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ALGEMEENHEDEN 
 
 
BESCHRIJVING VAN HET GEBOUW 
 
Het gebouw bestaat uit 8 appartementen. Alle appartementen zijn voorzien 
van 1 of 2 terrassen en/of een tuin. De appartementen zijn toegankelijk via 
een lift en traphal. 
 
Appartementen 0.1 en 0.2  beschikken over een privé-tuin. 
 
De gemeenschappelijke delen bestaan uit een lift, traphal, tellerlokalen, 
berging, inkom en gangen. 
 
Het project bevat tevens 11 garages (met ruimte voor fietsen), waarvan 1 
dubbele garage en een parkeerplaats voor mindervaliden.  
 
Op de gelijkvloerse verdieping bevinden zich : 

- 11 garages waarvan 1 dubbele garage 
- 1 staanplaats voor mindervaliden 
- berging onder de trap 
- inkomhal met lift en traphal 
- tellerlokalen 
- Appartement 0.1: 64 m²  +  tuin : 42 m² 
- Appartement 0.2: 114 m²   +  tuin : 100 m² 

 
Op de eerste verdieping bevinden zich : 

- Appartement 1.1 : 96,5 m² + terras voor: 5,30 m² + terras achter : 16m² 
- Appartement 1.2 : 98,5 m² + terras voor 4,60 m² +  1,5 m² 
- Appartement 1.3 : 87 m² + terras voor 4,25 m² + terras achter : 10,7 m² 

 
Op dakverdieping 1 en 2 bevinden zich :  

- Appartement 2.1 : 90  m² + terras voor 9,20 m² 
- Appartement 2.2 : 89 m²  + terras voor 4,6 m² 
- Appartement 2.3 : 77,5 m² +  terras voor 3,6 m² 
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MATERIALEN - RUWBOUW 
 
A. Grondwerken 
 
De grondwerken omvatten de uitgraving –en aanvullingswerken volgens de 
afmetingen en aanduidingen op de stabiliteitsplannen voor het uitvoeren van 
de funderingen en rioleringselementen. 
 
 
B. Funderingen 
 
De aard van de funderingen is in functie van de bodemgesteldheid 
overeenkomstig de adviezen van het sonderingsverslag en de 
stabiliteitsingenieur. De plannen en de keuze van het type van de funderingen 
en stabiliteitsconstructies worden opgemaakt door een gespecialiseerd 
studiebureau. Dit studiebureau geeft een bindend advies over de 
materiaalsamenstelling en afmetingen van gewapende betonconstructies, de 
metalen stabiliteitsconstructies, e.a. draagconstructies. 

 

 
C. Riolering 
 
De vuilwaterriolering wordt aangesloten op de riolering volgens de vigerende 
voorschriften en gemeentelijke reglementeringen en wordt uitgevoerd volgens 
de voorschriften van de bouwvergunning. Het opgeslagen regenwater wordt 
gebruikt voor de toiletten van de appartementen en een dubbele dienstkraan 
in de kelder (gemeenschappelijk gebruik). 
 
De zichtbare regenwatergoten en afvoeren (achtergevel) worden uitgevoerd 
in zink. 
 
 
D. Constructie 
 
Funderingen : funderingen en vloerplaten worden opgebouwd uit gewapend 
beton. 
 
Draagstructuren : draagstructuur wordt bepaald door het studiebureau 
stabiliteit. 
 
Binnenwanden : de dragende binnenwanden worden uitgevoerd in beton of 
dragend metselwerk. De niet – dragende binnenwanden worden uitgevoerd in 
metselwerk. De “woningscheidende” wanden worden voorzien van een 
ontdubbelde wand met akoestische isolatie. 
 
Gevelafwerking : De gevelafwerkingen worden uitgevoerd volgens de 
geveltekeningen en de op de architectuurplannen vermelde gevelmaterialen.  
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De voorgevel wordt uitgevoerd in grijs-wit genuanceerd gevelmetselwerk 
gecombineerd met houten lamellen/planchetten. De geveluitbouwen worden 
uitgevoerd in crepi. 
 
