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DEEL 1 - RESIDENTIE CITY POINT

RVS Bouwgroep ontwikkelt in Aalst het stadsproject City Point; 
koopappartementen met een variërende oppervlakte tussen 72 
m2 en 111 m2. Alle appartementen beschikken over ruime en goed 
georiënteerde terrassen, en toegang tot een aangename en verzorgde 
gemeenschappelijke tuin.

Aanvullend bieden de ruime bovengrondse fietsenberging en de 
ondergrondse autostaanplaatsen met individuele bergingen de nodige 
functionaliteit, en een ideale woonplaats midden in de stad.

De Wet-Breyne is van toepassing, en de appartementen worden 
rechtstreeks door de bouwheer met 100% voltooiingswaarborg verkocht

Dit verkoopslastenboek verschaft de individuele kopers van de 
privatieven een duidelijk en beknopt overzicht van de kwaliteit en de 
afwerking van het gebouw en zijn omgeving.

Dit lastenboek is bindend voor verkoopovereenkomsten afgesloten t/m 
31/12/2021.

1.1 Beschrijving residentie 

Residentie City Point is een modern eigentijds woonproject gelegen in 
het centrum van Aalst (Sinte Annalaan). City Point bestaat uit 15 één- 
of tweeslaapkamer appartementen, 23 ondergrondse parkeerplaatsen 
(waarvan 3 dubbele parkeerplaatsen) en 15 ruime private bergingen. Er 
zijn twee inkomhallen met elk een trappenhal en een lift.

In de royale tuinzone achteraan het gebouw bevindt zich bovengronds 
een vrijstaande ruime fietsenberging.

Op het gelijkvloers (niv. +00) bevindt zich quasi centraal in het gebouw aan 
de Sinte Annalaan de inrit naar de ondergrondse parkeervoorzieningen. 
Daarnaast is er een voetgangers- en fietsersdoorgang naar de tuinzone 
van het gebouw.

De toegang naar de ondergrondse parkeervoorzieningen wordt aan 
de straatzijde afgesloten met een automatische poort of hekken en de 
doorgang voor voetgangers en fietsers met een handbediende poort 
of hekken. Ter hoogte van de inrit van de ondergrondse garages (niv. 
-01) wordt er een sectionaalpoort geplaatst die gekoppeld wordt met 
de automatische poort of hekken aan de straatzijde (Sinte Annalaan).

Links van de toegangen bevindt zich op niv. +00 de algemene inkomhal 
van de appartementen met lift en trappenhal. Op het gelijkvloers zijn 
er 2 tweeslaapkamer appartementen, beiden met een ruim terras en 
onmiddellijke toegang tot de tuin.

Rechts van de toegang is er opnieuw een centrale inkomhal met lift en 
trappenhal en 1 tweeslaapkamer appartement met eveneens terras en 
directe toegang tot de gemeenschappelijke tuin.

Op de eerste verdieping bevinden er zich 4 appartementen met een 
ruim terras aan de achterzijde van het gebouw allen met uitzicht op 
de gemeenschappelijke tuinzone. Eén appartement (app. 1.3) heeft ook 
een terras aan de voorzijde.

Op de tweede en derde verdieping zijn er telkens 4 appartementen per 
niveau; allen met een terras aan de achterzijde en met uitzicht op de 
gemeenschappelijke tuinzone. 4 appartementen hebben tevens een 
klein terras aan de voorzijde van de Sinte Annalaan (de appartementen 
2.2, 2.3, 3.2 en 3.3).
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1.2 Indeling van de appartementen

App. 0.1 (niv. +00 – 104,56 m
2
)

inkom, toilet, ruime berging, leefruimte met open keuken en kookeiland, 
2 slaapkamers, badkamer met ligbad en douche en dubbele lavabo, en 
een privatief terras ( ±34m2).

App. 0.2 (niv. +00 – 108,82m
2
)

inkom, toilet, ruime berging, leefruimte met open keuken en kookeiland, 
2 slaapkamers, badkamer met ligbad of douche en een dubbele lavabo 
en een privatief terras ( ±26m2).

App. 0.3 (niv. +00 – 111,77m
2
)

inkom, toilet, ruime berging, leefruimte met open keuken en kookeiland, 
2 slaapkamers waarvan 1 met geïntegreerde douchecel met enkele 
lavabo, aparte badkamer met ligbad of douche, een dubbele lavabo en 
een privatief terras ( ±30m2).

App. 1.1 (niv. +01 – 72,48 m
2
)

inkom, toilet, berging, leefruimte met open keuken, 1 slaapkamer met 
geïntegreerde badkamer met douche en enkele lavabo en groot privatief 
terras ( ±18m2) achteraan met uitzicht op de aangelegde tuin.

App. 1.2 (niv. +01 – 104,71m
2
)

inkom, toilet, ruime berging, leefruimte met open keuken, 2 slaapkamers, 
badkamer met ligbad of douche en een dubbele lavabo en een privatief 
terras ( ±24m2) met uitzicht op de aangelegde tuin.

App. 1.3 (niv. +01 – 102,40m
2
)

inkom, toilet, ruime berging, leefruimte met open keuken, 2 slaapkamers, 
badkamer met ligbad of douche en een dubbele lavabo en een privatief 
terras achteraan ( ±24 m2) met uitzicht op de aangelegde tuin en klein 
privatief terras vooraan ( ±2 m2).

App. 1.4 (niv. +01 – 75,19m
2
)

inkom, toilet, berging, leefruimte met open keuken, 1 slaapkamer met 
geïntegreerde badkamer met douche en enkele lavabo en ruim privatief 
terras achteraan ( ±30 m2) met uitzicht op de aangelegde tuin.

App. 2.1 (niv. +02 – 72,48mm
2
)

inkom, toilet, berging, leefruimte met open keuken, 1 slaapkamer met 
geïntegreerde badkamer met douche en enkele lavabo, en privatief terras 
achteraan ( ±9,04m2) met uitzicht op de aangelegde tuin

App. 2.2 (niv. +02 – 101,72m
2
)

inkom, toilet, grote berging, leefruimte met open keuken, 2 slaapkamers, 
badkamer met ligbad of douche en een dubbele lavabo, en privatief terras 
achteraan met uitzicht op de aangelegde tuin ( ±7,95m2) en privatief 
terras vooraan ( ±2,99m2).
App. 2.3 (niv. +02 – 103,36m

2
)

inkom, toilet, grote berging, leefruimte met open keuken, 2 slaapkamers, 
badkamer met ligbad of douche, en een privatief terras achteraan met 
zicht op aangelegde tuin ( ±7,95m2) en een klein privatief terras vooraan 
( ± 1,37m2).

