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u g u g u g u g t  m

Totaal inpandig gebruiksoppervlak m,

Totaal oppervlakte gebruik/verblijf m,
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u g u g u g u g u g  t  m

Totaal overig inpandige ruimte(n) m,

u g u g u g u g u g  t  m

Tot.  geb. gebonden buitenruimte(n) m,

u g u g u g u g u g  t  m

Totale externe bergruimte(n) m,

u g 

eetrapport oppervlakte

n n ig gebrui er

erig in n ige ruimte(n)

eb u geb n en buitenruimte(n)

Externe bergruimte(n)

49.30

49.30

30.80

49.30 49.30 30.80 0.00 0.00 129.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49.30 49.30 30.80 0.00 0.00 129.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14.60

14.60 0.00 0.00 0.00 0.00 14.60

49.30

49.30

30.80

49.30 49.30 30.80 0.00 0.00 129.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49.30 49.30 30.80 0.00 0.00 129.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14.60

14.60 0.00 0.00 0.00 0.00 14.60



u g u g u g u g gte 
in  eren

t  m

Totaal inpandig gebruiksoppervlak m, P(-,,+32[

Totaal oppervlakte gebruik/verblijf m, P(-,,+32[
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u g u g u g u g gte 
in  eren t  m

Totaal overig inpandige ruimte(n) m, P(-,,+32[

u g u g u g u g gte 
in  eren t  m

Tot.  geb. gebonden buitenruimte(n) m,

u g u g u g u g gte 
in  eren t  m

Totale externe bergruimte(n) m, P(-,,+32[

in  murenin  murenin  murenin  muren

in  murenin  murenin  murenin  muren

in  murenin  murenin  murenin  muren

in  murenin  murenin  murenin  muren

n n ig gebrui er

erig in n ige ruimte(n)

eb u geb n en buitenruimte(n)

Externe bergruimte(n)

eetrapport in ou

57.10 3.42 195.28

57.50 3.19 183.43

57.10 2.82 89.58

57.10 57.50 57.10 0.00 468.29

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57.10 57.50 57.10 0.00 468.29

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16.30 3.17 51.67

16.30 0.00 0.00 0.00 51.67

57.10 3.42 195.28

57.50 3.19 183.43

57.10 2.82 89.58

57.10 57.50 57.10 0.00 468.29

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57.10 57.50 57.10 0.00 468.29

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16.30 3.17 51.67

16.30 0.00 0.00 0.00 51.67
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