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RESIDENTIE BELFORT 
 

RESIDEREN OP HET HOOGSTE NIVEAU 
 

 

LIGGING – LIGGING – LIGGING 

 

Het grootste cliché in onroerend goed, doch waarschijnlijk de enige die echt relevant 

is:  zonder goede ligging niet interessant, en zonder kans op meerwaarde. 

 

RESIDENTIE BELFORT® is dan ook ideaal gelegen op de Grote Markt te Kortrijk. 

 

DE STAD IS DE PLACE TO BE! 

De samenleving evolueert voortdurend, zo ook de kwaliteit van wonen. 

Kortrijk, een veilige en bruisende stad, met een rijk verleden en een prachtige 

toekomst, biedt u de ideale site om te wonen. 

Kortrijk, het vroegere Gallo-Romeinse Cortoriacum, onsterfelijk als 

Guldensporenstad, biedt heden aan zijn 75.000 inwoners een veilige en dynamische 

woonomgeving, rijk aan historisch erfgoed en cultuur. 

 

Op de beste ligging met prachtige terrassen – rustig doch uitermate centraal – vindt U 

in residentie BELFORT KORTRIJK  de architectuur en de woonkwaliteit terug 

waar u naar streeft alsook de uitzonderlijke troeven van wonen in de stad: zéér grote 

mobiliteit, gevarieerd en groot aanbod cultuur, alle topwinkels en merknamen, 

ontspanning overdag en ’s avonds, enz. 

 

De stad ligt aan de rivier de Leie en zorgt door veel groen en natuur voor het nodige 

evenwicht tussen stad en natuur. 

 

Uitsluitend residentiële luxe appartementen behorende tot de absolute top en enkel 

gebruik makend van hoogwaardige en duurzame materialen. 
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VERKOOPLASTENBOEK RESIDENTIE BELFORT KORTRIJK 

 

A. DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 
 

1. GRONDWERKEN 
 
De grondwerken worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd teneinde de funderingswerken, 
kanalisatie en rioleringswerken degelijk te kunnen uitvoeren. De overtollige aarde wordt van de werf 
verwijderd. 

2. STABILITEIT 
 
De studie van de stabiliteit wordt uitgevoerd volgens bepalende ingenieursstudie. 
Alle dimensionering van de funderingen en de dragende structuren gebeuren volgens de geldende Belgische 
en Europese normen. 

a. Funderingen en kelderverdieping 

Het gebouw wordt gefundeerd door middel van betonputten, gewapende betonbalken en gewapende 
vloerplaat, dit alles gestabiliseerd door middel van grondkerende wanden. Dit volgens de uitgevoerde 
diepsondering en de stabiliteitstudie van het ingenieursbureau.  
 
Zowel voor de vloerplaat als de buitenwanden worden voorzieningen getroffen om de waterdichtheid te 
verzekeren : toepassing van superplastificieerders, ingebetonneerde staalplaten op de hernemingsvoegen, 
injectiebuizen,…. Ter hoogte van zettingsvoegen tussen verschillende bouwblokken worden rubberen 
voegbanden voorzien. 
 
De afwerking van de garagevloeren is voorzien in gepolierde beton.  

b. Dragende wanden/structuur 

De constructie is opgebouwd uit een structuur in gewapend beton in combinatie van dragende wanden in 
gewapend beton en stalen liggers aangevuld met dragend metselwerk. De betonnen wanden verzekeren, 
naast de opname van de vertikale lasten, eveneens de stabiliteit van het gebouw.   
De lift- en trapschacht wordt als volledige betonnen koker geconcipieerd en dient als centrale kern. 
 
De gevelstruktuur wordt per verdieping via betonnen balken op de hoofdstruktuur opgenomen. 

3. GEVELMATERIALEN  
 
De achtergevels worden uitevoerd in baksteen, het gevelmetselwerk wordt gevoegd. 
De gevel uitgevende op de Grote Markt wordt behouden. De gevel aan de Rijselstraat wordt heropgebouwd 
met gebruik van metselwerk en natuursteen. 

