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BEKNOPT LASTENBOEK – Woning 1-4 Platanenhof 2019 01 31 

 
1.RUWBOUW 
 

FUNDERING 
De grondwerken omvatten alle uitgravingen en aanvullingen.  De funderingen worden uitgegraven op de 
diepte - vereist volgens de studie van de grondsonderingen. 
Een aardingslus met een doorsnede van 35 mm² wordt geplaatst onder de algemene funderingsplaat. 
De fundering wordt uitgevoerd als een dubbel gewapende algemene funderingsplaat met gewapende 
vorstrand.  Door de hoge stijfheid van de plaat bekomt men een sterke drukspreiding 
Tussen de betonplaat en het opgaand metselwerk wordt een vochtkering, bestaande uit roofing, geplaatst.   
 
RIOLERING 
De rioleringen worden uitgevoerd volgens gescheiden stelsel. 
Alle afvoeren hebben een wanddikte van 3 mm (Benor-gekeurd). Ze worden onder een lichte helling op 
aangedamde aarde geplaatst en aangesloten op een dubbele eindtoezichtsput met reukafsluiter. 
De aansluiting op de openbare riolering is inbegrepen. 
De regenwaterput heeft een inhoud van 7000 liter en is opgemetst tot 10 cm onder het maaiveld.  De put 
wordt afgesloten met een betondeksel en een wachtbuis voor de aanzuigleiding en vulleiding naar binnen is 
voorzien.  De afwerking in functie van het definitieve maaiveld dient u te voorzien in de tuinaanleg. 
 
METSELWERK 
Buitenmuur: 

gevelsteen: Oud Kwaeremont van Vande Moortel / Casa Lena retro Desimpel (volgens plan 
architect) 
geventileerde luchtspouw 
isolatie: 10 cm vaste isolatieplaat Utherm (PIR) 
binnenspouwblad: isolerende snelbouwstenen in gebakken aarde (Koramic Porotherm Benor-
gekeurd) 

 
Binnenmuur: 

dragende muren (14 cm) en niet dragende muren (9 cm) : snelbouwstenen in gebakken aarde en 
meegaand gevoegd waar nodig (zoals garage, bijkeuken, zolder) 

Gemene muur(15/6/15) 
De gemene muur wordt opgetrokken door 2 muren in snelbouw, van elkaar gescheiden door een 
dubbele akoestische, thermische en brandvrije isolatielaag (Partywall Isover). 
Er worden 2 platen van 30 mm dikte geschrankt geplaatst vanaf de funderingen tot de nok. 

Plafonds  
Alle plafonds boven het gelijkvloers worden uitgevoerd in gladde breedvloerplaten en opgestort met 
beton. 
De dikte bedraagt  +- 20 cm.  De massieve opbouw in volle beton garandeert een goed akoestisch 
comfort tussen gelijkvloers en verdieping. 

Dorpels 
 De dorpels zijn in blauwe hardsteen en voorzien van een druiplijst tenzij anders voorzien op het 

architectenplan. 
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2.DAKWERKEN 
KAPCONSTRUCTIE 
Het daktimmerwerk wordt uitgevoerd in traditioneel zadeldak ter plaatse getimmerd. 
De houtsoort is Douglas en wordt gedrenkt met een schimmel- en wormdodend produkt. 
Boven de eerste verdieping wordt een houten roostering voorzien met een sectie van 35 x 230, die 
berekend is op een overlast van 2.5 kN/m².  De zolder kan zodoende ingericht worden als hobbyruimte of 
extra slaapkamer (in optie). De zoldervloer wordt uitgevoerd in OSB-platen 
Een raveling in de roostering voor een vaste trap naar de zolder is voorzien. 
 
DAKBEDEKKING 
Onderdak in weerbestendige, waterdichte en dampdoorlatende folie met kleefstrook. 
Daarop worden de tengel- en panlatten geplaatst. 
De dakbedekking bestaat uit Blauwgrijze Brugse Pannen van Eternit. 
De dakoversteken en spondes worden uitgevoerd in meranti conform het architectenplan. 
 
