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1. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS. 
 

1.1 Voorstelling project  

 
CONCEPT 

Het project omvat het bouwen van een meergezinswoning met handelsruimte. Het project heeft een stijlvolle en 

moderne architectuur, met veel aandacht voor licht en lucht. 

Het bevat elf appartementen en een handelsruimte op het gelijkvloers.  

De elf appartementen zijn toegankelijk via een gemeenschappelijke traphal. 

Het complex bevat eveneens een kelder met negen bergingen en twee technische bergingen. In de achtertuin van het 

gebouw is er een gemeenschappelijke fietsenberging, twee bergingen, carports met acht autostaanplaatsen en drie 

parkeerplaatsen in openlucht. 

 

LIGGING  

Het gebouw is gelegen in de Dokter Persoonslaan 4 te Willebroek. Het gebouw heeft zicht op “De Vredesbrug” en in de 

buurt bevinden er zich allerlei commerciële activiteiten en mogelijkheden tot openbaar vervoer. 

 

CONSTRUCTIE 

Het gebouw wordt opgetrokken volgens plannen en onder toezicht van Architect en Ingenieur stabiliteit. 

Alle gebruikte materialen en systemen zijn eerste kwaliteit en in de mate van het mogelijke onderhoudsvrij. 
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1.2 Contactgegevens 

 
VERKOOPBUREAU 

GIVE bv 

Edward Pecherstraat 15 bus 1 

2000 Antwerpen 

AANNEMER 

ARCHITECT ARCHITECT 

studioNOORD architectuur bv 

Korte Heuvelstraat 14 

2920 Kalmthout 

tel. 03/501.86.87  

architectuur@studionoord.be 

 

AANNEMER STUDIE STABILITEIT 

Bouwonderneming Huybregts - Reynders 
Koeybleuken 8 
2300 Turnhout 
Tel. 01/441.47.64 

info@huybregts-reynders.be 

 

INGENIEUR STABILITEIT STUDIE STABILITEIT 

Struktureel bv 

Nollekenstraat 72 

2910 Essen 

info@struktureel.be - www.struktureel.be 

tel. 0497.67.54.52 

 

EPB VERSLAGGEVER / VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR /TUDIE STABILITEIT 

Nitra bv 

Aven Ackers 1 

9130 Verrebroek 

adviesbureau@veilico.be - www.veilico.be 

tel. 03/233.33.21 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03-wWqVgaUGH8WXxZUDasTlu9yWvg:1598361367186&q=huybregts+reynders&sa=X&ved=2ahUKEwjo142MuLbrAhXI2KQKHSW3CHsQ7xYoAHoECBcQKw&biw=2048&bih=1064
mailto:%0Binfo@huybregts-reynders.be
mailto:%0Binfo@huybregts-reynders.be
mailto:info@struktureel.be
https://www.google.com/search?rlz=1C1EODB_enBE574BE583&sxsrf=ALeKk01VHdT3l2BKGbBbPrnxK2RsJh49lQ%3A1598362955593&ei=SxVFX_PFI4SUsAeqlJLYDg&q=nitra&oq=nitra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJzICCAAyBQgAELEDMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoICAAQsQMQgwE6CAguELEDEIMBOgUILhCxAzoECAAQClCVrGdY9LBnYIyzZ2gAcAB4AIABXIgB2wKSAQE1mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwizl8KBvrbrAhUECuwKHSqKBOsQ4dUDCA0&uact=5
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2. SAMENSTELLING GEBOUW 
 

Kelder: 

• Technisch lokaal; 

• Meterlokaal gas; 

• bergingen (#9); 

 

Gelijkvloers: 

• Gemeenschappelijke inkomhal met trap; 

• Handelsruimte  

 

1ste verdieping: 

• Gemeenschappelijke traphal; 

• Eén-slaapkamer appartement (#1); 

• Twee-slaapkamer appartement (#1); 

