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1. Ruwbouwwerken. 

1.1 Grondwerken. 

1.1.1 Bouwrijp maken terrein.  
Ontzoden terrein en opruimen struikgewas en de bestaande terreinverharding. 

1.1.2 Graven van bouwput nodig voor de verwezenlijking van funderingen en rioleringen. 

1.1.3 Water in bouwputten.  
De aannemer treft de nodige maatregelen om de funderingen in droge grond aan te zetten. 

1.1.4 Aanaarding. 
De ruimte rondom de funderingsmuren wordt aangeaard met grond van de uitgraving. 
Daar waar nodig zal de aannemer aanvullingen doen in gestabiliseerd zand / scherp zand en 
de nodige aandammingswerken uitvoeren. (vb. thv de later te verharden zoneringen). 

1.1.5 Aardingslus. 
Aansluitend op het “Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie” wordt een aardingslus 
onder de funderingen aangebracht. 

1.2 Funderingen. 

1.2.1 Funderingen. 
Verluchtingsruimte : 

             De funderingsopbouw bestaat uit een volledige gewapende betonnen vloerplaat. 
             De hoogte van verluchtingsruimte is 80 à 100 cm en via luik toegankelijk. 

Rechter gedeelte onder app.03 is gedeeltelijk betonplaat op volle grond. 

1.3 Rioleringen. 

1.3.1 Algemene bepalingen. 
Alle rioleringen worden uitgevoerd conform de gemeentelijke bepalingen. 
Gescheiden riolering van sanitair afvalwater en regenwater. 
Dit stelsel zal via de nodige putten aangesloten worden op het openbaar rioleringsnet. 
en zijn conform de planmatige, schematische voorstelling dewelke door de aannemer naar  
structurele uitvoeringsmogelijkheden kan bijgestuurd worden. 

1.3.2 Putten zijn voorzien volgens de plannen van de architect. 
Regen-en septische put en infiltratiebakken zijn conform de bouwaanvraagbepalingen en de  
vergunningsvoorwaarden. 

1.3.3 Doorvoeren. 
Volgens de voorschriften van de bevoegde diensten worden de wachtleidingen tijdens de 
uitvoering van de funderingen om de verschillende nutsleidingen binnen te brengen 
aangebracht en waterdicht afgewerkt waar nodig.  

1.4 Bouwwerken in beton. 

Vloerplaten, kolommen en balken/lintelen worden uitgevoerd conform de richtlijnen van het 
ingenieursbureau. Waar mogelijk worden prefab-elementen in beton genomen: balken/lintelen, 
breedplaatvloeren/welfsels, trappen. Wat dit betreft zijn de architectuurplannen louter 
informatief. Alle diktes en hoogtes worden aangepast conform de gegevens van de 
stabiliteitsberekeningen. In de berekeningen wordt er gerekend met een correcte 
gebruiksbelasting . 
De vloerplaatconstructies op de verdiepingen  worden uitgewerkt dmv breedvloerplaten ifv het 
risico om leef- en zetscheuren in de plafonds zo minimaal mogelijk te houden. 
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1.5 Bouwwerken in staal. 

1.5.1.    Berekeningen , ontwerp, fabricage, en montage gebeuren overeenkomstig de wetgeving.          

1.5.2 Kolommen en liggers volgens studie ingenieur. 

1.5.3 Daar waar nodig zullen de draagliggers brandtechnisch beschermd worden. 

1.6 Bovengrondse constructie/metselwerk 

1.6.1 Algemene bepalingen. 

           De buitengevels,binnenspouwblad ,geïsoleerde spouw  zijn volgens vermelding plan architect. 
Het gebouw wordt geïsoleerd en geventileerd volgens de regelgeving rond Energieprestatie en 
Binnenklimaat (EPB) 

1.6.2 Achteraf opvoegen van metselwerk. 

Alle zichtbaar paramentmetselwerk wordt opgevoegd volgens een door de opdrachtgever 
goedgekeurd staal.

1.6.3 Vochtisolatie. 

Overal waar nodig wordt er een waterdichte isoleerlaag aangebracht. 

1.6.4 Blauwe hardsteen. 

De ramen en buitendeuren tot op de vloerpas zijn voorzien van dorpels in blauwe hardsteen. 
Op de 1ste en 2de verdieping zijn alle schuiframen geplaatst op dorpels in blauwe hardsteen. 
Overige ramen zijn voorzien van lekdorpels in aluminium, conform uitvoering ramen.  

1.6.5 Draagvloeren. 

Breedplaatvloeren of welfsels voldoen aan de specificaties van het studiebureau. De 
onderzijden zijn geschikt om een pleisterafwerking aan te brengen.  
De vloerplaatconstructies op de verdiepingen worden uitgewerkt dmv. breedvloerplaten ifv. het 
risico om leef- en zetscheuren in de plafonds zo minimaal mogelijk te houden. 

1.6.6 Schouwen – verluchtingen. 

             Rookafvoer centrale verwarming is voorzien via de daartoe bestemde kanalen of rechtstreeks 
             door dak en/of muren.    
             De geldende regelgeving voorziet dat de appartementen voldoende verlucht worden.  
             Daarom wordt elk appartement aangesloten op een mechanisch verluchtingssysteem.         