DAKISOLATIE 
Het hellend dak wordt thermisch geïsoleerd tot de nok tussen de dakspanten met 18 cm ecologisch glaswol 
van Isover G3.Tussen de roostering van de slaapkamers en de zolders wordt er eveneens thermisch 
geïsoleerd. 
Systemroll van Isover heeft een brandklasse A1 (onbrandbaar), is niet capillair, niet hygroscopisch, is rotvrij 
en is bovendien sterk geluidsabsorberend. 
Speciale aandacht wordt besteed aan de luchtdichtheid van de dakconstructie door het plaatsen van een 
vochtregulerend luchtdichte folie versterkt met kunststofvlies.  Daarop worden gedrenkte latten geplaatst 
waarop de gyplat verankerd wordt. De tussenruimte kan fungeren als leidingenspouw. 
 
ZINKWERKEN 
Het zinkwerk is vervaardigd uit elektrolytisch zink met toevoeging van koper en titaan. 
De hanggoten (kwartrond-recht) en kilgoten hebben een dikte van 0.8 mm.  De goothaken zijn in inox. 
De afleiders  zijn rond (diameter 80 mm) en hebben een dikte van 0.7 mm. 
 

3.SCHRIJNWERK 
 
BUITENSCHRIJNWERK 
Alle ramen, deuren en poorten worden uitgevoerd in hout: voorzien van een witte drenking en afgewerkt 
met 2 gespoten lagen acrylaat. (kleurkeuze door architect). 
Houtsoort: Moabi - duurzaamheidsklasse 1. 
De buitendeuren worden voorzien van een inox veiligheidsrozet en cilinder. 
Onderaan is een tochtafsluiter ingewerkt. 
Het deurbeslag heeft een meerpuntssluiting en is inbraakwerend. (GU Doorsafe met 2 suppl. schieters) 
Het raambeslag is Roto NT met veiligheidsklase 1, door toepassing van paddestoelnokken. 
De draairichting van de ramen is volgens plan en de uitvoeringsfiches. 
De raamroosters voor de verluchting worden ingewerkt in het raamkader en zijn van het type Invisivent van 
Renson. 
De kleinhouten worden gekleefd aan de binnenzijde en de buitenzijde op het glas. (nagelgaatjes op te 
stoppen door de klant en te schilderen) 
Dubbele isolerende beglazing is voorzien (K-waarde 1.0 W/m²K). 
De verticale voegen tussen het metselwerk en de ramen/deuren worden gedicht met een elastische voeg 
Tussen de ramen en de muuraansluiting wordt een voegdichtingsband aangebracht. 
Deze is dampopen en dient als afdichting tegen lucht en slagregen en bevordert de warmte-isolatie. 
 
 



   

. 

 

BINNENSCHRIJNWERK 
Binnendeuren 

De binnendeuren worden uitgevoerd in volkern–verfdeur.  Inbegrepen in de plaatsing zijn de 
omkasting, chambranles, 4- paumellen in inox en inox kruk in L-vorm.  De onderkant van de deuren 
bevindt zich op 1 cm van de afgewerkte vloer.  Die opening fungeert als doorvoeropening van de 
lucht naar de natte ruimtes, waar die wordt afgevoerd. 

Trappen 
De trap , leuningen, balustrades worden op maat uitgevoerd in onbehandelde beuk van eerste 
kwaliteit.  Een vaste trap naar de zolder is voorzien voor de loten 2,3 en 4. 
Voor lot 1 kan optioneel een vaste trap naar de zolder voorzien worden vanuit slaapkamer 4 
(mogelijkheid voor duplexkamer). De spooktrap naar de zolder voor lot 1 is wel voorzien. 
Het bordes op de zolder wordt afgewerkt met een stijlwand en OSB-platen op de roostering. 
(afwerking zolder of hobbyruimte in optie). 

