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INLEIDING 
 
Het voorliggend beknopt lastenboek omvat de algemene omschrijving van het project 
Parkappartementen en -woningen - Abdij Bornem. De beschrijving omvat zowel de 
gemeenschappelijke als de privatieve gedeeltes van het project.    
 
Voorliggend document omschrijft in algemene termen wat de toekomstige koper/eigenaar mag 
verwachten van het project.   
 
Voor het project werd op 2 december 2016 een bouwvergunning afgeleverd. Deze bouwvergunning 
werd definitief uitvoerbaar v.a. 2 januari 2017. 
 
Het gedeelte “Parkappartementen en -woningen” omvat in zijn geheel 10 units, gemeenschappelijke 
hallen, fietsenstallingen, een open ruimte, parkeerplaatsen, … Wij verwijzen naar de plannen in bijlage. 
 
De kopers van het project worden ingelicht van het feit dat deze appartementen en woningen deel 
uitmaken van het grotere project PPS Abdij Sint-Bernardus, een publiek-private samenwerking tussen 
enerzijds de gemeente Bornem, en anderzijds de THV Sint-Bernardus (partnerschap tussen Monument 
Real Estate nv, Monument Vandekerckhove nv en Propolis bvba) onder architecturale leiding van het 
bureau ASA te Gent. 
 
De parkappartementen en -woningen bevinden zich op de geklasseerde site van de Sint-
Bernardusabdij. Daarom dient het project te voldoen aan de eisen gesteld door het Vlaams 
Agentschap Onroerend Erfgoed. De ontwerper en promotor hebben dienaangaande er alles aan 
gedaan om het project conform deze eisen te ontwikkelen en uit te voeren. 
 

  



 
 
 
 
 
 

 
 

4 
 

BESCHRIJVING VAN DE DIVERSE ONDERDELEN VAN DIT LASTENBOEK  
 

 
- Hoofdstuk 1 : Algemene beschrijving van de werken  

 
- Hoofdstuk 2 : Afwerking van de gemene delen  

 
- Hoofdstuk 3 : Afwerking van de privatieve delen  

 
- Hoofdstuk 4 : Beschrijving van de bergingen  

 
- Hoofdstuk 5 : Varia 
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HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE WERKEN 
 

 
1.1 Afsluiten van de bouwplaats 
 
De bouwheer/promotor zorgt (of laat zorgen) voor voldoende afsluiting van de bouwplaats 
conform de geldende regelgeving. Bij het einde der werken zal de afsluiting worden 
weggenomen. 
 
1.2 Afbraakwerken 
 
De werken omvatten alle uitbraak- en afbraakwerken en de noodzakelijke stut- en 
schoringswerken (zie hieronder), die nodig zijn tot het op- en inrichten van het project. 
 
1.3 Stut- en schoringswerken 
 
De werken omvatten alle noodzakelijke ingrepen teneinde de te bewaren gevels op te vangen 
en deze te integreren in het gehele project cfr de vereisten van de bouwvergunning. 

 
1.4 Diverse aansluitingen 
 
De voorlopige aansluitingskosten van water en elektriciteit op de werf, zijn ten laste van de 
aannemer. De definitieve aansluitingskosten en het plaatsen van de tellers voor gas, water en 
elektriciteit, alsook het aansluiten van teledistributie en telefoon zijn ten laste van de koper.  
Deze kost wordt apart verrekend naar de koper toe en zal apart worden afgerekend bij de 
voorlopige oplevering (zie verder). 
 
Er wordt een aparte hoofdteller voorzien in de gemeenschappelijke berging tenzij anders beslist 
in samenspraak met de nutsmaatschappijen. 
 
Er wordt voor de gemeenschappelijke ruimtes en de algemene buitenruimte een aparte 
elektriciteitsteller voorzien. 
 
De watervoorziening voor de gemeenschap zal uitsluitend op regenwater functioneren teneinde 
de kosten voor de gemeenschap absoluut te beperken. Het aftappen van regenwater kan enkel 
in de gemeenschappelijke ruimtes en wordt specifiek bedoeld voor gemeenschappelijk gebruik 
(reinigen traphallen, reinigen buitenruimtes, wateren van gemeenschappelijk groen, etc…). 
 
1.5 Grondwerken 
 
Deze werken omvatten alle uitgravingswerken volgens de uitvoeringsplannen van de architect 
voor het uitvoeren van de funderingen en rioleringen.   
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De uitgravingen zijn diep genoeg om stevige funderingen te bekomen en tevens het aanleggen 
van sleuven, riolen, onderzoekskamers en eventuele draineringswerken mogelijk te maken.   
De gronden afkomstig van uitgravingen, zullen voor zoveel als mogelijk en nodig terug 
uitgespreid worden op de bouwwerf. De overtollige gronden zullen worden afgevoerd. 

 
1.6 Rioleringen en fundering 
 
De afvoerleidingen worden uitgevoerd in dikwandige PVC of gelijkwaardig. De leidingen 
vertonen een voldoende helling en hebben een adequate doorsnede teneinde een “vlugge 
lozing” van het afval- en huishoudwater te verzekeren. De buizen zijn uitgerust met de nodige 
toezichtstukken, ellebogen, verbindings- en verloopstukken. Buitenriolering en riolering in volle 
grond wordt uitgevoerd in kunststof (benor gekeurd). Het rioleringsnet wordt voorzien van de 
nodige toezichtsputten en reukafsluiters, rechtstreeks aangesloten op de openbare 
stadsriolering en uitgevoerd volgens de vigerende voorschriften opgelegd door de plaatselijke 
instanties. 
 
