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Onderdeel:
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Formaat:

terreininrichting

Opdrachtgever:

Gecontroleerd:

Datum:

JD Bouw

Albert Jan We ijs

16-04-2019

Tekenaar:

Email:

Niels ten Wolde

niels@0m-team2.nl

Wijzigingen:

Kooystraat 10
8302AR Emmeloord

Locatie:
Oud Emmeloorderweg 16

Status:

Fase:

Nagele

DEFINITIEF

BOUWAANVRAAG

Voor constructieve gegevens, zie tekeningen en berekeningen constructeur. Kleine wijzigingen i.v.m. verdere uitwerking voorbehouden.

Werknr.

Blad:

062-19 BA-08
ADRES:

de Kampen 22

WEBSITE:

www.0m-team2.nl

Maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden. Team 2 Studio voor de bouwkunst is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze gegevens of waarden.

8325 DE Vollenhove

SCHETSONTWERP

Op alle ontwerpen van Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V. rust auteursrecht, dan wel het intellectuele eigendomsrecht van de ontwerper, deze blijven dan ook eigendom van Team 2 Studio voor de
bouwku n st B. V. N iets h ierva n m ag wo rden ve rveelvou d i gd, opges I ag e n i n ee n ge a utomati see rd g e gevensbesta n d, of open baa r g e m aakt word e n, i n we I ke vo rm dan ook, hetzij e Ie ktron isch, mechanisch,
door foto kopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schríftelijke toe stemming van Team 2 Studio voorde bouwkunst B.V. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van

E-MAIL:

inf0@0m-team2.nl

TELEFOON:

0527-242743

enig ontwerp van Team 2 5tudio voorde bouwkunst B.V. te herhalen - evenmin indien het slechts een deel van een ontwerp betreft-zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Team 2 5tudio
voor de bouwkunst B.V. Op al onze werkzaamheden is de DNR-2005 van toepassing.