• Drie-slaapkamer appartement (#1); 

 

2de verdieping: 

• Gemeenschappelijke traphal; 

• Eén-slaapkamer appartement (#1); 

• Twee-slaapkamer appartement (#1); 

• Drie-slaapkamer appartement (#1); 

 

3de verdieping: 

• Gemeenschappelijke traphal; 

• Eén-slaapkamer appartement (#2); 

• Twee-slaapkamer appartement (#1); 

 

4de verdieping: 

• Gemeenschappelijke traphal; 

• Eén-slaapkamer appartement (#1); 

• Twee-slaapkamer appartement (#1); 
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3. OPPERVLAKTEN 
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4. PLANNEN 
 
Zie bijlage. 
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5. KENMERKEN RUWBOUW 
 

5.1 Kelder 

De kelder wordt uitgevoerd in gewapend beton. De vloerplaat wordt uitgevoerd in gepolierde beton. 

Alle ondergrondse constructies, buiten de keldervloer en kelderwanden, zullen uitgevoerd worden in betonblokken. 

 

5.2 Grondwerken en fundering 

De funderingen worden uitgevoerd op basis van de grondsondering en de stabiliteitsstudie, zodat de volledige stabiliteit van de 

bouwwerken verzekerd is. Onder de funderingswanden wordt een aardingselektrode geplaatst in de vorm van een geleidingslus, 

conform de geldende reglementeringen. 

Alle grond- en funderingswerken worden uitgevoerd conform de richtlijnen van de ingenieur stabiliteit. 

 

5.3 Riolering 

De diameters van de buizen zijn aangepast om het debiet van de diverse afvalwaters te verwerken. 

De rioleringen worden uitgevoerd in PVC buizen. 

Schep- en toezichtputten worden uitgevoerd in geprefabriceerde elementen. 

Het rioleringsstelsel is aangesloten op de straatriolering volgens de stedelijke richtlijnen. 

De volledige installatie is gekeurd door een erkende keuringsinstelling. 

 

5.4 Buitenmuren 

Deze muren bestaan uit een binnenspouwblad uitgevoerd in silicaatsteen. 

Het buitenspouwblad wordt uitgevoerd in gebakken gevelsteen van eerste kwaliteit.  

Het verband is halfsteens voor alle binnen- en buitenmuren. De spouwen zijn onderaan voorzien van open stootvoegen, teneinde 

het vocht uit de spouwen te verwijderen.  

 
5.5 Binnenmuren 

Alle binnenmuren zowel dragend als niet dragend, worden uitgevoerd in silicaatsteen. Deze muren worden bepleisterd.  
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5.6 Vochtisolatie 

Een folie is geplaatst: 

- onder alle welfsels van vloeren tot aan de begane grond. 

- onder alle aanzetten van muren, op de volle breedte van de muur ter hoogte van de begane grond. 

- aan alle dichtingen van spouwen. (dag, betonlinteel, enz.) 

- overal waar aangegeven op de plannen en waar dit vereist is voor een goede technische uitvoering. 

 

5.7 Thermische isolatie 

- spouwmuurisolatie: polyisocyanuraat/ polyurethaan 12cm  

-  vloerisolatie: gespoten polyurethaan 12cm 

- tussenvloerisolatie: gespoten polyurethaan 4cm 

- dakisolatie plat dak: polyisocyanuraat/ polyurethaan 16 cm 

- dakisolatie hellend dak: rotswol/ glaswol 22 cm 

 

5.8 Akoestische isolatie 

- de scheidingsmuren tussen de verschillende appartementen worden ontdubbeld en voorzien van akoestische glaswolplaat, 

dikte 5cm. 

- de verdiepingsvloeren worden uitgevoerd met een gespoten polyurethaan, dikte 5cm 

 

5.9 Gewapend beton 

Alle betonconstructies zijn volgens studie ingenieur.  

