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Vooruitstrevende architectuur, Unieke ligging, Topafwerking. 

 

LAATSTE APPARTEMENT !  
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Stand der werken juni 2022 

 

Beschrijving : 

Portino is een architecturaal vooruitstrevend nieuwbouwproject op een unieke ligging recht tegenover het 

Maritiem park met uitzicht op vaargeul en de yachthaven. De strakke belijning, de vele raampartijen en de 

vele unieke details maken deze Residentie tot HET project aan de Westkust. 

Het betreft een kleinschalig project met slechts 15 luxeappartementen, een mooie centrale inkomhall, 2 

liften en een mooie gemeenschappelijke welness ruimte met zonneterras op de gelijkvloerse verdieping. 

Er werd gekozen voor ruime leef appartementen die allen perfect geschikt zijn als vaste woonst of als een 

uniek 2° verblijf met oppervlaktes tussen de 92 en 171m². Alle appartementen zijn voorzien van minstens 2 

terrassen met een minimale diepte aan de woonkamer van 2,08m. 
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De standaardafwerking is van zeer hoog niveau met een vrije keuze van materialen volgens bepaald 

budget in het lastenboek. 

Natuursteen, parket, keukens met Miele toestellen, glazen deur tussen inkomhall en woonkamer, 

schuifdeuren indien voorkomend op plan, alles is inbegrepen in de standaarduitrusting. 

Door toepassing van de nieuwste technieken zal de EPC waarde van alle appartementen lager zijn E-peil 

40.  Superisolerende beglazing, vloerverwarming en geïsoleerde chappes en binnenmuren zorgen voor 

een optimaal thermisch en akoestisch comfort. 

In de ondergrond zijn garages en bergingen voorzien. De garages en bergingen beschikken over een 

stopcontact verbonden met Uw privatief appartement en alle garages zijn automatisch te openen met 

handzender. 

De volledige omschrijving van materialen en uitrusting zal U terugvinden in het verkooplastenboek. 

Samenstelling van de Residentie 

Residentie “Portino” is een residentieel appartementsgebouw Bestaande uit :   

• de kelderverdieping –1 bevat :  

o Inkomsas, inkom en 2 traphallen  

o Wellness  

o 20 garageboxen, 7 kelderbergingen & vuilnisberging  

o Fietsenlokaal o 4 regenwaterputten  

o Technische lokalen voor gas, water en elektra   

• het gelijkvloers, eerste en tweede verdieping bevatten :  

o 4 appartementen  ( 2.1,2.2,2.3,2.4,1.1,1.4 verkocht )  

o 2 x traphal, gemeenschappelijke hal en lift   
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• de derde verdieping bevat :  

o 2 appartementen   ( verkocht )  

o 1 traphal, gemeenschappelijke hal en lift   

• de vierde verdieping bevat :  

o 1 appartement ( verkocht )  

o 1 traphal, gemeenschappelijke hal en lift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAATSTE BESCHIKBARE APPARTEMENT !  
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Appartement 0.3 : 2 slaapkamers, 91m², 21m² terras      € 595.000 

 

Uitzicht appartementen 03 
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EXCLUSIEVE STANDAARDAFWERKING : een greep uit het lastenboek 

Vloer- en wandbekleding  

De totale dikte vloeropbouw boven betonplaat wordt bepaald door de studie van de ingenieur stabiliteit en/of architect.  

Naar keuze voor zover niet geplaatst ( te kiezen bij de leverancier aangeduid door de bouwheer ) en volgens beschikbare 

plaatsen :  

Stenen vloerbekleding  

Keramische tegels 60x60, gelijmd, gerectificeerd volgens keuze cliënt in de living, hal, slaapkamers, keuken, wc, badkamer, 

douchekamer of technische berging.  

• Alle overige appartementen:  Particuliere handelswaarde : € 60,00 /m², exclusief plaatsing en BTW.   

• De plinten zijn in overeenstemming met de vloer: Particuliere handelswaarde : € 12,00 /lm, exclusief plaatsing en BTW.    

In de badkamers stuiten de faiencetegels onmiddellijk op de vloer (dus zonder plint).  

Onder de keukenkasten wordt bevloering voorzien, onder een ligbad en douche worden geen vloertegels geplaatst. Overgang 

tussen verschillende vloermaterialen wordt uitgevoerd met profielen. Waar noodzakelijk, worden zettingsvoegen voorzien. Alle 

voegen tussen vloer en plint of faience worden elastisch opgespoten.  

 

Houten vloerbekleding - parket  
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Parket ( indien men niet voor keramische tegels opteert ), volgens keuze client, in de living, hal, slaapkamers, keuken, wc, met 

bijpassende plint. 

• Alle overige appartementen:  Particuliere handelswaarde: € 90,00 /m², inclusief plaatsing en exclusief BTW.  

