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1. ALGEMENE BESCHRIJVING 
 
Het project bestaat uit 4 energiezuinige woningen met tuin. 
 
De woningen zijn gelegen in de Galgenveldstraat in Stekene en worden uitsluitend 
opgetrokken uit kwaliteitsvolle materialen. De ligging is in een doodlopende straat met 
directe toegang tot het stropersbos. De verkeersarme straat is uiteraard rustig en een zeer 
groene omgeving. Toch zeer goed bereikbaar en een vlotte verbinding. Zo ben je op minder 
dan 5 minuten op de expresweg.  De woningen worden gebouwd met oog op een zeer laag 
energieverbruik en voldoen daardoor aan de BEN-norm. Zo zijn er bv standaard 
zonnepanelen en warmtepomp inbegrepen. Hierdoor wordt voor elk van de woningen een 
Energiepeil < 10 bekomen. 
 
De indeling van de woningen is terug te vinden op de bijgevoegde grondplannen. 
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2. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN MATERIALEN EN 
UITRUSTINGEN 

 
 

1.Grondwerken 
 

De grondwerken omvatten de graafwerken volgens de afmetingen van de 
architectuurplannen en de stabiliteitsstudie voor het uitvoeren van de vloerplaat. 

 
 

2.Funderingswerken 
 

De funderingen worden uitgevoerd naar de resultaten van het diepsonderingsonderzoek 
opgemaakt door een gespecialiseerde firma. De stabiliteitsstudie werd opgemaakt door 
een gespecialiseerd ingenieursbureau. Overeenkomstig het A.R.E.I. (algemeen reglement 
op de elektrische installatie) wordt er een aardingslus geplaatst tot het bekomen van een 
spreidingsweerstand kleiner dan 30 Ohm voor een gekeurde aansluiting van de elektrische 
installatie. 

 
 

3.Rioleringswerken en voorzieningen 
 

1) Rioleringen 

De riolering wordt uitgevoerd volgens de aanduidingen op de plannen. Dit met BENOR-
gekeurde buizen en volgens de geldende voorschriften en hellingen. Er zal een gescheiden 
stelsel worden aangelegd conform de geldende voorschriften. 
 
 

2) Voorzieningen 

Er wordt een energiebocht voorzien om de diverse nutsvoorzieningen volgens de wettelijke 
normen binnen te brengen. Daar waar nodig worden de buizen verlengd met de juiste 
diameter. 

 

 

3) Septische put 

Er wordt een septische put van 2000liter geplaatst volgens de voorschriften van de 
bouwvergunning en bouwplan. De put wordt met een geurdicht deksel afgewerkt. 
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4) Regenwatertank 

De regenwatertank van 5000liter + infiltratie wordt geplaatst volgens de aanduiding op de 
plannen en de geldende voorschriften. De put wordt afgesloten met een deksel. Er wordt 
recuperatie voorzien van regenwater op de beide toiletten en buitenkraan. 
 
 

3. METSELWERK 
 
Het metselwerk van de dragende muren gebeurd met snelbouwstenen van 14 cm.  Het 
metselwerk van de gevelsteen zal gebeuren met grijze gevelsteen van wienerberger.  Pagus 
grijs WF.  Deze zal geplaatst worden volgens de regels en later opgevoegd worden. De 
verankering van de gevelsteen aan de snelbouw zal gebeuren door middel van spouwankers 
volgens de voorschriften.  Tussen de isolatie en de gevelsteen zal er een spouw zijn van 
30mm. 
 
De scheidingsmuren worden voorzien van akoestische isolatie. 
 
Aan de voorzijde en de achterzijde wordt er een houten accent aangebracht met hardhout.  
 
Als vochtisolatie wordt er tussen elk contact van de snelbouw en de betonplaat PE-folie 
aangebracht. Boven elke kimblok wordt er eveneens een laag PE-folie geplaatst dewelke in 
de buitenmuren dan in een z-vorm ononderbroken doorloopt tot in de gevelsteen om op 
deze manier het mogelijke gevormde spouwvocht te kunnen afvoeren.  De kimblok wordt op 
zijn beurt nog een keer ingepakt met PEC3000. 
 
Alle lintelen, gewelven of overspanningen worden gemaakt met de vooorschriften van de 
architect en het stabiliteitsbureau. 
 
 
 

4.  ISOLATIE 
 

De isolatie wordt voorzien zoals voorgeschreven door de geldende EPB-norm en geplaatst 
volgens de regels der kunst. 

 

In de buitengevel is dit 12cm PUR, de aangebouwde muren op de perceelsgrens 5cm 
minerale akoestische isolatie. 

