels en inrichting zoals op de tekening staan aangegeven 
zijn ter illustratie bedoeld en maken geen onderdeel uit van de 
verkoop van de woning 

- Afmetingen en vermelde afmetingen zijn indicatief, aan de 
vermelde afmetingen in dit document kunnen geen rechten 
worden ontleend. 

Vrijstaande Villa VI4 (BNR 30)

Vrijstaande Villa VI4, BNR 30 

4 slaapkamers 
Studio 
2 badkamers 
Toilet(en) 
Wasruimte/tech. ruimte 
Trapkast 
Woonkeuken 
Eetkamer 
Woonkamer 
Tuin 
Terras 
Garage 

Totale oppervlakte: ca. 270m2 
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Gevels VI4
Common Woods



*Alle rechten uit deze presentatie behoren toe aan Holistic Development. 
De getoonde tekeningen en artist impressies zijn geen definitief ontwerp en daarmee nog indicatief. 

Getoonde materialisatie is een suggestie voor luxe afwerking en zal niet altijd binnen opgenomen stelposten vallen. 
Aan afmetingen, indelingen en weergaves van plattegronden en gevels kunnen geen rechten ontleend worden.  

Voor getoonde indelingen kunnen ten opzichte van de basiswoning meerwerk aanpassingen nodig zijn voor bijvoorbeeld 
voorzetwanden, verhogingen en aanpassingen in leidingwerk. Exacte afspraken zullen definitief worden vastgelegd in een bij 

aankoop te sluiten aannemingsovereenkomst met bouwpartner en aannemer van Common Woods, Karbouw.
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