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Ligging :  Burgemeenster Potiaulaan 61 

9200 Sint-Gillis (Dendermonde) 
 
Periode :  Aanvang der werken: Augustus 2019 

Einde der werken: April 2020 

 
Projectontwikkelaar:WE-PROJECTS           Verkoop: Immo Twins 
   Lindestraat 9        Zuidlaan 2 
   9200 Dendermonde       9200 Dendermonde 
   Info@we-projects.be      Tel: 052 55 55 55 
   www.we-projects.be      www.immotwins.be 

 
Architectenbureau : Inprovics bvba      
   Sint–Gillislaan 72 
   9200 Dendermonde      
   Info@inprovics.be      
    
Bouwpartners: Sterck (Badkamer – Keuken – Tegels) 
   Pierre Corneliskaai 40 
   9300 Aalst 
   www.stercknv.be 
 
   Livo (Binnendeuren) 
   Hoekstraat 41 
   9200 Dendermonde 
   www.livo.be 
 

 
  

mailto:Info@we-projects.be
http://www.we-projects.be/
http://www.immotwins.be/
mailto:Info@inprovics.be
http://www.stercknv.be/
http://www.livo.be/


       
     

                                                   - 3 -                                                   
      

1  VOORWOORD 
 

Residentie “Burgemeester Potiau” is gelegen op de Burgemeester Potiaulaan in het centrum van Sint-Gillis, Dendermonde. Via de Sint 
Gillislaan is Sint-Gillis verbonden met de Zuidkant van Dendermonde en heeft op deze manier een heel goede mobiliteitsscore. 
 

 
 
De locatie op Google Maps kan hieronder gevonden worden. 
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Het verkoopslastenboek heeft als doel de materialen, technieken en administratieve bepalingen met betrekking tot het project te 
omschrijven en zal een bijlage vormen bij het afsluiten van een verkoopsovereenkomst. 
 
De op “artist impressions” en grondplannen getoonde materialen, meubilering en kleuren zijn slechts een impressie en niet bindend. 
 
Alle vermelde handelswaarden zijn exclusief BTW. 
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1. BESCHRIJVING DER RUWBOUWWERKEN, DAKWERKEN EN BUITENSCHRIJNWERK 

 

1.1 Inplanting en afsluiten van de bouwplaats 
 
WE-PROJECTS zorgt op zijn kosten, voor de voorlopige afsluiting van de bouwplaats. Deze afsluiting moet beletten dat derden zich 
toegang zouden verschaffen tot de werken. De afsluiting beantwoordt aan de voorschriften van de plaatselijke gemeente. Haar 
onderhoud valt ten laste van WE-PROJECTS gedurende de ganse tijd van de onderneming. WE-PROJECTS heeft evenwel het recht 
om publiciteit aan te brengen op de afsluiting. Bij het beëindigen van de werken wordt de afsluiting verwijderd op kosten van WE-
PROJECTS. 

 

1.2 Diverse aansluitingen 
 
De voorlopige aansluitingskosten voor water en elektriciteit nodig voor de werf, zijn ten koste van WE-PROJECTS. De definitieve 
aansluitingskosten en het plaatsen van de tellers voor water, gas, elektriciteit en het aansluiten van teledistributie en telefoon zullen 
worden betaald door de koper. 

 

 

1.3 Balkons – terrassen ( verdiepingen) 

 
Elk appartement heeft een terras. De terrassen en de borstwerkingen op verdiepingen worden uitgevoerd door middel van een 
constructie in staal. De stalen constructie zal thermisch verzinkt worden en voorzien van een coating. Tussen de terrassen op gelijke 
verdiepingen wordt een tussenschot geplaatst in mat glas om de privacy tussen terrassen te waarborgen. 
De terrasvloer zal in composiet materiaal uitgevoerd worden. 
Kleuren worden bepaald door de architect en WE-PROJECTS. 

 

1.4 Gevelbekleding en buitenschrijnwerk  
 
Om aan de huidige isolatie eisen te voldoen, wordt de volledige buitengevel ingepakt met een buitengevelisolatiesysteem, afgewerkt 
met pleister. De gevelisolatie zal met 13 cm dikke EPS isolatie worden uitgevoerd en 1.5 mm dikke pleister. 
 