App. 2.4 (niv. +02 – 75,00m
2
)

inkom, toilet, berging, leefruimte met open keuken, 1 slaapkamer met een 
geïntegreerde badkamer met douche en enkele lavabo en klein privatief 
terras achteraan ( ±4,70m2) met uitzicht op de aangelegde tuin.
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App. 3.1 (niv. +03 – 72,48m
2
)

inkom, toilet, berging, leefruimte met open keuken, 1 slaapkamer met 
een geïntegreerde badkamer met douche en enkele lavabo en privatief 
terras ( ± 9,04m2) achteraan met uitzicht op de aangelegde tuin.

App. 3.2 (niv. +03 – 103,36m
2
)

inkom, toilet, grote berging, leefruimte met open keuken, 2 slaapkamers, 
een badkamer met bad of douche en dubbele lavabo en privatief terras 
( ± 7,95m2) met uitzicht op de aangelegde tuin en een klein privatief 
terras vooraan ( ±1,35m2).

App. 3.3 (niv. +03 – 101,73m
2
)

inkom, toilet, grote berging, leefruimte met open keuken, eethoek, 
zithoek, 2 slaapkamers, een badkamer met ligbad of douche en een 
privatief terras achteraan ( ±7,95m2) met uitzicht op de aangelegde 
tuin en privatief terras vooraan ( ±3,03m2).

App. 3.4 (niv. +03 – 75,00m
2
)

inkom, toilet, berging, leefruimte met open keuken, 1 slaapkamer met 
een geïntegreerde badkamer met een douche en enkele lavabo, en klein 
privatief terras achteraan met uitzicht op de aangelegde tuin ( ±4,70m2).

Parkeren (niv. -01)

Er zijn 23 ondergrondse staanplaatsen, zowel enkele plaatsen als 
dubbele, waardoor elk appartement kan beschikken over een privatieve 
staanplaats, aangeduid op het inplantingsplan (met nummering) dat 
aangehecht wordt aan de overeenkomst.

Bergruimte (niv. -01)

Elk appartement kan beschikken over een privatieve berging (15) 
aangeduid op het inplantingsplan (met nummering) dat aangehecht 
wordt aan deze overeenkomst.

Fietsenberging (niv. +00)

Elk appartement beschikt over een stalplaats voor het stallen van fietsen 
in de bovengrondse fietsenberging. 

De gemeenschappelijke tuinzone achteraan wordt aangelegd door 
de bouwheer. Aan deze tuinzone mag niets gewijzigd worden. Het 
onderhoud ervan is ten laste van de eigenaars maar wordt uitgevoerd 
door de VME Residentie City Point, voor rekening van de eigenaars.

De gemeenschappelijke tuin grenst aan de gelijkvloerse appartementen 
0.1, 0.2 en 0.3 worden voorzien van het nodige privacy-groen (struiken 
maximale hoogte 1,20m) tot aan het privaat terras, uitgevoerd in 
klinkers of gelijkwaardig. Het terras bij appartement 0.1 is bij benadering 
34m2, bij appartement 0.2 bij benadering 26m2 en bij appartement 0.3 
ongeveer 30 m2.
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1.4 RVS Bouwgroep: Begeleiding

De bouwheer wil borg staan voor de goede begeleiding van de kopers bij 
keuzes of wijzigingen die zij kunnen maken in de persoonlijke afwerking 
van hun appartement. De bouwheer geeft daarom advies en begeleidt 
de koper bij de inrichting:

• Als aanspreekpunt verzorgt hij de communicatie tussen koper, de 
leveranciers en aannemers/onderaannemers op de werf;

• Hij bespreekt samen met de koper de inplanting van de technische 
uitrustingen zoals elektriciteit, sanitair en verwarming;

• Hij begeleidt de koper bij hun verdere afwerkingskeuzes zoals 
keuken- en badkamermeubilair, sanitaire toestellen, vloer- en 
wandbekleding en binnendeuren

Voor de bespreking van wijzigingen over de indeling van het 
appartement (binnenwanden, keuken, sanitair), de afwerking (vloeren, 
wandbetegeling en binnendeuren) en de technische installatie (keuken, 
sanitair, cv, elektrische installaties) worden de nodige overlegmomenten 
voorzien. Er kunnen geen wijzigingen aan de gemeenschappelijke delen 
(bv. inrichting, dragende muren, technische kokers) gevraagd worden, of 
wijzigingen die niet stroken met de basisakte en omgevingsvergunning. 
Wijzigingen in de gevel zijn evenmin toegelaten (o.a. wijziging 
van verluchtingroosters, ramen, beglazing, borstweringen, terras-
afwerkingen, edm.). 

De bouwheer zal in de mate van het mogelijke gevolg geven aan de 
vragen van de koper maar is niet verplicht om bepaalde wijzigingen ten 
aanzien van de basisuitvoering uit te voeren. De bouwheer zal beslissen 
over de mogelijkheid van de uitvoering ervan. Deze gebeurlijke werken 
mogen in ieder geval geen vertraging voor de bouwwerken van de 
andere eigenaars of andere bouwonderdelen met zich meebrengen (zie 
ook 5.4. hierna).

1.3 Ligging residentie

Residentie City Point is gelegen te 9300 AALST, Sinte Annalaan nrs. 101-105.