Om een goede doorstroming mogelijk te maken worden de binnendeuren voorzien van 
verluchtingskieren , conform de wetgeving. 
Het ventilatiesysteem is opgevat naar een individueel systeem van type C+ EVO II met 
healthbox III met smartzone. Dit voorziet een vraaggestuurde afzuiging in natte ruimten, alsook 
nachtelijke afzuiging in de slaapkamers en in de andere droge ruimten. De natuurlijke toevoer 
van verse lucht zal gebeuren via toevoerroosters van Renson invisivent EVO in de ramen van 
de droge ruimten (met name leefruimte en slaapkamers).  

             De dampkappen die geplaatst worden dienen van het type 'recirculatie' te zijn. 

1.6.7 Binnenmuren. 

De scheidingsmuren tussen de appartementen worden uitgevoerd in beton of ontdubbelde 
muren in snelbouwsteen of kalkzandsteen. De overige binnenmuren worden uitgevoerd in 
snelbouwsteen. De nodige akoestische isolatie wordt mee voorzien in de ontdubbeling van de 
wandstructuur volgens de regelgeving. 
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1.7 Isolatiewerken, ventilatievoorzieningen. 

De verschillende constructiedelen dienen geïsoleerd naar minimum opgave vanuit het  
             architectuurdossier en dienen daarenboven gechekct aan de wettelijke bepalingen  
             aangaande de energie prestatie wetgeving. 
             De verschillende schilddelen (vloeren / plafonds / wanden / daken / schrijnwerkconstructies  
             zullen in een afzonderlijk overzicht van de EPB-coördinator opgegeven worden en dienen  
             strikt gerespecteerd. 
             Alsook naar de ventilatievoorzieningen dient er gewerkt naar de wettelijke bepalingen en  
             opgelegde normeringen opgegeven door de EPB-coördinator. 

2. Dakwerken. 

2.1 Dakwerken platte daken. 

De aannemer dient bij de uitvoering van het dak rekening te houden met volgende zaken: 

- voldoende helling. 
- gladde helling zonder oneffenheden. 
- plaats van de aflopen op het laagste punt. 
- de dakkolken zijn ca. 2 cm dieper te plaatsen dan de dakbedekking. 
- aan dakranden, dakdoorbrekingen, loden slabben enz. moet de afdichting omhoog  
  gebracht worden tot minstens 15 cm boven het afgewerkte dak. 
- uitzettingsvoegen zijn verhoogd uit te voeren. 
- de bovenzijde van de dakkanten  is licht afhellend. 

De samenstelling van de waterdichte lagen is als volgt opgevat; 

- 1 laag geblazen bitume 85/25  
- 1 laag gewapende bitumen met glasvlies wapening: v 50/16, volgens nbn n 46-101  
  gekleefd door middel van 1 laag warm gegoten geoxideerd bitumen 85/25 of 110/30,  
  verbruik min 2kg/m2 met een overlapping groter dan 10 cm en in de zin van de afwatering  
  aangebracht. 
- 1 laag elastomeerbitumen bestaande uit een geweven polyestermat 

               geïmpregneerd en bedekt met sbs gemodificeerd bitumen, aan de bovenzijde  
  voorzien van een gewafeld aluminiumblad 8/100. Deze dakrol wordt met een overlapping 
  van minimaal 10 cm gelast op de afsmeerlaag van geoxideerd bitumen. De banen van de  
  toplaag zullen in dezelfde richting worden geplaatst en zullen een halve baanbreedte  
  verspringen t.o.v. de 1e laag. De dakrol voldoet aan de eisen van brandklasse m1 en zijn  
  niet ontvlambaar gemaakt. de lengte van de banen wordt beperkt tot 5 meter. 

2.2 Dakrandprofielen.  

Waar nodig zullen geperste aluminium dakrandprofielen geplaatst worden van 50mm hoog.  
Kleurafstemming identiek aan deze van het buitenschrijnwerk RAL  9005  MAT structuur. 

2.3 Dakwerken hellend dak. 

Het hellend dak is opgebouwd uit spanten, maatvoering 4/23, muurplaten  
65x150 mm, isolatie  van 22 cm, onderdak in Biplex, tengellatten 12/38, panlatten en  
antraciet dakpannen.   
Het hout is in NRG gedrenkt met attest. 
Roostering dakkapellen 65x175 mm met de nodige hellingslatten 2cm/m. bebording in wbp  
multiplex 18 mm dikte. De dakerkers worden uitgewerkt in een bekleding van geprepatineerd  
anthra-zink of rockpanel antraciet kleur. 
De onderstructuur betreft heeft een geventileerde strcuturele opbouw conform de 
richtlijnen voor zinkverwerking. 
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2.4 Dakwaterafvoeren. 

De kroonlijsten en regenwaterafvoeren worden in zink uitgevoerd. 
Kleur te bepalen door bouwbestuur. 

2.5 Dakterrassen. 

Terrasafwerking plat dak in anti-slip tegels op dragers met open voegwerking. 

