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BESCHRIJVING 

BESCHRIJVING 

 

• Grondwerken 
De grondwerken worden aangepast volgens de aard van de bodemgesteldheid en 
uitgevoerd overeenkomstig de stabiliteitsstudie van de aangestelde ingenieur. De 
werken omvatten alle grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken, het 



uitgraven van vloerplaat, liftputten, inritten en funderingen. Verder is het aanvullen 
van de omliggende grond  en het afvoeren van overtollige grond voorzien. 

 

• Beton– en staalstructuren 
 
Alle structurele elementen worden uitgevoerd volgens de studie van de ingenieur : 
Bart Thijs 
Sprinkelestraat 93 
3690 Zutendaal  
0473 99 62 63  
info@btmc-studies.be 

 

• Gevels 
 
De gevels worden opgetrokken als spouwmuur met binnenspouwblad in 
thermoblokken, gedeeltelijke spouwvulling met pur van 14cm (conform de 
bouwvoorschriften van de epb - epc normen) en een buitenspouwblad in 
gevelsteen. De gevelvlakken zullen worden uitgevoerd met een 
gelijmde/gemetste gevelsteen in combinatie met Crepi/Gevelbepleistering. 
De kleur van de gevelsteen zal gelijkaardig aan de kleur van de digitale 
weergave voldoen. 
 

 

• Binnenmetselwerk 
 
De metselwerkwanden worden uitgevoerd in thermoblokken.  

 

• Buitenschrijnwerk 
 
Het buitenschrijnwerk: de ramen en deuren worden voorzien in gepoederlakt zwart 
(7021) alu. De ramen zijn vast of opendraaiend of schuiframen volgens de plannen en 
voorzien van het nodige beslag en isolerende dubbele beglazing met een u-waarde 
tussen 0.9w/m²k en 1.2w/m²k. Alle raam- en deurdorpels worden uitgevoerd in 
arduin/ALU dorpels . 

 

 

• Balkons/terrassen 
 
De balkons worden uitgevoerd in beton. 

Als tussenschot worden er terrasschermen geplaatst om natuurlijke lichtinval te creëren. 
 
De betontegels worden geplaatst op pootjes en de hoeken worden afgekit voor speling te 
vermijden. De 2 cm dikke beton tegels zijn in de prijs inbegrepen. 
 

• Balkon/ terras-leuningen 
 
De borstweringen worden uitgevoerd in gepoederlakt metaal in zwarte kleur 
met metaal/glas/metselwerk. 
 
De borstwering zal in doorzichtig veiligheidsglas uitgerust worden. 
 

 



• Thermische isolatie 
 
In alle buitenwanden, in alle daken van verwarmde ruimtes en in de vloeropbouw 
van de appartementen van de gelijkvloerse verdieping is een thermische isolatie 
voorzien van pur of gelijkwaardige isolatie (isolatiemortel). 

 

• Akoestische isolatie 
 
In de appartementen boven iedere verdieping exclusief de bovenste verdieping, wordt 
over de volledige vloer een laag isolatie tegen contactgeluid voorzien. 
Er wordt 5cm geluidsisolatie voorzien tussen de gemeenschappelijke muren. 

• Verluchting 
 
Alle ruimtes zonder ramen op de bovengrondse verdiepingen zijn voorzien van een 
ventilatie van het D- systeem. De verluchtingsschouwen naar het dak worden 
afgewerkt met een afdekkapje. 

 

 

AFWERKING VAN DE GEMENE DELEN 

• Gemeenschappelijk inkomgedeelte 

De vloer is voorzien van een tegelvloer. De wanden en plafonds worden gepleisterd. 

 
De kleur zal donkergrijs of zwart zijn. Afmetingen van de tegels zijn 60X30 of 
gelijkaardig. 
 

• Autostaanplaatsen/ fietsenberging (buiten) 
Toegang in klinkers 

 

• Trappenhuis en traphal van de bovengrondse verdiepingen 
 
De traptreden en tegentreden zijn bekleed met tegels. De trap is aan één zijde 
voorzien van een geschilderde of  stalen leuning met een handgreep. De vloeren in 
de traphal zijn voorzien van tegelvloer. De wanden en plafonds zijn gepleisterd en 
wit geschilderd of zichtmetselwerk(Muren) . 
De deuren hebben een effen uitzicht. Brandwerende deuren worden geplaatst 
conform de vereisten van de brandweer en wettelijke voorschriften. 
 