De residentie heeft een zeer centrale ligging, dichtbij het centrum van 
Aalst en op korte afstand van de belangrijkste invalswegen van en 
naar Aalst (Gentsesteenweg – Siesegemlaan – oprittencomplex E40), 
openbaar vervoer (meerdere bushaltes op +/- 100m en Station Aalst op 
+/- 1 km) en op 1 km afstand van de Grote Markt.
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GRONDEIGENAAR

RVS Real Estate BV

Gransveldestraat 41 - 9230 WETTEREN

BOUWHEER

Raes & Van Steendam BV

Keizersplein 40A/4 - 9300 AALST

ARCHITECT

Dat-architectenburo BV

Stationsstraat 140 - 9550 HERZELE 
www.dat-architectenburo.be - info@dat-architectenburo.be

STUDIEBUREAU STABILITEIT

MATTH Engineering BV

Afspanningsstraat 33 - 9300 AALST 
www.mattheng.be - tom@mattheng.be

STUDIEBUREAU VEILIGHEID

Igenia BV

Achterstraat 6B - 9550 HERZELE 
www.igenia.be - info@igenia.be

STUDIEBUREAU EPB en VENTILATIE

Igenia BV

Achterstraat 6B - 9550 HERZELE 
www.igenia.be - info@igenia.be

STUDIEBUREAU TECHNIEKEN

SG-E3 BV

Molenbosstraat 30 – 9960 ASSENEDE 
www.sge3.be – stef@sge3.be



         9TECHNISCH LASTENBOEK

DEEL 2 AFGESLOTEN RUWBOUW

2.1 Ruwbouw

2.1.1 Voorbereidende werken

Deze werken houden ondermeer in:

• Aan- en afvoer van materiaal;
• plaatsen van werfwagen;
• uitzetten van het gebouw;
• plaatsen van de nodige werfafsluitingen en signalisatie.

2.1.2 Grondwerken

De uitvoering omvat ondermeer:

• alle grondwerken nodig om het terrein op het voorziene niveau te 
brengen en voor de uitvoering van de fundering- en rioleringswerken 
en ondergrondse voorzieningen (parkeerplaatsen, bergingen e.d.);

• de nodige aanvullingen;
• aanleggen van een aardingslus.

2.1.3 Funderingen

• Een stabiliteitsstudie wordt opgemaakt door de bevoegde 
ingenieur stabiliteit, op basis van de resultaten van uitgevoerde 
grondproeven;

• De funderingen worden uitgevoerd in gewapend beton, volgens 
de studie van de ingenieur stabiliteit.

• De afmetingen van de funderingselementen worden bepaald door 
de ingenieur stabiliteit.

2.1.4 Rioleringen

• De rioleringen worden uitgevoerd in gekeurde afvoerbuizen met 
de diameter en helling volgens af te voeren debiet en voorschriften 
fabrikant.

• Regenwater wordt afgevoerd naar een regenwaterput van 20.000 
liter.

2.1.5 Opgaande muren

• De dragende wanden worden uitgevoerd in silcaatsteen en/of 
zware snelbouwsteen en/of betonsteen of gelijkwaardig;

• Niet-dragende wanden worden uitgevoerd in silicaatsteen 
en/of snelbouwsteen en/of betonsteen en/of gipsblokken of 
gelijkwaardig. De liftkoker wordt uitgevoerd in betonsteen of 
gelijkwaardig.

• De gevelsteen, de bekledingspanelen, de gevelleien en de 
sierpleisters op de gevel worden gekozen door bouwheer in 
overleg met de architect;

• In de muren wordt daar waar voorgeschreven een waterkerende 
folie geplaatst over de volledige breedte van de muur;

• In lokalen waar geen pleisterwerk voorzien wordt (bv. ondergrondse 
bergingen) zal het metselwerk meegaand opgevoegd worden, 
indien deze niet verlijmd wordt.

2.1.6 Draagvloeren

• De afdekken boven het gelijkvloers en de verdiepingen worden 
uitgevoerd met geprefabriceerde elementen (predallen) met 
druklaag in beton of in betongewelven (volgens studie ingenieur).
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2.2 Dakwerken

2.2.1 Platte daken

• Platte daken worden uitgevoerd met EPDM, roofing of 
gelijkwaardig.

• De dakdichting wordt geplaatst op PUR of PIR isolatie volgens de 
geldende EPB-reglementering.

• Onder de isolatie wordt een dampscherm geplaatst.
• Afvoeren en goten worden uitgevoerd in kunststof HDPE en/of 

zink.

2.3 Buitenschrijnwerk

• Alle ramen worden uitgevoerd in een RAL-kleur gekozen door de 
bouwheer;

• Glas: Dubbel glas K: 1.0 W/m2K. Waar nodig wordt gelaagde 
beglazing voorzien conform de norm;

• Borstweringen aan de terrassen achteraan worden uitgevoerd in 
een spijltjesbalustrade;

• De inkomdeur is voorzien van een elektrisch slot.
• De raamverdelingen zijn voorzien zoals op de bouwplannen.
• De raamslagen worden bepleisterd.
• Verluchtingsroosters zijn voorzien in de ramen volgens de 

geldende EPB reglementeringen.
• Er worden geen rolluiken geplaatst.
• Vliegenramen zijn niet standaard voorzien, maar kunnen 

aangeleverd worden tegen meerprijs.
• Alle slaapkamers aan de voorzijde van het gebouw worden voorzien 

van akoestisch glas alsook akoestische verluchtingsroosters.

2.4 Thermische isolatie

• De thermische isolatie is conform de wettelijke voorschriften. De 
gebruikte materialen en diktes zijn volgens de verplichtingen en 
isolatiestudie van de EPB-verslaggever.

• In de spouw wordt een thermische isolatie geplaatst met een dikte 
die voldoet aan de geldende EPB-eisen.

• Op de vloerplaat van het gelijkvloers en de verdiepingen wordt 
polyurethaanschuim gespoten en/of isolerend schuimbeton, of 
gelijkwaardig volgens EPB eisen.

• Tussen de ramen en de spouwmuurisolatie wordt er zorgvuldig 
opgespoten zodat een muurisolatie zonder “koude bruggen” 
wordt gerealiseerd.

2.5 Akoestische isolatie

Naast thermisch comfort wordt er ook extra aandacht besteed 
aan akoestisch comfort. De gebouwen worden opgetrokken in 
overeenstemming met de huidige regelgeving om een normaal 
akoestisch comfort te verzekeren (bijvoorbeeld door het ontdubbelen 
van de woningscheidende wanden en vloerplaat).
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3.1 Vloerwerken

• De betegeling gebeurt binnen de standaard met vloertegels met 
een formaat tot 60x60 cm en met een handelswaarde van 35,00 
EUR/m2 (excl. BTW) en aangepaste plinten 12,50 EUR/lm (excl. 
BTW): ze zijn voorzien in alle ruimten, behalve in de badkamer 
waar muurfaïence geplaatst worden en de slaapkamers;

• In de slaapkamers wordt door de bouwheer gekozen laminaat 
geplaatst met bijhorende plint;

• De venstertabletten zijn in natuursteen of composiet, dikte 2,00 
cm en 1,00 à 2,00 cm uitstekend t.o.v. de muren;

