
CASCO BEN WONINGEN
scherpenheuvel -Zichem

konijntjesstraat 10-12-14 



Lastenboek zoals uitgevoerd

 1 RUWBOUWWERKEN

1.1 Voorbereidende werken en grondwerken

Op het terrein werden de grondbelastingsproeven gedaan door de firma sondeermeester BVBa

Struikgewas en bomen werden verwijderd.Chalet met zwembad afgebroken.

Perceelopmeting en inplanting door landmeetkantoor ARTOIS

Boomstroken freesen,teelaarde afgraven en terplaatse stokeren;

Uitgraven kelders en afvoeren grond;Grondwerken butaye Sam.

leggen van stalen plate nop de werf  voor zwaar verkeer .

studieberekening door de firma Peljob bvba



1.2 Kelder gieten door Deka betonbouw bv  herentals

plaatsen randbekisting-pvc folie-betonblokjes

vloerplaat voorzien van dubbelnet;150x150x8mm    BE500S

vloerplaat kelder oversteek 25 cm

betonwanden voorzien van dubbele netten150x150x10mm

energiesteen 2x( doorgangen

2 doorvoeren 110mm sanitair water

4 doorvoeren verluchting 160mm

Polieren  vloerplaat klasse 4

pompputje

Bijwapening 370Kg

wanden 400mm dik,waterkeringsplaat 

prefab betonnen trap 17 treden 113 cm breed  VEMA BETON 



1.3 metselwerken uitgevoerd door Firma Quintens Andre

Vanuit de kelder werd een muur van  Ytongblokken  L 600  H300 D250 gelijmd met ytocol;LAteien in Ytong

hiertegen nog een extra isolatie van 5cm XPS wallmate styrisol 50mm;0.035W/mk  Rw 1.4

Op de kelderwanden werden welfsels VETS V17-60 glad geplaats;

deze werden voorzien van een supplementaire wapening 500kg vets

Hierop een  net 150/150/05  met druklaag m3 beton C25/30EI  T 0.65 Dmax 16 S3 CEM III/ 42.5 N LA

op deze druklaag plaatsen van KIM blokken Ytong 60.14.25 C4/500 glad voorzien van waterkeringsfolie.

plaatsen van porotherm lijmblokken 50.14.25 15N PLS500 gelijmd met POROTHERM DRYFIX

plaatsen Staltonlatei 06/14 boven ramen  en deur

plaatsen van murfor 14 bij Ytong binnenmuur.

plaatsen staalconstructie voor de glasramen volgens studie uitgevoerd door Rasschaert HervE



plaatsen van welfsels VETS V13-60 getraand voor platdak

ijzerennet 150/150/5 

druklaag  betonC25/30 Dmax 16S3 cem

plaatsen van KIM blokken  dakrand  60.14.20  C4/500 glad voor de dakrand

plaatsen van DELTA THENE  folie zelfklevend waterdichtingop de fundering van het gelijkvloers

Plaatsen  recticel eurowall 160mm R=7.25 met isolatiepluggen en verstelbare spouwhaken;

exstra afplakken van de isolatievoegen;

Lijmen van MBI GEOSTYLISTIX 595.95.40 SHADED GREY met OMNIFLIX PVM ANTRACIET TYPE C lijm

voegbreedte 4mm

plaatsen DIBA waterkering;



1.4 dakwerken uitgevoerd door GRAINDOURZE BENNY Borgloon

plaatsen van houten opstanden dakrand in osb 18 mm

alles bekleden met baudertec FG35 primer en dampschermDBR 0.4mm

plaatsen van  UTHERM 120mm TG 5.45 RW m2/kw verlijmd met easyfix

hierover Iko afschot isolatie 105/60 Rwaarde 4.43 /30.7

roofing 4mm tussenlaag

toplaag APOFLEX 4AD02

dankrand alu ral 9005 satijn  80/62

oversteek geisoleerd 160 mm rectocil pir

buitenkant bekleed met Diba;