4. RIOLERINGEN 
 
Het rioleringsnet wordt uitgevoerd overeenkomstig het gemeentelijk reglement en volgens de gegevens der 
plannen. Alle vertikale leidingen bevinden zich in toegankelijke leidingsschachten. Tegen het plafond van de 
ondergrondse niveaus  worden de vertikale leidingen samengebundeld.  Deze worden onder degelijke helling 
naar het openbaar net afgevoerd en aangesloten. 
Deze leidingen blijven bereikbaar, wat een goede kontrole mogelijk maakt. 
Gebruikt materiaal : PVC en polyethyleen van hoge dichtheid. 
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5. TERRASSEN 
 
Alle appartementen zijn voorzien van één terras, de vierde verdieping heeft daarbaast een dakterras. De 
terrasvloeren worden uitgevoerd in hout of natuursteen op steunen. 
 
De borstweringen van de terrassen vooraan worden voorzien in gelaagd veiligheidsglas, met onzichtbare  
profielering in harmonie met gevelbekleding, zijnde glasbalustrades (kleur en type te kiezen door 
projectontwikkelaar). 

6. DAKBEDEKKING 
 
De terrasdaken worden uitgevoerd met een waterdicht vlies waarop de terrasvloer op steunen wordt 
geplaatst. Deze dakdichting blijft ten allen tijde toegankelijk voor kontrole en herstelling. 
Prefabterraselementen zijn uiteraard op zich waterdicht geleverd en geplaatst. 

7. DORPELS EN UITKRAGENDE TERRASKONSTRUKTIES 
 
Afhankelijk van de plaats in de gevel worden de dorpels onder de ramen en de deuren uitgevoerd in gladde 
betonnen prefabelementen (bvb bij  uitkragende terraskontruktie), of blauwe hardsteen of aluminium mee met 
de ramen.  

8. AFVOERLEIDINGEN - VERLUCHTINGSSCHOUWEN 
 
Verluchting der sanitaire ruimten via ventilatiesysteem of afzonderlijk. Sanitaire afvoeren in polyethyleen van 
hoge dichtheid. 
Zichtbare afvoerbuizen (RW) zijn voorzien in zink. 

9. BUITENSCHRIJNWERK - GLAS 
 
Het buitenschrijnwerk bestaat uit aluminium ramen, drie-kamer-profielen. Alle beglazing is dubbel en heeft 
een thermische isolatiewaarde van minimum 1,0 W/m²K. Isolatiewaarde = “superisolerend” en beantwoord 
aan de huidige EPB normering 

10. INKOMHALL 
 
De decoratie der inkomhall wordt zodanig geconcipieerd dat het een esthetisch geheel vormt. 
Vloer -en wandafwerking van inkomhall gelijkvloers in natuursteen. 
De sasdeur is een beveiligde glazen deur, conform de Europese normen. Geïncorporeerde vloermat. 
Indirecte plafondverlichting of inbouwspots. Brievenbusensemble gecombineerd met video- en 
parlofooninstallatie. 

11. TRAPZAAL 
 
Alle muren worden egaal afgewerkt en geschilderd, kleur te bepalen. Trapsleden en bordessen worden 
uitgevoerd in gladde beton van kelder naar hoogste niveau, dit met antislipneuzen. De trapleuningen zijn 
voorzien in aluminium met handgreep. 

12. PERSONENLIFT 
 
De rolstoeltoegangkelijke lift, bestemd voor het vervoer van 8 personen, 630 kg, bedient de kelder (-2) tot en 
met de 5

de
 bouwlaag.  

De kooi-afmetingen met netto 0,90 m deurbreedte – rolstoeltangkelijk. 
Er wordt geopteerd voor een ruime lift om de toegankelijkheid tot ieders gebruik te optimaliseren.  
De lift is uitgerust met automatische border schuifdeuren en beantwoordt aan de gestelde veiligheidsnormen. 
Kabine-wandplaten in scinplate of wandtapijt – spiegel op de achterwand – verdiepingsaanduidingen – 
vloerbekleding (omwille van slijtvastheid, hygiene en onderhoud) – oproeptelefoon. 
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13. GEMEENSCHAPPELIJKE EN PRIVATIEVEN BERGINGEN 
 
Muren in beton of in metselwerk van snelbouwsteen of betonstenen – vloeren in gepolierde beton –  
verluchting in de muren verwerkt (statische verluchting) – toegangsdeuren type hardboard brandwerend waar 
nodig - individueel stopkontakt en lichtpunt voorzien. 