 

5.10 Staalconstructies 

Alle stalen liggers en kolommen zijn behandeld tegen corrosie en volgens studie ingenieur.  

 

5.11 Vloerconstructies 

De vloerplaten worden uitgevoerd in gladde of ruwe betonwelfsels of predallen volgens studie ingenieur. 

 

5.12 Rook- en verluchtingskanalen 

Volgende rook- en luchtafvoeren zijn voorzien. 

-  rookafvoer voor gesloten gaswandketel van centrale verwarming/sanitair water;  

-  verluchting van keuken, bergingen, badkamers, toiletten en slaapkamers volgens richtlijnen van epb verslag; 
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5.13 Dakafwerking 

5.13.1 Platte daken 

De platte daken zijn als volgt samengesteld: betonconstructie met hellingsbeton, dampscherm en thermische isolatie.  

De dakdichting bestaat uit een meerlagig bitumineus membraan, geplaatst volgens de regels van de kunst. 

 

5.13.2 Schuine daken 

De draagconstructie van het schuine dak bestaat uit een houten timmerwerk.  

Tussen de kepers wordt thermische isolatie voorzien met een dampscherm.  

Het geheel wordt afgewerkt met een bepleisterde kartonplaat versterkt met ijzervlechtwerk (stucanet of gelijkwaardig).  

De dakbedekking wordt voorzien van een dakpan (+ onderdak). 

 

5.13.3 Dakranden 

De dakranden worden uitgevoerd met aluminium en zinken dakrandprofielen.  

 

5.14 Regenwaterafvoer 

Alle regenafvoerbuizen en tapbuizen in het zicht zijn uitgevoerd in zink. 

In de spouwmuur ingewerkte regenwaterafvoerbuizen worden uitgevoerd in PE/PP. 

 

5.15 Buitenschrijnwerk en beglazing 

Alle vensters en deuren zijn uitgevoerd in aluminium, tweezijdig gelijk gemoffeld. 

De aluminiumprofielen hebben een thermische onderbreking en zijn voorzien van min. dubbele beglazing, volgens richtlijnen EPB-

verslag. 

 

5.16 Buitenleuningen/borstwering 

De buitenleuning van de terrassen en de borstweringen van de ramen met valgevaar zijn uitgevoerd in glas. 

 

5.17 Dorpels 

Alle gelijkvloerse deur- en raamdorpels worden uitgevoerd met arduinen gevelelementen. 

De verdiepingen worden voorzien met raamdorpels in aluminium en arduin.  

 

5.18 Brievenbussen/belbord 

Er is voor iedere woongelegenheid een brievenbus voorzien. 

Alle appartementen zijn voorzien van videofonie aan inkom en deurbel aan appartement. 
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6. AFWERKING PRIVÉ DELEN 
 

6.1 Wanden, plafonds en schilderwerken 

6.1.1 Wanden 

Er wordt een éénlagige gipspleister aangebracht op alle zichtbare muren in snelbouwsteen. 

Rond douche en bad wordt een bepleistering aangebracht op basis van cementmortel. 

De buitenhoeken van het bezetwerk worden verstevigd met gegalvaniseerde metaalprofielen.  

De dagkanten van ramen worden glad bepleisterd. 

 

6.1.2 Plafonds 

Plafonds zijn bepleisterd//zichtbare beton prefab elementen waar een verlaagd plafond word toegepast.  

 

6.1.3 Schilderwerken 

De privé delen worden niet geschilderd. 
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6.2 Vloerafwerking 

6.2.1 Parket 

In de appartementen: overal (excl. natte-ruimtes) samengestelde eiken parket 4 mm toplaag; en bijhorende plinten. 

 

Vloeren zijn gekleefd op zand-cement chape uitgezonderd de gemene delen.  

T.h.v. de binnendeuren zijn geen tussendorpels voorzien. 

De parket is te  kiezen bij: Django - woodflooring – Bredestaat 4, 2000 Antwerpen.  