Eindafwerking te bepalen door klant keuze en volgens offerte,afhankelijk plaatsen screens en luifels

2 dakafvoeren en afvoerbuizen 75mm met bladvangers



1.5 aluminium Ramen en deuren  >Reynaers  firma Jans boekt zolder

ramen en deuren  masterline HI   CP130 vaste ramen type HI

alle ramen tot op de vloer eenzijdig gelaagd ,kleur 9005 coatex

steunpalen geisoleerd bekleed met alu platen

1 schuifraam,2 vaste ramen ;2 draaikip ramen,1 deur,1 half vast en draaikiep,i draaideurtje naar buiten

Opvulprofielen plaatsen boven ramen om bevestiging screens mogelijk te maken

3 dubbel glas k-waarde 0.6 met warmtewerende film. glas 6/15/4/15/44.2mm

aluminium dorpels voor de kleine ramen

arduinen dorpel deur



plaatsen Binnendeur beschermd volume GEBA INTERIRUR Sint -truiden

sensa prime

deurkit MDF16.9 rechts incl.dichtingsrubber zwart

inox scharnieren en cylinder slot 60mm

klink GEBA119





GRONDWERKEN en nutsvoorzieningen

Er werd een gemeenschappelijk toegangsstrook aangelegs met steenpuin en blauwe kiezel 8/14

Op het grondstuk van de buren werd boomschors geplaatst;

Op de perceelgrens werd een boordsteen 27/20 afgeschuind geplaatst.

op de tussenliggende percelen ,terhoogte van de woningen werden boordstenen 20/10 geplaatst.

tevens werd er reeds een steenslag laag aangebracht;

Controle putten met syfhon werden geplaatst aan de uitgang van het sanitair water;-.

overloop septische put  komt samen met het sanitair water in de gemeenschappelijk hoofdlijn van van het 

afval water terecht;Deze is Benor 110 mm bruin met terugslagklep aan de straat.

Er kan geen aansluiting voorzien worden voor afvoer hemelwater aabgezien straatriolering aansluiting te 

hoog ligt t.o.v. uitgang bezinkput;

voor N10 en N12 ligt er een overloop drainage welke  aangesloten is op een gracht achter op het perceel



NUTSVOORZIENINGEN

Er zijn wachtbuizen van 110 mm voorzien voor de waterleiding.

Electrische meterkasten staan aan de rooilijn opgesteld

3 F +0  380V 32 Amp

Van hieruit vertrekken voedingskabels naar de woningen van voldoende dikte;

De kosten van de nutsvoorzieningen zitten niet in de casco prijs.

In de aankoopakte worden de gemeenschappelijke  delen beschreven  van locatie van de ondergrondse  

nutsvoorzieningen en toegangkelijkheid van de woningen



VERZEKERINGEN

Er werd bij Baloise Belgium een wettelijke 10jarige BA afgesloten op 13/12/2019 bij aanvang van de werken.

Tevens werd een brandverzekering afgesloten bij AXA voor de drie woningen.



UITVOERDERS PROJECT ZICHEM

BOUWHEER  BVB jOZEF Q COMM V

KONIJNTJESSTRAAT 10

3271 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

BTW be0739584220

0494212202

ben.nouwprojectenjq@gmail.com

ARCHITECT  CARINE DRIESMANS

CANADASTRAAT 17  

3530 HOUTHALEN

0477603945  driesmans.carine@skynet.be



VEILIGHEIDSCOORDINATIE

YAZO- Erkan Agbaba

erfstraat 5/1

3600 Genk  

048/194901    erkanagbaba@live.be

EPB en Ventilatieverslaggeving

KCB vof

Kleine Hemmenweg 20A

3550 Zonhoven

fa331491@skynet.be   0476514745
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SONDEERMEESTER BVBA

Aarhulst 2

1790 Affligem

0460959123  info@sondeermeeste

STERKTEBEREKENING 

JOOST WILLEMS   PEJO BVBA

joost@pejobvba.be    0468132665
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