3. Buitenschrijnwerk. 

3.1  Buitenschrijnwerk. 

Het geheel van deze werken is uit te voeren in Aluminium profielen, in een RAL kleur volgens 
de plannen van de architect – RAL 9005 MAT structuur.
De inkomdeuren van het appartementsgebouw zijn in aluminium profielen in dezelfde kleur. 
Deuren zijn voorzien van INOX trekkers en veiligheidscilinder.   

3.2  Beglazing. 

Er wordt gebruik gemaakt  dubbele beglazing, warmtedoorgangscoëfficient 1,00 W/m². 
De beglazing voldoet aan de bepalingen van de glasnormering qua gelaagdheidopvatting en 
zonnewering om oververhitting tegen te gaan. 
Ramen worden geplaatst volgens EPB voorschriften in deze vergunning. 

3.3  Brievenbussen. 

Elk appartement beschikt over een eigen brievenbus volgens de vereisten van de post, en 
worden voorzien van een inwerp en een met sleutel bedienbare uitneemopening. De 
brievenbussen zijn in een standaard RAL-kleur. 
Alternatieve inplanting door plaatsing van de brievenbusunits thv de rooilijn. De richtlijnen van 
de post zullen in acht worden genomen. 

3.4  Sluitwerk. 

De inkomdeuren zijn voorzien van een elektrische slot. De individuele deuren van de 
appartementen hebben een cilinderslot.  

3.5 Terrasborstweringen. 

De terrassenborstweringen worden qua kleur identiek uitgewerkt als deze van het  
buitenschrijnwerk RAL 9005 MAT structuur. 
Deze worden geplaatst op de dekstenen van terras. 

4. Binnenschrijnwerk. 

4.1        Binnendeuren. 

Er worden schilderdeuren geplaatst, voorzien van metaalkleurig beslag. De deuren worden 
afgehangen in houten omlijstingen en zijn voorzien van deurkruk, scharnieren, deuromkasting, 
deurlijsten en binnendeurslot De inkomdeuren van de appartementen zijn schilderdeuren. 
Specificaties:  1/2 u brandwerend voorzien volgens voorschriften wetgeveing. 
Mits meerprijs zijn ook afgewerkte binnendeuren verkrijgbaar. 
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Deze zijn te kiezen binnendeurleverancier ; zie bijlage lijst onderaannemers 

4.2        Afkastingen.  

             Eventuele afkastingen van buizen en of andere zal gebeuren in MDF materiaal. 

5. Pleisterwerken. 

             Alle zichtbaar blijvende binnenwanden en plafonds van de appartementen worden met 
bepleistering afgewerkt en schilderklaar opgeleverd. Waar mogelijk wordt plafond met een 
spuitpleister    afgewerkt.  
Waar nodig blijkt (wegwerken van buizen, leidingen,…) zal de afwerking in gipskartonplaten,  
gyplat of MDF voorzien worden. 
Plaats van douche en/of bad zal voorzien worden van cementbezetting en kerdi-mat.  

6. Chape, vloeren en tegels. 

6.1        Vloerisolatie. 

Thermische isolatie 
Boven de kruipruimte heeft de egaliserende uitvullingslaag isolerende eigenschappen of wordt 
er een extra vloerisolatie voorzien. Tussen de verschillende verdiepingen wordt ook extra 
akoestische isolatie aangebracht. 
De te gebruiken isolatie wordt afgestemd aan de wettelijke bepalingen en de opgegeven  
waarden / dimensioneringen van de EPB-coördinator. 

6.2        Chape. 

Er zal een cementchape worden aangebracht, aangepast aan de voorziene standaard 
vloerafwerkingen. De dikte van de chape kan worden aangepast afhankelijk van de keuze van  
vloerafwerking door de kopers. Dit enkel indien de keuze tijdig gemaakt wordt, dus ruim vóór 
de plaatsing van de chape, en indien de overblijvende chapedikte technisch gesproken 
voldoende blijft.  

6.3        Vloerbekleding. 

6.3.1  Tegelvloer.  

Alle vloeren van appartementen met uitzondering van slaapkamers worden voorzien van 
vloertegels 45x45 en bijpassende plinten. Budget voor vloertegels is 25 €/m² excl. BTW. 
Budget voor plinten is 8 €/lm excl. BTW . en zijn te  kiezen in toonzaal van onze leverancier. 
Plinten in MDF zijn ook mogelijk in alle ruimtes waar tegelvloer is voorzien. 

Er is tevens een mogelijkheid om kamers te voorzien van parketvloer naar keuze. Hiervoor zal 
dan een prijs aanvraag gebeuren bij parkethandelaar. 
Parketleverancier ; zie bijlage lijst onderaannemers. 

Slaapkamers kunnen ook voorzien worden van vloertegels en bijpassende plinten. Hiervoor zal 
dan verrekening gebeuren van laminaat naar vloertegels. 

Voor keuze van tegels met een hogere handelswaarde, zal een verrekening dienen te 
gebeuren. 

In het budget: vloeren volgens een normaal recht patroon, snijverlies, de aankoopwaarde. 
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Het is mogelijk dat er voor bepaalde gevraagde legpatronen, tegelformaten, formaten met 
uitzonderlijk veel snijverlies, speciale voegselkleuren of omwille plaatsingseisen welke afwijken 
van het gewone standaard voorziene, een plaatsingsméérprijs wordt gerekend. 