De regenwaterput(ten) worden voorzien cfr plan architect. Er wordt een zuigleiding naar de 
elektrische pomp zonder drukvat (lagere onderhoudskost) voorzien (zie ook hiervoor : gebruik 
regenwater voor de gemeenschap). 
 
De funderingswerken worden uitgevoerd volgens de stabiliteitsstudie en het sonderingsverslag.   
 
1.7 Ruwbouwwerken 
 
Het gebouw betreft een constructie opgetrokken uit dragend metselwerk en beton cfr de 
plannen opgemaakt door de architect en in samenspraak met de aangestelde aannemer en 
stabiliteitsingenieur. De ramen zijn voorzien in hout (zie verder). De kleurkeuzes worden 
bepaald door de architect maar dienen in een architecturaal geheel te worden gezien dat 
passend is bij het project.  
De op dit ogenblik voorliggende presentatietekeningen suggereren de kleurtonaliteit maar zijn 
geenszins contractueel bindend. 

 
1.8 Terrassen (privatief) en gemeenschappelijke buitenruimtes. 
 

1.8.1 Terrassen :  
 

1.8.1.1  De privatieve tuinen, zoals beschreven in de basisakte, zijn louter 
bestemd voor privatief gebruik voor de aanpalende woningen. Het 
onderhoud en mogelijk herstel ervan zijn ook louter privatief. 

 
1.8.1.2 De terrassen op het gelijkvloers worden uitgevoerd in klinkers of 

tegels, passend bij de verdere buitenaanleg. Deze terrassen zijn 
louter bestemd voor privatief gebruik voor het aanpalende 
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appartement of woning waaraan deze zijn verbonden. Het onderhoud 
en mogelijk herstel ervan zijn ook louter privatief bedoeld. 

 
 

1.8.2 Gemeenschappelijke buitenaanleg: aanplantingen van bomen en planten worden 
in voorkomend geval voorzien volgens het bouwaanvraagplan in de 
gemeenschappelijke buitenzones. 

 
1.9 Isolatie 

 
Thermische isolatie voldoet minstens aan de eisen van de energieprestatieregelgeving. 
 
De dakisolatie is voorzien van het type rotswol 18 cm dik. 
De buitenmuren zijn voorzien van rotswolisolatie door middel van voorzetwanden aan de 
binnenzijde. 

 
De woningscheidende wanden worden akoestisch onderbroken tussen de verschillende 
entiteiten i.f.v. een normaal akoestisch comfort. 

 
1.10 Dak- en zinkwerken 

De hellende daken worden afgewerkt met natuurleien. Er wordt gestreefd naar hoogwaardige 
afwerking en productkeuze teneinde onderhoud en slijtage tot een minimum te beperken.  De 
afvoeren worden voorzien in zink.  
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HOOFDSTUK 2 : AFWERKING VAN DE GEMENE DELEN  
 
2.1 Fietsenstalling 
 
In het projectdeel “Parkappartementen en -woningen” zijn overdekte en afgesloten 
fietsenstallingen voorzien die door alle bewoners kunnen worden gebruikt. De voorziening 
hiervan zal gebeuren door een nummering van de fietsstalling in overeenstemming met de 
nummering van het respectievelijke appartement/woning (zie akte). Elke eigenaar van elk 
appartement/woning zal 2 fietsenstalplaatsen worden toegewezen die deel uitmaken van zijn 
eigendom. Deze fietsenstalplaatsen kunnen nooit afzonderlijk worden verkocht en maken 
inherent deel uit van het betreffende appartement/woning. 
 
2.2 Bergingen 
 
Er zijn privatieve bergingen voorzien op de gelijkvloerse verdieping, waarbij elk 
appartement/woning een eigen kleine privatieve berging ter beschikking heeft. Deze wordt 
afgesloten door een deur met slot, bedienbaar met de sleutel van het respectievelijk 
corresponderende appartement/woning. 
 
2.3 Hergebruik van regenwater 
 
Het regenwater dat wordt opgevangen via de voorziene regenwaterput kan worden aangewend 
binnen de gemeenschap voor het besproeien van de tuin, poetsdienst voor de 
gemeenschappelijke delen, waterreserve voor brandweer, etc. Er worden geen aparte 
regenwaterleidingen voorzien naar de individuele gedeelten. 
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HOOFDSTUK 3 : AFWERKING VAN DE PRIVATIEVE DELEN  
 

Algemeen : 
 
Elke unit wordt minstens voorzien volgens die hieronder omschreven afwerkingstandaard.  Hiervan kan 
afgeweken worden (voor zover de stand der werken van het blok dit toelaat).   
In voorkomend geval maken afwijkende materiaalkeuzes integraal deel uit van de 
verkoopsovereenkomst en zullen de meer- of minprijzen worden verrekend en worden toegevoegd aan 
het te betalen saldo bij voorlopige oplevering.  
 
Aanvullende of afwijkende keuzes t.o.v. de voorgestelde basis worden slechts dan opgenomen als 
zijnde besteld na definitieve ondertekening door de koper én verkoper. Na bestelling kan geen wijziging 
of annulatie meer worden toegelaten.   
 
De bouwheer houdt zich het recht voor te allen tijde de keuzevrijheid van de koper in te perken n.a.v. 
de evolutie van het gehele bouwproject en om de vlotheid van de uitvoering van het project niet in het 
gedrang te brengen. Voor die elementen waar nog een keuzevrijheid kan worden geboden, zal dit ook 
zo aan de koper worden medegedeeld. Er wordt met aandrang gevraagd de termijnen die voor de 
materiaalkeuze worden medegedeeld aan elke koper, te respecteren teneinde de normale evolutie van 
de werkzaamheden niet te belemmeren. 