De achtergevel wordt uitgevoerd in grijs-wit genuanceerd gevelmetselwerk. 
 
Alle schrijnwerk wordt uitgevoerd in aluminium RAL 7021 of ander grijs naar 
keuze van de architect. 
 
Dakopbouw : Platte daken bevatten dragende betonplaten, hellingsbeton, 
dampscherm, isolatie  en dakdichting met 10-jarige duurzaamheidswaarborg.  
 
Hellende daken bevatten spanten + isolatie, waterdichting, sneeuw –en 
pannelatten, platte dakpan : kleur antraciet. 
 

 
E. Isolatie 

 
Er wordt bijzonder aandacht besteed aan de thermische isolatie alsook aan 
de akoestische isolatie tegen burenhinder. Het gebouw wordt opgetrokken in 
overeenstemming met de huidige regelgeving om een “normaal” akoestisch 
comfort te verzekeren met een gevelbelasting van 55 dB. De  uitvoering van 
de akoestische maatregelen zoals bijvoorbeeld ontdubbelen van de 
woningscheidende wanden, zwevende vloeren, … wordt uitgevoerd volgens 
de geldende voorschriften. 
 
De buitenmuren worden ontdubbeld, voorzien van een spouw en isolatie van 
10 cm dikte PIR (polyisocyanuraat).  
 
De platte daken worden geïsoleerd met stijve isolatiepanelen in 
polyisocyanuraat van 12 cm dikte. 
 
De hellende daken worden geïsoleerd met minerale wol met een dikte van 18 
cm. 
 
De tussenmuren worden ontdubbeld, voorzien van akoestische isolatie van 
4cm minerale wol. 
 
F. Dakranden 

 
De platte dakranden worden afgewerkt door middel van een afgewerkt 
aluminium dakrand –en muurafdekprofiel. 

 

 
G. Vloeropbouw 

 
De vloeropbouw is van het zwevende type waaronder een akoestische en 
thermische (volgens EPB-voorschriften) isolatielaag wordt geplaatst. 

 
H. Buitenschrijnwerk 
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Aluminium monocolor antraciet schrijnwerk met superisolerende beglazing 
met een k-waarde van 1.0 en voldoend aan de heersende glasnormen. Alle 
vaste, draai-, draaikip- en schuiframen zijn aangeduid op de plannen 
architectuur. Ramen worden ingepleisterd. De ramen naar de terrassen 
worden , waar het kan, als verzonken uitgevoerd. De inkomdeur van het 
gebouw is beglaasd, zelfsluitend en voorzien van een moderne trekker als 
handvat.  
 
Gesloten garages zijn voorzien van een metalen sectionale poort met 
afstandsbediening (2 stuks per poort). 
 
I. Terrassen en balustrades 

 
De terrassen worden uitgevoerd in betegeling (volgens keuze architect) op 
houten draagstructuur. De toegang naar de terrassen wordt drempelluw (waar 
kan) uitgevoerd. Terrassen gelijkvloers worden in betegeling uitgevoerd. 
 
De terrasbalustrades worden uitgevoerd in gedeeltelijk aluminium en 
veiligheidsglas overeenkomstig de principetekeningen op de goedgekeurde 
bouwvergunning. 
 
Het ontwerp van de voorgevel is zo ontworpen dat elke terras zijn privacy 
heeft zonder enige burenhinder. Aanpalende terrassen in de achtergevel 
worden gescheiden door een zichtscherm van 1.80 m hoogte. 
 
J. Lift 
 
De lift beantwoorden aan de Belgische en Europese normen inzake veiligheid 
en snelheid. De liftmotoren hebben een frequentiesturing welke een lange 
levensduur hebben en op perfecte wijze de liftcabines op het gewenste 
niveau stoppen. Er zijn telescopische liftkooideuren voorzien in staalplaat. 
De kooiafwerkingen zijn uit roestvrijstaal met laminaatbekleding. De liftkooien 
zullen elk een spiegel, een roestvrijstalen handgreep, een telefoonaansluiting 
en een noodverlichting bevatten. 
Signalisatie binnen en buiten de kooi. 
De liftdeuren zijn automatisch schuivend. 