14. VIDEO – PARLOFONIE – DEUROPENER 
 
Een volledige installatie van videofoon verbindt alle appartementen met de inkomdeur van het gebouw. Ieder 
appartement bevat een apparatuur met belknop die elektrisch het slot, gelegen bij de ingang, in werking stelt. 
Om veiligheidsredenen wordt de parlofonie met een video-apparaat vervolledigd, teneinde een selectie van 
de oproepen te vergemakkelijken. 

15. BINNENSCHRIJNWERKEN 
 
De inkomdeuren der appartementen worden uitgevoerd in voorgeplamuurde volkerndeuren beantwoordend 
aan de brandweernormen, brandweerstand half uur ( Rf30). 
Ze zijn voorzien van een veilig driepuntsslot en spionoog. 

16. SLUITWERK 
 
De toegangsdeuren van het gebouw zijn voorzien van een cylinderslot in combinatie met de inkomdeuren van 
ieder appartement. 

17. BEPLEISTERING 
 
De gemeenschappelijke delen van de traphall worden uitgevoerd in pleisterwerk, geschilderd.  
De trapzaal kan afgewerkt worden in gladde betonsteen, geschilderd. 

18. SCHILDERWERKEN 
 
De muren en plafonds van de gemeenschappelijke liftpaliers en traphallen worden geschilderd. 
De gemeenschappelijke delen van de kelders en van de garages worden geschilderd.  

19. ALGEMENE ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
 
Aard van de stroom : 230 V (of 380 V wissel – en drijfstroom in optie). De installatie wordt uitgevoerd in 
overeenstemming met de voorschriften van de maatschappij die voor de bedeling zorgt. Ze is strikt individueel 
en van het ingewerkte type behalve in de kelder en garages. 
Deze installatie is hermetisch daar waar de voorschriften van de stroombedelende maatschappij het eisen. 
De installatie omhelst onder meer de distributieleiding voor de gemene delen en een leiding voor de lift. 
De schakelaar en de algemene zekering bevinden zich bij de tellers in de kelder. 
De individuele zekeringen van private leidingen werken automatisch. Alle onderdelen zijn van het merk Niko, 
Bitichino of gelijkwaardig. Verlichtingsapparatuur is enkel voorzien in de gemeenschappelijke delen, alsook de 
noodverlichting. 
Bewegingsdetectoren zijn voorzien op alle cruciale invalswegen o.m. inkomsas, liftpaliers en doorgangen. 
Deze detectoren vervangen de schakelaars en automatiseren het lichtaansteken bij elke beweging. 

b. Algemeen laagspanningsbord 

Vanaf het algemeen laagspanningsbord gebeurt de distributie van het benodigd vermogen in laagspanning 
naar de diverse entiteiten, door een rechtstreekse voeding vanaf het ALSB bij middel van beschermde, 
ondergrondse kabels. 

c. Hoofdverdeelborden/meterborden 

Elk van de op te richten afdelingen van het complex wordt voorzien van een hoofdverdeelbord/meterbord op 
te stellen in de ondergrondse verdieping. 
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De hoofdverdeelborden/meterborden zijn geschikt voor de distributie van het deelvermogen van de te bouwen 
afdelingen van het complex in laagspanning, met rechtstreekse voeding vanaf het algemeen 
laagspanningsbord.  

d. Verdeelborden 

Elk appartement of gemeenschappelijke afdeling van het complex beschikt over een individueel verdeelbord 
met hoofdschakelaar en beveiligingen, secundaire beveiligingen en bedieningen, rails, signaallampen,…. 
Onderscheid wordt gemaakt tussen de kringen verlichting en stopcontacten. Elke kring wordt voorzien van 
automatische veiligheden met differentiaalbeveiliging volgens de eisen van het AREI. 