 
3.1  Pleisterwerken 
 
Alle binnenmuren en plafonds worden gepleisterd afgeleverd.  De vrijstaande hoeken worden 
voorzien van hoekprofielen, de dagkanten van de ramen en buitendeuren worden 
uitgepleisterd. Er wordt geen schilderwerk voorzien. 
 
Daar waar de binnenwanden en/of plafonds zijn voorzien in gyproc, zijn deze schilderklaar 
afgewerkt volgens principe F2B (het schilderwerk zelf is in de privatieve gedeeltes niet voorzien 
en dient door de koper zelf te worden uitgevoerd na oplevering). 
 
Waar wandtegels zijn voorzien (zie verder) wordt de muur plaatselijk gecementeerd. 
 
BELANGRIJKE NOOT! 
Kleine scheurtjes in het pleisterwerk die zich zouden kunnen voordoen in gevolge de normale 
zettingen van het gebouw, vallen geenszins onder de verantwoordelijkheid van de 
bouwpromotor/verkoper.  Deze krimpscheuren zijn een natuurlijk verschijnsel in hoofdzaak 
ontstaan door het uitdrogen van het pleisterwerk en het “zich zetten” van het gebouw.  Er wordt 
dan ook aangeraden bij het betrekken van een pas opgetrokken appartement/woning, een 
wachttijd in acht te nemen alvorens de wanden en plafonds definitief af te werken of deze enkel 
met een dampdoorlatende verf of primer een 1e laag te behandelen. 
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3.2 Vloer- en muurbekledingen 
 
De keuze van de vloeren, plinten en faiences dient te gebeuren bij de door de aannemer 
aangeduide leverancier van vloerwerken, namelijk Bouwpunt Van der Gucht te Temse. In de 
hieronder aangeduide particuliere handelswaarde is een vrije keuze aan vloeren en wandtegels 
voorzien. De vloeren worden geplaatst volgens de regels der kunst.  De voegen hebben een 
gelijkmatige breedte in functie van het gekozen vloertype. Verrekeningen in min of meer 
gebeuren rechtstreeks met de promotor bij de voorlopige oplevering. 
 
Bepaalde vloertypes en speciale tegels vereisen een meerwerk voor wat de plaatsing betreft 
(o.a. speciale vloerverbanden, wisselende maatvoering, kleine vloermaten (< 30/30 of > 60/60)  
etc…). Dit wordt in voorkomend geval verrekend en medegedeeld bij het maken van de keuzes 
en zal eerst ter goedkeuring en ondertekening worden voorgelegd. 
 
Alle vloeren worden geplaatst op een cementchape. 
 
Bijpassende plinten dienen eveneens te worden gekozen en maken deel uit van het 
keuzepakket van de koper. 

 
Voorziene particuliere handelswaardes (excl. BTW – excl. plaatsing) : 
 

- Tegelvloeren  
 
o Per woning is een te besteden handelswaarde voor betegeling voorzien: 

▪ Ter waarde van € 45/m² (excl. BTW) voor E0.1 en E0.2 
▪ Ter waarde van € 50/m² (excl. BTW) voor TR0.1 en TR0.2 

 
o Tussendorpels: daar waar 2 verschillende vloertegels elkaar dienen te raken zal 

dit gebeuren onder de deurafscheiding (o.a. overgang van hal naar privatief). In 
andere gevallen zal een alu-profiel worden voorzien als overgang naar de op 
een andere wijze te vloeren ruimte (o.a. vb. overgang van nachthal naar kamer). 

 
o Plinten: er wordt een handelswaarde van € 18/lm voorzien voor de plint, 

samengaand met de gekozen bevloering. 
 

- Muurbekleding of wandtegels (faience) 
 

o Badkamer :  
Er is een particuliere handelswaarde van € 40/m² (excl. BTW) voorzien voor een 
oppervlakte van 10 m² tegelwerk (hoofdzakelijk aan douche). De exacte plaats 
voor betegeling dient te worden besproken met de leverancier/plaatser.  
Daar waar geen betegeling tot op de vloer komt, wordt een plint voorzien (cfr de 
bevloering, zie hierboven). 
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3.3 Raamtabletten 

Alle ramen met borstwering worden voorzien van een venstertablet in natuursteen.   
 
3.4 Binnendeuren 

 
De binnendeuren in de woningen zijn vlakke wit gelakte tubespaandeuren, met inox kruk en 
inox scharnieren. 
 
3.5 Sluitwerk en sleutelplan 

De inkomdeuren op het gelijkvloers zijn voorzien van een elektrisch slot dat bediend wordt 
d.m.v. het videoparlofoonsysteem in de individuele appartementen/woningen. 
Veiligheidscilinders zijn voorzien voor de inkomdeuren van elk appartement/woning, de 
gemeenschappelijke bergingen, de brievenbussen, de privatieve bergingen, de inritpoort. Voor 
het geheel zal een sleutelplan opgemaakt worden door een gespecialiseerde firma (Litto of 
gelijkwaardig). Deze heeft als doel om het aantal sleutels te beperken en Uw veiligheid te 
garanderen. 
 