Indien de koper kiest om een parketvloer te plaatsen, zal er met volgende zaken rekening 
gehouden worden: 
De hoogwaardige kwaliteit van parket kan enkel gehaald worden als deze delicate materialen 
op een adequate en gepaste manier worden verwerkt.  
De totale dikte van parket en onderparket is begrensd in functie van de totale vloeropbouw en 
de minimum diktes van de verschillende lagen. De uiteindelijke opleveringsdatum bij keuze 
van parket is sterk afhankelijk van een aantal factoren zoals de dikte van de onderliggende 
chape, de vochtigheid van het klimaat buiten (seizoen, weersomstandigheden, wind, …), het 
klimaat in het gebouw (vochtigheidsgraad, temperatuur en ventilatie) dat sterk afhankelijk is 
van de al dan niet in gebruik zijnde verwarming in de aanpalende woningen en de graad van 
afwerking aldaar. Bij de keuze van parket is de uiteindelijke opleveringsdatum dan ook enkel  
vast te leggen na het vaststellen van een aanvaardbare vochtigheidsgraad van de chape. 

6.3.2     Tegels.  (badkamer) 

Er is een budget voorzien van 25€/m² excl.BTW te kiezen in toonzaal van onze leverancier. 
In de badkamer zijn tegels voorzien ter plaatse van de douche en boven het bad met een 
hoogte van 50 cm. 
Er zijn geen wandtegels voorzien in toiletruimtes. 
Op vraag van koper kan badkamer volledig betegeld worden mits verrekening meerwerk. 

6.3.2 Laminaat.  

Laminaatvloeren en plinten in slaapkamers zijn voorzien van een zeer degelijke laminaat. 
Budget voor laminaat is 20€/m² excl. BTW. Budget voor plinten is 8 € per plint excl.BTW.   
Plinten in MDF zijn ook mogelijk te plaatsen in alle slaapkamers. 
Deze zijn eveneens te kiezen in toonzaal van onze leverancier. 

Vloer, plint, tegels en laminaat leverancier ; zie bijlage lijst onderaannemers.

7. Keukens. 

Voor elk type van appartement is er een volledig ingerichte keuken inbegrepen van 
hoogwaardig materiaal met inox spoelbak en elektrische apparaten. De keuken kan 
samengesteld worden met keuze uit diverse kleuren voor werkbladen en fronten. 
In de appartementen is er voor de keuken een particuliere handelswaarde inclusief plaatsing 
voorzien van 6 000 € excl. BTW. In een door de bouwheer aan te duiden toonzaal kan volgens 
de specifieke eisen van de koper een keuken uitgewerkt worden. De aanduidingen op alle 
plannen hieromtrent zijn illustratief. Bij de keuze van de dampkap dient er rekening te worden 
gehouden met de afvoer . 

Volgende apparaten  zijn in alle keukens standaard inbegrepen. 
 *spoelbak met mengkraan 
 *conventionele elektrische inbouwoven 
 *dampkap met verlichting 
 *inbouw kookplaat 
 *geïntegreerde koelkast  
 *vaatwasser  

             De aan- en afvoerleidingen voor wasmachine worden voorzien in de berging volgens plan. 

             Keukenleverancier  ;  zie bijlage lijst onderaannemers. 
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8. Sanitaire Installatie. 

8.1       Sanitaire toestellen. 

            De levering en plaatsing van de in basis voorziene sanitaire toestellen is inbegrepen in de    
            aankoopprijs van de appartementen. Er is een warm (W) en/of koud (K) wateraansluiting   
            voorzien waar nodig. 
            *wc : sanbloc (hangtoilet) met spaarknop en luxezitting , handenwasser met inox kraan. 
            *keuken  : eengreepsmengkraan inox , aansluiting vaatwasmachine. 
            *berging  : wateraansluiting en afvoer wasmachine. 
            *badkamer  : bad en/of douche thermostatische mengkraan met handdouche en muurstang. 
                                 badkamermeubel met één of twee lavabo’s met eengreepsmengkraan.

*terras ( enkel gelijkvloers ) : buitenkraan. 
Er zal een toonzaal aangeduid worden alwaar de kopers hun keuze kunnen vastleggen. 
De aanduidingen van sanitaire toestellen op de plannen zijn als louter informatief te 
beschouwen. 
Het badkamermeubel dient volledig (dwz. meubel, lavabo, kranen en toebehoren) te worden 
gekozen bij de leverancier van de sanitaire toestellen . U hebt de mogelijkheid om zowel een 
standaard als een maatmeubel te kiezen in functie van uw voorkeur en budget. Enkel de 
plaatsing van het standaardmeubel is voorzien, meerkost voor de plaatsing van een ander dan 
het standaard dient te worden verrekend ! 

            Budget voor gelijkvloers met 1 slaapkamer en alle app. eerste verdiep ; 2 750 € excl.BTW. 
            Budget voor overige app. ; 3 000 € excl.BTW. 

Sanitaire toestellen leverancier ;  zie bijlage lijst onderaannemers. 

8.2       Verluchting. 

C.V.-berging, keuken, toilet , badkamer en slaapkamers van de appartementen worden 
geventileerd volgens de richtlijnen en berekeningen van de energieprestatieregelgeving. 