 

 

AFWERKING 
 

1. Privatief 
 
A. Vloeren: 

 
Alle vloeren van de appartementen worden voorzien van een effen chape. In 
de leefruimte, keuken, berging, toilet, badkamer, inkomhal en slaapkamers 
worden keramische vloertegels en bijpassende plinten voorzien. 
 
Tegels en plinten zijn enkel te kiezen bij de aangeduide leverancier.  
Afwijken van de voorziene vloer kan, mits keuze bij aangeduide leverancier 
en eventueel opleg van supplement. 
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De voorziene tegels hebben een formaat van 60 x 60 cm, gerectificeerd en 
recht geplaatst. De particuliere handelswaarde voor de vloeren bedraagt 
30,00 €/m² excl. btw, excl. plaatsing. De bijhorende plinten hebben een 
particuliere handelswaarde van 10 €/lm excl. btw, excl. plaatsing. 
 
De keuze van de bevloering dient te gebeuren op afroep in de toonzaal van 
de aangeduide leverancier. De koper zal keuze krijgen tussen 5 verschillende 
keramische vloertegels 60 x 60 cm. 

 

 
B. Wanden en plafonds: 

 
Alle wanden worden volgens de normale afwerkingsgraad behang- / 
schilderklaar opgeleverd. Bepleistering op metselwerk. 
 
Plafonds worden bezet met spuitplamuur. 
 
In de badkamer wordt ter plaatse van de douche faience voorzien op de wand 
tot op plafondhoogte, formaat 30 x 60 cm, rechte plaatsing, aan een 
handelswaarde van 30,00 €/m² excl. btw, excl. plaatsing. Rondom de douche, 
achter de wandbetegeling wordt er een waterdichte laag aangebracht. 
 
De keuze van de wandbetegeling dient te gebeuren op afroep in de toonzaal 
van de aangeduide leverancier. De koper zal keuze krijgen tussen 5 
verschillende keramische wandtegels 30 x 60 cm. 
 
Afwijken van de voorziene wandbetegeling kan, mits keuze bij aangeduide 
leverancier en eventueel opleg van supplement. 
 

 

 
C. Binnenschrijnwerk: 
 
Inkomdeur appartement : voldoet aan eisen ivm brandveiligheid en is 
voorzien van driepuntsluiting, spionoog en afgewerkt met een inox 
handgreep. Ze wordt aan de gangzijde geschilderd in een kleur volgens 
keuze architect. 
 
Binnendeuren : vlakke schilderdeur met tubespaanvulling en schilderklaar 
met een omlijsting in meranti. 
 
Raamtabletten : niet van toepassing – ramen worden uitgepleisterd. 
 
Alle scharnieren en deurkrukken zijn standaardtype in aluminium of RVS. 
 
 
D. Keuken: 

 
Voor elk appartement is er een volledig ingerichte keuken inbegrepen met 
een particuliere handelswaarde van 7.500 €, excl. btw. De keuken dient de 
koper te kiezen bij een aangeduide leverancier. 
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De keukeninrichting omvat het leveren en plaatsen van alle meubilair, 
werkblad en toestellen volgens opstelling en plan. Varianten op de 
standaardkeuken en/of min-/meerwerken zijn mogelijk na keuze bij de 
leverancier en mits verrekening. 
 
 
Alle schuiven beschikken over zelfsluitende telescopische geleiders.  
Besteklade en vuilbak zijn steeds voorzien.   
 
Volgende toestellen zijn in de keuken inbegrepen : 
 

- Enkele of Dubbele spoelbak met mengkraan 
- Inbouw combi-oven/microgolf 45 cm 
- In het meubel geïntegreerde dampkap met verlichting 60 cm 
- Inbouw inductiekookplaat 59 cm 
- Geïntegreerde koelkast in kolom met bijbehorend vriesvak. 
- Inbouw vaatwasser 60  cm 

 
 
E. Sanitair en badkamer: 
 
 
De waterleidingen worden uitgevoerd in VPE (kunststof) en bieden een veel 
langere levensduur. Alle afvoerleidingen worden uitgevoerd in Geberit 
(eveneens kunststof, polyethyleen). Alle leidingen zijn dus van zeer 
hoogwaardige kwaliteit, temperatuurbestendig en speciaal geschikt voor 
sanitaire toevoer en afvoer. Alle verticale leidingen liggen in speciaal daarvoor 
voorziene kokers 
Een individuele waterteller wordt geplaatst voor elk appartement in het 
gemeenschappelijk tellerlokaal. 