e. Leidingen & voedingen, kabelgangen, vloerkanalen 

Volgens : 

 Laatste uitgave van het AREI 

 Laatste reglementering van het ARAB 

 De regels van goede techniek 

 De in omloop gebrachte normen 

f. Aarding & equipotentiale verbindingen 

Volgens de voorschriften vervat in het AREI. 

h. Bedieningstoestellen en kontaktdozen 

In de lokalen worden de klassieke in of op te bouwen bedieningstoestellen en contactdozen geplaatst. 
Bewegingsdetectoren van het type infra-rood zijn voorzien op de diverse toegangen tot het complex : 
inkomsas, verdiepingsbordessen, keldergangen, gemeenschappelijke parkeergarages, inritten,…. Deze 
bewegingsdetectoren vervangen de klassieke schakelaars en/of drukknoppen, automatiseren de aansteking 
van de verlichting bij beweging en dragen bij tot het verhogen van de veiligheid in het complex. 

i. Verlichtingsarmaturen 

In de gemeenschappelijke delen van het complex worden de verlichtingsarmaturen in- of opgebouwd, 
voorzien van lampen van het energiebesparend type met bewegingingssensoren. 
 
De veiligheidsverlichting is uit te voeren volgens de voorschriften van de gangbare normen terzake en advies 
brandweer, wat betreft deze voor de gemeenschappelijke delen. 
 
Verlichtingsarmaturen zijn enkel voorzien in de gemeenschappelijke delen zoals : inkomsas, trapzaal, 
verdiepingsbordessen, keldergangen, gemeenschappelijke parkeergarages, inrit,… en de voor het algemeen 
uitzicht van het complex noodzakelijke, zoals terrassen, buitenverlichting, … . 

20. SANITAIRE INSTALLATIE EN BLUSMIDDELEN 
 
De aanvoer van de hoofdleidingen stads –en regenwater, blusinstallaties, gebeurt via de kelder. Iedere 
woongelegenheid wordt uitgerust met een individuele waterteller voor het aanrekenen van het verbruik. De 
individuele tellers staan in het voorziene tellerlokaal. Vanaf deze individuele watertellers zijn de vertikale 
stijgleidingen aangesloten en in de technische kokers aangelegd, voorzien van de nodige afsluiters en 
terugslagkleppen met aflaatdispositief. 
De distributieleidingen in de individuele woongelegenheden vanaf de vertikale kokers worden uitgevoerd in 
vernet polyethyleen, voorzien van een geribde mantelbuis voor warme en koude waterdistributie. 
 
In de inrichting worden aangepaste snelblustoestellen opgehangen met een minimum inhoud van 1 
bluseenheid per bouwlaag en per 150m² vloeroppervlakte. Er worden eveneens snelblussers voorzien in de 
parkeergarage. Iedere bouwlaag wordt voorzien van brandalarmering- en haspel. 
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De afvoeren van de gebouwen zijn uit te voeren in PVC en/of hard polyethyleen ( gescheiden stelsel ) en 
worden geplaatst aan het plafond van de kelder en lopen mogelijks doorheen privatieve kelders. 
De standleidingen worden geplaatst in de vertikale kokers naast de waterleidingen met verzamelleidingen via 
de kelders aangesloten op de rioleringen. 

21. VERLUCHTINGEN - VENTILATIE 
 
De ondergrondse garages en kelders worden natuurlijk geventileerd.  
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B. DE PRIVATIEVE DELEN 

1. ISOLATIE 

a. Akoestische 

a.1 Horizontaal tussen de verdiepingen 
Een akoestische mat bestaande uit geëxpandeerde kunststof wordt aangebracht tussen de uitvullingslaag 
(type Betopor of gelijkwaardig) en de eigenlijke chapevloer. Deze laag zal doorgaand kontaktgeluid, 
gecreëerd op het vloeroppervlak tussen boven elkaar gelegen appartementen minimaliseren. Om overdracht 
tussen uitvullingslaag en muren te voorkomen wordt deze isolatielaag, vanop de betonplaat vertikaal tegen de 
muur opgetrokken en boven de afgewerkte vloer. 
 
