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1. Beschrijving project: 
1.1.Algemene beschrijving:  

Dit project is gelegen in de Molenbergstraat in Stekene. Vetrabo ontwikkeld hier 3 nieuwe woningen. 

De Molenbergstraat is de perfecte ligging, als je wilt genieten van de rust maar tegelijk dichtbij de 

dorpskern wilt zitten.  Alles is dichtbij: het dorp Stekene, secundaire basisschool, kleuterschool, 

bushalte, verschillende supermarkten, sportterrein (TC-Stekene), Het Zomerhuis, … 

De E-34 expresweg Antwerpen-Knokke ligt op 4km, vlotte verbinding dus naar Antwerpen, Gent en 

Knokke.  

1.2.Lage energiewoningen:  

Het energiezuinig karakter van deze woningen staat centraal in dit project. We mikken naar een E-peil 

van 20 (of lager) zodanig dat de kopers genieten van 100% korting op hun K.I of Kadastraal Inkomen. 

Dit voor een periode van 5 jaar. 

1.3.Huisnummers:  

- lot 1: 94 B 

- lot 2: 94 A 

- lot 3: 94   
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2. Inleidende nota 
Volgende beschrijving is nauwkeurig samengesteld aan de hand van gegevens van de architect, adviseurs en 

leveranciers. Ondanks dat dienen wij een voorbehoud te maken voor eventuele wijzigingen die kunnen 

voortvloeien uit reden van overmacht, waaronder begrepen de eisen van de overheid, de nutsmaatschappijen of 

overmacht bij de aangestelde leveranciers en aannemers.  

Eveneens behouden wij het recht om wijzigingen aan te brengen aan materialen en afwerkingen, zonder afbreuk 

te doen aan de kwaliteit en de bruikbaarheid.  

Ook mogen er zich verschillen van de uitgevoerde maten en oppervlaktes voordoen t.o.v. de maataanduiding of 

oppervlakte aanduiding op de plannen of op andere documenten, al is het verschil één twintigste of meer.  

Dit lastenboek heeft voorrang op alle plannen en maatvoeringen. De plannen en het lastenboek kunnen nog 

wijzigen omwille van: 

o Nieuwe vergunningsaanvraag 

o Adviezen van overheidsorganen, brandweerdiensten, ed.  

o Studies stabiliteit, technieken, EPB, …  

o Optimalisaties van plannen, o.a. op vlak van architectuur, technische aanpassingen bij 
uitvoering, …  

o Andere opschortende voorwaarden 

o De beslissing van de project ontwikkelaar omdat bv. een zolder of kamer niet wordt ingericht of 
er is toepassing van een raam in hout of stalen raam en eventuele andere zaken. 

3. Voorbereidingswerken  
3.1.Werfinrichting 

Het oprichten van een bouwkeet en het aanvoeren van de nodige materialen zoals: werfkranen, werftoiletten, … is 

voorzien door de aannemer. De verkaveling is gelegen langsheen een uitgeruste weg. Wij voorzien in de eerste 

fase bouwrijp maken van het terrein. Het binnenbrengen van de voorlopige nutsvoorzieningen (water en elektriciteit) 

zijn ten laste van de koper. Deze voorlopige aansluiting rekenen wij af bij de akte (richtprijs: €4500,- excl. BTW). 

De definitieve nutsvoorziening regelt de koper zelf met de nutsmaatschappijen.  

3.2.Funderingswerken 

Het uitgraven van de bouwplaats zal worden bepaald door aanduiding op plannen en naargelang het advies van 

de studies. Een studiebureau voor diepsondering en funderingsadvies voert een sondering uit. Naar aanleiding van 

de verkregen resultaten wordt een funderingsadvies gegeven dat in grote mate bepaalt welke funderingstechniek 

kan worden toegepast. Onafhankelijk welke funderingstechniek zal worden toegepast is de prijs een vaste prijs. 

Behalve wanneer de fundering extra aandacht vergt door bodemverbetering of indien er palen nodig zijn. 