3.6 Keuken(inrichting) 

Per woning is een te besteden handelswaarde voorzien voor een keukeninrichting naar wens, 
te kiezen bij Ilwa: 
 

- Ter waarde van € 15.000 (excl. BTW, incl. plaatsing) voor E0.1 en E0.2 

- Ter waarde van € 20.000 (excl. BTW, inc. plaatsing) voor TR0.1 en TR0.2 

 
Het opmaken van het volledige keukenplan en het bepalen van de definitieve keuze van zowel 
de afwerking als de toestellen wordt in samenspraak gedaan met de aangeduide 
keukenleverancier. 
De basiskeukentoestellen zijn van het merk Electrolux (hete lucht oven, vaatwas, koelkast, 
vitrokeramische kookplaat en wanddampkap met koolstoffilter).  De keuken zelf bestaat uit een 
basisopstelling aan kasten (staand en hangend) volgens plan voorgesteld door de 
keukenleverancier. 
Een keuken wordt dan pas definitief in bestelling genomen na de ondertekening van het 
keukenplan, de gehele keukenofferte en de beschrijving ervan. De keukeninrichting kan niet uit 
het totaalpakket worden geweerd en behoort integraal tot de verkoop van de woning. De 
minimale keukenwaarde die is voorzien in dit project per woning dient behouden te blijven. De 
klant heeft wel het recht het keukenplan te wijzigen en eventuele aanpassingen aan te brengen. 
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3.7 Sanitaire toestellen 
 
Een basispakket toestellen wordt voorgesteld. De definitieve bevestiging of keuze dient 
door de klant te worden gemaakt in de toonzalen van leverancier Sax.   
Het pakket sanitaire toestellen vertegenwoordigt een handelswaarde van  
€ 7.500 voor E0.1 en E0.2 en een handelswaarde van €10.000 voor TR0.1 en TR0.2. 
 
Hieronder volgt een omschrijving van wat is voorzien: 
   
Elke klant heeft het recht zijn/haar badkamer inrichting te kiezen en wijzigingen aan te 
brengen voor zover dit nog mogelijk is binnen een bepaalde fase van de bouwwerken.  
Hiertoe zal de klant worden uitgenodigd zijn keuzes en inrichting van de badkamer 
individueel te bespreken bij een door de promotor aangeduide leverancier/toonzaal. 
 

- Toilet (inkom + nachthal) 
 
o Hangtoiletten worden voorzien met spaarknop cfr aanduiding op plan.   

Kleur: wit.  
o Handwasbakje bij toilet inkom. 

 

- Badkamer: douche 
 
o Een douche inclusief douchemengkraan met glazen douchewand (douchetube 

kunststof wit met een minimale maatvoering van 90 cm bij 140 cm).  
Alvorens de douche wordt geplaatst, wordt een kerdymat voorzien teneinde alle 
problematieken van waterinsijpeling te voorkomen. 

 

- Badkamer: bad 
 
o Er wordt een bad van 1,70m voorzien in wit acryl, inclusief mengkraan. 

 
o Er wordt per badkamer een dubbel meubel met spiegelkast voorzien inclusief 

mengkraan.   
 

- Berging  
 
o Toevoer en afvoer voor wasmachine zijn voorzien (KW). 
o Geplaatste droogkasten worden verondersteld te werken met inwendige 

condensopvangbak, er is geen aparte droogkastafvoer voorzien. 
o Uitgietbak (KW). 
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- Keuken  
 
o Toevoer en afvoer voor spoelbak (KW/WW). 
o Toevoer en afvoer voor vaatwasmachine (KW). 

 
3.8 Sanitaire inrichting 

 

- De sanitaire installatie wordt berekend en uitgevoerd conform de normen en 
voorschriften van het plaatselijke waterbedrijf. 

- Alle sanitaire toestellen zijn voorzien van warm en koud water, uitgezonderd WC en 
aansluitpunt wasmachine. 

- Alle toevoerleidingen zijn uitgevoerd in geïsoleerde VPE-leidingen. Elk 
appartement/woning heeft zijn persoonlijke waterteller (in de kelderberging). 

- De stijgleidingen worden uitgevoerd in kunststofbuizen. 

- De afvoeren en valbuizen worden in GEBERIT PE of gelijkwaardig uitgevoerd en 
hebben een aangepaste diameter om snelle afwatering te verzekeren. 

- Het private waterverbruik wordt rechtstreeks aan de koper aangerekend.  
Regenwater zal enkel kunnen worden gebruikt in het kader van de 
gemeenschappelijke delen (tuinonderhoud, brandweer, poetsdienst 
gemeenschappelijke delen, etc…). 

- De warmwaterbereiding gebeurt via de gaswandketel van de centrale verwarming 
(doorstroomsysteem) en is dus individueel per appartement/woning voorzien. 

 
3.9 Ventilatie   

 
Elk appartement/woning wordt voorzien van een volledig geïndividualiseerd 

verluchtingssysteem type D, volgens de geldende EPB-normering. 
 
3.10 Elektrische inrichtingen 

De lichtpunten, schakelaars en stopcontacten worden uitgevoerd volgens de aanduiding op het 
elektrisch detailplan, conform het AREI, opgemaakt door de architect in samenspraak met de 
elektrische intallateur. Elk appartement/woning beschikt over een eigen individuele 
elektriciteitsmeter opgesteld in het tellerlokaal elektriciteit.  De installatie wordt gekeurd door 
een erkend controle-organisme. Eventuele wijzigingen in het elektrisch plan kunnen op 
voorhand worden besproken (indien de stand der werken van het gebouwenblok dit nog 
toelaat) met de installateur en mits verrekening worden uitgevoerd afhankelijk van de 
uiteindelijke keuze van de klant. 
 

- De inrichting voldoet aan het technisch reglement en de voorschriften van de 
plaatselijke elektriciteitsmaatschappij. 

- Aard van de stroom : 230 V, wissel, 2-fasig. 
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- De inrichting is strikt individueel en van het ingewerkte type en hermetisch waar de 
voorschriften dit vereisen.  Voorzien van verdeelkolommen voor de gemene delen en 
appartementen/woningen. De installatie omvat ondermeer de distributieleidingen in 
de gemene delen en een afzonderlijke leiding voor de lift. 

- De lichtpunten in de gemene delen, bovengronds, zijn te bedienen door schakelaars 
met verlichte drukknop of bewegingsdetectoren en op minuterie ingesteld. 

