Erratum
In de onderstaande typebrochures zijn een aantal verschillen ontstaan ten opzichte van de
definitieve uitwerking van het project.
Type Kluut: op pagina 5 staat een vaste trap naar de 2e verdieping vermeld; dit moet zijn een
vlizotrap. Een vaste trap kan tegen een meerprijs worden aangebracht.
Type Snip: op pagina 5 staat een vaste trap naar de 2e verdieping vermeld; dit moet zijn een
vlizotrap. Een vaste trap kan tegen een meerprijs worden aangebracht.
Type Wulp: in afwijking van de situatietekening zijn de garages behorende bij de
bouwnummers 78, 80, 41, 43 en 33 een kwartslag gedraaid, waardoor de in-/uitrit aan de
Pijlerdam komt te liggen.
Typen Wulp, Grutto, Snip: in de typebrochures is een carport met berging getekend en in tekst
vermeld. Deze komt te vervallen omdat bij nader inzien is gekozen voor een garage annex
berging van ca. 9.00 x 3.20 meter. Type Kluut: dit type wordt standaard uitgerust met een
berging van ca. 2.60 x 3.20 meter.
Situatietekening: de op deze tekening voorkomende kaveloppervlakten wijken af van de door
het Kadaster opgegeven maten. De juiste maten zijn vermeld op de prijslijst d.d. 1 november
2019.

Artist impressie
Typen Kievit/Plevier: de in de brochure opgenomen artist impressie van de tuinzijde van de
woning komt niet overeen met de plattegrond. Het raam en de openslaande deuren van de
woonkamer zijn naderhand in verband met de privacy gespiegeld. De plattegrond geeft de
juiste situatie weer.

Aanvullingen
De woningen typen Wulp en Grutto krijgen een boom in de voortuin langs de Pijlerdam op een
vaste afstand tot de weg. De soort boom en de exacte plaats geschiedt in overleg met de
koper.
Bij alle woningtypen wordt een beukenhaag geplaatst op de erfscheiding met de openbare
weg.
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