Het plat dak zal geïsoleerd worden met een 16 cm dikke PIR isolatie laag. 
 
De  gevels wordt uitgevoerd volgens de geveltekening. De exacte kleuren worden gekozen door de architect en bouwheer. 
 



       
     

                                                   - 6 -                                                   
      

Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in hoogwaardig PVC. Alle beglaasde delen worden voorzien van thermisch isolerende klare 
beglazing met een U-waarde van 1,0 W/m2K. Veiligheidsbeglazing is voorzien volgens de vigerende wetgeving.    
De ramen hebben een vast gedeelte en/of een vleugel, verluchtingsroosters (van het type Renson Invisivent Air) en doorvalbeveiliging 
waar nodig. De kleur wordt bepaalt door de architect en WE-PROJECTS.     

 
1.5 Aansluitingen water, elektriciteit, gas, telefoon en T.V.-distributie 
 
1.5.1  Wateraansluiting 
 
De kosten voor aansluiting aan het waterbedelingsnet, evenals de plaatsing van de waterteller, worden bepaald door de 
distributiemaatschappij en zijn niet inbegrepen in de onderhavige overeenkomst. 
Zij zullen worden doorgerekend aan de koper. 

 
1.5.2 Elektriciteit en gas aansluiting 

 
De kosten voor aansluiting aan het openbaar elektriciteit en gasnet, de levering en de plaatsing van de elektriciteit en gas tellers, 
worden bepaald door de distributiemaatschappij. Zij zullen worden doorgerekend aan de koper. 

 
1.5.3    Aansluitingen telefoon. T.V.- en radiodistributie 
 
De nodige schikkingen worden getroffen voor het aanbrengen van de leidingen, 
controledozen, enz… 
De aansluitingskosten en het afsluiten van de abonnementen zijn ten laste van de koper. 

 
1.5.4 Aansluiting rioolnet 

 
De aansluiting van het hoofdgebouw aan het openbaar rioolnet zal worden uitgevoerd in samenwerking met de technische dienst van 
Dendermonde, en dit onder hun toezicht. 
De eventuele aansluitingskosten (per appartement) zullen worden doorgerekend aan de koper. 
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2 AFWERKING GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 
 
2.1 Inkom - traphal 
 
De videofoon installatie van het merk Biticino zal worden geplaatst aan de voordeur. 
 
De muren van de inkom en de traphal worden bepleisterd en geverfd. De kleuren worden gekozen door WE-PROJECTS. 
 
De bevloering van de traphal en inkom wordt uitgevoerd in keramische tegels. 
 
De verlichting wordt voorzien op minuterie. Noodverlichting wordt voorzien. 

 
2.2 Trap 
 
Uitvoering in marmermozaiek met gesloten tegentreden. De trapleuning wordt uitgevoerd in geborstelde aluminium of inox. Kleur en 
uitvoering te kiezen door WE-PROJECTS. 

 
2.3 Lift 
 
Er wordt een huislift voorzien met een snelheid van 0.15m/sec. De binnenkant wordt afgewerkt met skinplate kooiwanden, verticale 
drukknopcolonne in inox, plafond in inox met halogeenverlichting en een linoleum vloer. Alles uitgevoerd volgens de  reglementering 
voor huisliften, en volgens de normen van de  brandweer. 

 
2.4 Doorgang garages, staanplaats en fietsbergingen 

 
De vloerafwerking van de doorrit zal bestaan uit klinkers. De verhardingen in buitenomgeving worden voorzien in waterdoorlatend grind. 
Keuze te maken door architect en WE-PROJECTS. 
De privatieven worden afgesloten met een omheining (paal en draad). 

 
2.5 Bergingen, garages, staanplaats en fietsenberging 
 
De doorrit geeft toegang tot 5 private bergingen, 2 afgesloten garages, 1 autostaanplaats en een fietsberging voor 15 fietsen. De 
nodige verlichting is voorzien met bewegingssensoren. 
 
De verlichting en het individuele stopcontact van de garages zal aangesloten worden op de eigen teller. 
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De afwerking van de muren in de private bergingen zal uit een meegaand voegwerk bestaan. De bevloering van de bergingen zullen in 
beton voorzien worden. 

