
project: datum:

tekening nr:

wijziging:

onderdeel:

(formaat) schaal:

status:

amsterdamvertical.com

- situatie indicatief en straatnamen voorlopig. Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer;

Disclaimer:

- maatvoeringen in de tekening betreffen circa maten in centimeters.

- gevelindeling, kleurweergave en groenweergave indicatief, materialen en renvooi conform technische omschrijving;

- deze overzichtsplattegronden zijn alleen bedoeld voor oriëntatie per verdieping en er kunnen geen rechten aan ontleend worden voor wat betreft de bouwkundige

weergave en/of aangeduide kleurvakken. Voor de bouwkundige plattegronden verwijzen wij naar de woningplattegronden

29-09-2018

06-12-2019

BD-XX-VK-XX

Vertical

Amsterdam Sloterdijk

Verdiepingsoverzichten - voorblad Verkooptekening

Verdiepingsoverzichten
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* GEMEENSCHAPPELIJKE BERGING  

VOOR DE BOUWNUMMERS

project: datum:

tekening nr:

wijziging:

onderdeel:

(formaat) schaal:

status:

amsterdamvertical.com

- situatie indicatief en straatnamen voorlopig. Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer;

Disclaimer:

- maatvoeringen in de tekening betreffen circa maten in centimeters.

- gevelindeling, kleurweergave en groenweergave indicatief, materialen en renvooi conform technische omschrijving;

- deze overzichtsplattegronden zijn alleen bedoeld voor oriëntatie per verdieping en er kunnen geen rechten aan ontleend worden voor wat betreft de bouwkundige

weergave en/of aangeduide kleurvakken. Voor de bouwkundige plattegronden verwijzen wij naar de woningplattegronden

As indicated

29-09-2018

06-12-2019

BD-XX-VK-K2

Vertical

Amsterdam Sloterdijk

Verdiepingsoverzicht - Stallingsgarage Verkooptekening
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bnr. 265bnr. 262 bnr. 263 bnr. 264

IN ONTWIKKELING

bnr. 266 bnr. 267 bnr. 268 bnr. 269

project: datum:

tekening nr:

wijziging:

onderdeel:

(formaat) schaal:

status:

amsterdamvertical.com

- situatie indicatief en straatnamen voorlopig. Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer;

Disclaimer:

- maatvoeringen in de tekening betreffen circa maten in centimeters.

- gevelindeling, kleurweergave en groenweergave indicatief, materialen en renvooi conform technische omschrijving;

- deze overzichtsplattegronden zijn alleen bedoeld voor oriëntatie per verdieping en er kunnen geen rechten aan ontleend worden voor wat betreft de bouwkundige

weergave en/of aangeduide kleurvakken. Voor de bouwkundige plattegronden verwijzen wij naar de woningplattegronden

1 : 250

29-09-2018

06-12-2019

BD-XX-VK--1

Vertical

Amsterdam Sloterdijk

Verdiepingsoverzicht - begane grond /

entresol

Verkooptekening

begane grond entresol
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bnr. 256

bnr. 258
IN ONTWIKKELING

bnr. 257

bnr. 259 bnr. 266 bnr. 267 bnr. 268 bnr. 269

project: datum:

tekening nr:

wijziging:

onderdeel:

(formaat) schaal:

status:

amsterdamvertical.com

- situatie indicatief en straatnamen voorlopig. Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer;

Disclaimer:

- maatvoeringen in de tekening betreffen circa maten in centimeters.

- gevelindeling, kleurweergave en groenweergave indicatief, materialen en renvooi conform technische omschrijving;

- deze overzichtsplattegronden zijn alleen bedoeld voor oriëntatie per verdieping en er kunnen geen rechten aan ontleend worden voor wat betreft de bouwkundige

weergave en/of aangeduide kleurvakken. Voor de bouwkundige plattegronden verwijzen wij naar de woningplattegronden

1 : 250

29-09-2018

06-12-2019

BD-XX-VK-00

Vertical

Amsterdam Sloterdijk

Verdiepingsoverzicht - entresol /

begane grond

Verkooptekening

entresol begane grond
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bnr. 248

IN ONTWIKKELING
bnr. 247

bnr. 249

project: datum:

tekening nr:

wijziging:

onderdeel:

(formaat) schaal:

status:

amsterdamvertical.com

- situatie indicatief en straatnamen voorlopig. Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer;

Disclaimer:

- maatvoeringen in de tekening betreffen circa maten in centimeters.