 

particuliere aankoopprijs parket:     70,00 euro/m²/excl. 21 % btw  

 

particuliere aankoopprijs plint:      8,00 euro/m/excl. 21 % btw 

 

6.2.2 Tegels 

In appartementen: alle natte-ruimtes keramische tegels, formaat 30x30 cm tot 60x60 cm en bijhorende plinten. 

 

Vloeren zijn gekleefd op zand-cement chape uitgezonderd de gemene delen.  

T.h.v. de binnendeuren zijn geen tussendorpels voorzien. 

De tegels zijn te  kiezen bij: nog niet gekend 

 

particuliere aankoopprijs vloertegel:     25,00 euro/m²/excl. 21 % btw  

 

particuliere aankoopprijs plint:      8,00 euro/m/excl. 21 % btw 
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6.3 Binnendeuren 

De binnendeuren bestaan uit celroostervulling en tweezijdige formica afwerking. Ze zijn voorzien van cilinderslot en deurkrukken.  

Elke deur heeft een houten deurkozijn om te schilderen. 

 

6.4 Toegangsdeur 

De toegangsdeur naar de appartementen bestaat uit celroostervulling met tweezijdige formica afwerking. Het geheel heeft een 

brandweerstand van EI30.  De toegangsdeur is voorzien van een cilinderslot met 3-puntsluiting. 

 

6.5 Keuken 

Voor de keuken worden voorzieningen getroffen voor het plaatsen van een elektrische kookplaat, koelkast, oven, damkap, 

spoeltafel, vaatwasser. 

De keuken is te kiezen bij: nog niet gekend 

 

STELPOST APPARTEMENT  

keukentoestellen, meubilair + plaatsing:      7.500,00 euro/excl. 21 % btw  

 

6.6 Buitenaanleg 

6.6.1 Inpandige terrassen 

De inpandige terrassen zullen worden afgewerkt met betonlook tegels op tegeldragers. 
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7. AFWERKING GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 
 

7.1 Pleisterwerken 

Er wordt een éénlagige gipspleister aangebracht op alle zichtbare muren in snelbouwsteen. 

De buitenhoeken van het bezetwerk zijn verstevigd met gegalvaniseerde metaalprofielen.  

De dagkanten van de ramen zijn glad bepleisterd. Plafonds zijn bepleisterd//zichtbare beton prefab elementen waar een verlaagd 

plafond wordt toegepast.  

 

7.2 Vloeren 

De vloeren en plinten van de gemeenschappelijke inkomhal en het bordes van de traphal worden afgewerkt met een tegel. 

In de gemeenschappelijke inkomhal op het gelijkvloers wordt een verzonken deurmatkader met mat voorzien. 

 

7.3 Trap 

De traptreden worden uitgevoerd in polybeton. 

 

7.4 Wand, plafonds en schilderwerken 

De wanden en plafonds van de gemeenschappelijke inkomhal worden na de bezettingswerken geschilderd.  

 

7.5 Binnendeuren 

De binnendeuren bestaan uit celroostervulling en tweezijdige formica afwerking. Ze zijn voorzien van cilinderslot en deurkrukken.  

Elke deur heeft een houten deurkozijn om te schilderen. Op plan aangegeven branddeuren hebben een  

brandweerstand van EI30. 
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8. KENMERKEN TECHNIEKEN 
8.1 Privé 

8.1.1 Sanitaire installatie 

Koud- en warmwaterleidingen zijn uitgevoerd in buizen van vernet poly-ethyleen met persverbinding.  

De afvoeren zijn uitgevoerd in PVC. Warm water is voorzien in keuken en badkamer en wordt geleverd door een gesloten mini 

doorstroomtoestel voor keuken en een cv ketel voor badkamer. 

 
8.1.2 Badkamer en toilet 

De badkamer is voorzien van een douchegarnituur en lavabo. 