• De plinten zijn in overeenstemming met de parket: Particuliere handelswaarde: € 12,00 /lm, inclusief plaatsing en exclusief 

BTW.   

Overgang tussen verschillende vloermaterialen wordt uitgevoerd met profielen. Waar noodzakelijk, worden zettingsvoegen 

voorzien. 

 

Muurbekleding  

De muurbekleding in faience zijn voorzien in de volgende ruimtes :  

• Keuken:   ongeveer 60 cm boven werkblad tussen eventuele boven- en onderkasten  

• Badkamer/ douchekamer :   muren in douche en rond bad tot tegen plafond; ligbad, douchebak worden ingemetseld en 

uitbekleed  

Het zijn muurtegels 20x20, 15x30, 60x30, 60x60, gerectificeerd, 1ste keus te kiezen bij leverancier aangeduid door de 

bouwheer, de voegen worden uitgevoerd in kleur grijs of wit.  

• Alle overige appartementen:  Particuliere handelswaarde: € 60,00 /m², exclusief plaatsing en BTW.   

 

mailto:info@immogroup-s.be


PORTINO – Nieuwpoort 
 

 Immo Group-S  Lombardsijdestraat 11 b02 8620 Nieuwpoort info@immogroup-s.be  058/23.17.80      

 Raamtabletten  

Raamtabletten worden uitgevoerd in natuursteen of composiet van 2 cm dik, waar nodig aan de vensters met borstwering.  

• Alle appartementen:  Particuliere handelswaarde : € 200,00 /lopende m, plaatsing en BTW exclusief.  

 Binnenschrijnwerk  

In zijn geheel beschouwd zijn de binnenschrijnwerken door de klant te schilderen.  

 Inkomdeur  

De inkomdeur van het appartement is een inbraakwerende deur, gepantserd d.m.v. 2 ingebouwde aluminiumplaten, met een 

brandweerstand ( RF ) van ½ uur, voorzien van een driepuntsluiting dievennokken, een veiligheidscilinder en een spionoog.  De 

deurtrekker ( buitenkant ) is een metalen trekker met cilinderbeveiliging.   

Het deurgeheel is gekeurd.  

• Alle appartementen:  Particuliere handelswaarde : € 1.700,00 /stuk, inclusief levering en plaatsing, exclusief BTW.  

 Binnendeuren  

De binnendeuren zijn vlakke schilderdeuren met volle kern van tubulaire spaanderplaat. De bekleding van de deuren in 

appartementen type 1 zullen hetzij in MDF, hetzij in multiplex WBP, te schilderen zijn.  De deuren in de appartementen van 

type 2 zijn blokdeuren  en in type 3 deuren met ingewerkte frames zonder omlijsting. De deuren zijn voorzien van drie 

scharnieren, een paar deurkrukken in aluminium, met rozas, sleutelrozas en sleutel.  De draairichting is aangeduid op de 

verkoopsplannen van de architect. Deurstoppen zijn niet voorzien.  

• App. type 1: 0.2, 0.3, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3:  Particuliere handelswaarde : € 400,00 /stuk, inclusief levering en plaatsing, exclusief 

BTW.  

Tussen hal en living wordt een glazen, pivoterende deur voorzien:  

• Alle overige appartementen:  Particuliere handelswaarde : € 1.200,00 /stuk, inclusief levering en plaatsing, exclusief BTW.  
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Keuken  

Het keukenmeubilair wordt vervaardigd uit hoogwaardige en resistente materialen, bij een door de bouwheer aangeduide 

leverancier, volgens indeling en keuze van de klant.   

Detailplannen van de keuken zullen eveneens huishoudtoestellen bevatten zoals :  

• Inductiekookplaat Miele • Geïntegreerde vaatwas Miele • Combi-oven Miele • Frigo met diepvriesvakje Miele • Geïntegreerde 

dampkap Novy of gelijkaardig • Inox spoeltafel met 2 spoelbakken en een eengreepsmengkraan met mobiele hals (zie ook 

hoofdstuk ‘Sanitaire installatie’ )  

De aanduidingen op de verkoopsplannen zijn louter illustratief.  

• App. 0.2, 0.3, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3:  Particuliere handelswaarde : € 17.000,00 , inclusief plaatsing en exclusief BTW (keukenkasten 

en keukentoestellen samen);  
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TOEGEPASTE TECHNIEKEN 

Centrale verwarming  

Gaswandketel  

Er wordt een centrale verwarming op aardgas met condenserende hoogrendementswandketel voorzien, type doorstromer.  De 

ketel is van het veilige ‘gesloten’ type en voorzien van alle vereisten, toebehoren en alle veiligheidsuitrustingen.   