- gevelindeling, kleurweergave en groenweergave indicatief, materialen en renvooi conform technische omschrijving;

- deze overzichtsplattegronden zijn alleen bedoeld voor oriëntatie per verdieping en er kunnen geen rechten aan ontleend worden voor wat betreft de bouwkundige

weergave en/of aangeduide kleurvakken. Voor de bouwkundige plattegronden verwijzen wij naar de woningplattegronden

1 : 250

29-09-2018

06-12-2019

BD-XX-VK-01

Vertical

Amsterdam Sloterdijk

Verdiepingsoverzicht - 1e etage Verkooptekening

1e etage
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bnr. 242

bnr. 244
IN ONTWIKKELING

bnr. 243

bnr. 245

project: datum:

tekening nr:

wijziging:

onderdeel:

(formaat) schaal:

status:

amsterdamvertical.com

- situatie indicatief en straatnamen voorlopig. Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer;

Disclaimer:

- maatvoeringen in de tekening betreffen circa maten in centimeters.

- gevelindeling, kleurweergave en groenweergave indicatief, materialen en renvooi conform technische omschrijving;

- deze overzichtsplattegronden zijn alleen bedoeld voor oriëntatie per verdieping en er kunnen geen rechten aan ontleend worden voor wat betreft de bouwkundige

weergave en/of aangeduide kleurvakken. Voor de bouwkundige plattegronden verwijzen wij naar de woningplattegronden

1 : 250

29-09-2018

06-12-2019

BD-XX-VK-02

Vertical

Amsterdam Sloterdijk

Verdiepingsoverzicht - 2de etage Verkooptekening

2e etage



bnr. 125

bnr. 128

bnr. 126

bnr. 127

bnr. 131

bnr. 129

bnr. 130

bnr. 238

bnr. 240
IN ONTWIKKELING

bnr. 239

bnr. 241

project: datum:

tekening nr:

wijziging:

onderdeel:

(formaat) schaal:

status:

amsterdamvertical.com

- situatie indicatief en straatnamen voorlopig. Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer;

Disclaimer:

- maatvoeringen in de tekening betreffen circa maten in centimeters.

- gevelindeling, kleurweergave en groenweergave indicatief, materialen en renvooi conform technische omschrijving;

- deze overzichtsplattegronden zijn alleen bedoeld voor oriëntatie per verdieping en er kunnen geen rechten aan ontleend worden voor wat betreft de bouwkundige

weergave en/of aangeduide kleurvakken. Voor de bouwkundige plattegronden verwijzen wij naar de woningplattegronden

1 : 250

29-09-2018

06-12-2019

BD-XX-VK-03

Vertical

Amsterdam Sloterdijk

Verdiepingsoverzicht - 3de etage Verkooptekening

3e etage
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bnr. 234

bnr. 236
IN ONTWIKKELING

bnr. 235

bnr. 237

project: datum:

tekening nr:

wijziging:

onderdeel:

(formaat) schaal:

status:

amsterdamvertical.com

- situatie indicatief en straatnamen voorlopig. Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer;

Disclaimer:

- maatvoeringen in de tekening betreffen circa maten in centimeters.