- De schakelaar met hoofdzekering bevindt zich bij de meterkast in 
elektriciteitsberging (of in voorkomend geval op een andere op het architectenplan 
aangeduide plaats). 

- De individuele verdeelborden met railautomaten en differentieelschakelaars van de 
privatieve leidingen bevinden zich in de woningen. Deze leidingen vertrekken vanaf 
de verdeelborden naar de verschillende lichtpunten en contactdozen 

- Alle afdekplaten zijn uitgevoerd in kunststof en van een modern design (merk Niko of 
gelijkwaardig). Kleur wit. 

- De installatie bevat geen armaturen in de privatieve delen. Armaturen en 
noodverlichtingsarmaturen zijn wel voorzien in de gemeenschappelijke delen en 
worden geplaatst volgens de vigerende voorschriften. 

Volgende elektrische punten worden in de basis voorzien in een woning volgens de 
aanduiding op plan van architect/installateur : 
 

- Living  
o 2 lichtpunten met 4 schakelaars 
o 4 enkele stopcontacten 
o 2 dubbele stopcontacten (= 4 aansluitpunten) 
o 1 stopcontact TV-distributie 
o 1 stopcontact data 
o 1 voeding kamerthermostaat 
o 1 voeding videofoon 

 

- Keuken  
o 1 voeding voor verlichting in keukenmeubel + 1 schakelaar 
o 1 lichtpunt enkele richting met 1 schakelaar 
o 2 dubbele stopcontacten aan werkblad (= 4 aansluitpunten) 
o 1 aansluitpunt voor koelkast 
o 1 aansluitpunt voor vaatwasmachine 
o 1 extra aansluitpunt voor extra keukentoestel 
o 1 aansluitpunt voor oven  
o 1 aansluitpunt voor keramische kookplaat  
o 1 aansluitpunt voor dampkap 
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- Inkomhal 
o 1 of 2 lichtpunten naargelang de grootte 
o 2 schakelaars 

 

- Per WC  
o 1 lichtpunt met schakelaar 

 

- Per berging in de woning 
o 1 lichtpunt met schakelaar 
o 1 dubbel stopcontact 
o 2 stopcontacten voor wasmachine en droogkast  
o 1 stopcontact voor CV-brander 
o 1 stopcontact voor TV-data modem 
o Verdeelbord met automatische zekeringen, differentieelschakelaar(s) 
o Verdeelpunt per woning voor teledistributie en telefoon 

 

- Berging gelijkvloers  
o 1 lichtpunt met schakelaar 
o 1 stopcontact 

(in de berging gelijkvloers wordt de elektriciteitsinstallatie per berging gekoppeld 
aan de privatieve woning) 
 

- Per badkamer  
o 1 lichtpunt met 1 schakelaar centraal 
o 1 lichtpunt met 1 schakelaar aan lavabo (per lavabo) 
o 2 stopcontacten met aarding (per lavabo) 

 

- Nachthal (per verdieping) 
o 2 lichtpunten met 1 schakelaar + 1 extra per slaapkamer 

 

- Overloop aan vide (voor TR0.1 en TR0.2) 
o 2 lichtpunten met 1 schakelaar 

 

- Per slaapkamer  
o 1 lichtpunt met 2 schakelaars 
o 3 stopcontacten 
o Op 1 kamer is een TV-distributiecontact voorzien met bijhorend extra stopcontact 

voor TV 
o 1 data stopcontact 
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- Terras  
o 1 lichtpunt en schakelaar voor buitenarmatuur is voorzien (de schakelaar bevindt 

zich binnen), de buitenarmatuur is voorzien en conform voor het gehele project 
teneinde de esthetische eenheid van het project te garanderen 

o 1 buitenstopcontact per terras 
 

ALGEMEEN  

- Videofooninstallatie  
Een volledige installatie bedient alle appartementen/woningen in combinatie met een 
belknop welke zich bevindt aan de voordeur van elke inkomhal op het gelijkvloers. 
Ieder appartement/woning beschikt over een drukknop die het elektrisch slot van de 
bijhorende sasdeur in de gebouwen aandrijft.  Via de videofoon kan met elkaar 
gesproken worden. 

- Teledistributie en telefoon  
Het buizennet met standaardbekabeling voor de aansluiting van teledistributie en 
telefoon is voorzien in elk appartement/woning (type Belgacom/Proximus en 
Telenet).  
De kosten evenwel van aansluiting, van aanvraag tot aansluiting en abonnement zijn 
ten laste van de gebruikers die op eigen initiatief of door tussenkomst van de 
syndicus op hun verzoek, de nodige stappen zullen ondernemen. 

3.11 Centrale verwarming 
 
De woningen worden in de basis individueel verwarmd door middel van een individuele 
gaswandketel op aardgas. De gaswandketel (type hoge rendements (HR) condensatieketel) 
wordt gestuurd door één centrale kamerthermostaat, geplaatst in de living.  De 
appartementen/woningen worden voorzien van vloerverwarming. 
 
Het verwarmingssysteem garandeert volgende temperaturen: 
 

- Living/keuken: 22°C 

- Badkamer:  24°C 

- Slaapkamers: 18°C 
 
Er worden aparte kringen voorzien voor de slaapkamers. Deze kunnen afzonderlijk afgesloten 
worden indien gewenst. In de badkamer wordt er een elektrische (handdoek)radiator voorzien. 
 
De studie met betrekking tot het warmteverlies wordt per unit afzonderlijk berekend volgens de 
oppervlakte en de algehele situering van het gebouw/blok. Deze studie wordt uitgevoerd door 
de aangestelde aannemer Centrale Verwarming. 
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3.12 Decoratiewerken 
 
Private decoratiewerken (schilderen, behangen, voorzien van gordijnen, bemeubelen, etc…) 
zijn niet in de aankoopprijs inbegrepen.  De koper kan zijn eigendom na oplevering naar eigen 
keuze afwerken binnen de voorschriften opgenomen in de basisakte, waarvan een kopie bij 
ondertekening van een geldige koopovereenkomst zal worden afgeleverd. 
 