 
2.6 Tellerruimte 
 
De tellerkast zal in de inkom voorzien worden en zal bevatten: 
 

• Alle tellers voor water, gas, elektriciteit;  

• De verdeler voor T.V distributie en telefonie; 

• De verdeelkast en aparte teller van de gemeenschappelijke delen (verlichting en lift); 

• Sturing ontrokingsluik. 

 
2.7 Brandbeveiliging 

 
Boven aan de traphal is er een rookevacuatiekoepel voorzien met bediening vanop de gelijkvloers inkomhal. Ook zijn de nodige 
noodverlichtingen voorzien. 
Alles wordt uitgevoerd volgens planstudie van de bevoegde brandweer. 

 
3 PRIVATE DELEN 
 
Hieronder wordt een beknopte, maar duidelijke beschrijving gegeven van de materialen die zullen gebruikt worden bij de afwerking van 
de appartementen. 
 
De klant is in samenspraak met WE-PROJECTS vrij om allerhande veranderingen aan te brengen volgens zijn eigen wensen. 
 
In het geval dat de aankoopprijs en/of de plaatsingskosten van het nieuw gekozen materiaal, hoger zijn dan deze voor de standaard 
uitvoering, wordt hiervoor een meerprijs gerekend. 
 
Opmerking: aangezien het een volledig afgewerkt appartement betreft, zijn alle werken voor plaatsing van de standaardmaterialen 
inbegrepen in de verkoopprijs tenzij anders vermeld. 



       
     

                                                   - 9 -                                                   
      

 

3.1 Ventilatie 
 
Bergingen, toiletten, keukens en badkamers in het gebouw worden voorzien van een mechanisch extractiesysteem. Alle zichtbare 
verluchtingsroosters worden uitgevoerd in hoogwaardig PVC. De keuken wordt voorzien van een dampkap met koolstoffilter.  
 

3.2 Binnenmuren & plafonds 
 
De scheidingsmuren tussen privatieven, alsook de scheidingsmuren met de buren worden extra geïsoleerd en afgewerkt met 
voorzetwanden in gyproc. De naden van de gyproc panelen zullen schildersklaar uitgevuld worden. 
 
Van de overige muren zullen alle verticale vlakken voorzien worden van een gladde bepleistering.  
 
De plafondelementen in gladde uitvoering worden bekleed bij middel van spuitpleister met vlak oppervlak. Daar waar 
verluchtingsbuizen op de plafonds lopen (met uitzondering van de berging), zullen de buizen weggewerkt worden in een gyproc 
plafond. Ook hier zullen de naden uitgevuld worden. 
 
Alles te schilderen door de koper met voorbereidingswerken. 

 
3.3 Vloeren & Wandtegels 
 
Vloeren, wandtegels en plinten zijn te kiezen bij onze leverancier STERCK. 
 
Opmerking : alle vloeren, faience en plinten worden door de klant gekozen en moeten 1e keus zijn en niet afkomstig uit een lot of 2de 
keus, deze zullen worden uitgerekend met een normale verliesmarge van 10 %. 
Diagonaal of andere speciale legpatronen resulteren in een meerprijs. 
 
Ook andere vloerbekledingen, zoals natuursteen, parket of laminaat zijn mogelijk in samenspraak met WE-PROJECTS. Eventuele 
meerkost zal verrekend worden. 
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3.3.1 Vloeren 
 
Standaard worden alle ruimtes van het appartement voorzien van een keramische tegelvloer. 
 
Deze plaatsing is voorzien in de aanneming. 
 

• Vloer: 
o keramische vloeren 30/30 t.e.m. 50/50, legpatroon in recht raster 
o handelswaarde 30,00 €/m²  

• Plint      
o keramische plinten (niet in badkamer thv faience en niet thv vast keukenmeubilair) 
o handelswaarde 8,00 €/lm  

 
3.3.2 Wandtegels 
 

• Badkamer: 
o Muren douche en lavabo tot aan plafond 
o faience 20/20 tot 30/60 
o handelswaarde 20,00 €/m²  

 

• Keuken: 
o faience tussen werkblad en dampkap 
o oppervlakte  max. 2.5 m² 
o handelswaarde 20,00 €/m²  

 
 

3.4 Vensterbanken en raamopeningen 
 
Alle ramen worden ingepleisterd. 
Vensterbanken worden mee uitgepleisterd. 
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3.5 Binnenschrijnwerk 
 
De binnendeuren zijn te kiezen bij onze leverancier LIVO. Plaatsing is inbegrepen. 
 