 

 
F. Badkamer – sanitair : 

 
Voor elk appartement is er een volledig ingerichte badkamer inbegrepen met 
een particuliere handelswaarde van 2500 €, excl. btw. De badkamerinrichting 
omvat het leveren en plaatsen van alle sanitaire inrichting en toestellen 
volgens opstelling en plan. Varianten op de badkamer of sanitaire toestellen 
en/of min-/meerwerken zijn mogelijk na keuze bij aangeduide leverancier en 
mits verrekening. 
 
In de badkamer wordt er een inloopdouche geïnstalleerd met een opbouw 
thermostatische kraan die verbonden is aan een handdouche. Het kraanwerk 
is voorzien in de douche. 
In de badkamer is er een wastafelmeubel en spiegelkast voorzien (1 lavabo). 
De lavabo is vervaardigd uit porselein en voorzien van een 
ééngreepsmengkraan. Er is een onderkast voorzien in eerste keus 
meubelplaat, sigaretproof, spiegelkasten en ingebouwde lichtluifel met spots 
en gechromeerde mengkranen. 
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Er wordt tevens een hangtoilet voorzien zoals aangegeven op plan. 
Hangtoilet met dubbele zitting en geluidsarme jachtbak voorzien van 
handwasbakje  en papierhouder in chromé. Alle toestellen zijn voorzien in wit. 

 

 
G. Elektriciteit : 

 
In een apart voorziene ruimte worden de individuele elektriciteitstellers 
geplaatst. 
In het appartement wordt een zekeringskast geplaatst met automatische 
zekeringen.(meestal voorzien indien mogelijk in de berging) 
Alle schakelaars en stopcontacten zijn van het merk Niko of gelijkwaardig en 
zijn Cebec gekeurd. 
Beschrijving van de installatie: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Living :  twee lichtpunten aan plafond , enkele richting 
   vijf stopcontacten waarvan twee dubbele 
   één aansluiting COAX 
   twee aansluitingen UTP 
   thermostaat op netstroom 
    
hal :   één lichtpunt aan plafond of twee naargelang de lengte  
                                van de hal drievoudige richting   
   één stopcontact 
   deurbel 
   videofoon met deuropener 
     
keuken :   één lichtpunt aan plafond enkele richting 
   één lichtpunt boven werkblad enkele richting 
   drie stopcontacten waarvan twee dubbele 
   aansluiting elektrische apparatuur 
 
slaapkamer :  één lichtpunt aan plafond dubbele richting 
   schakelaar aan bed 
   drie stopcontacten waarvan één dubbele 
   één aansluiting COAX 
   één aansluiting UTP 
 
badkamer :  één lichtpunt aan plafond enkele richting 
   lichtspots en stopcontacten ingebouwd in het voorziene  
   meubilair. 
 
toilet :   één lichtpunt boven handwasbakje.enkele richting 
 
berging :  één lichtpunt aan plafond enkele richting 
   twee dubbele stopcontacten 

twee enkele stopcontacten en voeding voor de 
wasmachine en condens droogkast. 

   één stopcontact voor ventilatieunit 
   één stopcontact voor gaswandketel 
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Een buisleiding is voorzien voor latere telefoonaansluiting in de living en één 
voor TV distributie in de living. De bouwheer voorziet een CAT 6E – kabel en 
een COAX-kabel ter aansluiting op telefoon –en kabeldistributie die uitkomen 
in de berging van ieder appartement. 
 
De installatie wordt uitgevoerd volgens de Belgische normen en volgens de 
voorschriften van de stroombedelende maatschappijen en het erkend 
keuringsorganisme.  De teller is een dubbele tariefmeter voorzien van het 
goedkoop urenprogramma. 
 

