LOT nr. 68

Gesloten bebouwing
met 3 slaapkamers.

LOT nr. 68
WONING LOT
Oppervlakte perceel: 341,0 m²
Totale800
bruto oppervlakte woning: 185,2 m²
Netto oppervlakte garage: 22,5 m²
Aantal slaapkamers: 3
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Totale bruto oppervlakte woning: 185,2 m²
Netto oppervlakte garage: 22,5 m²
Aantal slaapkamers: 3
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Materialen, indeling, uitvoeringsdetails kunnen gewijzigd worden.
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Meer informatie
en verkoop, kijk op:

www.hoog-beerzel.be

VERKOOPKANTOOR
Enkel op afspraak te bezoeken.
Heiststeenweg 131
2580 Beerzel

m. 0471 - 23 24 25
info@2b2c.be