 
Plat dak 16cmPUR isolatie. 
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5.  GEWAPEND BETON 

 
Zowel de vloerplaat als de verdiepingsvloeren worden uitgevoerd in gewapend beton zoals 
voorgeschreven door de ingenieur. 
 
 

6. BLAUWE HARDSTEEN 

 

De raam en deurdorpels worden worden uitgevoerd in Belgische blauwe hardsteen van 1e 
keus. Deze zijn 5 cm dik en voorzien van de nodige watergroeven en kussentjes. 

 
 

7.  DAKWERKEN 
 
Het plat dak is opgebouwd uit een betonplaat met daarop een hellingschape. Er wordt een 
roofing gebrand als dampscherm. Er wordt 16cm PUR platen voorzien, in 2 lagen geschranst 
aangebracht. Als afwerking wordt er epdm in 1 stuk geplaatst. Omdat er hierdoor minder 
naden en aanzetten zijn is er de grootste zekerheid op een waterdicht dak voor lange tijd. 

 
 

8.  REGENWATERAFVOER 
 

De regenwaterafvoeren worden voorzien in zinken buis van 80mm zoals voorzien door de 
architect. Deze worden met beugels bevestigd in de gevelsteen. 
 

 

9.  BUITENSCHRIJNWERKERIJ 
 

Alle buitenschrijnwerkerij van de woningen worden uitgevoerd in Hoogwaardig PVC met de 
best mogelijke isolerende raamprofielen. De beglazing is heeft overal een U-waarde van 
1.0W/m²K. Zowel de profielen als de beglazing voldoen hierdoor aan de strenge EPB eisen 
en aan de glasnorm. Draairichting en kipstand zoals op de plannen beschreven. Al de 
schuiframen worden voorzien van een vast en een schuivend deel. 
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10. VENTILATIE 
 
De ventilatie in de woningen worden voorzien zoals voorgeschreven door de EPB 
verslaggeving. Concreet betekent dit dat in elk appartement een individuele ventilator met 
warmterecuperatie systeem D wordt voorzien in de berging op de verdieping.  

 

 

11.  TRAP 
 
Er wordt een houten trap voorzien. Deze kan gekozen worden bij trappen smet in Zulte. 
Budget hiervoor is 5000€. Meer of minprijs wordt verrekend. 

 
 

12.  PARKEERMOGELIJKHEDEN 
 
Er is ruimte voor de woning om 2 wagens op eigen terrein te parkeren. 

 
 

13.  TECHNISCHE UITRUSTING 
 

1) Centrale verwarming via warmtepomp: 
 
Er wordt een warmtepomp type lucht/water (AROTHERM VWL55/5 AS 230V S2) 
voorzien. Deze zorgt voor de verwarming en voor het sanitaire warm water. 
Er wordt vloerverwarming voorzien in de ganse woning. De aansturing van de verwarming 
gebeurt dmv een thermostaat. 
Hierdoor is het eventueel mogelijk om een actieve koeling te voorzien in de volledige 
woning. Dit kan tegen een meerprijs van 1500.0€ 
Warmteverdeling per kamer berekend bij een buitentemperatuur van -10°C. 
Living en keuken 22°C 
Badkamer 24°C 
Slaapkamers 18°C 
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2) Sanitaire inrichting 

 
Alle waterleidingen worden uitgevoerd in kunststof alupex. Warm water is voorzien aan 
keuken, uitgietbak, douche en lavabo. 
Alle afvoerleidingen worden uitgevoerd in harde kunststofbuizen , temperatuursbestendig 
en speciaal geschikt voor sanitaire afvoerwaters. 
Afvoer voor de wasmachine wordt voorzien in de berging. Er kan enkel gewerkt worden met 
een condenserende droogkast, er is geen luchtafvoer voorzien voor een traditionele 
droogkast. 
 
 

3) Elektriciteit 
In de woning thv de energiebocht wordt een zekeringenkast geplaatst die voldoet aan de 
wettelijke bepalingen. Aarding zit in een lus onder de fundering, de elektriciteit zelf komt 
binnen de woning dmw een energiebocht.  Alle leidingen in de vloer en in de muur zijn 
beschermd en van het type preflex. Alle gebruikte materialen alsook de volledige uitvoering 
ervan zijn gekeurd. Het keuringsverslag van de installatie zal worden overhandigd. Alle 
afdekplaatjes en schakelmateriaal is van het merk Niko. De afdekplaatjes zijn van de original 
reeks van Niko, kleur kan nog gekozen worden. 
 
