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Vercity
Walque in the Park
Arnould Nobelstraat 5-7,
3000 Leuven

4 slaapkamers
2 verdiepingen
bruto opp. woning 170,6 m2
opp. terras 14,7 m2
opp. tuin 45,5 m2
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486

LEGENDE
- Niet-contractueel document.
- Keuken, sanitair en meubilair zijn uitsluitend
illustratief
- Alle maten zijn richtgevend en kunnen
wijzigen na definitieve opmerkingen
- De beschrijving in het lastenboek heeft
steeds voorrang op de plannen
- Noodzakelijke aanpassingen zijn steeds
mogelijk om technische, architectonische
en/of constructieve redenen
- Verlaagde plafonds t.b.v.
ventilatiekanalen werden niet uitgetekend
- Inrichting naar keuze van koper of zoals
beschreven in lastenboek
- De plannen mogen niet gekopieerd
worden en blijven het intellectuele
eigendom van de ontwerper

930

300

489

gelijkvloers

W0.06

p2/3

Vercity
Walque in the Park
Arnould Nobelstraat 5-7,
3000 Leuven

WONINGEN W0.07
4 slaapkamers
2 verdiepingen
bruto opp. woning 170,6 m2
opp. terras 14,7 m2
opp. tuin 45,5 m2
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LEGENDE
- Niet-contractueel document.
- Keuken, sanitair en meubilair zijn uitsluitend
illustratief
- Alle maten zijn richtgevend en kunnen
wijzigen na definitieve opmerkingen
- De beschrijving in het lastenboek heeft
steeds voorrang op de plannen
- Noodzakelijke aanpassingen zijn steeds
mogelijk om technische, architectonische
en/of constructieve redenen
- Verlaagde plafonds t.b.v.
ventilatiekanalen werden niet uitgetekend
- Inrichting naar keuze van koper of zoals
beschreven in lastenboek
- De plannen mogen niet gekopieerd
worden en blijven het intellectuele
eigendom van de ontwerper
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Vercity
Walque in the Park
Arnould Nobelstraat 5-7,
3000 Leuven

WONINGEN W0.07
4 slaapkamers
2 verdiepingen
bruto opp. woning 170,6 m2
opp. terras 14,7 m2
opp. tuin 45,5 m2
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LEGENDE
- Niet-contractueel document.
- Keuken, sanitair en meubilair zijn uitsluitend
illustratief
- Alle maten zijn richtgevend en kunnen
wijzigen na definitieve opmerkingen
- De beschrijving in het lastenboek heeft
steeds voorrang op de plannen
- Noodzakelijke aanpassingen zijn steeds
mogelijk om technische, architectonische
en/of constructieve redenen
- Verlaagde plafonds t.b.v.
ventilatiekanalen werden niet uitgetekend
- Inrichting naar keuze van koper of zoals
beschreven in lastenboek
- De plannen mogen niet gekopieerd
worden en blijven het intellectuele
eigendom van de ontwerper

noordwestgevel