Binnenbekleding van het buitenschrijnwerk (ramen, deuren en poort) 
De binnenbekleding is voorzien in MDF met een omlijsting in voorgelakt hout (wit) en aan de 
binnenzijde geïsoleerd met traagzwellend PUR-schuim.(nagelgaatjes door klant op te stoppen) 
In de woning lot 3 worden de tellers in een tellerkast geplaatst.  

Zolder 
Op de roostering worden er OSB-platen geplaatst van 18 mm dikte, voorzien van tand en groef. 
Het bordes op de zolder van de loten 2,3 en 4 wordt afgewerkt met een stijlwand en gepleisterd aan 
de binnenzijde. 
De zolder is niet afgewerkt. 
 

4.PLEISTERWERKEN 
 

Alle binnenmuren in metselwerk op gelijkvloers en verdieping zijn gepleisterd in een ecologische 
natuurgipspleister. 
De buitenhoeken worden beschermd d.m.v. gegalvaniseerde hoekprofielen.  
De plafonds van het gelijkvloers worden afgewerkt met een spuitplamuur. 
De muren en de plafonds in de wasplaats worden eveneens gepleisterd evenals de muren van de topgevels 
op de zolder.  
De slaapkamers onder dak worden eerst tussen de spanten geïsoleerd met 18 cm dikke glaswol. 
Op de spanten en de roostering wordt er gyplat geplaatst en daarna gepleisterd. 
Een normale afwerkingsgraad is vereist.  Het pleisterwerk is niet schilderklaar. 
In de douche wordt een cementering en kerdidoek geplaatst geplaatst om een betere waterdichtheid te 
bekomen. 
 

5.CENTRALE VERWARMING 
 
De verwarmingsinstallatie werkt op aardgas.  De aansluiting op de gasteller is inbegrepen.  De CV-
installatie heeft voldoende vermogen om bij een buitentemperatuur van -10°C een gewaarborgde 
binnentemperatuur te bekomen van 22°C in de living en keuken, 18°C in de slaapkamers, en 24°C in de 
badkamer. De habilitatie-keuring van de CV-installatie is inbegrepen. 
De CV-ketel is een hoogrendementscondensatieketel ACV Prestige Excellence 32 met ingebouwde boiler 
van 62 liter,een inox warmtewisselaar en buitenvoeler.  De wandketel kenmerkt zich door een stille werking 
en een doorgedreven energiemodulatie.  Het thermisch vermogen kan variëren van 3,8 kW tot 31 kW. De 
ketel staat ook in voor het warm water voor huishoudelijk gebruik. (continu debiet bij 40°C  
(met ΔT = 30°C) van 745 liter per uur). 
De verwarming wordt geregeld met een programmeerbare modulerende klokthermostaat Niko vanuit de 
living. 
De verwarming van de radiatoren gebeurt met een tweepijpsysteem die voor een gelijkmatige verwarming 
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zorgt.  Meerkringensysteem in dubbelwandige buizen type PE/AL/PE, drukvast en zuurstofdicht met 
collectoren.  
De verwarmingselementen zijn omkaste plaatstalen radiatoren met muuraansluiting incl. muurrozet. De 
radiatoren worden standaard met een sierrooster en zijbekleding geleverd. De ventielpijp is onzichtbaar 
weggewerkt in de radiator.  In de slaapkamers zijn thermostatische kranen voorzien op de radiatoren. 
 
 