• De badkamer wordt binnen de standaard rond het bad en/
of de douche met keramische faïencetegels betegeld met een 
formaat van 30x30 cm of 30x60 cm en met een handelswaarde 
van 35,00 EUR/m2 (excl. BTW). Bij de douche: tot plafondhoogte, 
of, bij een bad: voorzijde onder het bad, twee zijkanten (indien 
van toepassing) met spatboord van 60,00 cm ter hoogte van de 
badzone;

• In het toilet is standaard geen wandbetegeling voorzien;
• De douches zijn voorzien van een douchebak.
• Voor speciale legverbanden (romeins verband, diagonale 

plaatsing,…) en plaatsing van andere materialen dan de voorziene 
keramische vloeren en betegeling, o.m. plaatsing van mozaïek-
tegels, parkettegels, keramische platen, keukenfaïence, het 
plaatsen van andere formaten dan deze beschreven in punt 3.1. 
wordt door de bouwheer een aangepaste prijsofferte opgemaakt 
op vraag van de koper;

• De koper kan alleen andere vloerbekledingen kiezen bij de 
leverancier aangeduid door de bouwheer;

• In de vloeren tussen de appartementen wordt onder de chape een 
thermisch en een akoestische vloerisolatie voorzien;

• De vloeren worden geïsoleerd overeenkomstig de van toepassing 
zijnde EPB-normen;

• Op de gelijkvloerse terrassen wordt er een vloerbekleding in 
vierkante klinkers voorzien;

• De terrasvloeren op de verdiepingen worden afgewerkt met tegels 
op tegeldragers volgens keuze van de bouwheer.

3.2 Binnenschrijnwerk

• De inkomdeuren van de appartementen zijn schilderdeuren met 
een brandweerstand van 30 minuten;

• De inkomdeuren zijn voorzien van een inox kruk, een driepuntsslot 
en een sleutelplan;

• De binnendeuren zijn vlakke schilderdeuren met binnenkast en 
omlijsting in MDF met een handelswaarde van 225,00EUR (incl. 
plaatsing en excl. BTW);

• Andere binnendeuren, krukken, sluitingen, ... zijn verkrijgbaar 
tegen meerprijs;

• Waar nodig om buizen van technische installaties weg te werken 
worden omkastingen in MDF of valse plafonds geplaatst, klaar 
voor de schilder in gipskartonplaten, dit volgens aanwijzingen 
van de architect. In de bergingen en technische lokalen worden 
de buizen, de collectoren, de ventilatie-unit, e.d. niet weggewerkt 
en blijven deze zichtbaar om technische redenen;

• Behalve de keukenkasten zijn geen inbouwkasten, noch dressings 
voorzien. Uiteraard zijn hier gepersonaliseerde ontwerpen en 
uitvoeringen mogelijk na voorafgaandelijke besprekingen. De 
offertes worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd en verrekend.

DEEL 3 AFWERKING VAN DE PRIVATIEVE DELEN
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3.3 Elektrische installatie

3.3.1 Algemene omschrijving

• De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens de laatste 
technische voorschriften, volgens de wettelijke bepalingen en 
goedgekeurd door een erkend organisme;

• De aansluitingskosten op het openbaar elektriciteitsnet zijn niet 
inbegrepen en maken deel uit van een verrekening;

• Voor bepleisterde ruimtes worden schakelaars en stopcontacten 
type NIKO-original inbouw of gelijkwaardig gebruikt (met 
uitzondering van opbouw in de berging);

• Voor niet-bepleisterde ruimtes en voor buitencontacten worden 
schakelaars en stopcontacten opbouw type NIKO, spatwaterdicht 
materiaal of gelijkwaardig gebruikt;

• Alle leidingen en schakelaars zijn inbouw, behalve in de berging 
en niet-bepleisterde lokalen;

• Het verdeelbord wordt uitgevoerd met automatische zekeringen, 
de nodige differentieel-schakelaars en de verdeelkast;

• Armaturen zijn niet inbegrepen, behoudens in alle 
gemeenschappelijke ruimten;

• De kosten voor data-aansluitingen (internet, telefonie en TV) zijn 
niet inbegrepen en zullen afzonderlijk gefactureerd worden. De 
keuring van de elektrische installatie is inbegrepen in de prijs;

3.3.2 Specifieke voorzieningen in functie van veiligheid

• Bij het ontwerpen werd veel aandacht besteed aan veiligheid en 
privacy. Alle appartementen beschikken over video- en parlofonie 
met deuropeningsinstallatie;

• Bewegingsdetectoren verhogen het veiligheids- en lichtcomfort in 
het gebouw en in de parkeervoorzieningen.
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3.3.3 Overzicht elektrische installatie privatieve appartementen

Inkomhal / nachthal

• 1 lichtpunt met 2 schakelaars
• 1 rookdetectie (stand-alone)

Toilet

• 1 lichtpunt
• 1 schakelaar

Badkamer

• 1 lichtpunt met 1 schakelaar
• 1 lichtpunt met schakelaar boven badkamermeubel
• 1 enkel stopcontact
• 1 dubbel stopcontact badkamermeubel

Slaapkamers

• 1 lichtpunt met 2 schakelaars
• 1 enkel stopcontact
• 2 dubbele stopcontacten
• aansluiting van TV en data (UTP) in grootste slaapkamer

Keuken

• 1 algemeen lichtpunt met 1 schakelaar
• 2 dubbele stopcontacten boven werkblad
• 1 stopcontact vaatwas
• 1 voeding oven
• 1 stopcontact kookplaat
• 1 stopcontact dampkap
• 1 stopcontact koelkast

Berging

• 1 lichtpunt met 1 schakelaar
• 1 stopcontact
• 1 dubbel stopcontact wasmachine en droogkast
• 1 elektriciteitsbord
• 1 dubbel stopcontact verdeelbord (data)
• 1 stopcontact ventilatie-unit
• 1 stopcontact verwarming
• 1 kabel voor telefoon vanaf tellerlokaal
• 1 kabel voor TV/data vanaf verdeelbord

Leefruimte

• 1 algemeen lichtpunt met 1 schakelaar (zithoek)
• 1 algemeen lichtpunt met 1 schakelaar (eethoek)
• 2 enkele stopcontacten
• 3 dubbele stopcontacten
• TV- en telefoonaansluiting
• aansluiting thermostaat
• aansluiting videofooninstallatie

Terras (op verdiepingen)