 
H. Verwarming: 
 
De verwarmingsinstallatie is uiteraard aangepast aan het isolatievermogen 
van het gebouw. 
 
De verwarming (en sanitair warm water) wordt gerealiseerd door een 
wandgasketel. Deze ketel wordt in de berging (of boven het toilet) geplaatst. 
 
In de leefruimtes, slaapkamers, keuken en badkamer wordt er 
vloerverwarming voorzien. In de badkamer wordt er nog een handdoekdroger 
met thermostatische kraan geplaatst. 
 
De warmteverdeling per lokaal is berekend bij een buitentemperatuur van  
-10°C en bedraagt voor : 
 

- Leefruimte : 22°C 
- Keuken : 22°C 
- Badkamer :  24°C 
- Slaapkamer : 22°C 

 
 
I. Ventilatie: 

 
Ventilatiesysteem C+ 

 

 
J. EPB: 

 
Er wordt gestreefd naar een ecologisch gebouw. Er wordt hierbij speciaal 
aandacht besteed aan de isolatie van de buitenschillen.  
 
De EPB-resultaten per appartement vindt u terug in het EPB-verslag. 

 

2. Gemene delen 
 

 
A. Inkom: 
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Aan de buitenzijde van de inkomportalen wordt een video- en 
parlofooninstallatie voorzien. De brievenbuskastgehelen komen eveneens 
aan de buitenzijde van het portaal. De inkomportaal wordt drempelluw 
afgewerkt. De verlichting wordt automatisch bediend door middel van 
bewegingssensoren. De brandhaspels en brandblusapparaten worden 
geplaatst zoals voorzien op de goedgekeurde bouwvergunningsplannen. 
 
 
B. Parlofoon, videofoon en belinstallatie : 

 
In elk appartement is een deurluidspreker geplaatst en een tv-scherm 
(videofoon) dat in verbinding staat met de inkom. 
De parlofoon is van een automatische deuropener voorzien, die toelaat vanuit 
het appartement de inkomdeur beneden te openen. 
Door de video kunnen de bezoekers, die op de belknop beneden duwen, 
vanuit het appartement gezien worden. 
Elke inkomdeur van het appartement is bovendien nog voorzien van een 
gewone belknop. 

 

 
C. Vloeren traphal/gang - trappen : 
 
De inkomhal en gemeenschappelijke gangen worden afgewerkt met 
vloertegels in keramiek (volgens keuze architect). 
 
De trapleuninggehelen zijn vervaardigd uit metaal of aluminium (volgens 
keuze architect) en worden geplaatst zoals voorzien op de goedgekeurde 
bouwvergunde plannen. 
 
De trappen zijn betontrappen, blijven zichtbaar en de treden zijn afgewerkt 
met een antislipneus. 
 
 
D. Wanden - Plafonds : 
 
De muren van de trapzalen zijn afgewerkt in een plaasterbezetting en 
geschilderd (kleur volgens keuze architect). Alle schilderwerken op plafonds, 
wanden, binnenschrijnwerken,… van de gemene delen (behalve bergingen 
en garages) worden uitgevoerd volgens keuze architect. 
 
E. Elektriciteit : 

 
Een moderne opvatting van de ganse gemeenschappelijke 
verlichtingsinstallatie zal aangewend worden. 
Om een maximum aan comfort en een minimum aan verbruik te garanderen, 
zal ze zoveel mogelijk automatisch werken. 
Aangepaste verlichtingsarmaturen in de trapzalen zullen op minuterie werken 
en bedienbaar zijn met drukknoppen. 
Elk dienstlokaal en bergplaats voorzien van verlichting evenals elke 
individuele garage. 
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Er is mogelijkheid tot het plaatsen van een stopcontact mits meerprijs en 
aangesloten op elektriciteit van het desbetreffende appartement. Indien geen 
appartement worden een deelteller geplaatst. 
 