- gevelindeling, kleurweergave en groenweergave indicatief, materialen en renvooi conform technische omschrijving;

- deze overzichtsplattegronden zijn alleen bedoeld voor oriëntatie per verdieping en er kunnen geen rechten aan ontleend worden voor wat betreft de bouwkundige

weergave en/of aangeduide kleurvakken. Voor de bouwkundige plattegronden verwijzen wij naar de woningplattegronden

1 : 250

29-09-2018

06-12-2019

BD-XX-VK-04

Vertical

Amsterdam Sloterdijk

Verdiepingsoverzicht - 4de etage Verkooptekening

4e etage



bnr. 119bnr. 230

bnr. 232
IN ONTWIKKELING

bnr. 231

bnr. 233

project: datum:

tekening nr:

wijziging:

onderdeel:

(formaat) schaal:

status:

amsterdamvertical.com

- situatie indicatief en straatnamen voorlopig. Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer;

Disclaimer:

- maatvoeringen in de tekening betreffen circa maten in centimeters.

- gevelindeling, kleurweergave en groenweergave indicatief, materialen en renvooi conform technische omschrijving;

- deze overzichtsplattegronden zijn alleen bedoeld voor oriëntatie per verdieping en er kunnen geen rechten aan ontleend worden voor wat betreft de bouwkundige

weergave en/of aangeduide kleurvakken. Voor de bouwkundige plattegronden verwijzen wij naar de woningplattegronden

1 : 250

29-09-2018

06-12-2019

BD-XX-VK-05

Vertical

Amsterdam Sloterdijk

Verdiepingsoverzicht - 5de etage Verkooptekening

5e etage
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bnr. 114

bnr. 112

bnr. 113

bnr. 118

bnr. 115

bnr. 117

bnr. 116

bnr. 226

bnr. 228
IN ONTWIKKELING

bnr. 227

bnr. 229

project: datum:

tekening nr:

wijziging:

onderdeel:

(formaat) schaal:

status:

amsterdamvertical.com

- situatie indicatief en straatnamen voorlopig. Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer;

Disclaimer:

- maatvoeringen in de tekening betreffen circa maten in centimeters.

- gevelindeling, kleurweergave en groenweergave indicatief, materialen en renvooi conform technische omschrijving;

- deze overzichtsplattegronden zijn alleen bedoeld voor oriëntatie per verdieping en er kunnen geen rechten aan ontleend worden voor wat betreft de bouwkundige

weergave en/of aangeduide kleurvakken. Voor de bouwkundige plattegronden verwijzen wij naar de woningplattegronden

1 : 250

29-09-2018

06-12-2019

BD-XX-VK-06

Vertical

Amsterdam Sloterdijk

Verdiepingsoverzicht - 6de etage Verkooptekening

6e etage
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bnr. 222

bnr. 224
IN ONTWIKKELING

bnr. 223

bnr. 225

project: datum:

tekening nr:

wijziging:

onderdeel:

(formaat) schaal:

status:

amsterdamvertical.com

- situatie indicatief en straatnamen voorlopig. Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer;

Disclaimer:

- maatvoeringen in de tekening betreffen circa maten in centimeters.

- gevelindeling, kleurweergave en groenweergave indicatief, materialen en renvooi conform technische omschrijving;

- deze overzichtsplattegronden zijn alleen bedoeld voor oriëntatie per verdieping en er kunnen geen rechten aan ontleend worden voor wat betreft de bouwkundige

weergave en/of aangeduide kleurvakken. Voor de bouwkundige plattegronden verwijzen wij naar de woningplattegronden

1 : 250

29-09-2018

06-12-2019

BD-XX-VK-6.5

Vertical

Amsterdam Sloterdijk

Verdiepingsoverzicht - 6de entresol -

7de etage

Verkooptekening

7e etage 6e entresol



bnr. 107

bnr. 108

bnr. 110

bnr. 109

bnr. 218

bnr. 220
IN ONTWIKKELING

bnr. 219

bnr. 221

project: datum:

tekening nr:

wijziging:

onderdeel:

(formaat) schaal:

status:

amsterdamvertical.com

- situatie indicatief en straatnamen voorlopig. Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer;

Disclaimer:

- maatvoeringen in de tekening betreffen circa maten in centimeters.