De gaswandketel wordt gestuurd door een centrale kamerthermostaat met instelbare klok voor dag- en nachtregeling 

geplaatst in de woonkamer. De centrale thermostaat & gaswandketel is vanop afstand te bedienen en te controleren  via 

smartphone (internetaansluiting en wifi vereist in het appartement).  

Vloerverwarming  

Vloerverwarming wordt voorzien in het ganse appartement, met uitzondering van de bergingen.  

De installatie moet volgende gewaarborgde temperaturen leveren bij een buitentemperatuur van –10 °C  :  

o living :  22 °C o slaapkamers : 18 °C o keuken :  20 °C o badkamer :  24 °C o in de badkamers zijn sierradiatoren voorzien van 

het type handdoekradiator, wit   

Warm water  

Het warm water wordt geproduceerd door de hierboven beschreven gaswandketel. 

 Thermische isolatie  

In alle gevelmuren, in alle daken en in de vloeropbouw is een thermische isolatie voorzien, welke noodzakelijk is om 

warmteverliezen te beperken zodat het energieverbruik daalt.    

In de spouw worden isolatieplaten - dikte conform EPB-norm –  geplaatst.  Deze platen zijn rot- en vochtbestendig en absoluut 

vochtwerend.  Ze worden niet aangetast door ongedierte.  In de dakconstructie wordt isolatie (materiaalbepaling volgens EPB 

en architect) –  dikte conform EPB-norm – aangebracht met dampscherm.  Ze worden aangebracht volgens het gabariet van de 

kamers.  

Akoestische isolatie  

Om geluidshinder te beperken, wordt waar nodig akoestische isolatie geplaatst.  
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In de appartementen wordt over de volledige vloer een geluidswerende isolatie  voorzien, rechtstreeks geplaatst op de 

uitvullingslaag.    

De scheidingswanden tussen de appartementen van de residentie onderling, tussen de appartementen en de 

gemeenschappelijke ruimten worden akoestisch ontkoppeld.   

Maatregelen worden genomen om de geluiden van de sanitaire leidingen in de technische kokers te beperken ( voeding en 

afvoeren ), evenals van de ventilatie ( luchtdoorgang en ventilatiegroepen ).   

Ventilatie  

Om een gezond binnenklimaat te garanderen wordt voorzien in een ventilatiesysteem type D.   

Dit systeem bestaat uit een luchtkanalennet met toevoerventielen die verse buitenlucht blazen in de droge ruimtes. Deze lucht 

stroomt via doorstroomopeningen naar de vochtige ruimtes zoals de keuken, toilet, douche- of badkamer en technische 

berging.   

De vervuilde lucht wordt via een tweede luchtkanalennet naar buiten afgevoerd. De debieten van aanvoer van verse lucht en 

afvoer van vervuilde lucht zijn in balans.  

De ventilatie wordt uitgerust met een warmterecuperatietoestel. In dit toestel geeft de afgevoerde lucht zijn warmte af aan de 

toegevoerde lucht door middel van een warmtewisselaar. Hierdoor wordt de warmte van de afgevoerde lucht gerecupereerd.   

Een zomer bypass systeem zorgt ervoor dat de toevoer of afvoer volledig of gedeeltelijk langsheen (en niet doorheen) de 

warmtewisselaar stroomt zodat de warmteoverdracht volledig of gedeeltelijk gestopt wordt.   

Een systeem D zorgt voor extra verlaging van het E-peil.  
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AFWERKING GARAGES 

 Constructie  

De vloerplaat wordt uitgevoerd in waterdichte beton; de binnenwanden in zichtbaar blijvend metselwerk of beton.  

De plafondconstructie bestaat uit geprefabriceerde gladde platen opgegoten met beton van voldoende dikte volgens de 

berekeningen van de ingenieur stabiliteit.  

Inrijpoort   

De algemene inrijpoort naar de ondergrondse garages en kelders is afgesloten met een sectionale poort met elektrische 

bediening. De poort is geautomatiseerd met afstandsbediening.  

Individuele garagepoort  

De individuele garagebox heeft een stalen kantelpoort, standaarduitvoering, voorgelakt met cilinderslot. Deze poort is 

geautomatiseerd met afstandsbediening.  

 Elektrische uitrusting  

De elektrische uitrusting van de individuele garagebox beantwoordt aan de algemene bepalingen zoals beschreven voor de 

privatieven of zijn voorzien van deze bij afzonderlijke verkoop van de garage (schakelkast, zekering, …).  

In de individuele garage zijn de volgende elektrische voorzieningen aanwezig:  

• 1 stopcontact • 1 centraal lichtpunt enkele richting + armatuur 
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BOUWHEER 

 

ARCHITECT 

 

VERKOOP 

 

Wolfgang Baert 

0032477350353 
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