• Toegangsdeur: 
o Brandweerstand 30 minuten (RF30) 
o 3-puntsslot 
o 4 inox scharnieren 

 

• Binnendeuren: 
o Tubespaan schilderdeur 
o Aantal volgens plan 
o handelswaarde 200,00 €/deur 

 
3.6 Keuken 
 
De keuken is te kiezen bij onze leverancier STERCK. De opgenomen handelswaarde voor de keuken is 7.500€. 

  
3.7 Ingebouwde kasten  
 
Niet voorzien. 

 
3.8 Sanitair 

 
3.8.1 Centrale verwarming 
 
Elk appartement beschikt over een individuele installatie op aardgas op basis van een condenserende gaswandketel van het merk 
ATAG met geïntegreerd warm water. Het vermogen van de ketel wordt bepaald door de warmteverliesstudie. Temperatuur regeling met 
thermostaat. 
De verwarming gebeurt door middel van plaatstalen paneelradiatoren met muuraansluiting, elke radiator wordt rechtstreeks 
aangesloten op de verdeler, en is voorzien van een thermostatische kraan. 
 
WE-PROJECTS houdt zich het recht voor om de lokalen te verwarmen tijdens het afwerken (plaatsing deuren, keuken, e.d.) wanneer 
nodig, en dit op kosten van de koper. 
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3.8.2 Sanitaire toestellen (badkamer en toilet) 
 
De sanitaire toestellen voor de badkamer en het toilet zijn te kiezen bij onze leverancier STERCK. De opgenomen handelswaarde voor 
de sanitaire toestellen  is 3.000€. 
 
 
Hieronder kan een voorstelling gevonden worden van wat standaard is voorzien voor wat betreft de badkamer. 
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3.8.3 Sanitaire leidingen 
 
De sanitaire leidingen worden voorzien in diffusiedichten kunststofleidingen en de afvoeren worden aangesloten op riolering. Elk 
aftakpunt wordt rechtstreeks aangesloten op de verdeler. Een aansluiting voor wasmachine is voorzien. Droogkasten moeten van het 
condensatie type zijn. 

 

3.9 Elektriciteit 
 
In de privatieve delen zullen schakelaars, stopcontacten en lichtpunten geplaatst worden op vooraf overeengekomen en aangeduide 
plaatsen. Armaturen en het ophangen ervan zijn niet voorzien in de aanneming. 

 
Verder zijn volgende uitrustingen voorzien naargelang de ruimten voorzien op plan: 

 
Inkom/gang: 1 stopcontact     Berging: 2 stopcontacten 
  3 schakelaars       1 schakelaar 
  2 lichtpunten       1 lichtpunt 
Toilet:  1 schakelaar       1 stopcontact Centrale Verwarming  
  1 lichtpunt       2 stopcontacten Wasmachine - droogkast 
living:  7 stopcontacten      1 stopcontact telenet/Proximus 
  3 schakelaars       1 stopcontact ventilatie unit 
  2 lichtpunten     Badkamer: 1 aansl. Badmeubel   
  1 Tv-aansluiting      1 schakelaar 
  1 Internet aansluiting      1 lichtpunt 
  1 Tel.-aansluiting      2 stopcontacten 
  1 videofoon     Terras:  1 schakelaar   
Keuken: 1 lichtpunt (aanrecht)      1 lichtpunt 
  6 stopcontacten(werkblad)     1 stopcontact 
  3 schakelaars     Slaapk.1: 3 stopcontacten     

1 lichtpunten       1 schakelaars 
  1 stopcontact koelkast     1 lichtpunt 
  1 stopcontact oven      1 Tv-aansluiting 

1 stopcontact vaatwasser   Slaapk. 2: 3 stopkontakten   
  1 stopcontact kookplaat     1 lichtpunt  
  1 stopcontact dampkap     1 schakelaar 
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Het appartementsgebouw beschikt over een videofooninrichting met een elektrisch bediend deurslot op de toegangsdeur 
van het appartementsgebouw.  
 
