LOT nr. 69

Halfopen woning
met inpandige garage.
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- alle maten zijn richtgevend
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- de plannen mogen niet gekopieerd worden en blijven het intellectuele eigendom
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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

