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COÖRDINATOR 

Eaglestone Management s.a. 

Louizalaan 489

B-1050 Brussel

Website: www.treebyeaglestone.be 

CONTACT

Diane BUSSELEN

Management Support for residential 

customers-Architect

Tel. : +32 486 01 01

Mobiel: +32 499 73 19 74

Mail: diane.busselen@eaglestone.be 

GEGEVENS VAN   
DE VERSCHILLENDE 
PARTICIPANTEN

HOOFDAANNEMER 

Louis de Waele 

Jean Dubrucqlaan 175 

B-1080 Sint-Jans-Molenbeek

Website: www.louisdewaele.be 

NOTARIS 

Kantoor van Notaris Gerard INDEKEU

Louizalaan 126  

B-1050 Brussel

CONTACT

Aurore Vanhay

Tel.: +32 2 647 32 80  

Mail: aurore.vanhay@Gerard-indekeu.be 

ARCHITECT 

Uitvoerende architect:

A.D.E. Architects sc sprl

Terhulpsesteenweg 181/6

B-1170 Brussel

Website: www.ade-archi.com 

STUDIEBUREAUS

LANDSCHAPSARCHITECT 
Landscape Design Partnership 

Serpentijnstraat 33

B-1050 Brussel

Website: www.landscapedesign.net 

STABILITEITSSTUDIE
Bureau Van Ransbeeck

Achiel Cleynhenslaan 148-150

B-3140 Keerbergen

Website: www.bureauvanransbeeck.be 

KANTOOR VOOR SPECIALE 
TECHNIEKEN & EPB  
WaLK Engineering 

Axis Business Parc

Rue du Fond Cattelain 2

B-1435 Mont-Saint-Guibert  

Website: www.walkengineering.be 

KANTOOR VOOR AKOESTIEK 
Aurea acoustics

Chaussée de Louvain 592

B-1380 Lasne

Website: www.aurea.be 

CONTROLEBUREAU
SOCOTEC

Mechelsesteenweg 455

B-1950 Kraainem

Website: www.socotec.be 

VEILIGHEIDS/
GEZONDHEIDSCOÖRDINATOR
COSEAS

Chaussée de Louvain 25

B-1300 Wavre

Website: www.coseas.be 

LEVERANCIERS
Keuken

MV Kitchen

Marcel Marienstraat 22 - 24

B-1030 Brussel

CONTACT

Veronika Prybosna

Tel.: +32 2 705 02 40

Mail: veronika@mvkitchen.be 

PARTNERS

PROXIMUS 

•  Internet, televisie en vaste telefonie 

gratis gedurende 1 jaar 

(dit aanbod is geheel vrijblijvend, 

gelieve contact op te nemen met de 

contactpersoon voor meer informatie.)

•  Technologie klaar voor de toekomst: 

VDSL of optische vezel

LUMINUS

•  4 maanden gratis elektriciteit afgetrok-

ken van de laatste factuur.

•  Een korting van 25€ op de gasfactuur

(U krijgt de documenten die u nodig 

hebt om dit voordeel aan te vragen bij 

de voorlopige oplevering) 
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ALGEMEEN
SITUERING EN 

VOORSTELLING  

VAN HET PROJECT

TREE wordt ontwikkeld in het hart van Ukkel, aan de rand van 

een Natura 2000 zone, in de buurt van de groene zones van 

het plateau van de Kauwberg en het Fonds Roy park. Het pro-

ject bevindt zich op de hoek van de Beemdgraslaan en de 

Dolezlaan en biedt zijn bewoners dan ook de mogelijkheid om 

van een uniek en milieuvriendelijk comfort te genieten in een 

uitzonderlijke, groene omgeving. 

Dit project voegt ook een extra dimensie toe aan deze leven-

dige en dynamische wijk, die zich halverwege het Sint 

Jobsplein en de buurt van Fort Jaco bevindt, met hun restau-

rants, winkels en vlakbij de “Prins van Oranje” wijk. 

De appartementen liggen op een zekere afstand 

van de weg, middenin dit nieuwe park met uit-

zicht op groen en met een gemakkelijke toegang 

tot het groene wandelpad, de buurtweg en het 

openbaar vervoer.  