- gevelindeling, kleurweergave en groenweergave indicatief, materialen en renvooi conform technische omschrijving;

- deze overzichtsplattegronden zijn alleen bedoeld voor oriëntatie per verdieping en er kunnen geen rechten aan ontleend worden voor wat betreft de bouwkundige

weergave en/of aangeduide kleurvakken. Voor de bouwkundige plattegronden verwijzen wij naar de woningplattegronden

1 : 250

29-09-2018

06-12-2019

BD-XX-VK-07

Vertical

Amsterdam Sloterdijk

Verdiepingsoverzicht - 7de / 8e etage Verkooptekening

8e etage 7e etage



bnr. 101

bnr. 103

bnr. 102

bnr. 106

bnr. 104

bnr. 105

bnr. 214

bnr. 216
IN ONTWIKKELING

bnr. 215

bnr. 217

project: datum:

tekening nr:

wijziging:

onderdeel:

(formaat) schaal:

status:

amsterdamvertical.com

- situatie indicatief en straatnamen voorlopig. Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer;

Disclaimer:

- maatvoeringen in de tekening betreffen circa maten in centimeters.

- gevelindeling, kleurweergave en groenweergave indicatief, materialen en renvooi conform technische omschrijving;

- deze overzichtsplattegronden zijn alleen bedoeld voor oriëntatie per verdieping en er kunnen geen rechten aan ontleend worden voor wat betreft de bouwkundige

weergave en/of aangeduide kleurvakken. Voor de bouwkundige plattegronden verwijzen wij naar de woningplattegronden

1 : 250

29-09-2018

06-12-2019

BD-XX-VK-08

Vertical

Amsterdam Sloterdijk

Verdiepingsoverzicht - 8e / 9de etage Verkooptekening

9e etage 8e etage



bnr. 101

bnr. 103

bnr. 102

bnr. 106

bnr. 104

bnr. 105
IN ONTWIKKELING

project: datum:

tekening nr:

wijziging:

onderdeel:

(formaat) schaal:

status:

amsterdamvertical.com

- situatie indicatief en straatnamen voorlopig. Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer;

Disclaimer:

- maatvoeringen in de tekening betreffen circa maten in centimeters.

- gevelindeling, kleurweergave en groenweergave indicatief, materialen en renvooi conform technische omschrijving;

- deze overzichtsplattegronden zijn alleen bedoeld voor oriëntatie per verdieping en er kunnen geen rechten aan ontleend worden voor wat betreft de bouwkundige

weergave en/of aangeduide kleurvakken. Voor de bouwkundige plattegronden verwijzen wij naar de woningplattegronden

1 : 250

29-09-2018

06-12-2019

BD-XX-VK-8.5

Vertical

Amsterdam Sloterdijk

Verdiepingsoverzicht - 8e entresol Verkooptekening

dak 8e entresol



bnr. 93

bnr. 96

bnr. 94

bnr. 95

bnr. 100

bnr. 97

bnr. 99

bnr. 98

IN ONTWIKKELING

project: datum:

tekening nr:

wijziging:

onderdeel:

(formaat) schaal:

status:

amsterdamvertical.com

- situatie indicatief en straatnamen voorlopig. Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer;

Disclaimer:

- maatvoeringen in de tekening betreffen circa maten in centimeters.

- gevelindeling, kleurweergave en groenweergave indicatief, materialen en renvooi conform technische omschrijving;

- deze overzichtsplattegronden zijn alleen bedoeld voor oriëntatie per verdieping en er kunnen geen rechten aan ontleend worden voor wat betreft de bouwkundige

weergave en/of aangeduide kleurvakken. Voor de bouwkundige plattegronden verwijzen wij naar de woningplattegronden

1 : 250

29-09-2018

06-12-2019

BD-XX-VK-09

Vertical

Amsterdam Sloterdijk

Verdiepingsoverzicht - 9de etage Verkooptekening

9e etage



bnr. 87

bnr. 89

bnr. 88

bnr. 92

bnr. 90

bnr. 91

IN ONTWIKKELING

project: datum:

tekening nr:

wijziging:

onderdeel:

(formaat) schaal:

status:

amsterdamvertical.com

- situatie indicatief en straatnamen voorlopig. Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer;

Disclaimer:

- maatvoeringen in de tekening betreffen circa maten in centimeters.