Volgens het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties wordt op de bodem van de funderingssleuven van 

de buitenmuren een aardingselektrode geplaatst van 35 mm² doorsnede. Deze aardingselektrode is een geleider 

uit één stuk. Het begin en het einde ervan komen samen op de plaats waar later de elektriciteitsteller zal geplaatst 

worden. 

Om ontmenging van beton tegen te gaan wordt er een polyethyleen folie geplaatst met een dikte van 0,2 mm.  

3.3.Grond en rioleringswerken 

Rioleringen: Deze leidingen zijn Benor-gekeurde buizen en worden geplaatst volgens de aanduidingen op het 

rioleringsplan. Ze worden in helling geplaatst naar de daartoe voorziene putten en worden regenwater en afvalwater 

gescheiden afgevoerd. Deze buizen hebben een diameter van 110 – 125 – 160 mm. 

Nutsvoorzieningen: De nodige invoerbuizen en energiebocht worden geplaatst om later de leidingen van water , 

elektriciteit, telefoon, tv- distributie te kunnen binnenbrengen.   

Septisch en regenput: De septic tank heeft een inhoud van 2000 liter, de regenput  5000 liter en worden geplaatst 

volgens de aanduiding op de plannen. Het water dient verplicht herbruikt te worden. Een pomp voor herbruik van 

het regenwater staat in de garage. Pomp niet voorzien in winddichte woning. De put wordt afgesloten met een 
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betonnen deksel. Eventuele gietijzeren deksels met dubbele sluiting of opmetselen van deze putten is niet voorzien 

in onze aanneming, tenzij wij ook de tuin afwerken. 

Sifonput: Hierin mondt het volledige rioleringsnet van de woning uit.  Deze put heeft een diameter van 250 mm en 

aangepaste aansluitingsopeningen, hij wordt afgesloten met een pvc-kap. Eventuele gietijzeren deksels met 

dubbele sluiting of opmetselen van deze putten is niet voorzien in onze aanneming tenzij ook de tuin door ons wordt 

afgewerkt. 

Inspectieput: Deze put heeft een diameter van 250 mm en wordt afgesloten met een pvc-kap.  Alle afvoerwater 

wordt samengebracht in de inspectieput. Eventuele metalen deksels of opmetselen van deze putten is niet voorzien 

in onze aanneming. 

Infiltratieput: Niet te plaatsen omdat hier een WADI van toepassing is. → zie 11. Tuinvoorzieningen.  

 

4. Ruwbouw metselwerken 
Gevelmetselwerk: Het buitenspouwblad van de samengestelde muur wordt opgetrokken in paramentsteen. Deze 

steen voldoet aan de kwaliteitsproeven op gebied van drukvastheid, vorstbestendigheid, uitbloeien en 

wateropslorping.  De hoogtes van de paramentgevels staan vermeld op de plannen.   

Als verankering van het buitenspouwblad met het binnenspouwblad van de samengestelde muren, worden 

ingemetselde gegalvaniseerde spouwhaken gebruikt.  Gemiddeld 5 stuks per m2.. Boven de ramen wordt het 

gevelmetselwerk opgevangen door gegalvaniseerde L profielen, of niet zichtbare L-ijzers met onderhangende 

beugels variant naar keuze aannemer. 

Het gevelmetselwerk wordt uitgevoerd in Gevelsteen ‘Recup Tongerse RV’ van het merk ‘Wienerberger’, in een 

wildverband vermetseld. Volgens aanduiding op de plannen is voor Lot 2 een voordeur voorzien met een arduinen 

portiek in een unieke vorm. De andere 2 loten zijn ook telkens in een unieke vorm voorzien van een arduin en/of 

siermetselwerk. Ook bij de ramen zijn er af en toe andere strekken voorzien afgaande op de plannen die de 

verscheidenheid in de bouwstijl benadrukken in zijn geheel. Een gedeelte van de voorgevel zal gekaleid worden 

waarbij dezelfde gevelsteen zal gebruikt worden die nadien zal bewerkt worden. Op een hoogte van +- 50cm is er 

een kopse laag en ander siermetselwerk voorzien. Dit ook aangeduid volgens plannen en renders.  

