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van Egmond Architecten B.V.
Gooweg 5
2201 AX Noordwijk

+31 (0)71 36 19 700
info@vanegmondarchitecten.nl
www.vanegmondarchitecten.nl Full Service Architectuur

18087 301APP opt

Vechtvoorde Straatweg 66 Breukelen
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woonlaag 1e verdieping appartementen
 bouwno 26, 27, 28

keuken en badkamers indicatief aangegeven
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wijziging: werknummer: tekeningnummer:

adres: contact:
van Egmond Architecten B.V.
Gooweg 5
2201 AX Noordwijk

+31 (0)71 36 19 700
info@vanegmondarchitecten.nl
www.vanegmondarchitecten.nl Full Service Architectuur

18087 303APP opt.

Vechtvoorde Straatweg 66 Breukelen
ontwikkelingsmaatschappij

SW 66 B.V.
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1e verdieping

1:100 42x80 r28/05/2020

De toedeling van parkeerplaatsen en bergingen 
vindt plaats in de contractdocumentatie.

Deze tekeningen zijn puur illustratief en dienen als doel om kopers globaal te informeren over het project met als doel om zich in te schrijven. Ondanks alle zorgvuldigheid die wij hebben nagestreefd, kunnen aan de getoonde afbeeldingen en informatie geen rechten worden ontleend. Deze tekening maakt geen onderdeel uit van de contractstukken. De contractstukken 
worden beschikbaar gesteld via de verkopende makelaar en zijn bedoeld om uw beslissing tot aankoop te maken. Neemt u deze stukken goed door aangezien in de technische uitwerking van het project wijzigingen kunnen worden aangebracht ten opzichte van de getoonde informatie. Aanwezige zaken (niet limitatief) zoals Artist Impressions, 3d weergaven, situatie 
tekening, omgeving, openbaar gebied, gevelaanzichten, plattegronden, opties en weergaven van omgeving zijn illustratief en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Keuken en badkamer indeling is indicatief. De maatvoering en afwerking kunnen in de praktijk afwijken. Deze stukken zijn niet geschikt voor opdrachten door koper aan derden.

DE PLATTEGRONDEN ZIJN NIET 
OP SCHAAL WEERGEGEVEN.

VERDIEPINGSOVERZICHT VERDIEPING 1
BOUWNUMMERS 26, 27 & 28 

KELDER: PARKEREN  P  & BERGINGEN  B
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woonlaag 2e verdieping appartementen
 bouwno 29, 30

keuken en badkamers indicatief aangegeven
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VERDIEPING 2

De toedeling van parkeerplaatsen en bergingen 
vindt plaats in de contractdocumentatie.

Deze tekeningen zijn puur illustratief en dienen als doel om kopers globaal te informeren over het project met als doel om zich in te schrijven. Ondanks alle zorgvuldigheid die wij hebben nagestreefd, kunnen aan de getoonde afbeeldingen en informatie geen rechten worden ontleend. Deze tekening maakt geen onderdeel uit van de contractstukken. De contractstukken 
worden beschikbaar gesteld via de verkopende makelaar en zijn bedoeld om uw beslissing tot aankoop te maken. Neemt u deze stukken goed door aangezien in de technische uitwerking van het project wijzigingen kunnen worden aangebracht ten opzichte van de getoonde informatie. Aanwezige zaken (niet limitatief) zoals Artist Impressions, 3d weergaven, situatie 
tekening, omgeving, openbaar gebied, gevelaanzichten, plattegronden, opties en weergaven van omgeving zijn illustratief en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Keuken en badkamer indeling is indicatief. De maatvoering en afwerking kunnen in de praktijk afwijken. Deze stukken zijn niet geschikt voor opdrachten door koper aan derden.

DE PLATTEGRONDEN ZIJN NIET 
OP SCHAAL WEERGEGEVEN.
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