9. Elektrische installatie. 

9.1       Algemeenheden. 

De installatie voldoet aan de wettelijke bepalingen van het Algemeen Reglement op de 
Elektrische Installatie (AREI) aangevuld met de voorschriften van de stroomverdeler. 

            De meter wordt opgesteld in een gemeenschappelijk meterlokaal in kelder en het individuele  
            verdeelbord staat in de berging van het appartement. Dag en nachtmeter zijn voorzien. 

9.2       Leidingen. 

Alle leidingen worden verzonken geplaatst en onzichtbaar weggewerkt. In elk appartement 
wordt een zekeringenkast in opbouw voorzien met automatische zekeringen.  

9.3       Schakelaars. 

De schakelaars zijn van een gekeurd type merk NIKO original wit. De normale plaatsing 
gebeurt op  ± 110 cm hoogte. 

9.4       Stopcontacten. 
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De stopcontacten zijn van een gekeurd type merk NIKO original wit. De plaatsing gebeurt 
normaa l ± 15 cm boven de afgewerkte pas, behalve bvb. boven het keukenwerkblad. 

9.5      Verlichtingstoestellen. (buitenvoorziening) 

           Er wordt een lichtpunt en buitenstopcontact voorzien op terras. 

9.6      Voorzieningen in de appartementen. 

           Volgende lichtpunten en stopcontacten zijn voorzien: 

           Appartement 1 slaapkamer ; 

                                    hal                    2 lichtpunten, 3 bedieningen, 1 stopcontact 
                 woonkamer      2 lichtpunten, 3 bedieningen, 6 stopcontacten, voeding 
                                          thermostaat, voeding videofoon 
                 keuken             1 lichtpunt, 1 bediening, 3 stopcontacten, 1 voeding oven/micro    
                                          op aparte kring, 1 voeding fornuis op aparte kring, 1 stopcontact  

vaatwasser op aparte kring, 1 stopcontact dampkap, 
                                          1 stopcontact koelkast                                       
                 badkamer         2 lichtpunt , 2 bedieningen, 2 stopcontacten 
                 wc                     1 lichtpunt, 1 bediening 
                 berging             1 lichtpunt, 1 bediening, 2 stopcontact wasmachine en   
                                          droogkast, 1 stopcontact CV, 1 stopcontact  ventilatie,     

                                                              2 stopcontacten 
                                    slaapkamer       1 lichtpunt, 1 bediening, 4  stopcontacten 
                                    terras                1 lichtpunt, 1 bediening, 1 buitenstopcontact 

           Appartement 2 slaapkamers ;   

                                    hal                    2 lichtpunten, 3 bedieningen, 1 stopcontact 
                 woonkamer      2 lichtpunten, 3 bedieningen, 6 stopcontacten, voeding 
                                          thermostaat, voeding videofoon 
                 keuken             1 lichtpunt, 1 bediening, 3 stopcontacten, 1 voeding oven/micro    
                                          op aparte kring, 1 voeding fornuis op aparte kring, 1 stopcontact  

vaatwasser op aparte kring, 1 stopcontact dampkap, 
                                          1 stopcontact koelkast                                     
                 badkamer        2 lichtpunt , 2 bedieningen, 2 stopcontacten 
                 wc                    1 lichtpunt, 1 bediening 
                 berging             1 lichtpunt, 1 bediening, 2 stopcontact wasmachine en 
                                         droogkast, 1 stopcontact CV, 1 stopcontact  ventilatie,     

                                                             2 stopcontacten 
                                    slaapkamer      1 lichtpunt, 1 bediening, 4 stopcontacten 
                                    slaapkamer      1 lichtpunt, 1 bediening, 4 stopcontacten 
                                    terras                1 lichtpunt, 1 bediening, 1 buitenstopcontact 

           Appartement 3 slaapkamers ; 

                                    hal                    2 lichtpunten, 3 bedieningen, 1 stopcontact 
                 woonkamer      2 lichtpunten, 3 bedieningen, 6 stopcontacten, voeding 
                                          thermostaat, voeding videofoon 
                 keuken             1 lichtpunt, 1 bediening, 3 stopcontacten, 1 voeding oven/micro    
                                          op aparte kring, 1 voeding fornuis op aparte kring, 1 stopcontact  

vaatwasser op aparte kring, 1 stopcontact dampkap, 
                                          1 stopcontact koelkast                                       
                 badkamer        2 lichtpunt , 2 bedieningen, 2 stopcontacten 
                 wc                    1 lichtpunt, 1 bediening 
                 berging             1 lichtpunt, 1 bediening, 2 stopcontact wasmachine en 
                                          droogkast, 1 stopcontact CV, 1 stopcontact  ventilatie,     
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                                                             2 stopcontacten 
                                    slaapkamer      1 lichtpunt, 1 bediening, 4  stopcontacten 
                                    slaapkamer      1 lichtpunt, 1 bediening, 4 stopcontacten 
                                    slaapkamer      1 lichtpunt, 1 bediening, 4 stopcontacten 
                                    gang/overloop  2 lichtpunten , 2 bedieningen 
                                    terras                1 lichtpunt, 1 bediening, 1 buitenstopcontact 

9.7  Speciale technieken. 

                  Zonnepanelen. 