Vochtisolatie in muren: Om opstijgend vocht tegen te gaan wordt in het baksteenmetselwerk een zwart 

gewapende polyethyleen folie ingemetseld. Deze vocht isolerende laag wordt geplaatst op alle funderingsmuren, 

zowel binnen- als buitenmuren. In de spouwmuren wordt deze isolerende folie in z-vorm ingemetseld om zijdelingse 

waterindringing tegen te gaan. 

Buitenmuurisolatie: Tijdens het metselen van spouwmuren worden isolatieplaten in de spouwruimte geplaatst 

tegen het binnenspouwblad.  4cm partywall tussen de scheidingsmuren. De gebruikte spouwisolatie zijn PIR/PUR 

platen of Isover Multimax die de juiste lambda waarde hebben om een E-peil van 20 te behalen. Dit onderdeel is 

onderbouwd door de EPB studie die opgemaakt is. 

Binnenspouwblad en binnenmuren: Het binnenspouwblad, welke het dragend gedeelte van de buitenmuur 

vormt, en de binnenmuren op het gelijkvloers en eerste verdiep worden met snelbouwstenen gemetseld of 

evenwaardig uitvoering gelijmd met PUR systeem Dryfix. Bij puntgevels wordt het binnenspouwblad opgemetseld 

tot nokhoogte. Als eerste steen wordt een isolerende Ytong kimblok steen voorzien, deze is drukvast en isolerend. 

Geventileerde spouw: Een ruimte van ongeveer 20 mm wordt gelaten tussen het buitenspouwblad en de 

spouwisolatie met binnenspouwblad 

Lintelen en overwelvingen: Boven raam- en deuropeningen (binnenwerk) worden geprefabriceerde stalton 

lintelen geplaatst.  De afmetingen worden berekend op hun belasting en overspanning. De overwelving boven 

gelijkvloers bestaat uit predallen. Druklaag in gewapend beton, dikte zoals voorzien door de fabrikant. De 

uitsparingen zullen worden voorzien voor de trappen. 

Venster- en deurdorpels: De raam-, deur- en poortdorpels zijn voorzien in blauwe hardsteen en hebben een dikte 

van 5 cm. De bovenzijde en de zichtbare zijkanten zijn glad geschuurd. Dorpels onder deuren zijn achteraan 

voorzien van opkant. Dorpel onder garagepoort is vooraan afgeschuind en achteraan voorzien van opkant. 

Scheidingsgevels: De scheidingsmuren gebouwd op de grenzen van de percelen zijn slechts voor de helft in de 

verkoop begrepen, vermits de andere helft in de verkoop zal begrepen worden van het aanpalend lot.  Elke woning 

heeft een eigen scheidingsmuur met een dikte van 14 cm. 
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Voegwerken: Voor het gevelmetselwerk werd voegwerk voorzien in een beige kleur. De gekaleide stukken van de 

voorgevel/zijgevels worden mee gevoegd. Het opspuiten van het buitenschrijnwerk gebeurt met een elastische 

voegmassa.  

Verdiepingsvloer: De overwelving boven gelijkvloers en verdieping bestaat uit betonwelfsels of prédallen naar 

keuze aannemer. Druklaag in gewapend beton, dikte zoals voorzien door de fabrikant. De uitsparingen zullen 

worden voorzien voor de trappen.  

Verdiepingswanden: Alle binnenwanden te voorzien in snelbouwsteen, dikte te voorzien volgens plan.  

