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De afmetingen op tekeningen en in meetstaat worden ter indicatieve titel opgegeven en dienen als basis voor uitvoering.  Alle afmetingen en niveaus dienen voor aanvang van de werken ter plaatse te worden gecontroleerd door de aannemers.  De deeltekeningen zijn richtinggevend betreffende de aard van detailleren.  De goedkeuring ontneemt de aannemer geenszins van zijn verantwoordelijkheid bij een foutieve 
uitvoering vanuit beroepstechnisch oogpunt.  Alle zichtbaar blijvende materialen en constructies moeten van recent fabrikaat en esthetisch hoogstaande kwaliteit zijn en dienen door de aannemer voor uitvoering ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de architect.

BOUWAANVRAAG TIJDELIJKE CONTAINERKLASSEN: AXONOMETRIE 1

Atelier M Architects & Planners bv.cvba       -       Latinislaan 11       -       1030 Brussel       -       02 216 55 95       -       info@a-map.be       -       www.a-map.be© 

ANGELUS
Roodebeeksesteenweg 586 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

DATUM: 22/05/2018

SNELWEG E40 BRANDWEG
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13 containerklassen +
kinderdagverblijf
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aanvraag:

10 bijkomende
containerklassen ten

behoeve afbraak gebouw B3
op perceel BHG
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