Voorzieningen voor de individuele installatie: 
 
Inkom : 2 schakelaars + 1 lichtpunt 
 
Wc - 1 lichtpunt + 1 schakelaar 
 
Leefruimte :  
- 2 lichtpunten 
- 2 dubbele stopcontacten 
- 2 enkele stopcontacten 
-  1 stopcontact distributie – tv 
- 1 internetaansluiting 
 
Keuken : - 1 lichtpunt 
- stopcontact oven 
- stopcontact microgolfoven 
- stopcontact frigo 
- stopcontact vaatwas 
- stopcontact kookplaat 
- 2 dubbele stopcontacten 
-1enkel stopcontact 
 
Berging  :  
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- 1 lichtpunt 
- 1 stopcontact CV-installatie 
- 1 stopcontact voor wasmachine 
- 1 stopcontact voor droogkast 
- 1 dubbel stopcontact aan zekeringskast 
- 1 dubbel stopcontact 
 
Berging boven:  
- 1 lichtpunt 
- 1 dubbel stopcontact  
 
Nachthal :  
- 1 lichtpunt 
- 1 stopcontact 
 
Slaapkamer 1 :  
- 1 centraal lichtpunt 
- 2 dubbele stopcontacten 
- 1 enkel stopcontact 
- stopcontact voor distributie – tv 
 
Slaapkamer 2 : 
 - 1 centraal lichtpunt 
- 2 dubbele stopcontacten 
- 1 enkel stopcontact 
 
Badkamer  
 - 2 enkele stopcontacten boven lavabo 
- 1 lichtpunt 
- 1 schakelaar voor badkamermeubel 
- voeding lichtpunt badkamermeubel 
 
De installatie bevat geen lusters of armaturen in de privatieve delen. De installatie wordt 
uitgevoerd volgens de Belgische normen en volgens de voorschriften van de 
stroombedelende maatschappij. 
 
De plaats van de stopcontacten en lichtpunten wordt met een rondgang vastgelegd ter 
plaatse op de muur aangeduid en op een plan. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         
 

 

TVB algemene bouwwerken -project Galgenveldstraat Stekene-0479/495254 p. 10 

4) Sanitaire toestellen 
 
Voor het geheel van de sanitaire toestellen is een handelswaarde van 5000€ (excl. BTW) 
voorzien.  
Keuze in de badkamer en meubels kan steeds indien bouwtechnisch nog mogelijk. 
Keuze kan gemaakt worden bij desco of Facq. 
Bij verschil in prijs van de toestellen, zal het verschil in handelswaarde verrekend worden in 
plus of min. 
 

5) Zonnepanelen 
 
Er worden zonnepanelen geplaatst op het plat dak.  Er is 2500WP voorzien van een 
omvormer. Installatie wordt ook gekeurd. Uitbreiding van het geïnstalleerde vermogen is 
zeker mogelijk en bespreekbaar.  Dit vormt uiteraard een meerprijs afhankelijk van de 
wensen. 

 
 

14. Inrichting 
 
1) Chape en isolatie 

 
Op het gelijkvloers wordt er een 15 cm isolatiechape voorzien. Op de verdiepingen wordt er 
een 7 cm isolatiechape voorzien. 
Aanvullend is de bovenlaag chape aangepast aan de vloerverwarming en de gekozen 
bevloering.  
Het plat dak wordt uitgechapt in helling en hier wordt 16 cm PUR aangebracht. 
We voorzien 12 cm PUR in buitenmuren. 
 

2) Bepleisteringen 
 

De muren worden klaar voor de schilder afgeleverd.  
De snelbouw- en betonmuren worden d.m.v. bepleistering afgewerkt volgens de regels van 
de kunst. Plafonds zijn afgewerkt met spuitplamuur. Alle hoeken worden beschermd met 
hoekijzers.De dagkanten van het buitenschrijnwerk wordt ingepleisterd. De muren die 
betegeld worden in de badkamer worden met een cementpleister bezet. 
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3) Bevloering 

 
De keuze van de bevloeringen zal gebeuren uit een standaardpakket bij de leverancier, 
aangeduid door de promotor waar alle hieronder beschreven vloerbekledingen ter inzage 
liggen. De vloeren en tegels kunnen gekozen worden bij Bouwpunt Van Der Gucht in Temse. 
 