 

5. Dakwerken 
Hellende daken: De dakconstructie bestaat uit houten spanten, geplaatst om de 45 cm. Houtsoort Europees 

douglas timmerkwaliteit gedrenkt (categorie S2) Plankenspanten 35x225 ruw. Steunen, stekers en trekkers  32 x 

155 ruw. Nokken 35 x 225 en muurplaten 65 x 155. Schalieberd al kniklat 25x100 ruw gedrenkt. Gootplank onder 

helling in multiplex. Op het binnenspouwblad worden muurplaten, bestaande uit houten balken verbonden met het 

ruwbouwmetselwerk door middel van moer en draadstang.  Deze muurplaten vormen de draagbasis van 

kapconstructie.  De spanten worden aan de muurplaten verankerd. Er worden wind- en stabiliteitsverbanden 

geplaatst om een onvervormbaar geheel te bekomen.  De houtsektie van de spant is afhankelijk van de op te richten 

constructie en wordt aangeduid op de plannen.  De spantbenen, vormen samen met de tussengeplaatste stekers 

en trekkers een onvervormbaar gebint. De horizontale trekkers op plafondhoogte van het dak verdiep zullen dienst 

doen ter bevestiging van de afwerking van de plafonds van de kamers. Boven deze trekkers is er een nuttige 

bergruimte voorzien. Geen spondeplank voor de hanggoot, deze komt rechtstreeks tegen de gevelsteen. 

Dakbedekking hellende daken: Ter verzekering van een volledig stof- en waterdicht dak, wordt op het gehele 

dakoppervlak een onderdak geplaatst met Korafleece of gelijkwaardig.  Dwars op de spanten, boven het onderdak 

worden stof- en panlatten genageld. Daarop komt de dakbedekking met bijbehorende gevelpannen en nokken 

geplaatst op pvc ondervorsten. Deze is voorzien in Brugse pan BMI-Monier, kleur blauw-grijs gesmoord of 

gelijkwaardig alternatief voor het grootste dakoppervlakte (hoofdbouw). Het uitstekende schilddak aan de 

voorgevel voor lot 2 en 3 is voorzien met natuurleien of gelijkwaardig alternatief.  

Hanggoten, aflopen en dak dichting: Hanggoten in zink model vierkant rond worden met gootbeugels bevestigd. 

De zinken aflopen diameter 80 mm (ronde buizen) worden aan voor- en achtergevel bevestigd met beugels.  Deze 

beugels worden met inslagpennen in het gevelmetselwerk vast geankerd. Het dak af te werken met loodvervanger 

of zink bij dak doorgang van de schouwen om met de pannen een waterdicht geheel te vormen. Ter hoogte van 

wolfseinden zullen spuwers voorzien worden die afwateren op het dakvlak. 

Platte daken (indien van toepassing): Chape of schuimbeton onder helling met afstrijk laag voorzien. Vervolgens: 

dampscherm, 16 cm isolatie of gelijkwaardig, 1 laag kleefvernis, roofing afwerking laag en/of in functie van de EPB 

voorschriften. Muren af te boorden met kroonlijst in Padouck of gelijkwaardig alternatief en zinken kraal als 

afwerking. 

Dakisolatie hellend dak: Er is een glaswoldeken voorzien voor de hellende daken met een dikte van 22 cm.  Dit 

deken is eenzijdig bekleed met een comfortvlies uit polyester, Dankzij de grote elasticiteit en het schitterende 

mechanische gedrag, kan deze isolatie makkelijk tussen de spanten vastgeklemd worden. Lambda-waard (λD)  = 

0,035 W/m.K waardoor warmteweerstand RD = 6,25 m²K/W bij dikte van 220 mm! Tevens wordt er langs binnenzijde 

een apart dampscherm van half doorschijnend wit polyethyleen geplaatst, met een dikte van 0,18 mm. Dit 

dampscherm staat in voor een betere damp- en winddichte constructie. De onderlinge naden worden met 

bijhorende tape dicht gekleefd. 

Veluxen zijn voorzien in elke woning 1 uitgezonderd van Lot 2 daar zijn 2 veluxen voorzien.  
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6. Buitenschrijnwerk 
PVC ramen en deuren zwart/wit : De ramen en buitendeuren zijn vervaardigd in PVC Deceuninck. Buitenzijde 

kleur zwart, binnenzijde zwart, draairichtingen volgens plan. Alle raamtypes worden getest wat water- en 

winddichtheid betreft. De ramen worden vakkundig bevestigd.  