De toiletruimte is voorzien van een hangtoilet met handenwasser en kraan (koud water).  

De sanitaire toestellen zijn te kiezen bij: nog niet gekend 

 

STELPOST APPARTEMENT 

particuliere aankoopprijs sanitaire toestellen + plaatsing:   4.000,00 euro/excl. 21 % btw 

Het ventilatie type C wordt bepaald door het EPB verslag. 

 
8.1.3 Elektrische installatie en verlichting 

Alle materialen, die deel uitmaken van de elektrische installatie, dragen het kwaliteitsmerk CEBEC. De volledige installatie is 

gekeurd door een erkende keuringsinstelling. Elke wooneenheid is voorzien van een afzonderlijk verdeelbord met automatische 

zekeringen en aardbeveiliging. De verlichtingsarmaturen zijn niet voorzien met uitzondering van badkamer, wc, berging en 

buitenverlichting. 

 
8.1.4 Verwarmingsinstallatie 

De verwarming wordt voorzien d.m.v. een gesloten condenserende gasketel en vloerverwarming. 

Het toestel wordt gestuurd door een kamerthermostaat, geplaatst in de leefruimte. 

De installatie zal berekend worden voor volgende temperatuurbereiken: De gegarandeerde temperatuurbereiken zijn 24°C in 

badkamer, 22°C in keuken, leefruimte en slaapkamers en 18°C in inkomhal en toilet. 
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8.2 Gemeenschappelijke delen 

8.2.1 Elektrische installatie en verlichting 

Alle materialen die deel uitmaken van de elektrische installatie dragen het kwaliteitsmerk CEBEC. De volledige installatie is 

gekeurd door een erkende keuringsinstelling. 
Er zijn aangepaste verlichtingsarmaturen voorzien, welke zijn aangesloten op de afzonderlijke verbruiksmeter voor   

gemeenschappelijke ruimten. 

 
8.2.2 Brandbeveiliging en brandbestrijding 

In de traphal is een rookluik voorzien, dat bedienbaar is vanop het gelijkvloers.  

Noodverlichting, brandblusapparaten, brandhaspels en branddeuren zijn voorzien volgens de voorschriften van de brandweer. 

 
8.2.3 Nutsvoorzieningen 

De meteropstellingen wordt geplaatst in een gemeenschappelijk toegankelijke ruimte in de kelder. 

Alle aankoppelings-, aansluitings-, plaatsings-, indienststellings-, (verbruiks- en abonnementskosten) van de nutsvoorzieningen 

(water, gas, elektriciteit, telefoon, riolering, TV-FM-distributie) zijn niet voorzien in de aankoopprijs en zullen rechtstreeks worden 

doorverrekend aan de koper. 

 

8.2.4 Zonnepanelen 

Het hernieuwbare energie wordt voorzien d.m.v. fotovoltaïsche panelen conform het EPB-verslag.  

 

8.2.5 Lift 

De lift wordt voorzien daar waar aangegeven op het plan. Stopplaatsen: -1 t.e.m. +4. De lift heeft een capaciteit van 6/8 

personen. De lift is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De lift is uitgerust met automatische schuifdeuren en beantwoordt aan de 

gestelde veiligheidsnormen.   
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9. ALGEMENE BEPALINGEN 

9.1 Verkoop  

Het onroerend goed wordt verkocht in haar toekomstige staat, zoals beschreven in het lastenboek.  

De koper ontvangt volgende documenten naast koopovereenkomst en notariële akte :  

-  de statuten van het gebouw, zijnde de notariële basisakte, incl. stedenbouwkundige vergunning; 

-  de plannen, gehecht aan de notariële basisakte; 

-  de bestekken, zijnde het verkooplastenboek met beschrijvingen en kenmerken van gebruikte  

  materialen en uitvoeringen; 

-  het post-interventiedossier, met alle gegevens van installaties en gebouw; 

-  het EPB-certificaat. 