De privatieve werken kunnen dan pas uitgevoerd worden na aanvaarding van de voorlopige 
oplevering.  

 
 
 

HOOFDSTUK 4 : BESCHRIJVING VAN DE BERGPLAATSEN  
 

4.1 Privatieve bergplaatsen 
 

Elke woning binnen het gedeelte “Parkappartementen en -woningen” beschikt over een 
privatieve bergplaats op de gelijkvloerse verdieping (zie plan). Deze bergplaatsen zijn 
apart genummerd en worden toegewezen aan elk appartement/woning. De afsluiting 
ervan gebeurt door een deur met slot corresponderend met het bijhorend 
appartement/woning. Deze kleine bergplaatsen zijn louter voorzien op plaatsing van 
klein, niet gevaarlijk materiaal. 
 
Elke aparte gelijkvloerse berging is privatief en wordt voor wat betreft de elektrische 
installatie (stopcontact en lichtpunt) gekoppeld aan de individuele privatieve teller van 
het corresponderende appartement (zie hierboven). 

 
4.2  Gemeenschappelijke bergplaatsen 
 

De gemeenschappelijke bergplaatsen bevinden zich op de gelijkvloerse verdieping (zie 
plan) en zijn voornamelijk bedoeld voor het herbergen van de tellers gas, water en 
elektriciteit. De restruimte die beschikbaar blijft behoort tot de gemeenschap, 
inzonderheid de eigenaren van de “Parkappartementen”. Het sleutelplan zal in die zin 
voorzien zijn dat enkel de eigenaren van de 10 Parkappartementen en -woningen 
toegang kan worden verleend tot deze gemeenschappelijke bergruimtes. 
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HOOFDSTUK 5 : VARIA 
 
a. Erelonen architect, ingenieur, EPB, veiligheidscoördinator, studie akoestiek,… 

 
De erelonen voor alle studies van dit project zijn inbegrepen in de totale verkoopsprijs. 
 

b. Handelswaardes, gebruikte materialen en wijzigingen 
 
De benaming “particuliere handelswaarde” of “handelswaarde” zoals vermeld in dit 
lastenboek, omschrijft de particuliere aankoopprijs van de materialen, geleverd op de werf, 
BTW niet inbegrepen. 
 
De koper mag/kan in bepaalde gevallen andere materialen kiezen dan deze voorzien in dit 
lastenboek (keuzes uitsluitend te maken bij de door de aannemer en/of promotor 
aangestelde leveranciers), maar hiervoor dient rekening te worden gehouden met een 
mogelijke meerprijs indien een afwijkende keuze wordt geprefereerd t.o.v. de voorziene 
materialen of handelswaardes. In voorkomend geval dient de koper zich akkoord te 
verklaren met een apart opgemaakte offerte hiervoor. Keuzes door de klant worden pas 
definitief opgenomen na ondertekening door de koper/klant én de promotor.   
Deze werkwijze wordt gehanteerd om zeker te zijn dat de gemaakte keuzes zonder 
problemen kunnen worden verwerkt in het dossier en op de werf. 
 
Indien de koper tijdens de werkzaamheden nog bijkomende werken zou wensen uit te 
voeren of wijzigingen zou wensen aan te brengen, dient hij dit schriftelijk aan te vragen bij 
de promotor. De promotor beslist of dit gezien de toestand van de werken nog mogelijk is of 
niet en pas na schriftelijk akkoord, kan een eventuele bijkomende bestelling worden 
gerealiseerd. Het is de koper ten stelligste verboden om opdrachten of bestellingen 
rechtstreeks aan de werklieden (op de werf of via toonzalen) door te geven. De bijkomende 
werken of wijzigingen kunnen de uitvoeringstermijn verlengen en maken bij aanvaarding 
door de promotor voorwerp uit van een verrekening die moet worden goedgekeurd door de 
koper, alvorens de werken worden uitgevoerd. 
 
De koper zal de vooropgestelde termijn voor het kiezen van de afwerking respecteren.   
Hij zal hiervoor door de aannemer en/of promotor ten gepaste tijde gecontacteerd worden.  
De koper bezorgt zijn beslissing aan de promotor (of aan de door de promotor aangestelde 
verantwoordelijke) binnen de 14 dagen na de vraag hieromtrent. 
 
De promotor houdt zich het recht voor te allen tijde gedurende het verkoops- en 
bouwproject, de vrije keuze van de koper in te perken n.a.v. de evolutie van de werken.  
Dit wordt tijdig aan de koper medegedeeld. 
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Er kan door de klant/koper geen andere aannemer of onderaannemer aangesteld worden 
voor het maken van keuzes en uitvoeren van werken. De koper kan de afwerking van 
minstens de voorziene basis niet weigeren aangezien de koper zich akkoord verklaart met 
een aankoop gesloten onder de Wet Breyne, die voorziet dat een volledig bewoonbaar 
appartement/woning (= inclusief keuken, sanitair, vloer, etc…) dient te worden afgeleverd.   
 
De koper aanvaardt door de ondertekening van dit lastenboek de keuzes van de promotor 
ter zake en zal zich hier strikt aan houden. 

 
c. Nutsvoorzieningen 

 
De koper kijkt tijdig voor de nodige leveringscontracten gas en elektriciteit. De hiermee 
gepaard gaande abonnements- en installatiekosten zijn niet inbegrepen en zijn ten laste 
van de koper.  