 

Gemeenschappelijke delen buiten 
 
• Verharde delen 

 
Afwerking met betonklinkers/grasperk 

 
• Zonnepannelen 

 
Ieder appartement is voorzien van minimun 600 a 800 KW/p zonnepanelen en een 
omvormer naar gelang het EPB-rapport. Indien u meer wenst (zover de ruimte op het dak het 
toelaat) kan dit tegen een meerprijs. 



 

• AFWERKING VAN DE PRIVATIEVE DELEN 

 
• Algemeen 

 
De koper kiest de materialen voor de afwerking, dit zijn vloer- en wandtegels, en 
badkamermeubel in de toonzalen aangewezen door de bouwheer. Hij maakt zijn 
keuze bekend aan de bouwheer binnen de 15 dagen nadat de bouwheer om 
deze keuze heeft gevraagd. Indien de koper zijn keuze niet tijdig maakt, kan de 
bouwheer de keuze bepalen. Waardes die hierna vermeld worden zijn steeds de 
handelswaarde in de toonzaal van de leverancier inclusief 21 % btw. 

 

• Pleisterwerken 
 
Alle wanden in metselwerk en alle plafonds die niet betegeld worden glad gepleisterd 
(schilderklaar). 
 
• Raamafwerking 

 
De hoekprofielen aan de ramen worden aan de binnenzijde glad gepleisterd. 

 

• Vloerafwerking 

 
• Chape: op de akoestische of thermische isolatie van de vloer wordt de chape 
geplaatst met een dikte aangepast aan de te plaatsen vloerbekleding. 

 

• Vloerbekleding: In alle ruimtes van het appartement zijn keramische tegelvloeren 
voorzien. Deze vloeren kunnen vrij gekozen worden bij de aangeduide leverancier. 

 
• De particuliere handelswaarde van de vloertegels voor de appartementen op 
het gelijkvloers en 1e verdiep  is  € 35/m² en de penthouses € 40/m²  btw incl . 
TEGELS MAAT 60/60, indien er een grotere formaat gekozen is zal er een 
meerprijs aangerekend worden. 
3.4.4 Er zijn bijhorende keramische plinten voorzien van € 6/Lm btw incl.  

 
De plaatsing is inbegrepen in de aankoopprijs van het appartement. 
Andere vloerafwerkingen zijn mogelijk mits voorafgaandelijk akkoord over de 
wijzigingen en de prijsaanpassing. 

 
3.4.5 Vloerovergangen: tussen 2 soorten vloeren wordt in de deuropening een 
overgangsprofiel geplaatst. 

 
Vloeren worden aangekocht bij : 
 
 
SEEGERS TEGELDESIGN 
 
PANNENHUISSTRAAT 39 
 
3650 DILSEN STOKKEM 
 



3.5 Wandtegels 

  3.5.1 Badkamer + WC : De wanden van de badkamer + wc 
worden afgewerkt met  keramische tegels tot plafondhoogte. 
Deze tegels hebben een  handelswaarde van € 35/m² btw incl. 
voor de appartementen gelijkvloers en 1e verdiep en voor de 
penthouses € 40/m²  btw incl, 60/30. 
Andere wandafwerkingen zijn mogelijk mits voorafgaandelijk akkoord over de 
wijzigingen en de prijsaanpassing. 
 
 

• Badkamermeubel, ligbad en/of douche en toiletten 

 
De badkamer mag uitgekozen worden bij X2O Hasselt (of andere leverancier) voor een 
handelswaarde van € 4.500 btw incl. voor de appartementen gelijkvloers en 1e verdiep 
en € 6.000 voor de penthouses. 
 

• Keuken 
 
De keuken mag uitgekozen worden voor een handelswaarde van € 7.500 btw incl. 
voor een appartement gelegen op de gelijkvloers en 1e verdiep, € 12.500euro voor 
de  penthouses rechtstreeks op de naam van de Ontwikkelaar HDS PROJECTS met 
vermelding van het Appartement nummer .. 

