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met datum van goedkeuring en

milieu-exploitatie en milieuvergunning
mv 00.00.00

grafisch bepaald (toestand op 01.01.1994).

gevoegd te worden.

Dit plan werd opgemaakt op basis van het kadasterplan,
de afmetingen en oppervlakten van delen van kadastrale percelen werden

Dit plan mag niet gebruikt worden als "opmetingsplan" om bij een akte

begrenzing B.P.A.
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