a.2 Vertikaal tussen de appartementen 
Het concept van het gebouw en de organisatie van de appartementen is zo opgevat dat de scheidende muren 
tussen twee appartementen opgebouwd zijn uit een dubbele wand van  massief beton of extra 
kwaliteitsmetselwerk, een akoestische isolatie en gipsblokken of gelijkwaardig i.f.v. de akoestische isolatie. 

b. Thermische in functie van huidige EPB normering 

a. Dubbele beglazing 
K-waarde minimum 1,0 W/m²K voor de ramen. 
 
b. Terrasdaken, plat dak 
De thermische isolatie van vaste polyurethaan platen met dikte van 12 cm van de terrasdaken is van een 
hoge densiteit omwille van de gebruiksbelasting. De isolatie is gelegen volgens het principe van een “warm 
dak”. 
 
c. Gevelkonstrukties 
De isolatie in de spouw is 12 cm dik, en uitgevoerd in polyurethaan platen. 
Dit alles in functie van de EPB berekening. 

c. Vochtisolatie 

Boven alle raamlateien, aan beëindigingen van metselwerk, bij terras-en dorpelaansluitingen en overal waar 
nodig geacht wordt een waterkering of spouwaansluiting aangebracht om waterinsijpelingen via de 
verschillende aansluitingen te voorkomen. Deze vochtisolaties bestaan uit een kunststoffolie met hoge 
trekweerstand. 

2. PLEISTERWERKEN 

a. Muren 

Dragende muren, zowel in beton of in snelbouwstenen worden netjes uitgepleisterd. Niet dragende 
binnenmuren worden ofwel in gipsblokken geplaatst of in snelbouw. Indien in gipsblokken worden deze 
afgewerkt met spuitplamuur en indien snelbouwstenen worden deze gepleisterd. 

b. Plafonds 

- De verlaagde plafonds worden uitgevoerd in gyprocplaten of gelijkwaardig. 
- De zichtbare betonplafonds bekomen een gladde witte pleisterlaag. 
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3. VLOERBEKLEDING 

a. Harde vloerbekleding 

- Alle vertrekken zijn voorzien van tegels of parket met een particuliere aankoopwaarde van € 50/m². Plinten 
uit verzaagde tegels of bijhorende plinten bij de vloer met een particuliere aankoopwaarden van € 10/m. 
- Terrassen : in harde houtsoort of stenen vloeren voor buitentoepassingen (te kiezen door bouwheer).  

4. MUURBEZETTING 
 
De wanden der badkamers worden met muurtegels tot op deurhoogte geplaatst. Particuliere aankoopwarde 
hiervoor is € 50/m². 
In de keuken zijn wandtegels voorzien tussen de hang- en onderkasten. Handelswaarde € 50/m² geplaatst. 
Maximale voorziene hoeveelheid is 8m² per badkamer en 3m² in de keuken. 
 
Tussendorpels en raamtabletten in natuursteen of hout te bepalen door bouwheer.  
Vloer- en wandtegels, alsook alle eventueel voorziene marmersoorten zijn te bezichtigen in de show-room 
van de leverende firma. 

5. BUITENSCHRIJNWERK 
 
Het buitenschrijnwerk bestaat uit thermisch onderbroken 3-kamer aluminiumprofiel. 
Het schrijnwerk is voorzien van dubbel superisolerend glas. 

6. BINNENSCHRIJNWERKEN 
 
a. Binnendeuren 
Deze zijn van het type vlakke schilderdeur volle kern met bijhorende kruk, slot en drie scharnieren. 
Particuliere aankoopwaarde € 250/deur excl. plaatsing. 
 
b. Inkomdeuren 
Zie artikel 15 van gemeenschappelijke delen. 
 
c. Binnenwanden 
De binnenwanden van de appartementen worden uitgevoerd in gipsblokken of snelbouw.  

7. GLASWERKEN 
 
Alle ramen der privatieven worden voorzien van dubbel glas. Deze beglazing wordt geplaatst konform de 
richtlijnen van de fabricerende firma. Dubbel glas K-waarde min. 1,0 W/m²K. 