 
KEUKENLEVERANCIER : nog  te bepalen 
 
 

 

• Binnenschrijnwerk 
 
De binnendeuren zijn effen deuren om te schilderen met houten omlijsting en inox 
deurbeslag. De binnendeur heeft een handelswaarde van € 250/stuk btw incl.  Voor de 
appartementen gelijkvloers en 1e verdiep en voor de penthouses € 350/stuk geplaatst. 
De toegangsdeur is een branddeur. 
Deze worden geleverd en geplaatst door: nog te bepalen 
 

 
 
 

TECHNISCHE INSTALLATIES 

• Aansluitingen 
De aansluitingen voor riolering, water-, gas-, electriciteits- en TV distributie en het 
plaatsen van de meters, keuring, huur, het verbruik, vast recht enz… zijn ten laste 
van de koper. De kopers zullen op eerste verzoek hun aandeel in deze kosten 
voldoen. ( +- €4.000 btw incl.) 

 

• Centrale verwarming 
 



De appartementen worden individueel verwarmd door middel van een 
gaswandketel (Vaillant) op aardgas met vloerverwarming. 
De gaswandketel wordt gestuurd door een centrale kamerthermostaat, met 
dag- en nachtregeling. 
 

 

4.2 Sanitaire installatie 
 

• Afvoerleidingen: alle afvoerleidingen zijn uitgevoerd in PVC of PE met secties 
bepaald door de installateur. 

 
• Toevoerleidingen in kunststof: Elk appartement heeft een afzonderlijke 
aansluiting op de hoofdleiding met een individuele meter. Elk toestel heeft een 
toevoer van koud en warm water, behalve de aansluiting voor de wasmachine in de 
berging, de toiletten en de handwasbakjes in de toiletten. De warmwaterbereiding 
gebeurt met de gaswandketel (Vaillant ) van de centrale verwarming in de berging. 

 
• Electriciteit 

 
4.4.1 Algemeen 

De installatie is conform aan de voorschriften van de stroom leverende maatschappij. 
Volledig volgens de richtlijnen van het A.R.E.I.. 
De tellers zijn geplaatst in de trappenhal. De installatie wordt gekeurd door een 
erkend controleorganisme. 
Een individueel verdeelbord met automatische zekeringen en differentieel 
schakelaars is aanwezig in elk appartement. 
De schakelaars en stopcontacten in de appartementen zijn 
ivoorkleurig. Verlichtingstoestellen zijn niet voorzien tenzij 
anders vermeld. 
In onafgewerkte ruimtes wordt de elektrische installatie in opbouw 
geplaatst. Details aantal stopcontacten, lichtpunten en schakelaars 
zie bijgevoegde lijst. 

 

Alle appartementen hebben aan hun ingangsdeur een parlofoontoestel verbonden met 
de buitenpost in het inkomsas. Het toestel opent het elektrisch slot van de deur van het 
inkomsas. Het inkomsas en gemeenschappelijke trappenhal is voorzien van 
verlichtingstoestellen en schakelaars met tijdsschakelaars. 

Men voorziet het onderstaande als basis in het appartement volgens aanduiding op het 
plan van de architect/installateur :  

• Inkomhal aan lift & inkomhal aan trappenhal : 

• 1 lichtpunt aan het plafond 

• 1 schakelaar bij iedere deur in de gang en bij iedere ander deur op de gang. 

 

• Toilet : 



• 1 lichtpunt aan het plafond 

• 1 schakelaar 

 

• Zithoek ( Salon) : 

 

• 1 lichtpunt aan het plafond 

• 2 schakelaars per lichtpunt 

• 2 enkele (vloer) stopcontacten 

• 2 dubbel stopcontacten 

• 1 coax en 1 utp aansluiting 

• 1 videofoon instalatie  

• 1 aansluiting kamerthermostaat 

 

• Keuken : 

 

• 1 lichtpunt aan het plafond 

• 1 schakelaar 

• 1 voeding voor keramische kookplaat op aparte kring 

• 1 stopcontact voor oven op aparte kring 

• 1 stopcontact voor koelkast 

• 1 stopcontact voor dampkap 

• 1 stopcontact voor vaatwasser op aparte kring 

• 2 dubbele stopcontacten 

• 1 enkel (vloer)stopcontact 

• 1 schakelaar voor lichtpunt terras of in de buurt van het schuifraam. 

