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BEKNOPT LASTENBOEK 
 

 

BOUWTEAM 
 

 

De woning wordt verwezenlijkt door:  

 

BOUWHEER 

sogent 

Voldersstraat 1 

9000 Gent 

T 09 269 69 00 

 

ARCHITECTUUR      VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE 

TEEMA architecten bvba     AT &M Consultants bvba 

Zwaantjeslei 5      Begonialaan 24 

2930 Brasschaat      9840 De Pinte 

T 03 202 09 94      T 09 280.90.80 

 

INGENIEUR STABILITEIT     INGENIEUR TECHNIEKEN 

Pascal de Munck      Studieburo Herelixha nv 

Kortrijksesteenweg 269     Dokter Maurice Timmermanlaan 55 

9000 Gent      2170 Merksem 

T 09 324 69 13      T 03 644 18 15 

 

AANNEMER BOUW     VERKOOP     

De Clippel NV      Notaris Willems    

Solleveld 17      Brabantdam 143 

9950 Herzele      9000 Gent 

T 053 62 24 55      T 09 225 02 87 
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1. ALGEMEEN 

De bouwheer, de architect en de ingenieurs- en studiebureau’s hebben elk het recht aan de plannen wijzigingen aan te 

brengen die zij nuttig of noodzakelijk zouden achten, hetzij om ze in overeenstemming te brengen met het gebruik van 

nieuwe materialen, hetzij om redenen van artistieke, technische, structurele, wettelijke of esthetische aard. Zij worden ter 

kennis gebracht aan de koper. 

 

Dit beschrijvend lastenboek werd ontwikkeld om de toekomstige eigenaars van de woningen een duidelijk en beknopt 

overzicht te geven van de kwaliteit en afwerking van het gebouw. Het lastenboek heeft niet de bedoeling om alle 

verwerkingsmethoden mee te geven. Alle nuttige informatie omtrent het gebouw kan bij de bouwheer verkregen worden. 

 

Dit lastenboek vormt een ondeelbaar geheel met de aankoopbelofte en het verkoopsdossier.  

 

De wanden en vloeren van de gemeenschappelijke delen zijn afgewerkt en voorzien van verlichtingsarmaturen. Het 

appartement zelf wordt casco-plus afgewerkt, d.w.z. wind- en waterdichte woning met elektrisch en sanitair leidingwerk, 

inclusief alle nodige voorzieningen voor verwarming en verluchting, dekvloer en pleisterwerk en een afgewerkt terras. We 

zijn van mening dat het kiezen van een keuken, badkamer en binnendeuren, alsook de afwerking van de vloer, zeer 

persoonlijk is en ook heel bepalend kan zijn voor de ruimte en de sfeer van de woning, daarom laten we de afwerking ervan 

steeds over aan de koper.  
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2. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN EN CONSTRUCTIES 

 

UITGRAVINGEN EN FUNDERINGEN 

De afbraak van bestaande constructies en alle uitgravingen zijn of worden uitgevoerd. De inplanting van het 

appartementsgebouw gebeurt door de aannemer op basis van de goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning en is 

gecontroleerd door de landmeetcel van de Stad Gent. De aardingslus wordt voorzien onder de fundering. Het 

funderingssysteem dat toegepast wordt is een plaat op volle grond, op funderingszolen met plaatselijk balken, kolommen 

of –wanden conform de plannen en richtlijnen van de ingenieur stabiliteit. Uitzettingsvoegen zullen voorzien worden waar 

nodig. 

 

ONDERGRONDS METSELWERK 

Alle ondergrondse constructies in aanraking met de grond zullen uitgevoerd worden in betonblokken of metselwerk, 

voorzien van een  beraping en bestrijking uitgevoerd conform de instructies van het studiebureau stabiliteit en architect. 

Doorvoeren, doorbrekingen, klossen en mantelbuizen en telescopische verluchtingsbuizen geschikt voor onderbouw 

worden voorzien. 

 

VOCHTKERENDE LAGEN 

Alle nodige vochtkerende lagen zijn voorzien, zowel tegen opstijgend vocht door capillariteit in de onderbouw, even als 

folies tegen het vocht dat zich door graviteit in de spouwen zou kunnen manifesteren. 

