
01.A uitbouw 1,2m

loopdeur vast
02.K kozijn tot vloerniveau
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01.D openslaande deuren 
    met zijlichten

loopdeur vast

01.B uitbouw 2,4m te combineren met 01.A uitbouw 1,2m

01.E houten schuifpui

te combineren met 01.B uitbouw 2,4m

te combineren met 01.A uitbouw 1,2m

te combineren met 01.B uitbouw 2,4m

02.L openslaande deuren

loopdeurvastloopdeur vast

01.A uitbouw 1,2m

02.K kozijn tot vloerniveau 01.D openslaande deuren 
    met zijlichten

01.B uitbouw 2,4m

01.E houten schuifpui 02.L openslaande deuren

03.E1 dakraam

03.E2 dakraam
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LET OP: 

op deze tekening zijn meerdere kopersopties 
samengevoegd 
opties dienen afzonderlijk gekozen te worden 
zie de tekst in de keuzelijst voor de 
beschrijving van de opties 

dakramen: positie en (on)mogelijkheden 
hangen af van het aantal zonnepanelen en 
gekozen volume-opties en gevelwijzigingen

voor positie zonnepanelen, ventilatieroosters 
gevel en installaties: zie basistekeningen
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BPD

Rijwoningen ,  Hofwoningen Burggooi, fase 2

opties woningtype B2

bouwnummertekening

17-05-2018

optie 01.A = uitbouw 1,2m
optie 02.K = kozijn tot vloer niveau

optie 01.B = uitbouw 2,4m
optie 01.D = openslaande deuren
                     met zijlichten

optie 01.E = houten schuifpui optie 02.L = openslaande deuren

begane grond begane grond begane grond begane grond

achtergevel achtergevel achtergevel achtergevel

tweede verdieping

zijzijgevel

optie 03.E1 / E2 = dakramen

bouwnummer- en blokoverzicht schaal 1:2000
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