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EZELDIJK Diest Er kunnen geen rechten ontleed worden aan de tekening. Alle maten op de tekening aangegeven kunnen afwijken van de uiteindelijke
uitvoeringsplannen, alsook oppervlaktes die indicatief zijn. De meubels, keukeninrichting en tuinaanleg zijn louter ter informatie, onder
voorbehoud van de uitvoeringsplannen en detailplan keuken.
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