• 1 lichtpunt met armatuur (1) met 1 schakelaar
• 1 buitenstopcontact

Terras en privatieve tuin (gelijkvloers) (appartementen 0.1, 0.2 en 0.3)

• 1 lichtpunt met armatuur (1) met 1 schakelaar
• 1 buitenstopcontact

(1) Dezelfde armaturen voor tuin en alle terrassen worden gekozen en 
geplaatst door de bouwheer, in functie van het uitzicht van het gebouw.
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3.4 Sanitaire installatie

3.4.1 Omschrijving

• Waterleiding aangesloten op stadswater. Verwarming sanitair 
water via gaswandketel;

• De afvoeren onder de vloeren en de standleidingen worden 
uitgevoerd in gekeurde buizen;

• De kosten voor aansluiting op het waternet zijn niet inbegrepen 
en zullen afzonderlijk gefactureerd worden;

• De keuring van de sanitaire installatie is inbegrepen in de prijs

3.4.2 Overzicht sanitaire installatie

Keuken

• Wastafel 1 koud water toevoer
 1 warm water toevoer

 1 afvoer

• Vaatwas 1 koud water toevoer
 1 afvoer

Badkamer

• Bad 1 koud water toevoer
 1 warm water toevoer
 1 afvoer

• Douche  1 koud water toevoer
 1 warm water toevoer
 1 afvoer

(Bad en douche enkel indien van toepassing)

• Wastafel 1 koud water toevoer
 1 warm water toevoer
 1 afvoer

Toilet

• WC 1 koud water toevoer
 1 afvoer

• Handwasbakje 1 koud water toevoer
 1 afvoer

Bergruimte

• Wasmachine 1 koud water toevoer
 1 afvoer

• Verwarmingsketel 1 koud water toevoer
 1 afvoer

Tuin privatief gedeelte (Appartementen 0.1, 0.2 en 0.3) 

• Buitenkraan 1 koud water toevoer
           (hemelwater)  1 klokput
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3.4.3 Sanitaire toestellen

Per appartementstype werd door de bouwheer en de leverende firma 
een voorstel opgemaakt waarin alle toestellen en meubelen zijn 
beschreven.

De kostprijs van het leveren en plaatsen van het voorziene basissanitair 
is begrepen in de verkoopprijs van het betrokken appartement. 
De voorziene handelswaarde voor de sanitaire meubels van de 
appartementen bij de aangeduide leverancier is als volgt:

Appartement Excl. BTW Incl. BTW

App. 0.3 4.700,00 EUR 5.687,00 EUR

App. 0.1 3.800,00 EUR 4.598,00 EUR

App. 1.1 - 1.4 
         2.1 - 2.4
         3.1 - 3.4

3.400,00 EUR 4.114,00 EUR

App. 0.2 
         1.2 - 1.3
         2.2 - 2.3
         3.2 - 3.3

3.000,00 EUR 3.630,00 EUR

De aanduiding van de sanitaire toestellen en hun afmetingen op de 
plannen is louter figuratief, bovenvermelde opsomming / beschrijving 
heeft voorrang op deze planaanduidingen bij tegenspraak.

Persoonlijke afwijking of uitbreiding ten opzichte van deze 
standaardvoorstellen is mogelijk. Daarbij wordt, na bezoek aan de 
toonzaal van de leverancier, een persoonlijke offerte opgemaakt. 
De mogelijke bijkomende kosten hieromtrent worden in meerprijs 
afgerekend.

3.5 Verwarming en ventilatie

3.5.1 Verwarming

• De verwarming wordt uitgevoerd op aardgas.
• Condenserende gaswandketel van het type doorstroomprincipe.
• Regeling d.m.v. modulerende thermostaat.
• Keuring van de gasinstallatie is voorzien.
• Vloerverwarming in alle ruimtes (uitgezonderd in de berging).
• Gewaarborgde binnentemperaturen dit bij een buitentemperatuur 

van -8°C: Leefruimte  21°C
 Keuken   21°C
 Badkamer   24°C
 Slaapkamers   21°C
 Inkom   16°C
 Toilet    16°C

• In andere ruimtes dan deze hierboven beschreven is geen 
verwarming voorzien. De kosten voor aansluiting op het gasnet 
zijn niet inbegrepen.

3.5.2 Ventilatie

• De appartementen zijn voorzien van een individuele 
ventilatiesysteem C+ met smartzones.

• Er zijn afzuigmonden voorzien volgens de studies van de adviseur 
technieken en de EPB-verslaggever;

• Het af te zuigen debiet is aangepast aan het gebruik van het 
lokaal en volgens de normen.

• De ventilator-unit wordt geplaatst in de berging.
• Ventilatiekanalen in de berging blijven zichtbaar. Bepaalde delen 

van het appartement kunnen voorzien worden van een verlaagd 
plafond of een omkasting om de kanalen weg te werken.

• Op plaatsen voorgeschreven door EPB zijn raamroosters voorzien 
voor de toevoer van verse lucht.
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3.6 Keuken

Door de bouwheer wordt per appartement een keuken en 
keukenuitrusting uitgekozen en aangeboden bij de leverancier. De 
keukeninrichting is aangepast aan de indeling van de appartementen 
en wordt uitgevoerd volgens het detailplan van de keukenfabrikant.

Alle schetsmatige voorstellingen van de keuken zijn enkel indicatief en 
niet contractueel bindend.

Voor ieder appartement is een voorstel met prijsofferte uitgewerkt 
en de keuken wordt alleszins opgeleverd met volgende toestellen: 
inductiekookplaat, oven, inbouwkoelkast met diepvriesvak, 
wanddampkap, ingewerkte spoelbak, mengkraan en vaatwas.

De dampkappen worden voorzien van recirculatie. De keukenuitrusting 
heeft een waarde van (levering en plaatsing):

Appartement Excl. BTW Incl. BTW

App. 1.1 - 1.4 
         2.1 - 2.4
         3.1 - 3.4

8.000,00 EUR 9.680,00 EUR

App. 0.1 - 0.2 - 0.3
         1.2 - 1.3
         2.2 - 2.3
         3.2 - 3.3

9.000,00 EUR 10.890,00 EUR

Uiteraard zijn gepersonaliseerde keuken ontwerpen- en uitvoeringen 
mogelijk. Op verzoek van de koper kan de keukenopstelling aangepast 
worden aan de individuele wensen: hierbij zal een verrekening in 
meer worden opgemaakt. Deze worden dan vooraf ter goedkeuring 
voorgelegd en verrekend. Van de keuken zal een afzonderlijk dossier 
samengesteld worden met tekeningen en technische documentatie van 
alle toestellen en apparaten.