PVC ramen en deuren houtlook: Alle voordeuren zijn voorzien in PVC houtlook ‘woodec turner eik’ langs beide 

zijden.. Voorzien van siertrekker. Bij lot 1 op de bovenverdieping is er een ‘woodec turner eik’ raam voorzien zoals 

aanduiding op de plannen, dit om de verscheidenheid in de bouwstijl te benadrukken.  

- Fabrieksgarantie op kleurvastheid 10 jaar. 

- Garantie op het beslag 1 jaar. 

Garagepoort: Geïsoleerde garagepoort, geautomatiseerd, volgens ontwerp.  

Hang- en sluitwerk: Alle hang- en sluitwerk is tegen corrosie beschermd.  De scharnieren en sluitpunten worden 

gecontroleerd op hun functie en zodanig geregeld dat alles feilloos functioneert.  Het cilinderslot van de 

buitendeuren is gekoppeld aan drie sluitpunten, die verdeeld zitten over de totale deurhoogte en die automatisch 

vergrendelen bij het afsluiten.  Deze driepuntsluiting verhindert het kromtrekken van de deur en verbetert de 

veiligheid tegen inbraak. 

Beglazing: Voor ramen en deuren met een glaspaneel wordt een isolerende dubbele beglazing voorzien. De 

dubbele beglazing met een K-waarde van 1.0 merk polypane type isol K1.0 (of gelijkaardig) met een glasdikte die 

aangepast wordt op het formaat van de ramen.  

Garanties: 

• Op condensatie en stofvorming 10 jaar. 

• Op glasbreuken en krassen en barsten geen garantie. 

De norm NBN S 23-002 schrijft ons voor gelaagd glas te voorzien voor deuren en ramen met glasvolumes die zich 

onder de grens van 90 cm t.o.v. de vloerpas bevinden. DWZ dat alle ramen en deuren die tot op de grond komen 

voorzien moeten worden met gelaagd glas. Raamoppervlakken in een deur groter dan 0,5 m², moeten eveneens 

voorzien worden van gelaagd glas. 

 

7. Pleisterwerken 
De muren van het gelijkvloers hoofdgebouw en verdiepingen worden van  bepleistering voorzien, uitgezonderd de 

wanden waar wandtegels zijn voorzien. Deze laatste worden voorzien van ruwe bepleistering om een betere 

hechting te waarborgen voor de wandtegels. 

Het plafond van gelijkvloers en verdiepingen wordt voorzien van spuitplamuur of dunpleister.   

De schuine dak partities van de zolder worden niet gepleisterd maar afgewerkt met bovenvermeld dampscherm. 

Op zolders worden enkel de puntgevels en lage muurtjes rond trapopeningen luchtdicht bepleisterd voor een betere 

luchtdichtheid. + nokzolder niet afgewerkt. 
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8. Vloer- en tegelwerken 
Chapevloer: Er wordt een PUR isolerend schuim conform EPB voorschriften voorzien met een gemiddelde dikte 

van 10 cm of voorzien van een isolerende uitvullingslaag met gelijkwaardige isolatiewaarde (vb Betopor 16 cm) op 

het gelijkvloers. En 7 cm in de badkamer en nachthal. 

Op het volledige gelijkvloers wordt nog een chapevloer met een dikte van minimaal 6 cm voorzien. Het oppervlak 

ligt ongeveer 1,3 cm onder de vloerpas. Zowel op de 1° als de 2° verdieping wordt er een chapevloer met een dikte 

van minimaal 14 cm voorzien en 6cm in de badkamer en nachthal. Waarbij rekening gehouden wordt met een 

afwerkingsvloer van maximaal 13 mm dikte.  

Vloertegels: In de gelijkvloerse vertrekken (met uitzondering van berging en garage) en badkamer en toilet boven, 

zijn vloertegels voorzien met een afmeting van 60/60, en met een aankoopwaarde van €40 /m2 excl. btw.  In de 

vertrekken waar vloertegels voorzien zijn, worden muurplinten geplaatst met een aankoopwaarde van 15 € / lm 

excl. btw.  In de garage en berging is een vloertegel voorzien ter waarde van €17 / m². De vloertegels en muurplinten 

zijn te kiezen bij de leverancier. 