6.SANITAIR 
 
De sanitaire installatie is technisch gekeurd en aangesloten op het waterleidingsnet. 
De aanvoerleidingen vanaf de collector tot het toestel of de kraan worden uitgevoerd in kunststofbuizen van 
het type alpex duo zonder koppelingen in de vloeren  De afvoeren zijn pvc-buizen (Benor-gekeurd) en 
aangesloten op de rioleringsbuizen en voorzien van een primaire ontluchting. 
Warm water is voorzien in de badkamer, keuken en aan de uitgietbak. 
Koud water is voorzien in de keuken, badkamer(s), handenwas wc, wasmachine, aan de tellers en een 
vulleiding voor de regenwaterput.  
Regenwater is voorzien voor beide hangtoiletten, de vorstbestendige buitenkraan, de wasmachine en de 
uitgietbak. 
De aan- en afvoeren van de wasmachine en de vaatwas zijn voorzien. 
Een regenwaterpomp is voorzien in de regenput  en aangesloten op de collector voor de verdeling van het 
regenwater. 
De sanitaire toestellen hebben voor de loten 2 en 4 een handelswaarde van 3650 € en voor de loten 1 en 
3 een handelswaarde van 4500 € en zijn te bezichtigen in de toonzaal van Van Marcke  of SAX te Kortrijk. 
 
TOILETTEN: 
hangtoiletten: met geberit systemfix inbouwelement en bedieningsplaat met 2 spoeltoetsen 
handwasbakje (toilet gelijkvloers): met toiletkraan en rechthoekige spiegel 20 x 80 cm 

BADKAMER: 
douche: inloopdouche 120 x 90, opbouwthermostaat en douchegarnituur in chroom 
bad: in acryl 170 x75 cm, met ééngreepsmengkraan met douchegarnituur in chroom 
meubel: keuze uit 4 modellen in standaard met 2 lavabomengkranen 

WASPLAATS: 
uitgietbak:  in porselein 45 x 35 cm en 2 x DD-kraan voor warm water en regenwater 
 

7.VENTILATIE 
 
Om het binnenklimaat gezond te houden in de woning wordt er een ventilatiesysteem voorzien. Het 
ventilatie-systeem C+evo van Renson met smartzones is gebaseerd op het volgende principe: 
 
De zelfregelende ventilatieroosters Invisivent die ingewerkt worden boven het raamkader zorgen voor de 
natuurlijke toevoer van verse lucht via de leefruimte en de slaapkamers. 
De mechanische afvoer van de vervuilde lucht in de natte ruimtes (keuken, toiletten, badkamer(s) en 
wasplaats) gebeurt via een centrale ventilator met een zuinige gelijkstroommotor en instelbare 
afvoermonden. 
De extractiemonden zijn uitgerust met een vochtsensor en/of aanwezigheidsdetector die onafhankelijk van 
elkaar reageren. 
Bij een smartzone configuratie wordt naast afvoer van lucht  in de vochtige ruimtes ook lucht afgevoerd in 
de slaapkamers.  Een optimale luchtkwaliteit  met een lage CO2-concentratie garandeert immers een 
gezonde nachtrust. 
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8.ELEKTRICITEIT 
 
De schakelaars en stopcontacten zijn van het merk Niko (original wit).  Alle materialen zijn CEBEC gekeurd. 
De bekabeling wordt uitgevoerd in kunststofbuizen.  De lichtarmaturen zijn niet voorzien. 
De installatie wordt gekeurd door een erkend keuringsorganisatie. 
De binneninstallatie is inbegrepen in de prijs: voedingskabel, de tellerkast, meetmodule en scheidersklem 
volgens de voorschriften van de elektriciteitsmaatschappij. 
Het basispakket ziet er als volgt uit: 
 

RUIMTE LICHTPUNTEN STOPCONTACTEN  / MEDIA 

INKOMHAL 1 lichtpunt – 2-voudige richting 1 stopcontact 
1 bel met drukknop 

BUREAU (LOT 4) 1 lichtpunt – 1-voudige richting  3 stopcontacten 

WASPLAATS 1 lichtpunt -1-voudige richting 
 

1 stopcontact-CV-ketel 
1 stopcontact–wasmachine 
1 stopcontact-droogkast 
1 stopcontact( diepvries) 

BUITEN (VOOR/ACHTERDEUR) 2 lichtpunten –1-voudige richting  
met verklikkerlicht 
armatuur aan voordeur volgens 
keuze architect 

1 hermetisch stopcontact 

WC’S 1 lichtpunt -1-voudige richting  
 

 