 

 

• Berging :  



 

• 1 lichtpunt aan het plafond 

• 1 schakelaar 

• 1 stopcontact wasmachine op aparte kring 

• 1 stopcontact droogkast op aparte kring 

• 1 aansluiting voor ventilatie unit op aparte kring 

• 1 dubbel stopcontact 

• 1 stopcontact voor verwarmingsketel 

 

• Badkamer : 

• 1 lichtpunt aan het plafond 

• 1 schakelaar  

• 1 lichtpunt boven de wastafel 

• 1 schakelaar 

• 1 stopcontact 

 

• Slaapkamer(indien meerdere slaapkamers wordt deze toegepast per 
slaapkamer ) : 

• 1 lichtpunt 

• 1 schakelaar  

• 3 dubbele stopcontacten 

• 3 enkele stopcontacten 

• 1 coax en 1 utp aansluiting 

 

 

• Rookmelder : 

• 1 rookmelder 

 
• Brandbeveiliging 



 
Poederblussers, haspels en rookventilatie wordt voorzien conform de 
vereisten van de brandweer. 
 

 

• DECORATIEWERKEN 
 
In de koopprijs zijn geen privatieve decoratiewerken 
inbegrepen. De koper kan zijn appartement naar eigen 
smaak afwerken. 
Hij dient wel rekening te houden met de bepalingen van de basisakte. 
 
Onder privatieve decoratiewerken wordt verstaan, (het schildervlak maken van muren 
en plafonds, schilderwerk zit erbij of behangen, verlichtingstoestellen (tenzij anders 
vermeld), gordijnen en overgordijnen, meubels ,…., kortom alles wat niet expliciet in 
deze verkoopbeschrijving vermeld staat. 

 
 

 

ALGEMENE OPMERKINGEN 

 

 

• Plannen 
 
De architect en de ingenieur heeft zijn plannen te goeder trouw opgemaakt op basis 
van de opmeting van het terrein. Indien kleine verschillen met de plannen zouden 
voorkomen kunnen die in geen geval aanleiding geven tot welk danige 
schadevergoedingen dan ook, noch voor de koper, noch voor de verkoper. 
De getekende kasten, meubels en dergelijke zijn enkel ten titel van indicatie 
aangeduid. De afmetingen en de inplanting van de structurele elementen worden 
bepaald door de raadgevende ingenieur die de stabiliteitsplannen heeft 
opgemaakt. De ingenieur kan ook maten wijzigen omwille van zijn studie. Deze 
verschillen kunnen in geen geval aanleiding geven tot welk danige 
schadevergoedingen dan ook, noch voor de koper, noch voor de verkoper. 
Zichtbare balken en kolommen zullen als normaal worden beschouwd, evenals 
sommige leidingen, al dan niet vermeld op de plannen. 

 

• Lastenboek 
 
De bouwheer behoudt zich het recht voor wijzigingen die hij of de 

architect en/of ingenieur nodig achten aan te brengen aan het lastenboek voor de 
studie. Deze wijzigingen zullen geen afbreuk doen aan de kwaliteit. 
 
• Materialen 

 
Wanneer de beschreven materialen niet tijdig kunnen geleverd worden door 
overmacht, door vereisten van de architect (esthetiek, constructieve 
onverenigbaarheid met andere materialen, enz…) of om andere gegronde redenen, 
kunnen de bouwheer en de architect sommige materialen vervangen door 



gelijkwaardige materialen voor zover dit geen waardevermindering met zich 
meebrengt. 

 
• Erelonen 

 
Het ereloon van de architect, veiligheidscoördinator en de ingenieur zijn 
inbegrepen in de verkoopprijs, voor zover 
wijzigingen gevraagd door de koper  geen aanleiding geven tot bijkomende 

honoraria. 