OPMERKING: plaatsing van kleinere dan 20/20 of grotere tegels dan 60/60, gerectificeerde tegels, 

afwijkende voegkleur van wit/grijs maken deel uit van een verrekening, ook het diagonaal of in verband leggen 

vormt een meerkost.  

Muurtegels: Douche is volledig betegeld tot plafondhoogte langsheen de douchetub. Voor het bad zijn er 

muurtegels voorzien voor het onderwerken van het bad. Minimale afmeting 15/15, maximale afmeting 60/60 en met 

een aankoopwaarde van 40 €/m2 excl. btw, te  kiezen bij de leverancier. Opmetselen en betegeling van het bad is 

inbegrepen. De rest van de badkamer wordt wit gepleisterd. In de keuken en toilet worden door ons geen 

muurtegels voorzien.  

OPMERKING: plaatsing van kleinere dan 15/15 of grotere tegels dan 60/60 maken deel uit van een 

verrekening. ook het in verband leggen vormt een meerkost. Het voorzien van extra muurtegels in de badkamer 

kan steeds in meerprijs. 

Venstertabletten: Aan de ramen met borstwering zijn venstertabletten voorzien in Bianco C, Crema C, Miralbelle, 

Monta Dura, Jura Oriental Basalt, Azul Bateig of gelijkwaardig. Tussendorpels onder de binnendeuren zijn niet 

voorzien.  

Laminaat: Voor alle slaapkamers/nachthal (en dressing bij Lot 1) op de 1ste verdieping wordt een laminaat voorzien. 

Ook de technische bergingen bij lot 1 en 2 zijn voorzien van laminaat. Incl. bijhorende plinten.  

Laminaat aankoopwaarde €20 / m² incl. ondervloer + bijhorende plinten. à €7 / lm 

OPMERKING:  1) Tegels of parket zijn ook mogelijk, dit kan steeds in meerprijs op aanvraag.  

2) Op de zolder verdieping is geen vloerafwerking voorzien.  
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9. Binnenschrijnwerk  
9.1.Keuken 

De keuken is voorzien à € 11.500,00,- exclusief BTW in een volledig uitgewerkte offerte. Eventueel volgens wens 

aan te passen en te verrekenen. De opstelling van de keuken is wel bepaald door alle leidingen die voorzien zijn in 

ruwbouwfase. Indien de keuken uit de aanneming wordt zal slechts € 9.000,00,- in mindering gebracht worden. 

(exclusief BTW). 

9.2.Binnendeuren 

Binnendeuren zijn voorzien à €400 / st, excl. BTW. (niet op de zolder ruimte) 

De dressing bij lot 1 is voorzien van een schuifdeur à €400 / st, excl. BTW 

9.3.Trappen:  

In elke woning zijn er 2 trappen voorzien aan €4.000,- excl. BTW / st. Tevens is afwerking aan zijkant met 3-hoekige 

houtskeletwand met gipsplaten voorzien in garage/berging. 

3-delige zoldertrappen naar nokzolder worden ook telkens voorzien in elke woning. 

9.4.Garagepoort binnenafwerking 

 Deze zal langs de binnenzijde uitgewerkt worden in MDF platen. 

  

10. Technische installaties 
10.1.Elektriciteit 

De elektrische installatie moet voldoen aan de normen van de Algemene Reglementering van de Elektrische 

Installaties (A.R.E.I.); Voor de ingebruikname wordt de installatie gekeurd door de bevoegde technische 

keuringsmaatschappij. Zowel de bouwheer als de elektriciteitsmaatschappij krijgen een afschrift van het 

goedkeuringsverslag.  

Het verdeelbord omvat de stroominstallatie met de nodige kringen met automatische zekeringen en 

verliesstroomschakelaar. 