                  Alle appartementen zijn voorzien van  photovoltaische installatie zoals voorgeschreven in                             
                  EPB verslag bij opmaak van startverklaring. 
                  De omvormer SOLIS is van hoge kwaliteit en de Europese panelen zijn van Polykristallijn. 
                  Aanpassing bord en bekabeling zijn eveneens voorzien. 

                  Telefoon. 

Ten behoeve van de aansluiting op het openbare telefoonnet, is een telefoonstopcontact 
voorzien in de woonkamer. 
(UTP aansluiting) 

TV – Internet. 

Ten behoeve van de aansluiting op het openbare T.V. – Distributienet, is een 
datastopcontact voorzien in de woonkamer en in 1 slaapkamer naar keuze. 
(TV –UTP aansluitingen) 

                  Videofonie installatie. 

De binnenposten zijn voorzien van een connector, een zoemer, een scherm en een 
drukknop om de deur te openen. De toestellen zijn vervaardigd uit kleurvaste, slagvaste, 
antistatische kunststof  en bestand tegen schokken. Zij worden bevestigd tegen de muur. 
Het deurstation is bestemd voor opstelling buiten het gebouw. Het geheel is 
vandalismebestendig, bevat een microfoon, luidspreker en het nodige aantal belknoppen, 
voorzien van naamkaartlensjes.  

. 

10. Verwarmingsinstallatie. 

De verwarming zal uitgevoerd worden volgens het principe van centrale verwarming op gas 
voor de voeding van de radiatoren en de warmwaterbereiding. De temperatuurregeling gebeurt 
door middel van een programmeerbare kamerthermostaat in de woonkamer. Er worden overal 
stalen plaat radiatoren en thermostatische kranen voorzien. De voedingsleidingen van de 
radiatoren komen uit de muur. 

De temperaturen van de centrale verwarming zijn berekend volgens DIN 4701-1959. 
De installatie garandeert bij een buitentemperatuur van -10 °C en waterregime van 80/60°C 
volgende temperaturen bij een gelijktijdige verwarming van alle ruimten: 

leefruimte en keuken: 22 °C 
badkamer: 24 °C 
slaapkamers:  20 °C 
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                                        hal                                 18 °C 

De CV-combiketel van het condenserende type (gesloten toestel) wordt deskundig geplaatst 
in de berging.  
Merk en type wordt bepaald door bouwheer. 

De ventilatie gebeurt conform de EPB regelgeving zijn de luchttoevoer via de ramen en 
mechanische ventilatie van de natte ruimtes, keuken en WC. 
De ventilatieopvatting wordt hierbij uitgewerkt volgens de wettelijke bepalingen en opgelegde 
normeringen opgegeven door de EPB-coördinator. 

11. Buitenaanleg / Fietsberging /Vuilnisberging. 

11.1  Grondwerken / aanleg verhardingen. 

De aannemer / bouwheer zorgt voor het opruimen van de terreinen rondom het gebouw  
en levert de nodige grond voor de tuinen aansluitend aan het gebouw. 
De gemeenschappelijke tuinen zullen voorzien worden van de nodige hagen en aanplanting. 
Voorstelling gemeenschappelijk tuinen op plan is louter informatief. 
Tuinarchitect zal gemeenschappelijke tuinen op plan voorstellen aan bouwbestuur. 

             De nodige opritten en parkeerplaatsten zullen voorzien worden in betonklinkers en/of grasdallen 

             Kleur nog te bepalen door bouwheer / architect. 
             De doorrit naar parkeerplaatsen en parkeerplaatsen zelf zijn voorzien van nodige verlichting 
             met bewegingsmelders.

11.2 Terreinafsluitingen. 

De bouwheer zal waar nodig volgens vergunning een groene buffer en / of hagen plaatsen  

als terreinafsluiting .Hagen en struiken worden gekozen door bouwheer.   

11.3 Berging.  

Berging in een volledige geventileerde houten constructie. 
Deuren zijn voorzien van cilinderslot . 

. 

12. Opmerkingen. 

12.1    Afwerking gemene delen. 

           Trap in tegel , arduin of gelijkwaardig met trapleuning in INOX of gelakt metaal. 
           Alle muren in traphal worden geschilderd. 
           Brandbussers en haspels worden geplaatst volgens richtlijnen brandweer. 
           Noodverlichting in traphallen en kelder worden geplaatst volgens voorschriften. 
           Rookdetectors worden geplaatst waar nodig. 
           Personen lift ( minimum 5 pers) zal geplaatst en gekeurd worden volgens de voorschriften.  
           Lift wordt decoratief afgewerkt met spiegel , handgreep , bedieningspaneel en verlichting. 
           .            

12.2     Plannen. 
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De plannen van de appartementen welke aan de koper overhandigd werden, dienen als basis 
voor het opstellen van de verkoopovereenkomst. Wat betreft de afwerking van de 
appartementen, zijn de aanduidingen op de plannen als louter indicatief te beschouwen. De 
beschrijving in dit lastenboek heeft dan ook steeds voorrang op de plannen. Maatwijzigingen 
aan de plannen zijn steeds mogelijk, tengevolge van stabiliteits- of technische redenen         
(bv. kokers). De plannen werden te goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van 
het terrein. De verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in meer hetzij in min, zullen 
beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst op één of 
andere wijze zouden wijzigen. Eventuele maten op de plannen dienen dan ook te worden 
aanzien als indicatieve maten. Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische 
redenen van algemeen belang zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk akkoord van de kopers. 