8. CENTRALE VERWARMING 
 
Residentie Belfort  zorgt voor jouw comfort.  
Elk appartement is voorzien van vloerverwarming die niet alleen esthetisch is maar de warmte ook 
aangenaam en gelijktijdig verspreidt. 
De warmte hangt niet aan het plafond en de vloeroppervlakte blijft volledig beschikbaar zonder radiatoren. De 
vloerafwerking van jouw keuze zorgt voor een optimale werking. 
Vloerverwarming is ook zuiniger gezien deze werkt bij lagere temperatuur en hierdoor bespaard wordt op de 
energiekosten.  
 
Warmteafgifte door middel van vloerverwarming. Weersafhankelijk geregeld. Regeling geschiedt door middel 
van een centrale digitale kamerthermostaat. 
In de badkamer geschiedt de regeling via handdoekradiator of infrarood. 
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Bij -10°C buitentemperatuur worden volgende binnentemperaturen verzekerd : 
 Living   + 22°C 
 Keuken  + 20°C 
 Slaapkamers + 18°C 
 Badkamer + 24 °C 

9. WARM WATERPRODUKTIE 
 
Sanitair warm waterproductie door middel van doorstroming eventueel in combinatie met buffervat. 

10. VENTILATIE 
 
Een individueel ventilatiesysteem type D of gelijkwaardig. Dit zorgt voor natuurlijke toevoer in de droge 
ruimtes via regelbare toevoerroosters en vraaggestuurde mechanische afvoer in de natte ruimtes door middel 
van een individuele motor.  

11. ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
 
De installatie is comform aan de voorschriften van de nutsmaatschappij en het AREI. Een individueel 
verdeelbord met automaten en differentieelschakelaars is aanwezig in elk appartement. De installatie wordt 
gekeurd door een erkend organisme. 
 
Elk appartement heeft een individuele elektriciteitsmeter. In het verdeelbord zijn afzonderlijke kringen met 
automatische zekeringen voorzien voor verlichting, stopcontacten, voeding elektrische kookplaat, oven, 
wasmachine, droogkast en centrale verwarmingssysteem. 
 
De toebehoren zoals schakelaars, stopcontacten, en dergelijke zijn wit. Alle leidingen, stopcontacten en 
schakelaars worden ingebouwd met uitzondering van de ruimtes in de kelders waar zij in opbouw zijn. 
 
De installatie is zonder inbegrip van lampen, kappen of armaturen met uitzondering van de de armaturen in 
de individuele bergingen van de kelder, garages en terrassen. 
 
a. 
   stopkontakten  schakelaars  lichtpunten 
living    6   3   3 
keuken    6   2   1 + 1 indirect 
berging    3   1   1 
slaapkamer   3   2   1 
hoofdslaapkamer  4   2   1 
dressing   1   1   1 
hall    3   3   3 
badkamer   3   2   2 
douchecel   1   1   1 
 
b. Telefonie 
Ten behoeve van de aansluiting op het openbaar telefoonnet, zijn per woongelegenheid twee aansluitingen 
voorzien. Deze voorzieningen omvatten de werkdozen, de buizen met trekdraad, de telekommunikatie-kabel 
tot de centrale verdeeldoos van de telefoonmaatschappij, opgesteld naast het hoofdverdeelbord/meterbord 
van het complex. 
 
c. TV-Distributie 
Ten behoeve van de aansluiting op het openbaar TV-distributienet zijn per woongelegenheid twee 
aansluitingen voorzien. Deze voorzieningen omvatten de inwerkdozen, de buizen met trekdraad, de co-
axiaalkabel tot de centrale verdeeldoos met de distributiemaatschappij, opgesteld naast het 
hoofdverdeelbord/meterbord van het complex. 
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12. SANITAIRE INSTALLATIES 
 
Een hoogwaardige individuele basislijst van sanitaire toestellen werd opgemaakt voor ieder appartement 
afzonderlijk door een gespecialiseerde groothandel. 
Elke aanpassing naar eigen comfort en/of specifieke wensen kan uiteraard ook gebeuren bij diezelfde 
speciaalzaak. 
Voorzien particulier aankoopwaarde sanitaire toestellen : 10.000 EUR 