Budget elektriciteit LOT 1 : € 4.490,81,- excl. BTW 

Budget elektriciteit LOT 2 : € 4.255,63,- excl. BTW 

Budget elektriciteit LOT 3 : € 4.388,29,- excl. BTW 

Tevens zijn er per lot ook nog telkens 2 batterij gevoede, optische, niet-ioniserende rookmelders voorzien, los van 

de hoger vermelde stelpost. 
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10.2.sanitair 

De definitieve watermeter wordt door de bevoegde instanties geïnstalleerd op lasten van de koper. De aansluiting 

gebeurt vanaf de reeds geplaatste waterleiding in de garage tot de toestellen zoals voorzien in het schema 

hieronder. 

Aansluitingspunten: 

De collectoren worden voorzien van aansluitingen 16x2 volgens de diameter van de leiding. De collectoren zijn in 

koper uitgevoerd en de inbouwdozen voor muurbevestiging zijn in kunststof. De aansluitingen zijn voorzien volgens 

de diameter van de leidingen. In PVC van alle toestellen naar de reeds geplaatste hoofdleidingen. Voor lavabo’s 

en keuken worden temperatuurbestendige afvoerleidingen voorzien.  

Sanitaire aansluitingen volgens plan 

Keuzes kunnen later bepaald worden bij de leverancier. 

 

RUIMTE KOUD WARM OMSCHRIJVING 

GARAGE 
X X Uitgietbak 

Binnenunit warmtepomp lot 2 

BERGING/WASPLAATS 
X  Wasmachine (met afvoer) 

Binnenunit warmtepomp lot 1 & 3 

WC BENEDEN X  Handenwasser + WC 

WC BOVEN X  WC 

KEUKEN X X Spoelbak, vaatwasser 

BADKAMER X X Dubbel lavabo, bad en douche 

BUITENKRAAN 
X  Buitenkraan 

 
Toestellen: 

Aankoopwaarde sanitaire toestellen: €6.000,- Excl. BTW. Te kiezen toestellen:  

• 2x toilet 

• 1x handenwasser 

• 1x ligbad & 1xdouche 

• 1x lavabomeubel 

• 1x uitgietbak 

Warm watervoorziening: Het gehele systeem is voorzien van een lucht-water warmtepomp. Deze warmtepomp 

zal energie opwekken en het water in de boiler (min. 190 L) tot +- 50-55° brengen. 

10.3.verwarming  

Vloerverwarming is voorzien op het volledige gelijkvloers (uitgezonderd garage en berging). Op de 

bovenverdieping is de badkamer en de nachthal voorzien van vloerverwarming.  

De vloerverwarming zal aangestuurd worden door een lucht-water warmtepomp met geïntegreerd opslagvat van 

(min. 190L) voor sanitair warm water. 

Bediening via een kamerthermostaat met soft touch of een gelijkwaardige regeling. 
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10.4.ventilatie  

De woningen voldoen aan de nieuwe norm inzake EPB. Wij voorzien systeem D, een ventilatiesysteem met warmte 

recuperatie. Met voldoende speling onder de binnendeuren dat zorgt voor een optimale ventilatie. 

10.5.zonnepanelen  

Ter hoogte van hellend dak zijn PV-panelen voorzien van in totaal 3800 Wp. Met bijhorende hybride omvormer. 

11. Tuinvoorzieningen 
De oprit wordt voorzien in beige kiezel in honingraat matten, in een waterdoorlatende uitvoering. Een terras 

achteraan van 12m² in grijze betonklinkers. 

Afsluitingen zijn voorzien in zwarte Bekaert tuinomheining met bovenbuis 1m80 hoogte. Dit voor elke woning 

individueel tussen 3 de percelen. De bestaande omheiningen rondom blijven behouden. 

Achteraan wordt het regenwater opgevangen in een WADI (natuurlijk infiltratiesysteem) op vraag van de gemeente 

Stekene. Deze WADI is een put waar de overloop van de regenwaterput op aangesloten zal worden. Het overtollig 

water zal in de wadi stromen en zo op een natuurlijke wijze gaan infiltreren. Deze wadi zullen wij ook ‘betuinen’ 

zodat dit afgewerkt is. De overige tuinzone zullen wij de bodem zaai klaar gereed maken. 