De tegels worden verlijmd op de chape en volgende handelswaarden zijn voorzien: 
Keramische tegel tot 60x60 met verlijming op de chape en in een recht verband. 
Leefruimte, keuken, nachthal, slaapkamers, berging, WC, badkamer. Handelswaarde tegels 
35,00 €/m2 (exclusief BTW). 
Plinten worden gekozen in overeenstemming met de aansluitende bevloering. Hier is een 
handelswaarde van 12€/lm voorzien. 
Er zijn wandtegels voorzien in de badkamer: 2 zijden aan de douche (volgens 
aanduiding op plan) tot aan plafondhoogte, H.W. 35,00 €/m2, formaat 40/20 (exclusief 
 BTW). 
Bij verschil in prijs van de vloeren of de wandbetegeling met de voorziene prijs zal het 
verschil in handelswaarde verrekend worden in plus of min. 
 
 

4) Binnenschrijnwerk 
 
De deuren zijn voorzien van een schilderdeurblad. De deur wordt afgehangen in een te 
schilderen meranti of multiplex (geen MDF) omlijsting en bekleding is voorzien van een 
binnenslot,  inox scharnieren en een standaardkruk aan beide zijden. 
Onder alle binnendeuren wordt een spleet voorzien. Deze dient als doorstroomopening en is 
verplicht door de energieprestatie regeling. 
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5) Vast meubilair 

 
De keuken is volledig uitgerust en voorzien van alle nodige uitsparingen en toestellen. 
De kasten en deuren worden voorzien van een soft close systeem. 
 
De keuken is uitgerust met volgende toestellen: 
-koelkast 
-combi oven 
-vaatwasser 
-keramische kookplaat 
-dampkap met koolstoffilter omwille van de luchtdichtheid voor de epb-regelgeving 
-gootsteen inox + mengkraan 
 
De afmetingen en tekeningen op de plannen zijn niet bindend. 
 
Er is een mogelijkheid om zelf de keuken en toestellen te kiezen voor zover de technische 
voorzieningen en de toestand van het bouwproces dit toelaat. 
 
Voor het geheel van het keukenmeubilair inclusief de toestellen, is een handelswaarde 
voorzien van 10.000€ (excl. BTW).De opstelling zoals weergegeven op het plan is niet 
bindend voor de verkoper. 
 
Bij verschil in prijs wordt dit verrekend zowel in plus als in min. 
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15. Algemene bepalingen 
 
 

1) tellers en aansluitingskosten 
 

Alle aansluitingen op het openbaar verdeelnet van water, aardgas, elektriciteit ,tv , telefoon 
alsook het plaatsen van tellers en tellerkasten zijn ten laste van de koper. Deze worden 
forfetair vastgelegd op 5000€ excl btw 

 
2) Lastenboek en plannen  

 
De verkoper behoudt zich het recht voor detailaanduidingen van het lastenboek, alsook de 
plannen te wijzigen, indien deze nodig geacht worden door de architect of de verkoper, of 
voorgesteld worden door de bevoegde overheden of nutsbedrijven. Indien er afwijkingen 
zouden zijn ,zowel in min als in plus, zullen deze als aanvaardbare afwijkingen worden 
aanzien en bijgevolg geen aanleiding kunnen geven voor schadevergoeding door een van de 
partijen. 
De plannen van het gebouw, die aan de kopers worden overhandigd, zijn opgemaakt ter 
goeder trouw door de architect. Indien beperkte 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. 
 
De erelonen van de architect zijn inbegrepen in de prijs. De binnenhuisinrichting is niet 
inbegrepen in dit loon. 
 
De secties van kolommen en balken worden bepaald door de ingenieur, onder toezicht van 
de architect. Zichtbare balken en kolommen zullen als normaal beschouwd worden, evenals 
sommige leidingen, al of niet vermeld op de plannen. 
 
De aanduiding van meubilering op de plannen is enkel ten titel van illustratie met 
uitzondering van de zaken die beschreven werden. 
 
De op het bouwaanvraag- en uitvoeringsplan getekende tuinaanleg is niet bindend. 
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3) Wijzigingen van gebruikte materialen  

 
De werken zullen door de aannemers uitgevoerd worden met de materialen die in de 
beschrijving aangegeven zijn. Op advies van de architect behoudt de verkoper zich het recht 
voor wijzigingen aan te brengen in de keuze van de materialen voor zover deze wijzigingen 
geen nadeel berokkenen aan de in het lastenboek voorziene kwaliteit.  
Dergelijke wijzigingen kunnen zich trouwens in principe slechts voordoen om welbepaalde 
economische en commerciële redenen: nl. verdwijning van de markt voor de voorziene 
materialen, leveringstermijnen onverenigbaar met de normale gang der werken, enz...  