12.3     Erelonen architect en ingenieur. 

De erelonen van de architect en de ingenieur, welke aangesteld werden door de bouwheer, zijn 
inbegrepen in de verkoopprijs. Indien de koper echter zou overgaan tot grondige wijzigingen 
aan de plannen in zoverre mogelijk en toegestaan, kan hiervoor een supplementair ereloon 
gevraagd worden. Erelonen verbonden aan de tussenkomst van aangestelden door de kopers, 
dus anderen dan de hier vermelde architect en ingenieur, zijn ten financiële laste van de koper. 

12.4     Nutsvoorzieningen. 

Alle aankoppelings-, aansluitings-, plaatsings-, indienststellings-, verbruiks- en 
abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (water, gas, electriciteit,ventilatie, telefoon, 
riolering, TV-FM-distributie) zijn niet in de verkoopsprijs inbegrepen en vallen dan ook ten laste 
van de kopers. De kopers zullen op verzoek hun aandeel in de kosten van de nutsleidingen aan 
de promotor/aannemer voldoen, op voorlegging van een factuur.  

12.5     Materialen, handelswaarde en merkaanduidingen. 

De koper stelt de promotor in de mogelijkheid om zijn verbintenis uit te voeren. Hij is daarom 
verplicht binnen de acht dagen zelf of via een vertegenwoordiger te antwoorden op elk verzoek 
door de promotor tot hem gericht in verband met de totstandkoming van het door hem 
aangekochte appartement. Indien geen antwoord geformuleerd wordt binnen deze periode, 
wordt aangenomen dat de koper akkoord gaat met de voorstellen van de promotor of dat de 
koper de vrijheid laat aan de promotor betreffende keuze van materialen, kleuren, enz.  

De promotor heeft het recht de plannen te wijzigen of andere materialen van gelijkwaardige 
kwaliteit te gebruiken dan diegene die in het lastenboek voorkomen, in de mate dat deze 
wijzigingen gevorderd worden door de architect, ingenieur, bevoegde overheden, 
verzekeringsmaatschappijen, nutsvoorzieningsmaatschappijen of omdat de promotor meent 
dat deze wijzigingen de privatieve/gemeenschappelijke delen of het nut ervan verbeteren, of 
nog omdat de promotor in de loop van de bouwwerken meent dat deze wijzigingen nodig of 
nuttig zijn om de uitvoering in overeenstemming te brengen met het lastenboek, als gevolg van 
de afwezigheid op de markt van de voorziene materialen, minderwaarde in de kwaliteit, 
onaanvaardbare vertragingen in de levering, faling van de leveranciers of onderaannemers 
enzovoort. 
In het lastenboek wordt een aantal malen de benaming “handelswaarde” gehanteerd. Hieronder 
dient verstaan te worden de particuliere verkoopprijs, exclusief BTW, van de materialen. De 
plaatsingskost is in de opgegeven waarden omvat daar waar expliciet vermeld. 

12.6     Wijzigingen door de kopers. 

Wanneer de koper, om welke reden ook, wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek, de 
plannen of de standaard voorzieningen (ttz aan de afwerking of de lay-out van zijn woning), kan 
dit slechts in de mate dat de aannemer/promotor/architect hierover zijn schriftelijk akkoord 
geeft. Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van afwerking die binnen de 
voorziene handelswaarde valt, toch een supplementaire plaatsingskost kan aangerekend 
worden. Bepaalde wijzigingen van afwerking kunnen aanleiding geven tot termijnverlengingen 
tot de voorlopige oplevering. Wijzigingen die het uitwendige van gebouw en de uniformiteit van 
de gemene delen veranderen zijn niet mogelijk.  
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Het is de koper niet toegelaten om zelf of via derden werken uit te voeren op de werf (te 
verstaan vòòr de voorlopige oplevering). Wanneer de koper om bepaalde redenen een 
gedeelte van de voorziene afwerking niet wenst te laten uitvoeren door de aannemer/promotor 
(dit dient dan wel door de koper tijdig gevraagd te worden en er mogen geen problemen 
ontstaan met al geplaatste bestellingen, uitvoering of meer algemeen met de werfplanning) en 
deze staat dit toe, dan zal de koper maximaal 70% van het aangegeven budget kunnen 
recupereren. Dit bedrag zal in mindering gebracht worden. Zulke zaken zullen enkel na 
schriftelijk akkoord tussen de koper en de aannemer/promotor uit het contract kunnen 
genomen worden. 

            De budgetten van de sanitaire installatie en de keuken zijn niet cumuleerbaar. 

Indien de koper, zonder weten van de aannemer/promotor, zelf of via derden werken uitvoert 
aan het goed, geldt dit als de aanvaarding van de voorlopige oplevering van zijn privatieve 
delen. De aannemer/promotor wordt in dit geval ontslaan van alle verantwoordelijkheid en 
garantie ten opzichte van de kopers voor wat betreft zijn werk. 