 

RIOLERINGEN 

De rioleringen afhankelijk van de plaats zijn uitgevoerd in PVC (onderbouw en in de grond) met toepassing van alle 

bijhorende hulpstukken zoals ellebogen, T-stukken, spuitstukken, toezichtputten, enz… De buizen mogen geen enkel gebrek 

vertonen en mogen in geen geval geplooid worden; hiervoor zijn steeds de speciale hulpstukken te gebruiken. Een 

rioleringsplan is aanwezig in het aanbestedingsdossier. Een sceptische put wordt in beton voorzien. 

 

DRAGENDE WANDEN EN DELEN 

Alle binnenspouwbladen en dragende binnenmuren zullen uitgevoerd worden in geperforeerd baksteen of betonsteen 

waar nodig (o.m. rond lift e.d.) met een dikte van 14cm of 15cm of in gewapend beton conform de studie van de ingenieur 

stabiliteit. De wanden van meterlokalen en bergingen zijn uitgevoerd in zichtbaar metselwerk en worden ook in die zin 

gevoegd.  

Dragende delen van de structuur die extra stevig dienen voorzien te worden zullen uitgevoerd worden in gewapend beton 

of staal conform de plannen en aanwijzingen van de ingenieur stabiliteit. 
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NIET-DRAGENDE INDELINGSWANDEN 

Scheidingswanden in gipskarton worden gebruikt om het appartement in te delen in functie van de indeling van het 

appartement zoals aangegeven op de plannen. 

 

GEVELBEKLEDING 

Het buitenparement van de straatgevels wordt opgetrokken in “Vande Moortel Nature 7 brick A basic brown pure“ 

geplaatst met lijmmortel en thermische verbeterde spouwankers. Ook de nodige voegbodems en –vullingen noodzakelijk 

voor het kitten zijn voorzien. In de gevel zijn ook delen van stalen lattenwerk en delen in vezelcementplaat op een 

regelstructuur van hout. Zowel de vaste (o.m. borstwering) als draaiende elementen van het stalen lattenwerk zijn 

gemetalliseerd en gelakt. 

 

DAKBEDEKKING 

Het dak heeft een licht helling en wordt hoofdzakelijk geïsoleerd met PIR-isolatie en plaatselijk waar nodig met resolschuim 

en voorzien van een dampscherm. PIR is een sterk verbeterde PUR en heeft een verhoogde isolatiewaarde, brandveiligheid, 

vormvastheid en drukvastheid dan PUR. Het dak wordt gedicht met een bitumen en voorzien van een zinken 

dankrandprofiel. De muurkappen worden uitgevoerd in geplooide aluminium. De luifels zijn uitbekleed met 

vezelcementplaten. 

 

REGENWATERAFVOEREN 

De regenwaterafvoerbuizen, die worden ingewerkt in kokers worden uitgevoerd in PE en zichtbare stukken aan de gevels in 

zink. Secundaire noodspuwers in zink worden voorzien. Alle regenwater van het dak komt terecht in een regenwaterput. Dit 

regenwater wordt gerecupereerd in de toiletten en voor de buitenkraan. Indien het regenwater in de put op is, kan er 

overgeschakeld worden naar leidingwater.  

 

ISOLATIE 

De nodige isolatie wordt voorzien opdat de woningen beantwoorden aan de eisen van laagenergie. 

- in het dak   PIR 16cm of gelijkwaardig 

- in de vloer   ter plaatse gespoten PUR 12cm begane grond, 5cm op de verdiepingen 

- in de buitenwanden  PIR 12 cm  

- in de woningscheidende vloeren Polydefineschuim dikte 4.5cm als akoestische isolatie 

 

BUITENSCHRIJNWERK EN BEGLAZING 

Het schrijnwerk wordt uitgevoerd in thermisch onderbroken aluminium profielen. Raamkrukken, scharnieren en paumellen 

zijn in inox vervaardigd. Het glas is een thermische beglazing met een maximale U-waarde van 1,0 w/m²K en waar nodig 



 

Beknopt lastenboek Residenties Arbed en Evrard te Gentbrugge 

   5/ 6 

 

veiligheidsbeglazing gehard, gelaagd en/of brandwerend zoals door de stedenbouwkundige vergunning en regelgeving. De 

raamdorpels zijn in aluminium voorzien. Raamdorpels t.p.v. terrassen zijn in blauwe hardsteen. 

 

BEVLOERING 

De gemeenschappelijke delen zijn  voorzien van betontegels of keramische tegels en houten plinten. Als ook een vloermat 

met –kader en deurstoppen in tellerlokaal en bergingen. Het appartement is voorzien van een standaard, licht-gewapende 

dekvloer. De definitieve vloeren en bijhorende plinten in het appartement dienen door de koper zelf voorzien te worden. 