TREE is een innoverend project bestaande uit drie 

kleine gebouwen van 59 appartementen en 1 indi-

viduele woning. De appartementen zijn voorzien 

van tuinen en/of terrassen.  

Onder de gebouwen bevindt zich een gemeen-

schappelijke kelderverdieping (verdeeld in 2) met 95 over-

dekte parkings, private kelders, lokalen voor de vuilnisbakken, 

fietsen, kinder- of winkelwagens en de technische ruimten. Het 

project heeft ook 13 buitenparkings op het gelijkvloerse niveau 

voor bezoekers, langsheen de Dolezlaan.

 

Dit project werd getekend door een architectenbureau in 

nauwe samenwerking met Eaglestone. De eenvoudige, mense-

lijke en pure architectuur met respect voor het milieu getuigt 

van dynamisme en enthousiasme. De milieuvriendelijkheid is 

het gevolg van een diepgaande reflectie over de inplanting, de 

oriëntatie, de materialen en hun toepassing. De Architecten 

hebben een geheel van volumes bedacht die op een elegante 

en eenvoudige manier los van elkaar staan. Deze architectuur, 

symbool van onze tijd, biedt appartementen van 1, 2 en 3 

kamers en een individuele woning die verzorgd en eigentijds 

zijn afgewerkt.  

Een unieke 
levenskwaliteit 
in het hart van 
Ukkel! 

Eaglestone wil alleen het beste en heeft dan ook 

de voorkeur gegeven aan de ervaring van Archi-

tect Marc Stryckman, A.D.E. Architects voor de 

coördinatie en de uitvoering van dit project dat 

nu al voorbeeldig is voor de gemeente Ukkel.  

De technieken en materialen beantwoorden aan 

de criteria van milieuvriendelijkheid, wat resul-

teert in appartementen die bijzonder energiezui-

nig zijn. 

Er wordt ook veel aandacht besteed aan de 

thermische isolatie, wat leidt tot een uitstekende 

K-coëfficiënt.  

Eaglestone waakt dus vooral over de duurzaam-

heid van het project en zijn omgeving, alsook 

over de naleving van de recente normen en 

innovaties op het vlak van projectontwikkeling. U 

herkent de toegepaste,  duurzame middelen aan 

het symbool 

Deze brochure wil de koper een idee geven van 

de algemene kwaliteit van de constructie en de 

diensten. De brochure beschrijft de ruwbouw, de 

afwerking en de technieken van de gemene en 

privé delen van de wooneenheden.  

Bepaalde elementen die in dit document zijn 

beschreven, zijn niet noodzakelijk van toepas-

sing op alle appartementen. Sommige uitrustin-

gen of afwerkingen zijn afhankelijk van de plaats 

en de indeling van de appartementen. Gelieve bij 

het lezen van dit document dan ook rekening te 

houden met het technische plan van elk appar-

tement. De samenstelling en de beschrijving van 

de appartementen worden vermeld in de 

basisakte.  

De hier vermelde merken zijn informatief zowel 

op het vlak van de prestaties als van de 

gewenste kwaliteit. Het zijn de Architect, de 

bouwheer en de coördinator die de materialen 

kiezen.  

Het is aan de Architect en de studiebureaus om 

te controleren, op het moment dat de techni-

sche beschrijvingen worden goedgekeurd, of het 

kwaliteitsniveau en de prestaties deze zijn die 

gevraagd worden in dit document.

Het project volgt de aanbevelingen van  de 

DBDMH (Dienst voor Brandbestrijding en Drin-

gende Medische Hulp) en het controlebureau.  
BE GREEN. 
BE TREE.
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ALGEMEEN

KOSTEN

Zijn bij de verkoopprijs inbegrepen:

  De honoraria van alle deelnemers aan het pro-

ject met uitzondering van de honoraria voor de 

wijzigingen die de koper vraagt; 

  De ABR-verzekering (Alle Bouwplaats Risico’s);

  De belastingen voor gebouwen en wegen;

  De aansluiting op de openbare riolering;

  De kosten voor de schoonmaak van de werf 

voor de oplevering; 

  De eindschoonmaak is ten laste van de koper.

