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Hof “De Bellefleur” 

Technisch lastenboek. 

Het hierna volgende technische lasten-
boek geldt onder voorbehoud van klei-
ne, doch gelijkwaardige wijzigingen – de 
voorgestelde verkoopplannen zijn louter 
indicatief. 

1.Ruwbouw. 

1.1. Funderingen. 

Het gebouw wordt gefundeerd op een 
algemene funderingsplaat. Deze plaat 
wordt aan de buitenzijde van het ge-
bouw voorzien van een vorstrand. Het 
geheel van de funderingen wordt uitge-
voerd volgens de studie van de stabili-
teitsingenieur. 

1.2 Binnenmetselwerk. 

De bovengrondse binnenmuren en het 
binnendeel van de buitenmuren worden 
uitgevoerd in snelbouwstenen. Voor de 
technische lokalen wordt er gewerkt met 
betonblokken. 

1.3 Metselwerk in Ytong-blokken. 

Alle binnenmuren worden aangezet met 
een laag Ytong-blokken ten einde kou-
debruggen te vermijden. 

1.4 Rook- en verluchtingskanalen. 

Per woning wordt er een cv-ketel voor-
zien, die een rechtstreekse aanvoer van 
verse lucht heeft en een rechtstreekse 

afvoer van verbrandingsgassen via me-
talen schouwen. 

Iedere woning wordt uitgerust met een 
ventilatiesysteem D. De centrale een-
heid van dit systeem zorgt voor de aan-
zuiging van verse buitenlucht en de af-
voer van de binnenlucht. De warmte-
wisselaar van deze eenheid recupereert 
zo veel als mogelijk de warmte van de 
binnenlucht. Een buizensysteem zorgt 
voor de verdeling van de verse en op-
gewarmde buitenlucht naar de droge 
ruimtes van de woning. Via een tweede 
buizensysteem wordt de binnenlucht 
van de natte ruimtes afgezogen. 

1.5 Spouwisolatie. 

In alle buitenmuren wordt 12 cm PUR-
isolatie aangebracht. De spouw is 15 
cm dik, zodat er nog een matig geventi-
leerde spouw van 3 cm overblijft. 
In alle woning scheidende muren wordt 
4 cm minerale wol aangebracht. Deze 
isolatie verbetert ook de akoestische 
isolatie tussen de verschillende wonin-
gen. 

1.6 Gevelafwerking. 

Voor de gevelafwerking wordt verwezen 
naar de gevelplannen. Er zijn twee ty-
pes afwerking voorzien: 

Een deel van de gevels wordt afgewerkt 
met klassiek gevelmetselwerk in bak-
steen, dat na opvoegen gekaleid wordt 
in een lichte kleur, die mooi combineert 
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met het zwarte buitenschrijnwerk van de 
ramen. 

Een ander deel van de gevels wordt af-
gewerkt met een houten gevelbekle-
ding. 

1.7 Draagvloeren. 

De vloerplaten boven het gelijkvloers  
worden uitgevoerd in breedplaatvloeren 
en boven de verdieping worden welfsels 
in gewapend beton geplaatst. Waar no-
dig worden betonnen draag- en ringbal-
ken voorzien, alsook metalen profielen. 
Dit alles gebeurt volgens de studie van 
de stabiliteitsingenieur. 

2. Daken. 

2.1. Dakwaterafvoer. 

Het regenwater wordt van de daken af-
gevoerd via goten en buizen uit alumini-
um. De diameter wordt aangepast aan 
de verwachte hoeveelheid water. 

2.2. Dakbedekking. 

De hellende daken worden uitgevoerd 
met spanten in gedrenkt hout. Tussen 
deze spanten wordt 22 cm minerale wol 
als isolatie aangebracht. Aan de onder-
zijde hiervan wordt een dampscherm 
voorzien. De dakdichting wordt verze-
kerd door een onderdakfolie en  pannen 
met een rustieke look. 