 
F. Brandveiligheid: 
 
Het gebouw voldoet aan de Belgische normen inzake brandveiligheid. 
Alle door de wet voorgeschreven voorzieningen met betrekking tot brandvrije 
deuren, opengaande rookkoepels, noodverlichting, brandhaspels en 
brandblussers zullen geplaatst worden en dit op aanwijzen van de brandweer. 
 
 

 

 

OPMERKINGEN 
 
 
A. Plannen: 
 
De plannen van het gebouw die aan de kopers worden overhandigd zijn te 
goeder trouw opgemaakt door de architect. Indien minieme afwijkingen zich 
voordoen, zowel in meer als in min, zullen deze beschouwd worden als 
aanvaardbare verschillen die in geen geval de eis tot schadevergoeding door 
één der partijen rechtvaardigen.  
 
 
B. Lastenboek – wijzigingen van gebruikte materialen: 

 
De verkoper behoudt zich het recht voor detailaanduidingen van huidig 
lastenboek of de keuze van de materialen te wijzigen indien deze zouden 
nodig geacht worden door de architect of voorgesteld worden door de 
bevoegde overheid of om welbepaalde economische of commerciële redenen 
zoals de verdwijning op de markt van bepaalde materialen of procédés of 
door leveringstermijnen onverenigbaar met de normale gang van werken, 
enz... 
Alle materialen dienen echter van eerste keus en bepaald te blijven om het 
gebouw als een stevig en esthetisch geheel af te leveren. 
 
 
C. Erelonen van de architect – stabiliteitsingenieur – EPB-verslaggever – 
Veiligheidscoördinator: 

 
Deze zijn begrepen in de verkoopprijs en behelzen de verplichtingen die 
normaler wijze eigen zijn aan zijn beroep met uitzondering van 
versieringswerken en wijzigingen aan de plannen aangevraagd door de 
kopers. 
 
D. Werken uitgevoerd door derden: 
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Het is de koper niet toegelaten werken van om het even welke aard, met 
uitzondering van schilder, behang of decoratiewerken, door derden te laten 
uitvoeren zonder toestemming van de verkoper.  Wel mogen kopers bepaalde 
keuzes (type keukenmeubilair, type badkamermeubilair, vloeren, faiences, 
sanitaire en electrische toestellen, …) wijzigen.  Dit kan rechtstreeks via de 
aannemers van de bouwheer gebeuren.  Bij wijzigingen is de bouwheer niet 
aansprakelijk voor de toestellen of materialen die deel uitmaken van deze 
wijzigingen.  Desgevallend geldt de garantie die rechtstreeks met de 
aannemer is overééngekomen. Indien er werken door derden worden 
uitgevoerd wordt één derde van de waarde van het uit te voeren werk ( 
verkoopprijs) ingehouden door de bouwheer. 
 
 
E. Tellers – Taksen - Nutsaansluitingen 
 
De aansluitingskosten en keuringskosten van de nutsvoorzieningen en 
rioleringen zijn ten laste van de koper. Tellers worden geopend op de kopers 
rechtstreeks. De bouwheer wordt, middels ondertekening van onderhavig 
lastenboek, gemandateerd door de koper om de eerste abonnementen van 
alle nutsvoorzieningen, (elektriciteit, gas, water, telefonie, distributie, 
internet,…) af te sluiten op naam en voor rekening van de koper. 
 
 
F. Aansprakelijkheid 

 
De promotor en de architect kunnen niet aansprakelijk gesteld worden inzake 
betaling van schade en (of) herstelvergoeding indien door het vroegtijdig 
aanbrengen van behang en schilderwerken door de koper, deze beschadigd 
wordt o.a. door uitslag van bouwvocht, uitslag van pleisterwerk, waterschade, 
enz... 
Zo ook voor schade te wijten aan kleine zetting of scheurvorming indien de 
bekleding niet bestaat uit voldoende elastische materialen. 
Zolang de gemene delen nog niet volledig afgewerkt zijn geschiedt het 
bewonen van het appartement op eigen verantwoordelijkheid van de koper. 
 
 
G. Toegang tot de werf 
 
De koper kan slechts toegang nemen tot de bouwwerf na uitdrukkelijke 
voorafgaande schriftelijke toelating van de bouwheer. 