3.7 Schilderwerken

Schilderwerken en plamuren zijn ten laste van de koper. De koper kan 
deze schilderwerken uitvoeren ten vroegste 1 jaar na de voorlopige 
oplevering. Indien de koper voor het verstrijken van de termijn van 1 jaar 
toch schilderwerken uitvoert zal hij geen verhaal kunnen uitoefenen 
tegen de bouwheer voor eventuele beschadiging van het verfwerk door 
krimpscheuren, zettingen, kleine herstellingen, afbladdering enz. Deze 
opsomming is niet limitatief.

3.8 Pleisterwerk

• Muren met silicaatsteen, betonblokken of snelbouwsteen worden 
afgewerkt met dunpleister;

• Muren in gipsblokken worden niet bepleisterd;
• De plafonds worden bepleisterd of voorzien van spuitplamuur;
• De raamslagen van de gepleisterde lokalen worden uitgepleisterd;
• De reparaties gebeuren na het plaatsen van de venstertabletten, 

kleine beschadigingen, worden beschouwd als schilderwerk. De 
pleisterwerken worden uitgevoerd met normale afwerkingsgraad 
volgens de richtlijnen.
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4.1 Omgevingsaanleg tuinzone

• In de tuin wordt een pad voorzien in waterdoorlatende verharding 
naar de gemeenschappelijke fietsenberging (varianten verharding 
volgens keuze bouwheer zijn mogelijk);

• De tuin wordt geëffend en ingezaaid;
• De gemeenschappelijke tuinzones worden aangelegd door de 

bouwheer en zijn uitsluitend bestemd voor gemeenschappelijk 
gebruik; aan deze tuinzone mag niets gewijzigd worden. Levende 
hagen, bomen, grassen en andere beplantingen worden voorzien 
volgens vergunning of keuze architect. De tuin zal worden 
aangelegd bij het eerstvolgende plantseizoen volgend op het 
einde der werken.

4.2 Inkom en traphallen

• De vloer in de inkomhallen wordt uitgevoerd in een keramische 
tegel met bijhorende plinten gekozen door de bouwheer;

• De traphal wordt van de inkomhal afgesloten met een deur;
• De trappen in de traphallen worden niet afgewerkt en blijven 

in beton; de muren van de traphallen worden niet afgewerkt en 
blijven in betonsteen of gelijkwaardig;

• De trappen in de traphallen worden voorzien van trapleuningen;
• Door de bouwheer wordt verlichting met sensor inclusief 

armaturen geplaatst.

4.3 Bergingen, technische ruimten en onderhoudsruimten

• De ondergrondse bergingen zijn voor privaat gebruik en kunnen 
aangekocht worden.

• De deur van de bergingen worden voorzien met ventilatieopening 
onder en boven, een kruk, een slot en een lichtpunt met sensor.

• In de individuele bergingen wordt een stopcontact voorzien.
• In de gang van de ondergrondse bergingen wordt op geschikte 

plaatsen door de bouwheer een stopcontact voorzien samen met 
verlichtingsarmaturen met sensoren.

• De muren worden uitgevoerd in betonsteen of snelbouwsteen of 
gelijkwaardig en worden meegaand gevoegd indien deze niet 
gelijmd zijn.

• De technische ruimte op niveau -01 wordt voorzien van een 
brandvertragende zelfsluitende deur met slot.

• In de afvalruimte wordt er een opbouwstopcontact en uitgietbak 
met koudwaterkraan voorzien.

4.4 Fietsenbergingen

• In de tuin wordt er een vrijstaande fietsberging voorzien voor 
gemeenschappelijk gebruik. De fietsbergingen zijn enkel bestemd 
voor het stallen van fietsen;

• De fietsenberging wordt afgewerkt in hout of gelijkwaardig;
• Er wordt een buitenkraantje geplaatst voorzien van regenwater 

en de nodige lichtpunten.

DEEL 4 AFWERKING VAN DE GEMENE DELEN
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4.5 Autostaanplaatsen

• De ondergrondse autostaanplaatsen voor privaat gebruik kunnen 
mee aangekocht worden;

• De autostaanplaatsen zijn enkel bedoeld voor het stallen van een 
personenvoertuig of motorfiets;

• In de ondergrondse staanplaatsen worden er op voldoende 
plaatsen lichtpunten met sensoren voorzien;

• De ondergrondse staanplaatsen wordt van de bergingen 
gescheiden met een zelfsluitende brandvertragende deur.

• De vloer van GEM -0.3, de inrit en de autostaanplaatsen wordt 
uitgevoerd in beton. 

• Parkeerplaatsen worden afgelijnd.

4.6 Lift

• Er zijn twee liften voorzien in het gebouw;
• De liften zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

4.7 Brandinstallatie.

• Het brandpreventieverslag van de brandweer wordt gevolgd.
• In het gebouw zijn branddetectie en brandalarm aanwezig.
• Automatische opening bij brand van de rookkoepel in de traphal 

wordt geïnstalleerd.

4.8 Schilderwerken

• In de private appartementen, staanplaatsen, bergingen worden 
door de bouwheer geen schilderwerken voorzien. De kopers van 
de appartementen dienen de schilderwerken in hun appartement 
zelf uit te voeren;

• In de algemene delen zal de bouwheer de schilderwerken 
uitvoeren; dit geschiedt pas nadat muren / pleisterwerken 
voldoende gedroogd zijn;

• De kosten voor verwarming vóór de oplevering indien deze 
verwarming als doel heeft het drogen van de woongelegenheden 
te bevorderen zijn niet inbegrepen. Dit verbruik is ten laste van de 
koper.

4.9 Toegangshekkens en sectionale poort

• De twee hekkens aan de straatzijde ter hoogte van de inrit naar 
de ondergrondse staanplaatsen en van de voetgangers en 
fietsersdoorgang wordt uitgevoerd in een kleur RAL 9005.

• De sectionale poort aan de ingang van de ondergrondse 
staanplaatsen is in kleur RAL 9005.