2.3. Dakvlakramen. 

De badkamers en de slaapkamers wor-
den voorzien van een dakvlakraam, zo-
als aangegeven op de plannen, en in 
zoverre er geen gevelraam is. Voor de  

dakvlakramen is geen vliegenraam 
voorzien. 

3. Riolering. 

Alle buizen van de riolering worden uit-
gevoerd met Benor gekeurde buizen uit 
PVC met een minimum wanddikte van 3 
mm. Regenwater wordt gescheiden af-
gevoerd en deels opgevangen in re-
genwaterputten. Minder proper regen-
water wordt afgevoerd naar de infiltra-
tieput. De overloop van deze put wordt 
aangesloten op de RWA-aansluitput op 
de rooilijn. Huishoudelijk afvalwater 
wordt apart afgevoerd tot buiten het ge-
bouw. Hetzelfde gebeurt voor het afval-
water van de toiletten. Buiten worden 
alle leidingen van afvalwater aangeslo-
ten op de DWA-aansluitput op de rooi-
lijn. 

4. Buitenschrijnwerk. 

De ramen in de gevels worden uitge-
voerd met thermisch onderbroken alu-
miniumprofielen. De profielen hebben 
een poedercoating in RAL kleur 9005 
(zwart). 

De beglazing bestaat uit super isolerend 
glas K 1,0. 

De ramen van de slaapkamers worden 
voorzien van een vliegenraam en in de 
leefruimte komt een vliegenschuifraam. 

Ook de deuren van de woningen en de 
technische ruimte worden uitgevoerd in 
aluminium. 

5. Wanden en plafonds. 

Alle wanden en plafonds van de woning 
worden voorzien van glad pleisterwerk. 
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In de badkamer is wandbetegeling 
voorzien aan de douche. Standaard 
wordt een geglazuurde witte wandtegel 
formaat 25 x 45 cm geplaatst. 

Voor de materialen van deze wandbete-
geling is een budget (particuliere prijs, 
excl. BTW) voorzien van 33 euro/m2 

In overleg met de koper kan de keuze 
van de wandtegels aangepast worden. 

In overleg met de koper kan ook geko-
zen worden voor betegeling aan de la-
vabo en tussen de onderkasten en de 
bovenkasten van de keuken. 

6. Vloeren. 

Alle vloeren worden gechaped en voor-
zien van vloerisolatie. 
Alle vloeren worden afgewerkt met vol 
keramische tegels, formaat 60 x 60 cm, 
en bijhorende plinten 60 x 7 cm, met 
uitzondering van de vloeren in de slaap-
kamers, die afgewerkt worden met een 
kwalitatieve laminaatvloer (stroken la-
minaat) en bijhorende te schilderen 
MDF plinten. 

In overleg met de koper kan deze af-
werking aangepast worden. 

Volgende budgetten voor de aankoop 
van de materialen (particuliere prijs, 
excl. BTW) zijn voorzien: 
• Keramische tegels 60 x 60: 33 euro/

m2 
• Bijhorende plinten: 8 euro/lm 
• Laminaat: 20 euro/m2 
• Houten plinten: 3,50 euro/lm 

7. Binnenschrijnwerk. 

Alle binnendeuren worden uitgevoerd 
als volle houten deuren. Het deurblad is 
inwendig versterkt met tubespaan. De 

bekledingen zijn in MDF. Het eventuele 
schilderwerk is ten laste van de koper. 

Voor de levering en de plaatsing van de 
binnendeuren is een budget (particuliere 
prijs, excl. BTW) voorzien van: 
• Binnendeuren: 300 euro/stuk 

In overleg met de koper kan deze af-
werking aangepast worden. 