- gevelindeling, kleurweergave en groenweergave indicatief, materialen en renvooi conform technische omschrijving;

- deze overzichtsplattegronden zijn alleen bedoeld voor oriëntatie per verdieping en er kunnen geen rechten aan ontleend worden voor wat betreft de bouwkundige

weergave en/of aangeduide kleurvakken. Voor de bouwkundige plattegronden verwijzen wij naar de woningplattegronden

1 : 250

29-09-2018

06-12-2019

BD-XX-VK-10

Vertical

Amsterdam Sloterdijk

Verdiepingsoverzicht - 10de etage Verkooptekening

10e etage



bnr. 81

bnr. 83

bnr. 82

bnr. 86

bnr. 84

bnr. 85

IN ONTWIKKELING

project: datum:

tekening nr:

wijziging:

onderdeel:

(formaat) schaal:

status:

amsterdamvertical.com

- situatie indicatief en straatnamen voorlopig. Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer;

Disclaimer:

- maatvoeringen in de tekening betreffen circa maten in centimeters.

- gevelindeling, kleurweergave en groenweergave indicatief, materialen en renvooi conform technische omschrijving;

- deze overzichtsplattegronden zijn alleen bedoeld voor oriëntatie per verdieping en er kunnen geen rechten aan ontleend worden voor wat betreft de bouwkundige

weergave en/of aangeduide kleurvakken. Voor de bouwkundige plattegronden verwijzen wij naar de woningplattegronden

1 : 250

29-09-2018

06-12-2019

BD-XX-VK-11

Vertical

Amsterdam Sloterdijk

Verdiepingsoverzicht - 11de etage Verkooptekening

11e etage



bnr. 77

bnr. 78

bnr. 80

bnr. 79

IN ONTWIKKELING

project: datum:

tekening nr:

wijziging:

onderdeel:

(formaat) schaal:

status:

amsterdamvertical.com

- situatie indicatief en straatnamen voorlopig. Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer;

Disclaimer:

- maatvoeringen in de tekening betreffen circa maten in centimeters.

- gevelindeling, kleurweergave en groenweergave indicatief, materialen en renvooi conform technische omschrijving;

- deze overzichtsplattegronden zijn alleen bedoeld voor oriëntatie per verdieping en er kunnen geen rechten aan ontleend worden voor wat betreft de bouwkundige

weergave en/of aangeduide kleurvakken. Voor de bouwkundige plattegronden verwijzen wij naar de woningplattegronden

1 : 250

29-09-2018

06-12-2019

BD-XX-VK-12

Vertical

Amsterdam Sloterdijk

Verdiepingsoverzicht - 12de etage Verkooptekening

12e etage



bnr. 69

bnr. 72

bnr. 70

bnr. 71

bnr. 76

bnr. 73

bnr. 75

bnr. 74

IN ONTWIKKELING

project: datum:

tekening nr:

wijziging:

onderdeel:

(formaat) schaal:

status:

amsterdamvertical.com

- situatie indicatief en straatnamen voorlopig. Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer;

Disclaimer:

- maatvoeringen in de tekening betreffen circa maten in centimeters.

- gevelindeling, kleurweergave en groenweergave indicatief, materialen en renvooi conform technische omschrijving;

- deze overzichtsplattegronden zijn alleen bedoeld voor oriëntatie per verdieping en er kunnen geen rechten aan ontleend worden voor wat betreft de bouwkundige

weergave en/of aangeduide kleurvakken. Voor de bouwkundige plattegronden verwijzen wij naar de woningplattegronden

1 : 250

29-09-2018

06-12-2019

BD-XX-VK-13

Vertical

Amsterdam Sloterdijk

Verdiepingsoverzicht - 13de etage Verkooptekening

13e etage



bnr. 57

bnr. 62

bnr. 58

bnr. 59

bnr. 60

bnr. 61

bnr. 68

bnr. 63

bnr. 67

bnr. 66

bnr. 65

bnr. 64

IN ONTWIKKELING

project: datum:

tekening nr:

wijziging:

onderdeel:

(formaat) schaal:

status:

amsterdamvertical.com

- situatie indicatief en straatnamen voorlopig. Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer;

Disclaimer:

- maatvoeringen in de tekening betreffen circa maten in centimeters.