 
• Wijzigingen door de koper 

 

Indien de koper wenst andere afwerkingsmaterialen te 
gebruiken dan deze die in de verkoopbeschrijving 
vermeld worden, zal dit 
aanleiding geven tot prijsaanpassingen en eventueel termijnverlengingen. De 
bouwheer, architect en ingenieur zijn volstrekt vrij al dan niet in te gaan op 
dergelijke vragen van de kopers. 
Op grote veranderingswerken kan een meerprijs aangerekend worden voor de 
administratie, uitvoering- en coördinatiekosten. 
Wijzigingen worden onmiddellijk na de uitvoering gefactureerd. Belangrijke wijzigingen 
brengen een verlenging van de uitvoeringstermijn met zich mee. 
Om de werforganisatie niet te verstoren en om verantwoordelijkheidsproblemen te 
vermijden zullen enkel aannemers die door de bouwheer aangeduid worden 
wijzigingen of meer-werken mogen uitvoeren. 

 

• Zetting van het gebouw 
 
De krimp- en zettingsbarsten die de stabiliteit niet in het gedrang brengen en die 
kunnen voorkomen door de normale zetting van het gebouw en de normale krimp van 
materialen zijn geen gebrek en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de 
bouwheer, de architect en/of de ingenieur. 

 

• Taksen en belastingen 
 
De btw en alle andere taksen zijn ten laste van de koper. 

 

• Opkuis 
 
Het appartement wordt bezemschoon afgeleverd, puin en afval wordt verwijderd. 
 

• Aanvaarding 
 
Voor het overhandigen van de sleutels zal de koper de volledig koopprijs en de btw 
hebben betaald. 
Het betrekken van het appartement geldt als aanvaarding van de werken. 

 

 

Afsluitingen / bezoek aan de bouwplaats 
 



De toegang tot de bouwplaats is onder meer om veiligheidsredenen ten strengste 
verboden voor iedereen die niet is betrokken bij de uitvoering van de werken, 
behalve indien hij of zij toestemming heeft van de bouwheer of vergezeld is van de 
bouwheer, architect, en dit uitsluitend tijdens de werkuren. 
Tijdens het weekend en de vakantiedagen van de bouwsector, is de bouwplaats niet 
toegankelijk. 
De bezoekers moeten zich in elk geval schikken naar het bouwplaats-reglement en 
onder de voorwaarden van de veiligheidscoördinator. 
Het bouwteam wijst alle aansprakelijkheid af voor ongevallen die zich op de bouwwerf 
kunnen voordoen. 

 

 

Verkoop onder Wet Breyne 
 
De prijs is betaalbaar door de KOPER op de volgende wijze: 
 
 

• bij ondertekenen notariële  verkoopakte: 
o de grondwaarde; 
o de  waarde van  de  op  dat  ogenblik  uitgevoerde  constructies, volgens  

de  hierna  vermelde schijven; 
o de btw op deze constructies; 
o de notariskosten en de registratierechten op de grondwaarde. 

• de verdere prijs der constructies (te verhogen met de btw  hierop) is betaalbaar 
aan de PROMOTOR naarmate de vordering der werken en wel als volgt: 

 

                    

 

 

 

 Grondaandeel: 

 

• 5 % voorschot ( WORDT VERREKEND IN HET GRONDAANDEEL) 

• Grondwaarde bij het verlijden van de notariële akte (binnen de 4 weken). 
 
 

• Constructie: 

• 7,5 % bij start der werken. 

• 15 % Vloerplaat kelder. 

• 20% Vloerplaat gelijkvloers. 

• 20% Vloerplaat 1e Verdiep. 

• 15 % Vloerplaat 2e Verdiep. 

• 7,5 % Dakconstructie. 

• 10 % Leidingen Sanitair , elektriciteit en ventilatie. 

• 5 % Voorlopige oplevering. 
 

TOTAAL: 100% 

 
De prijs van de  meerwerken en de aansluitingskosten dient betaald aan de PROMOTOR bij 

de voorlopige oplevering of overhandiging van de sleutel. 

GEEN MINWERKEN MOGELIJK !!! 



 
 
 

 
Voor akkoord, Voor akkoord, 

De koper De verkoper 
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Architect: 

F.Schellens 

Hentjenslaan 9 

3511 Kuringen ( Hasselt) 