 
De kosten voor de voorbereidende nutsaansluitingen en plaatsing van de individuele tellers 
(elektriciteit, gas, water, enz…) worden aan de kopers apart aangerekend bij oplevering.  
 
De koper dient hierop voorzien te zijn om deze kosten af te rekenen bij de voorlopige 
oplevering na overdracht van de tellers. Geschatte kostprijs : ca. 3000 € (Let op: dit is een 
realistische raming en kan mogelijks wijzigen volgens de op heden nog onbekende kosten 
aansluiting van de diverse nutsmaatschappijen).   
 
De effectieve levering en huur van de tellers v.a. overdracht van de tellers bij oplevering is 
eveneens volledig ten laste van de koper/eigenaar. 

 
d. Toegang tot de werf 

 
Om veiligheidsredenen mag de koper of zijn vertegenwoordiger enkel de werf bezoeken 
indien hij vergezeld is van een vertegenwoordiger van de bouwheer en/of de werfleider.   
De bezoeken kunnen enkel voorzien worden tijdens de werkdagen en slechts na afspraak 
met de werfleider. De bouwplaats is niet toegankelijk tijdens het bouwverlof en buiten de 
werkuren. De bezoekers dienen zich steeds te houden aan het geldende 
bouwplaatsreglement inzake veiligheid.  Het niet naleven van het reglement ter zake kan 
leiden tot het tijdelijk of definitief weigeren van de toegang van de bouwplaats gedurende de 
werkzaamheden. 
 
Het dragen van een helm en veiligheidsschoenen is te allen tijde verplicht op de werf. 
 
De aannemer/promotor wijst alle aansprakelijkheid af voor ongevallen die zich op de 
bouwplaats voordoen. De bezoeken gebeuren steeds op eigen risico. 
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e. Werken uitgevoerd door derden lastens de koper, of door de koper zelf 
 
Afwerkingen door de koper of door hem aangestelden (schilderwerken en andere) kunnen 
pas gebeuren na de voorlopige oplevering van het appartement/woning. Deze werken 
mogen in geen geval de voortgang van de totaliteit van de werken verhinderen indien de 
aannemer nog werken in uitvoering heeft in het project. Indien alsnog werken worden 
uitgevoerd door de koper voor de voorlopige oplevering, dan zal dit aanzien worden als 
zijnde een voorlopige oplevering zonder opmerkingen voor dat betreffende 
appartement/woning, ongeacht in welke staat het appartement/woning zich bevindt. De 
werken, in de schoot van de promotor, worden dan geacht onmiddellijk definitief stopgezet 
te worden.   
 
Het is de koper tevens niet toegestaan voor de voorlopige oplevering reeds gedeeltelijk of 
geheel te verhuizen, materiaal te stockeren of intrek te nemen op welke wijze dan ook, in 
het voor hem/haar bestemde appartement/woning. In voorkomend geval zal dit aanzien 
worden als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorlopige oplevering. 

 
f. Wijziging tijdens de bouwwerken 

 
Dit lastenboek werd met de nodige nauwkeurigheid en zorg samengesteld. Toch dient 
voorbehoud gemaakt te worden voor eventuele wijzigingen voortvloeiend uit de eisen van 
de studiebureau’s, van de overheid en/of nutsbedrijven en voor niet-moedwillige fouten 
(type- of andere fouten) waardoor de indruk zou ontstaan dat de inhoud van dit document 
niet correct zou zijn. 
 
De aannemer en promotor behouden zich het recht voor die wijzigingen aan te brengen aan 
de constructiemethode en gebruikte materialen die noodzakelijk blijken bij de uitvoering, 
zolang deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de waarde, stabiliteit, kwaliteit, uiterlijk, 
aanzien en bruikbaarheid van het gebouw en de appartementen/woningen. Geen van de 
partijen kan voor deze wijzigingen een meer- of minkost aanrekenen. 
 
Alle ingeschreven maten op de verkoopsplannen zijn benaderende maten en dienen als 
indicatief te worden beschouwd. De vaste en losse meubilering, keuken- en 
badkamerinrichtingen en toestellen op eender welk plan of bouwtoelating zijn louter ter 
illustratie en in generlei opzicht afdwingbaar als “verworven” of “definitief bedoeld”.   
 
Specifiek heeft elke klant recht op een geïndividualiseerd keukenplan dat wordt besproken 
en afgetekend tijdens de hiervoor voorziene materiaalkeuzeronde. De daar door alle 
partijen ondertekende keukenplannen gelden wel als afdwingbaar en niet meer wijzigbaar 
na definitieve keuze. 
 
De gebouwen worden opgetrokken in duurzame materialen van eerste keus, vrij van alle 
gebreken, die de stevigheid en het esthetisch uitzicht van het gebouw waarborgen. 
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g. Zettingen 

 
De aandacht van de kopers wordt gevestigd op het feit dat tijdens of na de bouwwerken 
zich nog algemene of gedeeltelijke zettingen kunnen voordoen, alsmede eventuele 
uitzettingen, veroorzaakt door temperatuurschommelingen, waardoor er lichte barsten 
kunnen verschijnen. Noch de bouwheer, noch de architect, noch de ingenieur of de 
aannemer kunnen hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. De promotor is tevens niet 
verantwoordelijk voor de schade teweeggebracht door te vroegtijdige schilder- en 
behangwerken door de kopers. Er wordt aangeraden na de voorlopige oplevering nog een 
redelijke wachttermijn in acht te nemen alvorens de schilderwerken aan te vatten (advies : 1 
jaar). 

 
h. Verzekering en risico-overdracht 

 
De bouwpromotor/verkoper zal de nodige verzekeringspolissen onderschrijven of door de 
aannemer laten onderschrijven voor voldoende bedragen tot dekking van de risico’s inzake 
brandgevaar, ontploffing, blikseminslag, etc… tot aan de voorlopige oplevering van de 
werken. 
De overdracht van risico’s overeenkomstig artikels 1788 en 1789 van het Burgerlijk 
Wetboek zal geschieden bij de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen van 
het gebouw of deelgebouw, of desgevallend bij de voorlopige oplevering van verkochte 
privatieve elementen in de gebouwen indien deze laatste oplevering, om welke reden dan 
ook, vroeger zou geschieden. 
 