- gevelindeling, kleurweergave en groenweergave indicatief, materialen en renvooi conform technische omschrijving;

- deze overzichtsplattegronden zijn alleen bedoeld voor oriëntatie per verdieping en er kunnen geen rechten aan ontleend worden voor wat betreft de bouwkundige

weergave en/of aangeduide kleurvakken. Voor de bouwkundige plattegronden verwijzen wij naar de woningplattegronden

1 : 250

29-09-2018

06-12-2019

BD-XX-VK-14

Vertical

Amsterdam Sloterdijk

Verdiepingsoverzicht - 14de etage Verkooptekening

14e etage



bnr. 57

bnr. 62

bnr. 58

bnr. 59

bnr. 60

bnr. 61

bnr. 68

bnr. 63

bnr. 67

bnr. 66

bnr. 65

bnr. 64

IN ONTWIKKELING

project: datum:

tekening nr:

wijziging:

onderdeel:

(formaat) schaal:

status:

amsterdamvertical.com

- situatie indicatief en straatnamen voorlopig. Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer;

Disclaimer:

- maatvoeringen in de tekening betreffen circa maten in centimeters.

- gevelindeling, kleurweergave en groenweergave indicatief, materialen en renvooi conform technische omschrijving;

- deze overzichtsplattegronden zijn alleen bedoeld voor oriëntatie per verdieping en er kunnen geen rechten aan ontleend worden voor wat betreft de bouwkundige

weergave en/of aangeduide kleurvakken. Voor de bouwkundige plattegronden verwijzen wij naar de woningplattegronden

1 : 250

29-09-2018

06-12-2019

BD-XX-VK-14.5

Vertical

Amsterdam Sloterdijk

Verdiepingsoverzicht - 14de entresol Verkooptekening

14e entresol



bnr. 56 bnr. 53

bnr. 55 bnr. 54

IN ONTWIKKELING

project: datum:

tekening nr:

wijziging:

onderdeel:

(formaat) schaal:

status:

amsterdamvertical.com

- situatie indicatief en straatnamen voorlopig. Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer;

Disclaimer:

- maatvoeringen in de tekening betreffen circa maten in centimeters.

- gevelindeling, kleurweergave en groenweergave indicatief, materialen en renvooi conform technische omschrijving;

- deze overzichtsplattegronden zijn alleen bedoeld voor oriëntatie per verdieping en er kunnen geen rechten aan ontleend worden voor wat betreft de bouwkundige

weergave en/of aangeduide kleurvakken. Voor de bouwkundige plattegronden verwijzen wij naar de woningplattegronden

1 : 250

29-09-2018

06-12-2019

BD-XX-VK-15

Vertical

Amsterdam Sloterdijk

Verdiepingsoverzicht - 15de etage Verkooptekening

15e etage



bnr. 52 bnr. 45

bnr. 49 bnr. 48

bnr. 50 bnr. 47

bnr. 51 bnr. 46

IN ONTWIKKELING

project: datum:

tekening nr:

wijziging:

onderdeel:

(formaat) schaal:

status:

amsterdamvertical.com

- situatie indicatief en straatnamen voorlopig. Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer;

Disclaimer:

- maatvoeringen in de tekening betreffen circa maten in centimeters.

- gevelindeling, kleurweergave en groenweergave indicatief, materialen en renvooi conform technische omschrijving;

- deze overzichtsplattegronden zijn alleen bedoeld voor oriëntatie per verdieping en er kunnen geen rechten aan ontleend worden voor wat betreft de bouwkundige

weergave en/of aangeduide kleurvakken. Voor de bouwkundige plattegronden verwijzen wij naar de woningplattegronden

1 : 250

29-09-2018

06-12-2019

BD-XX-VK-16

Vertical

Amsterdam Sloterdijk

Verdiepingsoverzicht - 16de etage Verkooptekening

16e etage



bnr. 44 bnr. 41

bnr. 43 bnr. 42

IN ONTWIKKELING

project: datum:

tekening nr:

wijziging:

onderdeel:

(formaat) schaal:

status:

amsterdamvertical.com

- situatie indicatief en straatnamen voorlopig. Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer;

Disclaimer:

- maatvoeringen in de tekening betreffen circa maten in centimeters.