13. KEUKEN en HUISHOUDAPPARATUUR 
 
Voor elk appartement afzonderlijk werd een gepersonaliseerde keuken ontworpen. 
Het ontwerp vormt de basis en kan volledig aangepast worden naar eigen wensen en kleuren. 
De keuze wordt gemaakt bij een gespecialiseerde keukenbouwer. 
Voorzien particulier budget geleverd en geplaatst : 15.000 EUR. 
Dit particulier budget is particuliere prijs geleverd en geplaatst, met inbegrip van de elektrotoestellen, excl 
BTW. 

14. INGEMAAKTE KASTEN, MEUBILAIR 
 
Alle op plan vermelde los en vast meubilair is louter ter info en is niet voorzien. 

15. SCHILDERWERKEN 
 
Alle plafonds en muren der appartementen zijn effen glad (schilderwerken niet inbegrepen). 
De binnendeuren worden eveneens afgeleverd om te schilderen (schilderwerken hier ook niet inbegrepen) 

16. OPEN HAARD 
 
De appartementen op de vierde verdieping kunnen voorzien worden van een infrastruktuur voor open haard, 
mits afzonderlijk bestek in meerwaarde. 

17. GARAGES EN KELDERBERGINGEN 
 
Garage :  

 1 centraal lichtpunt 

 1 schakelaar 

 1 stopkontakt  
 
Berging :  

 1 centraal lichtpunt 

 1 schakelaar 

 1 stopkontakt  
 
De leidingen worden “opgebouwd” geplaatst. 
 

18. PARTICULIERE AANKOOPWAARDEN EN HANDELSWAARDEN 
 
Particuliere aankoopwaarde vloeren per m²    €       50,00 
Particuliere aankoopwaarde wandbetegeling per m²   €       50,00 
Particuliere aankoopwaarde binnendeuren    €      250,00 
Particuliere aankoopwaarde sanitaire apparaten    € 10.000,00 
Budget keuken        € 15.000,00 
 

Particuliere aankoopwaardes zijn exclusief plaatsing (inbegrepen in de verkoopprijs) en exclusief btw. 
Budget is inclusief plaatsing en exclusief btw. 
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C. BIJZONDERE BEPALINGEN 

1. VOORVERWARMING 
 
Teneinde het gebouw voldoende te drogen om een snelle bewoning of eindafwerking toe te laten bij de 
oplevering, zal ongeveer drie maanden voor de ingebruikname de voorverwarming in gang gesteld worden. 
De helft van het verbruikte gas zal ten laste gelegd worden van de gemeenschap. 

2. OPKUIS 
 
De lokalen zullen opgeleverd worden na de eerste opkuis. Het grondig opkuisen der ruiten, vloeren en 
sanitaire apparaten is ten laste van de kopers. 

3. AANSLUITINGEN EN TELLERS 
 
De aansluitings-, plaatsings- en abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, 
telefoon en kabel TV distributie en eventuele andere) plus de aanverwante kosten voor de privatieve delen 
zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs en vallen ten laste van de kopers. 
Aangezien de privatieve aansluitingen enkel op naam van de kopers en na de keuring van de installatie 
kunnen uitgevoerd worden, dienen deze tijdig door de kopers aangevraagd te worden. 

4. PLANNEN 
 
De plannen van het gebouw die aan de kopers overhandigd worden, dienen als basis voor het opstellen van 
het verkoopskontrakt. Zij werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van het terrein. 
De minieme verschillen die zouden voorkomen, hetzij in meer, hetzij in min, zullen beschouwd worden als 
aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de eis tot welkdanige schadevergoeding door één der partijen 
rechtvaardigen. 

5. MATERIALEN 
 
De aannemers behouden zich het recht voor sommige materialen, voorwerp uitmakend van het lastenboek, te 
vervangen door gelijkaardige materialen, die in geval de beschreven materialen niet tijdig zouden bekomen 
worden door gevallen van overmacht of andere, of eventueel door de vereisten van de architectuur of 
technieken. 