10-JARIGE AANSPRAKELIJKHEID 
 
Overeenkomstig artikel 1791 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek neemt de tienjarige 
aansprakelijkheid respectievelijk aanvang op datum van de voorlopige oplevering van de 
verworven privatieve en gemeenschappelijke delen en komt dit ten goede aan de 
achtereenvolgende eigenaars. 
 
De waarborgen beperken zich tot de vervanging of tot de herstelling van slecht uitgevoerde 
werken (verborgen gebreken), waarbij elke andere schade of vergoeding is uitgesloten. 
 
Eens er schriftelijk overgegaan werd tot de voorlopige oplevering, is de 
bouwpromotor/verkoper niet meer verantwoordelijk voor zichtbare gebreken (artikel 1642 
van het Burgerlijk Wetboek). 
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i. Verplichtingen der partijen 

 
1) Wat verkoper betreft: de verkoper is verplicht het/de appartement(en)/woning(en) te 

leveren, bij het ondertekenen van het Proces-Verbaal van voorlopige oplevering in 
aanwezigheid van de koper, de promotor en/of de aannemer en de architect. De 
architect maakt het proces-verbaal op. 

2) De koper heeft de verplichting het/de appartement(en)/woning(en) in ontvangst te 
nemen en er de prijs van te betalen overeenkomstig artikelen 1582, 1650 en volgende 
van het Burgerlijk Wetboek. 

3) De koper zal het/de appartement(en)/woning(en) niet in bezit nemen, vooraleer de 
verkoper hem de sleutels hiervan heeft overhandigd. Voor de inbezitneming van het/de 
appartement(en)/woning(en) wordt een proces-verbaal van voorlopige oplevering 
gemaakt in 3 exemplaren en ondertekend door de koper, de promotor en/of aannemer 
en de architect. Slechts na het ondertekenen van voormeld PV en de algehele betaling 
van het verschuldigde bedrag (= totale overeengekomen som cfr contract + eventuele 
meer/minwerken + individuele aansluitkosten) worden de sleutels overhandigd. Door het 
betrekken van het/de appartement(en)/woning(en) aanvaardt de koper stilzwijgende 
overname. 

4) De promotor houdt zich het recht voor om de oplevering van de privatieven dan pas te 
organiseren nadat de gemene delen (trappenhallen, parkings, liften, etc…) zijn 
opgeleverd in samenspraak met de syndicus die op dat moment voorlopig door de 
promotor wordt aangesteld (tot aan de eerste algemene vergadering). 
 

j. Veiligheidscoördinator 
 
De opdrachtgever/promotor stelt een veiligheidscoördinator aan met opdracht tot 
coördinatie van de veiligheid zowel tijdens de ontwerpfase als de uitvoering van dit 
bouwproject, alsook het opmaken van het postinterventiedossier (bepaald volgens KB dd. 
25.10.2001 betreffende tijdelijke of mobiele werkplaatsen). 

 
k. Zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs 

 

- De kosten van de registratie, de notariskosten van de verkoopakte, de kosten van de 
basisakte en alle andere kosten gerelateerd aan de verkoop van een 
appartement/woning blijven te allen tijde ten laste van de koper.   

- Gemeenschappelijk materieel zoals poetsgerief e.a. materialen noodzakelijk voor de 
goede werking van de gemeenschap in de ruimste zin van het woord. 

- Noodzakelijke items voor de goede werking van het project onder de leiding van de 
syndicus. 

- Individuele aansluitingskosten van de nutsvoorzieningen. 
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l. Schoonmaak en oplevering 
 

De kopers worden uiterlijk 2 weken voor de voorlopige oplevering schriftelijk op de hoogte 
gesteld van de definitieve datum en tijdstip. 
 
 
Het gebouw en de appartementen/woningen worden “bezemschoon” opgeleverd. 
 
Dit lastenboek bestaat uit 23 genummerde pagina’s en wordt als bijlage aan de 
verkoopsovereenkomst gehecht. 

 
m. Bij tegenstrijdigheid tussen de verschillende documenten is de volgorde van voorrang als 

volgt: 
 
 -  De verkoopovereenkomst 
 -  Het beschrijvend lastenboek 
 -  De plannen 

In een aantal gevallen wordt in dit lastenboek verwezen naar het individuele plan.   
In dat geval dienen zowel lastenboek als plan, gezamenlijk te worden bekeken. 
 
Wij vragen de kopers, in geval zich een probleem rond interpretatie zou voordoen, dit onmiddellijk te 
melden zodat hierop direct een adequaat antwoord kan worden geformuleerd 
 
Opgemaakt te ……………………………………………op…………………………………………… in 2 
exemplaren waarvan elke partij verklaart er 1 origineel van ontvangen te hebben. 
     
“Gelezen en goedgekeurd”  

 
Woning nr. ……………. in de parkappartementen en -woningen - Abdij Bornem met:  

- Autostandplaats   nr. ……………. 

- Fietsstalplaatsen   nr’s. ………….. en ……………   

- Privatieve berging  nr. ……………. 
 
De koper(s) :  De verkoper / promotor : 

Voor Monument Real Estate Development 
Bvba 
 

  
 

 