Zijn niet bij de verkoopprijs inbegrepen en zijn 

ten laste van de koper:  

 De registratierechten op de grond;

 De belasting op de toegevoegde waarde (BTW 

van 21%) voor bouwwerken;

  De kosten voor het opstellen door de notaris 

van het reglement van de mede-eigenaars en 

van de basisakte;

  De kosten, rechten en honoraria en eventuele 

aanpassingen in verband met de onderhandse 

verkoopovereenkomst en de authentieke 

koopakte;

  De kosten voor de aansluiting, de plaatsing, 

huur of aankoop van de verschillende meters 

voor water, gas en elektriciteit voor een forfai-

tair bedrag van 3000€ zonder BTW;  

  De belastingen geheven door de Gemeente, de 

Provincie, de Staf of elke andere openbare 

instelling op constructies vanaf het verlijden 

van de authentieke akte; 

   Alle kosten als gevolg van eventuele wijzigingen 

aan de documenten, zoals plannen, bestekken, 

basisakten (deze opsomming is niet limitatief) 

die gevraagd worden door de Koper; 

   Alle kosten ten gevolge van wettelijke verplich-

tingen die nog niet van kracht zijn op het 

moment dat de overeenkomst wordt getekend; 

  De verzekeringspremies vanaf de overdracht 

van de risico’s. 

Zijn niet bij deze verkoop inbegrepen: 

  De verlichting in de wooneenheden 

  De schilderwerkzaamheden (eindafwerking)

  De levering van nutsvoorzieningen, zoals water, 

elektriciteit, gas 

  De aansluiting van telefoon, teledistrubutie en 

satelliet 

  Vast en verplaatsbaar meubilair en 

opbergkasten. 

MEETCODE

De oppervlakte wordt berekend in BACS-opper-

vlakte – Bruto Oppervlakte Buitenmuren - vol-

gens de meetcode van de Belgisch-Luxem-

burgse Vereniging van Chartered Surveyors 

(BACS). 

Elk appartement wordt gemeten vanaf de rooi-

lijn van de buitenmuren tot aan de hartlijn van 

de scheidingsmuren. De ingebouwde technische 

leidingen zijn inbegrepen bij de opmeting van 

het appartement.

De afmetingen vermeld op de plannen zijn de 

afmetingen van de « ruwbouw ». Ze zijn dus niet 

exact tot op de centimeter. Elk verschil, te veel 

of te weinig, binnen de toleranties die algemeen 

worden aanvaard, kan een verlies of winst bete-

kenen voor de koper en leidt niet tot een aan-

passing van de prijs.  

Voor het sanitair primeert de informatie in deze 

brochure op de uitrusting die vermeld staat op 

het commerciële plan. 

Voor de keukens wordt een af hoc inrichting 

geleverd op vraag van de commerciële agent of 

de Coördinator. Dat plan primeert op de com-

merciële beschrijving en de commerciële plan-

nen van de appartementen. 

Wanneer er een verschil tussen de verschillende 

document, dan is dit de juiste volgorde:

1) Basisakte

2) Technisch plan

3) Commercieel bestek

4) Verkoopplan

WIJZIGINGEN

De Coördindator behoudt zich het recht voor de 

materialen die in deze brochure vermeld staan te 

vervangen door materialen van dezelfde of 

hogere kwaliteit, en dit om technische redenen 

of wegens problemen met de levering, rekening 

houdend met de inrichting of de algemene 

esthetiek zoals die werd ontworpen door de 

Architecten, auteurs van het project. 

Deze wijzigingen kunnen te maken hebben met 

de aard of het merk van de materialen of pro-

ducten die in deze beschrijving ter informatie 

opgesomd worden. 

De wijzigingen zullen hoe dan ook gebeuren met 

materiaal of een product met een kwaliteit, func-

tionaliteit en prestaties die minstens gelijk of 

zelfs hoger zijn. De wijzigingen zullen dan ook 

niet leiden tot appartementen met een kleinere 

oppervlakte of tot prijsaanpassingen.  