12. Leveranciers 
 

Keuken:  Interieur Ter Doel – Kieldrechtsebaan 88A – 9130 Verrebroek – www.terdoel.be 

Binnendeuren: Porteplus – Anthonis de Jonghestraat 100A – 9100 Sint-Niklaas – www.porteplus.be 

Trappen: Trappen Smet – Staatsbaan 289 – 2870 Zulte – www.trappensmet.be 

Sanitaire toestellen: Joossens Sanitair – Singel 11 – 9100 Sint-Niklaas – www.joossens.be 

Vloeren : Steylaerts – Hoogkamerstraat 308 – 9140 Temse – www.steylaerts.be 

13. Opmerkingen & aansprakelijkheid 
 

10 JARIGE AANSPRAKELIJKHEID 

- Als aannemer zijn wij vanaf de voorlopige oplevering 10 jaar aansprakelijk (art. 1792 v/h burgerlijk 

wetboek)  voor ernstige gebreken die de stabiliteit en/of soliditeit van het bouwwerk in gevaar brengen.  

- Zetting scheuren of krimpbarsten zijn te wijten aan natuurlijke uitdroging en zetting van materialen. Dit 

heeft geen reden tot uitstel van betaling.  

- Schilderwerken worden vroegtijdig afgeraden daar de pleisterwerken goed moeten uitdrogen alvorens te 

schilderen. Schade ten gevolge van te vroeg schilderen kan niet op Vetrabo NV worden verhaald.  

KOSTEN 

- Deze kosten zijn inbegrepen in uw totaalprijs 

o Architect kosten, diepsondering, betonstudies, opvolging werf en veiligheidscoördinatie, EPB 

attest en verslaggeving en ventilatie verslaggeving, legplannen welfsels, werftoilet. 

- Deze kosten zijn niet  inbegrepen in uw totaalprijs 

o Eventuele bouwdrogers (€15/dag + btw) 

o Definitieve nutsvoorzieningen voor riolering, aardgas, elektriciteit, wateraansluiting, kabel TV. 

- Alle vermelde kosten in het lastenboek zijn excl. BTW hetzij anders vermeld.  

 

 

http://www.terdoel.be/
http://www.porteplus.be/
http://www.trappensmet.be/
http://www.joossens.be/
http://www.steylaerts.be/
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WERKEN DOOR DERDEN / VEILIGHEID / BRANDPOLIS: 

- Het is niet toegelaten om door de koper of derden werken uit te voeren alvorens de voorlopige 

oplevering heeft plaatsgevonden, hetzij anders overeengekomen met Vetrabo NV. Het is eveneens niet 

toegelaten dat de koper de werf betreedt zonder toestemming of begeleiding van de verkoper. Alle 

veiligheidsmaatregelen dienen gerespecteerd te worden. Aangezien U eigenaar wordt naargelang de 

vordering der werken is het aangewezen uw brandpolis op tijd af te sluiten voor “gebouw in oprichting”, 

normaal kan u hiervoor een korting bekomen bij uw makelaar. 

OPKUIS 

- De werf wordt tijdens en na de werken volledig opgekuist van bouwafval door onze aannemers. Het 
poetsen van alle buitenschrijnwerk, vloeren en andere zijn ten laste van de koper.  

BETALINGSMODALITEITEN WET BREYNE 

- De kopers worden uitgenodigd bij de notaris maximum 4 maanden na het onderteken van de 

overeenkomst en betalen bij akte de grond en de uitgevoerde werken. Verdere betaling in schijven zoals 

hieronder aangegeven:  

1. Einde funderingswerken  20% 

2. Einde metselwerken  20% 

3. Einde dakwerken  10% 

4. Einde bezetwerken  10% 

5. Einde chapewerken  10% 

6. Einde sanitairwerken  10% 

7. Einde plaatsing keuken 10% 

8. Einde plaatsing binnendeuren 5% 

9. Voorlopige oplevering  5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOOR AKKOORD EN OPDRACHT, 

GELEZEN EN GOEDGEKEURD TE …………………………………………. OP ……………………………………… 

 

 

 

 

………………………………………….                              ……………………………………… 

De opdrachtgever       De aannemer 