6. UITVOERINGSTERMIJN 
 
De uitvoeringstermijn bepaald in de verkoopsovereenkomst geldt voor een standaaarduitvoering conform de 
beschrijving. Afwijkingen van de standaarduitvoering verlengen de uitvoeringstermijn. 

7. ERELONEN 
 
De erelonen van de architect, studieburelen, veiligheid, coördinatie, zijn inbegrepen in de verkoopprijs. Deze 
erelonen behelzen de verplichtingen die hen normalerwijze eigen zijn, met uitzondering van deze die 
betrekking hebben op alle versieringswerken of deze die voortvloeien uit een wijziging van de oorspronkelijke 
plannen die eventueel aangevraagd zijn door de koper. 

8. WIJZIGINGEN 
 
Bij de uitvoering van het ontwerp kan het nodig zijn dat de aannemer/promotor, in overleg met de ontwerper, 
aan deze beschrijving evenals aan de bijgevoegde plannen, wijzigingen aanbrengt die geen invloed hebben 
op het algemeen concept. Hiertegen kunnen de kopers geen opmerkingen uiten. 
Wanneer de koper, om welke reden dan ook, wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek, de plannen of 
de standaardvoorzieningen, kan dit slechts in de mate dat de promotor hierover zijn akkoord geeft. De 
aangevraagde wijzigingen moeten schriftelijk aan de promotor overgebracht worden. Het is niet uitgesloten 
dat voor een bepaalde keuze van afwerking die binnen de voorziene handelswaarde val, toch een 
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supplementaire plaatsingskost kan aangerekend worden. Bepaalde wijzigingen van afwerking kunnen 
aanleiding geven tot termijnverlengingen. Wijzigingen die het uitwendige van gebouwen en de uniformiteit van 
de gemene delen veranderen zijn niet mogelijk.  

9. WERKEN UITGEVOERD DOOR DERDEN 
 
Het is de koper niet toegelaten werken, van om het even welke aard, voor de voorlopige overname van het 
gebouw door eigen of door derden te laten uitvoeren, uitgezonderd mits schriftelijke toelating van de 
bouwheer. Werken of materialen niet uit te voeren of niet te leveren door de bouwheer worden gekrediteerd 
aan basis van de kostprijs. Regel hiervoor is dat een derving van 30% in rekening wordt gebracht. Voor 
verdere details wordt verwezen naar het verkoopcompromis. 
Door ontvangst van de sleutel verbindt de koper zich het appartement niet te betrekken voor integrale betaling 
van het saldo. Hij aanvaardt het privatief in de staat van afwerking op dat ogenblik. 

10. ZETTING VAN HET GEBOUW 
 
De krimp- en zettingsbarsten veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw is enerzijds geen reden tot 
uitstellen van betaling en anderzijds resorteert dit niet onder de verantwoordelijkheid van de promotor of de 
aannemer. Het gaat hier immers om verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw. 

11. DISCLAIMER 
 
Het bedrijf heeft een politiek van continue verbetering en het behoud zich het recht voor om specificaties te 
wijzigen of te vervangen indien zij dit noodzakelijk acht en dit zonder voorafgaandelijke verwittiging. Tevens 
kunnen er, afhankelijk van de regio, zaken wijzigen opgelegd door de openbare besturen. De plannen zijn 
voorbereid met alle nodige zorg en opgemaakt ter goede trouw door de architecten en worden als basis 
genomen voor de gegevens voorkomend in de notariële akten. Alle op de tekeningen of in de technische 
omschrijving genoemde maten zijn "plus minus maten". De kleine verschillen die er zouden kunnen zijn, in 
min of in meer, zullen aanzien worden als veroorloofde afwijkingen. In geen geval kunnen partijen zich op 
deze afwijkingen beroepen om een vergoeding te eisen. De bouwheer behoudt zich het recht om wijzigingen 
aan te brengen aan de indeling der woongelegenheden indien dit hem nuttig of noodzakelijk zou voorkomen 
tijdens de bouwfase. De schetsen, plannen en gevelzichten zijn getekend van de plannen en geven enkel een 
illustratief uitzicht van het afgewerkte gebouw.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