8. Keukens. 

De op de plannen ingetekende keukens 
gelden bij wijze van voorbeeld. Stan-
daard wordt de volgende samenstelling 
voorzien: 

Tegen de wand (lengte 2,40 m): 

• 2 kolomkasten met geïntegreerde 
oven, microgolf en koelkast 

• Onderkasten met besteklade en 
glaskeramische kookplaat 

• Bovenkasten met telescopische af-
zuigkap 

Eiland (lengte 2,40 m): 

• Onderkast met ingebouwde inox 
spoeltafel en keukenkraan 

• Geïntegreerde vaatwasser 
• Verbreed keukentablet (90 cm) 

Alle toestellen zijn van een gekend 
merk. De deuren zijn greeploos en er is 
een uitgebreide keuze van kleuren voor 
de houten werkbladen en fronten (bin-
nen de standaardreeksen van de keu-
kenleverancier). 

Voor de levering en de plaatsing van de 
keuken wordt een budget voorzien van 
7.250 euro (particuliere prijs, excl. 
BTW). 

Uiteraard kan de uitvoering van de keu-
ken aangepast worden in overleg met 
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de keukenleverancier en zo volledig af-
gestemd worden op de wensen van de 
koper. 

9. Sanitaire installatie. 

Alle noodzakelijke aanvoerleidingen 
voor koud en warm water, alsook voor 
de recuperatie van regenwater, de 
noodzakelijke afvoerleidingen (voor 
wc’s, lavabo’s, douche, wasmachine, 
vaatwasser, gootsteen en uitgietbak) 
zijn voorzien. 

De watermeter wordt opgesteld in het 
gemeenschappelijke tellerlokaal. 

De op de plannen ingetekende sanitaire 
toestellen en meubelen gelden bij wijze 
van voorbeeld. Standaard wordt de vol-
gende samenstelling voorzien: 

• Badkamer: douchebak in kunststof, 
thermostatische kraan met douche-
garnituur en douchescherm - lava-
bomeubel met geïntegreerd tablet en 
één verzonken wasbak, kraanwerk, 
spiegel en verlichting, ophangtoilet 

• WC: ophangtoilet en handwasbak 
met koudwaterkraan 

In de berging wordt een uitgietbak voor-
zien en de aansluitingen voor een was-
machine en een droogkast. 

Uiteraard kan de uitvoering van de bad-
kamer aangepast worden in overleg met 
de installateur sanitair en zo volledig af-
gestemd worden op de wensen van de 
koper. 

Voor de levering en de plaatsing van de 
sanitaire toestellen wordt een budget 
voorzien van 3.000 euro (particuliere 
prijs, excl. BTW). 

10. Elektrische installatie. 

Het schakelmateriaal is uitgevoerd in 
standaard Niko materiaal (kleur wit of 
crème). 

De woning worden standaard uitgerust 
met de volgende voorzieningen: 

• Inkomhal: 
o 1 lichtpunt binnen 
o 1 lichtpunt buiten 
o 3 bedieningen 
o 1 stopcontact 
o 1 belinstallatie 

• Nachthal: 
o 2 lichtpunten 
o 3 bedieningen 
o 1 stopcontact 

• Living: 
o 3 lichtpunten 
o 6 bedieningen 
o 6 stopcontacten 
o 1 aansluitpunt tv, data en tele-

foon 
• Keuken: 

o 1 lichtpunt 
o 2 bedieningen 
o 4 stopcontacten op het aan-

recht 
o 1 stopcontact per standaard 

toestel 
• Badkamer: 

o 1 lichtpunt 
o 1 bediening 
o 1 stopcontact 
o 1 voeding boven lavabomeu-

bel 
• Slaapkamers: 

o 1 lichtpunt 
o 1 bediening 
o 4 stopcontacten 
o 2 blinde dozen voor data en tv 

• Berging: 
o 1 lichtpunt 
o 1 bediening 
o 1 stopcontact 
o 1 stopcontact gaswandketel 
o 1 stopcontact wasmachine 
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o 1 stopcontact droogkast 
• WC: 

o 1 lichtpunt 
o 1 bediening 

• Terras: 
o 1 lichtpunt 
o 1 bediening 

Verlichtingsarmaturen zijn niet inbegre-
pen. 