• De inrit en de zijdelingse muren naar de ondergrondse 
staanplaatsen wordt uitgevoerd in beton.
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5.1 Algemeen

De appartementen worden verkocht volgens het principe “sleutel-
op-de-deur”. De basisuitvoering is deze beschreven in dit lastenboek, 
gebaseerd op de plannen van de architect. Bij tegenspraak of twijfel gaat 
de technische beschrijving hoofdgebouw steeds voor op de plannen 
en bestekken van de architect. Verder zijn ook de basisakte of het 
ontwerp van basisakte met bijhorend reglement van mede-eigendom 
op de verkoop van toepassing. De koper erkent al deze documenten te 
hebben ontvangen.

5.2 Voltooiingswaarborg

Om zijn verplichtingen te waarborgen wordt –onder toepassing van de 
wet Breyne– door de bouwheer een 100% voltooiingswaarborg gesteld 
en wordt aan de koper de voltooiing van de werken gegarandeerd. Dit 
betekent dat de financiële instelling van de bouwheer zich hoofdelijk 
borg stelt voor de bouwheer, en dit voor het waarborgen van:

• Ofwel de voltooiing van het gebouw waarvan het appartement deel 
uitmaakt, te weten de privatieve delen van het appartement en de 
gemeenschappelijke delen van het gebouw, met uitzondering van 
de privatieve delen van de andere appartementen;

• ofwel de terugbetaling van de reeds gestorte bedragen ingeval 
de overeenkomst wordt verbroken omdat de werken niet worden 
voltooid.

Conform de wet Breyne worden de constructies aangerekend volgens 
de vorderingschijven zoals vermeld in de verkoopovereenkomst. De 
betaling van deze schijven houdt geenszins de aanvaarding van de 
werken in; dit gebeurt pas bij de voorlopige oplevering (zie verder 5.13).

De voltooiingswaarborg wordt vrijgegeven bij de voorlopige oplevering. 
Op dat moment zijn de werken immers voltooid.

DEEL 5 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

5.3 Toegang tot de werf

Het betreden van de werf is uitdrukkelijk verboden. Om veiligheidsredenen 
mag de koper of zijn vertegenwoordiger enkel de werf bezoeken indien 
hij vergezeld is van een vertegenwoordiger van de bouwheer, aannemer 
of de architect, en/of mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de 
verkoper. De verkoper van het appartement kan niet verantwoordelijk 
gesteld worden voor eventuele schade of voor lichamelijk letsel dat 
wordt opgelopen door het betreden van de werf.

5.4 Wijzigingen door de bouwheer

Het is de verkoper toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan 
de diverse voorzieningen of aan de materialen zoals voorzien in dit 
verkoopslastenboek, indien dit om praktische (bvb. leverbaarheid), 
constructieve of andere technische redenen nuttig of noodzakelijk 
is, of indien dit opgelegd wordt door de overheid of de nutsbedrijven, 
of om te voldoen aan de gestelde isolatie en energie-eisen. Uiteraard 
mag er door deze wijzigingen geen afbreuk worden gedaan aan de 
aangeboden kwaliteit of het esthetisch uitzicht. Deze wijzigingen zijn 
toegestaan zonder voorafgaandelijk akkoord van de koper, en geven 
geen aanleiding tot schadeloosstelling.
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5.7 Kosten en erelonen

De kosten voor de aansluitingen van water, elektriciteit, gas, openbare 
riolering, telefoon en TV zijn niet inbegrepen in de verkoopsprijs. De 
koper betaalt een aandeel in de architectkosten (eveneens ingeval 
wijzigingen aan het privatief zoals vermeld hoger onder punt 4) en een 
aandeel in het bouwmanagement voor de privatieven.

Zijn wel inbegrepen: veiligheidscoördinator, EPB-verslaggever en 
ingenieur stabiliteit, de opmeting van het terrein en het volledig opkuisen 
van het werfafval op het einde van de werken.

5.8 Werken uitgevoerd door de koper

In functie van de organisatie van de werf, kunnen slechts werken 
uitgevoerd worden door de koper na de voorlopige oplevering van het 
appartement en de aangekochte staanplaats/berging. Het is de koper-
eigenaar aldus niet toegelaten werken, van om het even welke aard 
vóór de voorlopige oplevering van het gebouw door derden te laten 
uitvoeren, uitgezonderd met schriftelijke toelating van de bouwheer.

Bij verrekeningen in min tussen koper-eigenaar en bouwheer wordt 
steeds als basis de kostprijs van de bouwheer aan de aannemer 
genomen.

5.9 Afmetingen en plannen

De afmetingen aangeduid op de plannen zijn ruwbouwmaten (+/- 
maten). Er dient rekening gehouden te worden met de normale 
toleranties in de bouw. Eventuele wijzigingen kunnen voorkomen door 
onvoorziene hindernissen op de werf, of door technisch/constructief 
noodzakelijke aanpassingen.

De aanduidingen van meubilair op de plannen en de verkoopplannen 
zijn slechts figuratief, er is geen meubilair (kasten, bedden, ...) begrepen 
in de verkooprijs. De materialen aangegeven op visualisaties zijn 
figuratief, de materiaalkeuze en de kleurkeuze worden gedaan door de 
architect. De bepalingen van dit lastenboek en de werfverslagen hebben 
voorrang op de aanduidingen op de plannen.

5.5 Wijzigingen en meerwerken door de koper

De eventuele wijzigingen aangevraagd door de koper worden slechts 
uitgevoerd na een schriftelijk akkoord over een globale prijs. Elk 
supplement gevraagd door de koper zal het onderwerp uitmaken van 
een geschreven document, getekend door de koper en zal betaald 
worden bij de aanvraag.

Indien de koper wijzigingen vraagt, is de gestelde uitvoeringstermijn 
mogelijks niet meer geldig. De koper kan geen wijziging van de 
gemeenschappelijke delen vragen of elementen die volgens dit 
lastenboek beslist worden door de bouwheer. Wijzigingen aan de 
indeling van de appartementen kunnen gevraagd worden maar zijn 
enkel mogelijk indien ze constructief verantwoord zijn. De gevraagde 
wijzigingen worden nagezien door de architect en de ingenieur-
stabiliteit. De eventuele meerkosten verbonden aan de aanpassingen 
zoals de werken zelf, kosten stabiliteitscontrole en bijkomende 
stabiliteitsplannen, ... zijn ten laste van de koper die de aanvraag doet. 
Enkel de wijziging van de plannen en nazicht door de architect zijn 
inbegrepen in het aandeel ereloon architect (zie onder punt 5.6).