- gevelindeling, kleurweergave en groenweergave indicatief, materialen en renvooi conform technische omschrijving;

- deze overzichtsplattegronden zijn alleen bedoeld voor oriëntatie per verdieping en er kunnen geen rechten aan ontleend worden voor wat betreft de bouwkundige

weergave en/of aangeduide kleurvakken. Voor de bouwkundige plattegronden verwijzen wij naar de woningplattegronden

1 : 250

29-09-2018

06-12-2019

BD-XX-VK-17

Vertical

Amsterdam Sloterdijk

Verdiepingsoverzicht - 17de etage Verkooptekening

17e etage



bnr. 40 bnr. 37

bnr. 39 bnr. 38

IN ONTWIKKELING

project: datum:

tekening nr:

wijziging:

onderdeel:

(formaat) schaal:

status:

amsterdamvertical.com

- situatie indicatief en straatnamen voorlopig. Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer;

Disclaimer:

- maatvoeringen in de tekening betreffen circa maten in centimeters.

- gevelindeling, kleurweergave en groenweergave indicatief, materialen en renvooi conform technische omschrijving;

- deze overzichtsplattegronden zijn alleen bedoeld voor oriëntatie per verdieping en er kunnen geen rechten aan ontleend worden voor wat betreft de bouwkundige

weergave en/of aangeduide kleurvakken. Voor de bouwkundige plattegronden verwijzen wij naar de woningplattegronden

1 : 250

29-09-2018

06-12-2019

BD-XX-VK-18

Vertical

Amsterdam Sloterdijk

Verdiepingsoverzicht - 18de etage Verkooptekening

18e etage



bnr. 36 bnr. 33

bnr. 35 bnr. 34

IN ONTWIKKELING

project: datum:

tekening nr:

wijziging:

onderdeel:

(formaat) schaal:

status:

amsterdamvertical.com

- situatie indicatief en straatnamen voorlopig. Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer;

Disclaimer:

- maatvoeringen in de tekening betreffen circa maten in centimeters.

- gevelindeling, kleurweergave en groenweergave indicatief, materialen en renvooi conform technische omschrijving;

- deze overzichtsplattegronden zijn alleen bedoeld voor oriëntatie per verdieping en er kunnen geen rechten aan ontleend worden voor wat betreft de bouwkundige

weergave en/of aangeduide kleurvakken. Voor de bouwkundige plattegronden verwijzen wij naar de woningplattegronden

1 : 250

29-09-2018

06-12-2019

BD-XX-VK-19

Vertical

Amsterdam Sloterdijk

Verdiepingsoverzicht - 19de etage Verkooptekening

19e etage



IN ONTWIKKELING

project: datum:

tekening nr:

wijziging:

onderdeel:

(formaat) schaal:

status:

amsterdamvertical.com

- situatie indicatief en straatnamen voorlopig. Het aansluitend openbaar gebied is nog in ontwikkeling en valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer;

Disclaimer:

- maatvoeringen in de tekening betreffen circa maten in centimeters.

- gevelindeling, kleurweergave en groenweergave indicatief, materialen en renvooi conform technische omschrijving;

- deze overzichtsplattegronden zijn alleen bedoeld voor oriëntatie per verdieping en er kunnen geen rechten aan ontleend worden voor wat betreft de bouwkundige

weergave en/of aangeduide kleurvakken. Voor de bouwkundige plattegronden verwijzen wij naar de woningplattegronden

1 : 250

29-09-2018

06-12-2019

BD-XX-VK-20

Vertical

Amsterdam Sloterdijk

Verdiepingsoverzicht - dak Verkooptekening

dakaanzicht