            Elke vorm van ingebruikname geldt eveneens als aanvaarding van de voorlopige oplevering. 

Eventuele wijzigingen zullen alleen uitgevoerd worden na een voorafgaandelijk schriftelijk 
akkoord van de kopers aangaande de kostprijs van deze wijzigingen. Bepaalde wijzigingen 
kunnen mogelijks ook geweigerd worden door de promotor. Wijzigingen dienen steeds tijdig 
besproken te worden, in functie van de werfplanning. De kostprijzen van gevraagde wijzigingen 
zullen opgemaakt worden door de promotor, de hoofdaannemer of mogelijks de 
onderaannemer van een bepaald lot. Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde zolang ze 
niet schriftelijk zijn bekrachtigd. 

In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. De koper verklaart dat de woning 
verkocht werd met de afwerking zoals in dit bestek beschreven zonder verdere uitzonderingen 
tenzij het expliciet in de bijzondere voorwaarden van de verkoopsovereenkomst genoteerd 
werd en door de verkoper ondertekend. De beschrijving in de bijzondere voorwaarden van de 
verkoopsovereenkomst is de enige uitzondering die voorrang heeft op dit lastenboek. 

12.7.    Voorverwarming van het gebouw. 

Ten einde de afwerking en de droogtijd van de woning te versnellen en op een kwalitatief 
degelijke manier de binnenschrijnwerken en andere afwerkingen van de woning te kunnen 
aanvatten kan de aannemer/promotor de verwarming in bedrijf stellen vóór de voorlopige 
oplevering. Het verbruik van deze verwarming is ten laste van de koper. 

12.8     Werfbetreding – interventie van de koper. 

De koper zal het recht niet hebben de werf te betreden, behalve indien hij vergezeld is met de 
verkoper. Dit recht zal worden toegezegd mits de aanvraag van een afspraak en het bezoek zal 
op eigen verantwoordelijkheid van de koper gebeuren. Bij ongeval of enig ander incident zal 
deze zich niet kunnen beroepen op eender welk recht van vergoeding, noch vanwege de 
verkoper, of afgevaardigde van de verkoper noch vanwege de aannemer of de architect. De 
koper zal op eenvoudige vraag zijn medewerking verlenen voor het vervullen van alle 
formaliteiten welke kunnen nodig blijken voor de oprichting van het gebouw, in het bijzonder 
voor de aansluitingen van het gebouw op de riolering, gas, electriciteit, water, enz … Door de 
ondertekening van de verkoopsovereenkomst geeft de koper de toestemming aan de verkoper 
om in zijn naam deze formaliteiten te vervullen. 

12.9    Schoonmaak en oplevering. 

           Minimaal twee weken voor de oplevering worden de kopers op de hoogte gebracht van datum    
           en tijdstip.  
           De appartementen worden na schoonmaak opgeleverd. 
           De sleutels worden na betaling ( incl. kosten meerwerken) bij notaris aan koper overhandigd. 
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LIJST ONDERAANNEMERS. 

           Gelieve telkens op voorhand een afspraak te maken zodat u optimaal kan geholpen worden. 
           Deze lijst is onder voorbehoud , er kunnen zich nog wijzigingen voordoen. 

KEUKEN 

KONINGS  keukens 
Rijkmakerlaan 13 
2910 Essen 
Tel. 03/677 31 98 

  SANITAIR 

  ALSAN ( Fonne Smeulders ) 
  Brasschaatsesteenweg 268 
  2920 Kalmthout 
  Tel. 03/620 16 20 

  VLOER – LAMINAAT -  WANDTEGELS 

  BOUWPUNT COSTERMANS 
  Kalmthoutsesteenweg 233 
  2910 Essen 
  Tel. 03/677 25 50 

   BINNENDEUREN – PARKET 

   PINE-ARTS 
   Kapelsestraat 24 
   2950 Kapellen. 
   Tel. 0477/222 666 
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Dit bestek bevat 12 punten en werd opgemaakt om te voegen bij de verkoopsovereenkomst. 
Deze beschrijving beperkt de verkoop door zijn opsomming. Alle op de plannen aangegeven 
suggesties van inrichting en aankleding zijn uitsluitend ter oriëntatie. 

Om elk misverstand te vermijden gelden enkel schriftelijke overeenkomsten tussen de partijen. 
Op éénvoudig verzoek van één van de partijen zullen de mondelinge overeenkomsten worden 
omgezet in schriftelijke. 

Dit document wordt in twee exemplaren opgemaakt en door beide partijen ondertekend. Elke 
partij verklaart een ondertekend exemplaar ontvangen te hebben. 

De koper verklaart hierbij grondige kennis te hebben van hetgeen in dit bestek vermeld is. 
Onduidelijkheden werden op verzoek aan de koper uitgelegd. De koper verklaart dat de woning 
werd verkocht met de afwerking hierin zoals in dit bestek beschreven zonder verdere 
uitzonderingen en mondelinge afspraken, tenzij expliciet vermeld en door de verkoper 
ondertekent. 

Datum ondertekening: ………….. 

De koper De verkoper 
(gelezen en goedgekeurd)  (gelezen en goedgekeurd)