5.6 Keuze materialen en toestellen

De verkoper voorziet voor de afwerking van de appartementen 
een basisuitvoering zoals beschreven hierboven: voor verschillende 
artikelen (bevloering, sanitaire apparaten, keuken, binnendeuren) 
zal aan de koper evenwel de mogelijkheid geboden worden andere 
materialen te kiezen (afhankelijk van de bouwfase). Bij de keuze van 
ieder soort materialen zal telkens een verrekening worden opgemaakt. 
Deze verrekening kan niet negatief zijn en wordt voor alle voorziene 
materialen en afwerking apart verrekend. Alle te leveren materialen 
zoals onder meer keukenkasten en toestellen, deuren, tegels, sanitair 
dienen door de koper gekozen te worden bij de verkooppunten en 
leveranciers door de verkoper aangeduid.
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5.10 Zettingen

De aandacht van de kopers-eigenaars wordt gevestigd op het feit 
dat het gebouw nieuw is en dat zich bijgevolg een lichte algemene of 
gedeeltelijke zetting kan voordoen, alsmede een eventuele uitzetting, 
veroorzaakt door temperatuurschommelingen, waardoor lichte barsten 
kunnen verschijnen. Noch de bouwheer, noch de architect, noch de 
ingenieur of de aannemer kunnen hiervoor verantwoordelijk worden 
gesteld. De bouwheer is tevens niet verantwoordelijk voor de schade 
teweeggebracht door te vroegtijdige schilder- en behangwerken door 
de koperseigenaars.

5.11 Verzekeringen

Voor de aanvang van de werken is door de bouwheer een polis ABR 
of alle bouwplaatsrisico’s afgesloten. Deze eindigt bij de voorlopige 
oplevering of ingebruikname van het gebouw. De koper zorgt zelf voor 
de brandverzekering na de voorlopige oplevering.

5.12 Prestaties mbt de privatieve appartementen

Tenzij uitdrukkelijk vermeld en overeengekomen zijn volgende prestaties 
niet inbegrepen in de verkoopprijs (niet limitatieve opsomming):

• alle decoratie- en schilderwerken in de private delen
• verlichtingsarmaturen in de private delen
• telefooninstallaties
• zonneweringen
• vast en losstaand meubilair
• kosten en erelonen akte
• het aandeel in de basisakte
• heraanleg voetpad openbaar domein
• de aansluitkosten elektriciteit, water, gas, telefonie, TV- distributie 

en alle prestaties die niet uitdrukkelijk in het lastenboek vermeld 
staan.

5.13 Oplevering

Het appartement wordt opgeleverd met de verwijdering van alle puin 
en afval – dus “bezem-schoon”.

Vóór het overhandigen van de sleutels zal de koper het saldo betaald 
hebben. Bij het overhandigen wordt door de leidende architect een 
tegensprekelijk proces-verbaal opgemaakt van voorlopige aanvaarding. 
Indien dit niet gebeurt, aanvaardt de koper door het in gebruik nemen 
(onder in gebruik nemen wordt verstaan het aanwezig zijn van 
huishoudelijke materialen zoals meubels, onderhoudsmateriaal, of het 
in ontvangst nemen van de sleutels van het appartement, of het (laten) 
uitvoeren van schilderwerken), een stilzwijgende voorlopige oplevering.

De koper mag het appartement pas betrekken na de voorlopige 
oplevering van het appartement.

De definitieve oplevering volgt automatisch 12 maanden na de voorlopige 
oplevering (waarborgperiode), tenzij intussen ernstige opmerkingen 
of tekortkomingen aan het licht zouden komen. De eigenaar zal de 
aannemer hiervan per aangetekend schrijven verwittigen, minstens 1 
maand voor het verstrijken van de definitieve oplevering, indien dit niet 
gebeurt, aanvaardt de eigenaar stilzwijgend de definitieve oplevering.

De tienjarige waarborg gaat in vanaf de voorlopige oplevering. 
Overeenkomstig artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek 
neemt de tienjarige aansprakelijkheid respectievelijk een 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 uitgesloten is.

Eens er schriftelijk overgegaan werd tot de voorlopige oplevering, is de 
bouwheer-verkoper niet meer verantwoordelijk voor zichtbare gebreken 
(artikel 1642 van het Burgerlijk Wetboek).
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5.14 Veiligheidscoördinator

De bouwheer stelt een veiligheidsadviseur aan met de opdracht 
tot coörinatie van de veiligheid zowel tijdens de ontwerpfase als 
de uitvoering van het bouwproject, alsook het opmaken van het 
postintervantiedossier (PID) (bepaald volgens K.B. van 25/01/2001 
betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen).

5.15 Verkoopprijzen

De verkoopprijzen zijn definitief en niet herzienbaar.

5.16 Publiciteit

De kopers zullen de verkopers, of derden die met de verkopers 
samenwerken toelaten gedurende één jaar na de voorlopige oplevering 
een publiciteitsbord te plaatsen in de voortuin of aan de gevel, op een 
plaats die goed zichtbaar is vanaf de straat. Tijdens de bouwwerken 
mogen door de verkopers alle publiciteitsmaterialen geplaatst worden 
naar eigen goeddunken.

5.17 GDPR

De verschillende vennootschappen die deel uitmaken van de RVS 
Bouwgroep waken met zorg over uw persoonlijke gegevens, ons 
overgemaakt in het kader van de uitvoering waarvoor deze zijn verstrekt: 
de realisatie van uw appartement.

U verklaart kennis te hebben genomen van de door RVS Bouwgroep 
opgestelde privacyverklaring en u gaat hiermee akkoord. Uw gegevens 
zullen dan ook verstrekt worden aan de door ons aangestelde 
aannemer en onderaannemers, en leveranciers, voor de uitvoering van 
de verschillende bouwloten waarvoor u als koper een keuze dient te 
maken inzake de afwerking van uw appartement.
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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 
lastenboek vermeld is.

Onduidelijkheden werden op verzoek aan de koper uitgelegd. De koper 
verklaart dat het appartement werd verkocht met de afwerking zoals 
in dit bestek beschreven zonder verdere uitzonderingen en mondelinge 
afspraken, hetzij expliciet vermeld en door de verkoper ondertekend.

Appartement nummer

Staanplaats nummer

Berging nummer

Datum

De koper

De verkoper.



Realisatie : 

RVS Bouwgroep bv
www.rvsbouwgroep.be