 

9.2 Kosten 

Volgende kosten zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs en zijn ten laste van de koper: 

-  de BTW op de constructies; 

-  de registratiekosten op het grondaandeel; 

-  de notariskosten voor de notariële basisakte en verkoopakte; 

-  de kosten voor aansluiting en indienststelling van de nutsvoorzieningen zijnde water, elektriciteit, gas, telefoon, FM,  

         distributie en riolering; 

 

9.3 Plannen 

Plannen die aan de kopers overhandigd worden zijn ter goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van het terrein.  

Mogelijke verschillen in afmetingen, hetzij plus of min, dienen beschouwd te worden als aanvaardbare afwijkingen en kunnen geen 

aanleiding geven tot verhaal tegenover de verkoper, noch architect. 

Alle oppervlaktematen zijn bruto maten en eveneens +/- door afronding. 

Uitvoeringen, weergegeven op plannen, zijn steeds ondergeschikt aan beschrijvingen in het verkoopslastenboek, welke op 

hun beurt ondergeschikt zijn aan bepalingen in de verkoopovereenkomst. 

Meubels, ingemaakte kasten of andere elementen welke voorkomen op plannen en niet beschreven zijn in het  

verkoopslastenboek dienen beschouwd te worden als illustratief en maken geen deel van de verkoop. 

 

9.4 Verzekering 

Het gebouw is verzekerd door middel van een blokpolis, welke is afgesloten op naam van de gemeenschap van eigenaren. 

De koper wordt eigenaar van een wooneenheid en gedraagt zich als een goede huisvader. 
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9.5 Wijzigingen door verkoper 

De verkoper behoudt zicht het recht om wijzigingen aan te brengen in de keuze van materialen en uitvoeringen indien deze 

wijzigingen geen nadeel betekenen voor de kwaliteit van het gebouw en indien ze gerechtvaardigd zijn omwille van economische 

of commerciële redenen, zoals het verdwijnen van materialen of procedés van de markt, onverenigbare leveringstermijnen of 

wijzigingen opgelegd door bevoegde instanties, e.d. …. Wijzigingen in functie van stabiliteit, technische of esthetische noodzaak 

kunnen steeds worden uitgevoerd zonder voorafgaandelijk akkoord van de kopers. 

 

9.6 Wijzigingen en meerwerken 

Meerwerken en wijzigingen, uitsluitend van niet constructieve delen, aan privé delen kunnen enkel worden uitgevoerd na 

voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord tussen koper en verkoper. De koper ontvangt op zijn verzoek een offerte waarin de 

omschrijving van de werken, de kosten, de betalingsvoorwaarden en mogelijk de extra uitvoeringstermijn worden vermeld op de 

offerte. 

Bij het niet of het niet tijdig terugbezorgen van deze offerte wordt beschouwd dat de koper afziet van de gevraagde meerwerken 

of wijzigingen en kan de verkoper de werken laten uitvoeren zoals oorspronkelijk voorzien.  

De extra uitvoeringstermijnen, die vermeld staan op de offerte en voor akkoord werden ondertekend door de koper, kunnen geen 

aanleiding geven tot verhaal tegenover de verkoper wanneer de oorspronkelijke uitvoeringstermijn met deze termijn wordt 

overschreden. De verkoper kan meerwerken of veranderingen steeds weigeren op grond van advies van architect of ingenieur of 

indien overschrijding van de uitvoeringstermijn van de andere privé kavels kan ontstaan. 

 

9.7 Keuze van materialen voor afwerking 

De koper is gehouden om alle materialen voor afwerking van de privé vertrekken te kiezen bij de door de verkoper aangeduide 

leveranciers. De verkoper informeert de koper schriftelijk i.v.m. de termijn waarin de keuze van de koper bij de betreffende 

bekend dient te zijn. Meer of min prijzen op de voorziene stelpost worden door de verkoper verrekend bij de eindafrekening. 