Voor deze afwerking wordt een dikte van 2 cm voorzien, zodat verschillende vloerafwerkingen mogelijk zijn. 

 

WANDAFWERKING 

Wandafwerking van gemeenschappelijk delen zijn als volgt:  

- in de bergingen en het tellerlokaal zijn in zichtmetselwerk uitgevoerd.  

- In de traphal is de achterwand bekleed met keramische tegels 

alle andere wanden in de traphal en inkom zijn bepleisterd en geschilderd met acryllatex. 

  

TRAPPEN 

Alle trappen worden uitgevoerd in beton en voorzien van gelakte trapleuningen met inox handgreep. 

PLEISTERWERKEN 

Alle metselwerk wanden en delen van beton worden gepleisterd. Badkamertegels met bijhorende cementmortel zijn te 

voorzien door de koper zelf.  

 

TERRAS 

Het terras is toegankelijk vanuit de leefruimte. Het terras op de gelijkvloerse verdieping  bestaat uit  betontegels op een 

zandcementbed. Een terras op de verdiepingen is voorzien van keramische tegels op tegeldragers en een stalen 

gemetalliseerde en gelakt borstwering. 

 

TUIN EN TUINAFSLUITING 

De tuin wordt afgewerkt met een laag teelaarde en heeft een tuinafsluiting. 

 

VERWARMING, SANITAIR WARM WATER EN VENTILATIE 

De verwarming van deze woning gebeurt aan de hand van plaatstalen paneelradiatoren. Er wordt gebruik gemaakt van 

EVO+ systeem waarbij de aanvoer van verse lucht via roosters aan de ramen en de afvoer van vuile lucht mechanisch 

gebeurt via centrale ventilator per wooneenheid in de berging van de wooneenheid.  

Een individuele condenserende gaswandketel voorziet in warm water voor verwarming en het sanitair warm water. Voor de 

regeling is een kamerthermostaat voorzien. Dampkap te voorzien door koper. Dient van het type recirculatie te zijn. 
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SANITAIRE INRICHTING 

a) Toevoerleidingen 

Toevoerleidingen voor koud zijn in buis in buissysteem en die van warm water zijn in meerlagenbuis met messing 

collectoren. 

b) Afvoerleidingen 

Alle afvoerleidingen worden uitgevoerd in PE buizen met aansluiting op het rioleringssysteem. In iedere appartement is een 

aansluitmogelijkheid voorzien voor een af- en wasmachine. 

c) Toestellen 

Er worden geen sanitaire toestellen voorzien in de woning. Deze dient de koper zelf nog te plaatsen. 

 

ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

De voeding van een appartement gebeurt op basis van een teller met tweevoudig uurtarief.  

De tellers zullen gegroepeerd staan in het tellerlokaal op het gelijkvloers. De installatie omvat de plaatsing van alle 

verbindingen, draden, schakelaars en stopcontacten. Iedere appartement is voorzien van een schakelbord met 

automatische zekeringen en differentieelschakelaars. De elektrische inrichting zal uitgevoerd worden in overeenstemming 

met de voorschriften van de maatschappij die voor de bedeling zorgt en gekeurd worden door een erkend organisme. De 

verlichtingsarmaturen zijn niet voorzien, behalve op terrassen (buitenverlichting) zijn wel voorzien. 

Voor de aanduiding van de lichtpunten, stopcontacten en voeding voor een kookfornuis, vaatwasmachine, droogkast en 

wasmachine: zie plan elektriciteit. 

Het appartement is eveneens uitgerust met een parlofooninstallatie en kan aangesloten worden op het telefoonnet, op het 

TV-distributienet en op het internet. De gemeenschappelijke delen zijn uitgerust met bewegingsdetectoren, 

verlichtingsarmaturen en veiligheidsverlichting. 

 

BRANDINSTALLATIE 

In de gemeenschappelijk delen is de plaatsing van een brandweerinstallatie voorzien. Deze bestaat onder meer uit 

poederblusser, brandmelknoppen, een alarmdrukknop onder glas voor de bediening van de rookkoepel en elektronische 

brandhoornen. Het appartement beschikt ook over een autonome optische rookmelder. 

 

LIFT 

Het gebouw is uitgerust met een lift voor 8 personen. De lift heeft twee-richting telefoonverkeer tussen kooi en 

dépannagedienst van de liftconstructeur.  

 

 

Opgemaakt te Gent, 05-02-2015 