Alle stopcontacten en schakelaars zijn van het merk Niko in de kleur Original white. 
Elk appartement beschikt over een aparte verdeelkast met differentieels en automatische zekeringen. Alles wordt uitgevoerd 
volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. 
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4 ALGEMEENHEDEN 
 
Voor alle gebruikte afwerking materialen is een forfaitair bedrag voorzien, min- of meerprijzen worden verrekend. Echter een negatief 
totaal van een of andere post wordt niet terugbetaald. 
 
De uitvoering van alle opties kunnen opgenomen worden in het contract en onder de regie van WE-PROJECTS geïnstalleerd worden 
na schriftelijke overeenkomst. 

 
5 ERELOON ARCHITECT EN INGENIEUR 
 
De erelonen van de architect en de ingenieur zijn inbegrepen in de verkoopprijs. Indien de koper echter zou overgaan tot wijzigingen, 
kan hiervoor een supplementair ereloon gevraagd worden. 
De wijzigingen die de koper eventueel aan zijn plan of aan het lastenboek zou willen aanbrengen, dienen te worden voorgelegd aan de 
verkoper binnen de maand van de ondertekening van de verkoopsovereenkomst. 
Alle wijzigingen en bijhorende werken, gevraagd door de koper, dienen te worden uitgevoerd door de aannemers van de verkoper en 
alle materialen moeten verplicht worden gekozen bij de leveranciers van de verkoper. 
Ingeval de koper beslist bepaalde werken zelf uit te voeren – of indien hij daartoe een derde aanstelt – of indien hij verzaakt aan 
bepaalde werken, verbindt hij zich tot schadeloosstelling tegenover de verkoper voor alle door hem gemiste werken en winstkansen, 
geschat op 25% van de totale waarde van deze niet uitgevoerde werken of niet geleverde materialen. 

 
6 INBEZITNEMING 
 
Het binnenbrengen van meubelen of hetzij eender welk toestel in een privatief deel of ruimte, zal worden beschouwd als inbezitneming 
door de nieuwe eigenaar, uitgezonderd de rechtmatige opmerkingen die zouden kunnen worden geacteerd tijdens de voorlopige 
oplevering, opmerkingen aan dewelke zo vlug mogelijk gevolg zal worden gegeven. 
Na inbezitneming door de eigenaar of zijn gevolmachtigde, zal in geen geval een schadevergoeding kunnen worden geëist wat betreft 
schade veroorzaakt aan vloerbekleding, schrijnwerk, trappen, leidingen, ramen, enz., aangezien de inbezitneming de uitdrukkelijke 
verklaring tot gevolg heeft dat het gebouw hem werd geleverd in goede staat en met zijn algehele goedkeuring. 
 
Indien schilder of behangwerken gebeuren voor de definitieve oplevering, zullen bij schade deze niet vergoed worden. 
Wat betreft de kleine barstjes van voegen in muren, die zouden kunnen ontstaan door de zetting van het gebouw, zal de 
aannemer/promotor hiervoor geenszins aansprakelijk kunnen gesteld worden. 

 
7 PLANNEN 
 
Op de volgende bladzijden vindt U gedetailleerde plannen van alle appartementen en de gemeenschappelijke delen 
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Burg. Potiaulaan 
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Appartement 0.1 
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Appartement 1.1 Appartement 1.2 
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Appartement 2.1 Appartement 2.2 
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Expertise van de werken 
 
De koper heeft het recht de werken te laten controleren door een expert door hem op zijn kosten aangesteld. 
Hij verbindt er zich echter toe de verkoper hiervan te verwittigen en de deskundige zal zich slechts ter plaatse mogen begeven mits de 
uitdrukkelijke toelating van de verkoper en vergezeld van deze laatste. 
 
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat  de beschrijving opgenomen in dit lastenboek primeert over de aanduidingen op de plannen.  
 
 
Voor akkoord ondertekend in dato van …………………… 

 
 
 

Voor de verkoper,      De koper,  
 