LEEFRUIMTE 2 lichtpunten – 2-voudige richting  
 

8 stopcontacten 
1 TV-aansluiting 
1 PC en 1 TEL-aansluiting 
1 leiding thermostaat 
voorzieningen voor 2 
luidsprekers 

KEUKEN 1 lichtpunt – 1-voudige richting  
1 lichtpunt – 2-voudige richting 

4 stopcontacten op 
werkbladhoogte 
1 stopcontact voor: 
koelkast,dampkap  
1 aparte voeding voor 
kookfornuis, oven en vaatwas 

NACHTHAL 1 lichtpunt – 3-voudige richting  1 stopcontact 

SLAAPKAMERS  1 lichtpunt-2-voudige richting  3 stopcontacten 

BADKAMER(S)  2 lichtpunten 1 voudige richting  – (2 
polig) 

2 stopcontacten op hoogte 
(badkamer 2 : 1 stopc) 

ZOLDERRUIMTE 1 lichtpunt  1 voudige richting  met 
verklikkerlicht 

1 stopcontact 

VENTILATIE De voeding naar de ventilatiemotor is voorzien+stopcontact. 
Een 4-standenschakelaar is voorzien, plaatsing zie plan. 

BRANDDETECTOREN Per bewoonbare verdieping wordt een branddetector voorzien. 
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9.VLOEREN, MUURBEKLEDING EN VENSTERTABLETTEN 
 
GELIJKVLOERS: 
ruime keuze uit een gamma van een 50-tal keramische tegels – vakkundig geselecteerd 
(wasplaats vetvrije tegels RAK) 
De vloeren op het gelijkvloers worden geplaatst in een zand-cementbed op 8 cm vloerisolatie (gespoten 
PUR) en opgevoegd. 

VERDIEPING: 
De badkamer en het toilet worden gevloerd (verlijming op chape) ruime keuze uit het zelfde gamma. 
Rond het bad en de douche worden er wandtegels geplaatst met flexlijm. De inloopdouche is standaard 
inbegrepen. 
Er is keuze uit een ruim gamma – vakkundig geselecteerd. 
De slaapkamers zijn gechaped. 
De voorzijde van het bad wordt opgemetst. 
PLINTEN: 
In alle ruimtes die gevloerd worden is een bijhorende plint voorzien. 
RAAMTABLETTEN: 
In natuursteen (keuze tussen mocca, jura, carrara, moleanos, arduin (mat/poli) en travertin). 
Ze worden recht afgewerkt, hebben een dikte van 2 cm en een max. diepte van 20 cm.  
 
 

10.KEUKEN 
 
Alle aan- en afvoeren zijn voorzien. De klant verbindt zich er toe om tijdig een technisch plan van de keuken 
te bezorgen.  
De keukenkasten en toestellen, alsook de plaatsing ervan zijn niet inbegrepen. 
Bistierland adviseert zijn klanten om een vrijblijvende offerte te vragen bij DOVY.  
DOVY staat voor kwaliteit, ruime kleurkeuze binnen een vaste prijs, langdurige garantie en is een regionale 
leverancier.  De klanten van Bistierland die een keuken kopen bij Dovy krijgen betere voorwaarden. 
(toonzaal Waregem - Gentseweg 467 – 056/60.53.48 – vraag naar Krist). 
 

11.TUINAANLEG 
 
De voortuin wordt ingezaaid en een ligusterhaag wordt geplant op de rooilijn. 
Het pad naar de voordeur worden aangelegd in natuursteen  Kandla Grey volgens het architectenplan. 
De brievenbus is voorzien 
Voor alle woningen is er een gesloten houten garage vergund (4m x 7m, overmeten), volgens plan. 
De houten garage is niet inbegrepen in de prijs. 
De oprit naar de achterliggende garages zijn gemeenschappelijke eigendom van de 4 aanpalende loten. 
De afwerking ervan gebeurt in kleinschalig materiaal: waterdoorlatende klinkers of asfalt. 
 