 
 

4) Inbegrepen kosten 
 

Volgende kosten zijn inbegrepen in uw totaalprijs:  

• De erelonen van de architect 

• De betonstudies 

• De coördinatie- en veiligheidscoördinatiekosten 

• EPB opvolging en -verslaggeving 

• Opmetingskosten grond 

• Keuringen water, elektriciteit , riolering 
 
Niet inbegrepen zijn de mogelijke wijzigingen aangevraagd door de koper 

 
 

5) Werken uitgevoerd door derden  
 

Het is de koper vóór de toekenning van de voorlopige oplevering niet toegelaten werken, 
van om het even welke aard door derden te laten uitvoeren, uitgezonderd met schriftelijke 
toelating van de promotor. Ingeval de koper hiertoe van de verkoper de toelating krijgt, 
dient hij deze werken in overleg met de verkoper en diens planning in te schakelen waarbij 
tijdens de uitvoering alle regels m.b.t. veiligheid, verzekering, verwijderen van alle 
bouwafval, enz... in acht dienen genomen te worden. Bij gebrek hieraan 
veiligheidsmaatregelen dienen tijdens het bezoek gerespecteerd te worden  

 



                                                                                                                                         
 

 

TVB algemene bouwwerken -project Galgenveldstraat Stekene-0479/495254 p. 15 

 
6) Opkuis  

 
De lokalen zullen opgeleverd worden na een eerste opkuis, borstelschoon. Alle bouwafval 
zal door de aannemers verwijderd worden. Het grondig opkuisen der ruiten, vloeren en 
sanitaire toestellen is ten laste van de kopers. 

 
 

7) Zetting van het gebouw  
 

De krimp- en zettingsbarsten veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw is 
enerzijds geen reden tot uitstellen van betaling en anderzijds ressorteert dit niet onder de 
verantwoordelijkheid van de verkoper, architect of aannemer. Het gaat hier immers om 
verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw.  
 
Schade voortkomend door vroegtijdige schilderwerken zijn ten laste van de koper en kunnen 
niet verhaald worden op de promotor, architect of aannemer  

 
 
8) Wijzigingen op vraag van de koper 

 
Wijzigingen en/of aanpassingen welke op het verzoek van de koper worden aangebracht aan 
de bepalingen van dit lastenboek kunnen zullen door de aannemer slechts worden aanvaard 
voor zover zij ten gepaste tijde werden aangevraagd en er een schriftelijk akkoord bestaat 
nopens aard en prijs, welke steeds ten laste is van de koper. 
 
Buitenmuren, dragende constructies en kokers kunnen niet gewijzigd worden. 
 
Het onderhavig lastenboek is opgemaakt voor het vaststellen van de voorwaarden 
toepasselijk op het bouwen van de privatieven van dit project. 
 
Plannen en bestek vullen elkaar aan en vormen de basis van de overeenkomst. 
 
De plannen van het gebouw, die aan de kopers worden overhandigd, zijn opgemaakt te 
goeder trouw door de architect. Indien beperkte afwijkingen zich voordoen, zowel in meer 
als in min, zullen deze beschouwd worden als aanvaardbaar en kunnen in geen geval een eis 
tot schadevergoeding bewerkstelligen. De secties van de kolommen en balken worden 
bepaald door de ingenieur onder toezicht van de architect. Zichtbare balken en kolommen 
zullen als normaal beschouwd worden, evenals sommige leidingen, al dan niet vermeld op 
de plannen. De aanduiding van de meubilering op de plannen is enkel ter titel van illustratie. 
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9) Prijs en betaling: 
 

De betaling gebeurt op volgende wijze:  
 
Volgens de vordering van de werken worden de betaalschijven actief: 
 

1. Na werfinrichting    5% 
2. Na vloerplaat gelijkvloers   10.0% 
3. Na afdek gelijkvloers    10.0% 
4. Na afdek verdieping   10.0% 
5. Na dakwerken    10.0% 
6. Na wind en waterdicht   15.0% 
7. Na stukadoor en chape   15.0% 
8. Na plaatsing technieken   15.0% 
9. Na binnenschrijnwerk   5.0% 
10. Bij voorlopige oplevering  5.0% 

 
 
Facturen zijn betaalbaar 14 kalenderdagen na opmaakdatum van de factuur. 

 
 
 

 
Gelezen en goedgekeurd op ………………………….. te …………………………… 
 
VERKOPER      KOPER(S) 
 
 
 
 
 
-----------------------     ------------------------ 
 
Naam:       Naam: 
 
TVB Algemene Bouwwerken    ………………………………… 
 
Tim Van Braband     ………………………………… 
 

 