 

De promotor heeft het recht de plannen te wijzigen of andere materialen van gelijkwaardige kwaliteit te gebruiken dan diegene die 

in het lastenboek voorkomen, in de mate dat deze wijzigingen gevorderd worden door de architect, ingenieur, bevoegde 

overheden, verzekeringsmaatschappijen, nutsvoorzieningsmaatschappijen of omdat de promotor meent dat deze wijzigingen de 

privé/gemeenschappelijke delen of het nut ervan verbeteren, of omdat de promotor in de loop van de bouwwerken meent dat 

deze wijzigingen nodig of nuttig zijn om de uitvoering in overeenstemming te brengen met het lastenboek, ingevolge de 

afwezigheid op de markt van de voorziene materialen, minderwaarde in de kwaliteit, onaanvaardbare vertragingen in de levering, 

faling van de leveranciers of onderaannemers enzovoort. 

In het lastenboek wordt een aantal malen de benaming “handelswaarde” gehanteerd. Hieronder dient verstaan te worden de 

particuliere verkoopprijs, exclusief BTW, van de materialen. De plaatsingskost is in de opgegeven waarden omvat daar waar 

expliciet vermeld. 
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9.8 Toegang 

De koper zal het recht niet hebben de werf te betreden, behalve indien hij vergezeld is van een afgevaardigde van de verkoper. 

Dit recht zal worden toegezegd mits de aanvraag van een afspraak en het bezoek zal op eigen verantwoordelijkheid van de koper 

gebeuren. Bij ongeval of enig ander incident zal deze zich niet kunnen beroepen op eender welk recht van vergoeding, noch 

vanwege de verkoper, of afgevaardigde van de verkoper, noch vanwege de aannemer of de architect. De koper zal op eenvoudige 

vraag zijn medewerking verlenen voor het vervullen van alle formaliteiten welke kunnen nodig blijken voor de oprichting van het 

gebouw, in het bijzonder voor de aansluitingen van het gebouw op de riolering, gas, elektriciteit, water, enz. Door de 

ondertekening van de verkoopsovereenkomst geeft de koper de toestemming aan de verkoper om in zijn naam deze formaliteiten 

te vervullen. 

 

9.9 Ingebruikname en werken door koper of derden 

Het is de koper niet toegelaten om voor de voorlopige oplevering zelf werken uit te voeren of werken te laten uitvoeren door 

derden niet aangesteld door de verkoper. Het uitvoeren, laten uitvoeren of in gebruik nemen van het goed wordt beschouwd als 

definitieve aanvaarding van de privé delen. 

Dit bestek bevat 20 bladzijden en werd opgemaakt om toe te voegen bij de verkoopsovereenkomst. Deze beschrijving beperkt de 

verkoop door zijn opsomming. Alle op de plannen aangegeven suggesties van inrichting en aankleding zijn uitsluitend ter 

oriëntatie. 

 

Om elk misverstand te vermijden, gelden enkel schriftelijke overeenkomsten tussen de partijen. Op éénvoudig verzoek van één 

van de partijen zullen de mondelinge overeenkomsten worden omgezet in schriftelijke. 

 

Dit document wordt in twee exemplaren opgemaakt en door beide partijen ondertekend. Elke partij verklaart een ondertekend 

exemplaar ontvangen te hebben. 

 

De koper verklaart hierbij grondige kennis te hebben van hetgeen in dit bestek vermeld is. Onduidelijkheden werden op verzoek 

aan de koper uitgelegd. De koper verklaart dat het appartement werd verkocht met de afwerking hierin zoals in dit bestek 

beschreven zonder verdere uitzonderingen en mondelinge afspraken, tenzij expliciet vermeld en door de verkoper ondertekend. 

 

Datum ondertekening: ………….. 

 

De koper           De verkoper 

(gelezen en goedgekeurd)        (gelezen en goedgekeurd) 

 

 
 
 
 
 