 

12.E-PEIL & S-PEIL 
 
Alle woningen op het project Bistierland worden gebouwd volgens de principes van energiezuinige 
woningen. 
E-peil: energieverbruik van de woning (hoe lager , hoe energiezuiniger) norm: < E40 
S-peil: vormefficientie van de woning (hoe lager, hoe beter geïsoleerd) norm: < S31 
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Na afwerking van de woning wordt een blowerdoortest uitgevoerd om  de luchtdichtheid van de woning na 
te gaan. Door de speciale aandacht die besteed wordt aan de luchtdichtheid zal het E-peil gemiddeld nog 
een 6-tal E-peil punten zakken 

 

13.DIVERSEN 
 

AFWERKING NAAR SMAAK: 
Dit algemeen bestek dient als basis voor verdere bespreking en kan voor de afwerking van de woning nog 
aangepast worden aan uw individuele wensen. Planwijzigingen zijn niet toegelaten. 

WIJZIGING MATERIALEN: 
We behouden ons het recht voor om bepaalde materialen te vervangen door gelijkaardige van minstens 
dezelfde kwaliteit om redenen die voortvloeien uit economische noodwendigheid (zoals faling van 
leveranciers, vertraging in levering, minder kwaliteit van materialen, nieuwe normeringen opgelegd door de 
overheid…) 

PLANNEN: 
De algemene technische beschrijving primeert t.o.v. de architectenplannen.  De uitgevoerde werken hebben 
op hun beurt dan weer voorrang op de technische beschrijving. 
De maatvoering op de plannen zijn indicatieve maten.  De kleine verschillen in min of meer die mochten  
vastgesteld worden na afwerking en bij oplevering, worden beschouwd als gedoogzaamheden. 
Het meubilair, inbouwkasten, indeling badkamer, keuken … op de plannen zijn louter illustratief teneinde 
een beeld te geven over de mogelijke inrichting.  De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om, zonder 
voorafgaand bericht, elk product of materiaal van één der merken die in dit bestek ten titel van inlichting 
worden vermeld, te vervangen door een gelijkwaardig product of materiaal. Hetzelfde voorbehoud geldt 
met betrekking tot eventuele wijzigingen op grond van wettelijke reglementering en andere verplichte 
voorschriften. 

CARPORTS 
Elke woning moet voorzien zijn van een inpandige garage of een carport. De carports zijn niet inbegrepen 
in de prijs. 

INBEGREPEN: 
De kosten voor de bouwvergunning, de erelonen architectuur, de veiligheidscoördinatie, de EPB-
verslaggeving, de grondsonderingen, de keuring van de technische installaties, blowerdoortest, keuring van 
de riolering zijn inbegrepen in de verkoopprijs. 

NIET INBEGREPEN: 
Schilderwerken, schilderklaar zetten van het pleisterwerk, zachte bevloering in slaapkamers en nachthal, 
afwerking zolder, keuken, terrassen, carports en tuinaanleg achter de woning zijn niet voorzien. 
 

EIGEN WERKEN: 
Wie eigen werk verricht is verantwoordelijk voor die werken alsook voor de stroomvoorziening van die 
werken en de timing ervan.  Hij dient zich te houden aan de wetgeving inzake veiligheidscoördinatie en de 
geldende EPB-normen. 
 
BEKNOPT LASTENBOEK – 31/01/2019 
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Wenst U meer inlichtingen ?  
Surf naar www.bistierland.be of neem vrijblijvend contact met ons op. 
 

Bistierland 
 

Verkoop: 
Dhr. Tony Carrette 
M 0470/88 50 50 
tony.carrette@bistierland.be 

 
Kijkwoning: 
Bistierland 21 
8530 Harelbeke 
T 0470/88 50 50  
(bezoek enkel op afspraak aub, of tijdens één van onze opendeurdagen) 

 
Burelen: 
Harpstraat 5/001 
8530 Harelbeke 
T 056/77 88 50 (bezoek graag op afspraak aub) 
info@bistierland.be 
www.bistierland.be  

http://www.bistierland.be/
http://www.bistierland.be/