Per verdiep wordt een rookdetector 
voorzien. 

Het verdeelbord wordt opgesteld in de 
berging en de elektriciteitsmeter komt in 
het tellerlokaal. 

De elektrische installatie kan aangepast 
worden aan de wensen van de koper en 
dit in overleg met de installateur elektri-
citeit. 

11. Zonnepanelen. 

Voor iedere woning worden er voldoen-
de zonnepanelen voorzien om te vol-
doen aan de geldende EPB-regelge-
ving, met een minimum van 2000 
Wpiek.  

De zonnepanelen worden op het hoofd-
dak aan de achterzijde geplaatst. Op 
vraag van de koper, en in de mate dat 
er voldoende dakoppervlak beschikbaar 
is, kan het aantal zonnepanelen uitge-
breid worden en dit met de bedoeling 
om een lager E-peil te bereiken. 

Iedere woning beschikt over een aparte 
installatie met eigen omvormer.  

12. Verwarmingsinstallatie. 

De verwarming en het sanitair warm wa-
ter worden verzekerd door een conden-
serende gaswandketel die wordt opge-

steld in de berging. De gasmeter komt 
in het tellerlokaal. 

De verwarming wordt uitgevoerd als 
vloerverwarming (leefruimte, keuken, 
badkamer, slaapkamers). In de badka-
mer wordt de vloerverwarming zo nodig 
ondersteund door een gedeelte van de 
wanden (aan de douche) te voorzien 
van wandverwarming. 

De hoofdthermostaat komt in de leef-
ruimte te staan. De slaapkamers en de 
badkamer krijgen een aparte thermo-
staat. 

De verwarming wordt ontworpen om de 
volgende temperaturen te bereiken bij 
een buitentemperatuur van -10 °C: 
• Leefruimte en keuken: 22°C 
• Badkamer: 24°C 
• Slaapkamers: 18°C 

13. Schilderwerken en decoratie. 

Volgende werken zijn ten laste van de 
koper: 
• Alle schilder- en behangwerken; 
• Alle gordijnen; 
• Alle verlichtingsarmaturen. 

14. Omgevingsaanleg. 

De gemeenschappelijke zone aan de 
voorzijde (binnenkoer) wordt afgewerkt 
met een bestrating en beplantingen. Alle 
tuinmeubilair is ten laste van de kopers. 

Iedere woning heeft een overdekte par-
keerplaats voor één wagen in het rech-
tergedeelte van het gebouw. De vierde 
beschikbare overdekte parkeerplaats 
dient gekocht te worden door één van 
de drie kopers. Voor de twee andere 
kopers staat nog een extra autostaan-
plaats ter beschikking. 
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Iedere woning heeft de beschikking over 
een omheinde privétuin die vanuit de 
leefruimte en via de achterzijde van de 
tuin toegankelijk is. Het ruime terras 
wordt geklinkerd. De plantvakken wor-
den afgewerkt met teelaarde. De verde-
re groenaanleg van de privétuin is ten 
laste van de koper. 

Eventuele tuinhuizen zijn ten laste van 
de kopers, die hieromtrent het vereiste 
overleg met de overheden zullen heb-
ben. 
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Hof “De Bellefleur” 
3 private woningen 
Truierweg 8 
te 3840 Hoepertingen (Borgloon) 

Realisatie: 

Bouw Projecten Claes i.s.m. 
Bouw Management Claes 
Bekstraat 8 
3500 Hasselt 
tel.: 011/48.79.10 
info@bouwprojectenclaes.be 
www.bouwprojectenclaes.be 

Architect: 

Arch. Roos Claes 
Bekstraat 8 
3500 Hasselt 
info@roosclaes.be 

Verkoop: 

Immo Haven 
Steenweg 235 - 3570 Alken 
Luikerstraat 81 - 3800 Sint-Truiden 
tel.: 011/74.30.60 
info@immohaven.be 
www.immohaven.be 
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