WIJZIGINGEN 

GEVRAAGD DOOR  

DE KOPER

KEUZES DIE GEEN SUPPLEMENT 
MET ZICH MEEBRENGEN
De Kopers van de woningen kopen appartemen-

ten met een zogenaamde ‘basisafwerking’, 

(zoals beschreven in dit Commercieel Bestek). 

De Koper verklaart hiervan helemaal op de 

hoogte te zijn door de verkoopovereenkomst te 

tekenen. 

De Koper heeft echter wel de mogelijkheid om 

voor de kleuren van bepaalde uitrustingen en 

afwerkingen te kiezen voor een ‘variant’ en dit 

zonder prijsverhoging. 

De uitrustingen waarvoor er ‘varianten’ bestaan, 

zijn de volgende: 

 de kleuren van de keukenmeubelen

 de kleuren van het sanitair meubilair

 de kleuren van de vloer- en muurtegels

 de afwerking van het parket

EXTRA WERKZAAMHEDEN EN 
WIJZIGINGEN 
De extra werkzaamheden die worden uitgevoerd 

op de uitdrukkelijke en geschreven vraag van de 

Koper worden opgeteld bij de verkoopprijs die is 

bepaald door de Coördinator. 

Als de Koper de plannen van de privé gedeelte 

wenst te veranderen, of als hij andere materialen 

wenst dan deze beschreven  in het bestek dat 

hem werd overhandigd, dient hij de Coördinator 

dat tijdelijk en schriftelijk te laten weten zodat 

de planning niet in gevaar komt.

Hij moet daarvoor rekening houden met de 

belangrijke data in de werkplanning.  

De Koper kan altijd andere uitrustingen en mate-

rialen kiezen, maar uitsluitend  binnen het voor-

gestelde productassortiment en bij de leveran-

ciers die door de Hoofdaannemer zijn erkend en 

aangewezen. 

Als de Koper extra werkzaamheden bestelt tij-

dens de uitvoering van het contract, dan 

behoudt de Hoofdaannemer zich het recht voor 

de initieel geplande einddatum te verlengen. Dat 

uitstel kan extra kosten met zich meebrengen. 

Wanneer er elementen worden bijgevoegd of 

gewijzigd, op vraag van de Koper, ten opzichte 

van het basisproject, wordt de Koper een 

bedrag aangerekend dat de kosten dekt voor 

administratie en coördinatie die de Coördinator 

moet betalen als gevolg van die wijzigingen.  

Er wordt een supplement van minimaal 500 € 
aangerekend voor de opening van het dossier. 

Daarbij komt nog honoraria ten bedrage van 10% 

van de kostprijs van de elementen die worden 

toegevoegd of gewijzigd (levering en uurloon), 

met in elk geval een minimum van 500 €.

Als de Koper het bestek definitief weigert of een 

nieuwe prijsstudie vraagt op basis van nieuwe 

keuzes, worden hem opnieuw 500 € dossierkos-

ten aangerekend.  

Wanneer tenslotte bepaalde wijzigingen extra 

werk vragen van de architecten of adviserende 

ingenieurs, zijn de kosten daarvan ten laste van 

de Koper. Deze worden hem ter goedkeuring 

voorgelegd voor de uitvoering.  

Wanneer het gaat om belangrijke wijzigingen 

(bijvoorbeeld de verplaatsing van een wand, ver-

andering van de indeling, enz.) dan maken deze 

het onderwerp uit van een goedkeuring en een 

haalbaarheidsstudie door de architecten, de 

hoofdaannemer en de studiebureaus.  

Wijzigingen aan de structuur van het gebouw, 

de belangrijkste technische installaties (ventila-

tiesysteem, verwarming, …), de gevels, de daken 

of de gemene delen, en in het algemeen, elke 

wijziging die om een aanpassing van de steden-

bouwkundige en de milieuvergunningen vraagt, 

zijn hoe dan ook uitgesloten. 

De wijzigingen moeten in elk geval de bestaande 

vergunningen naleven. 

COMMERCIEEL 
BESTEK

COMMERCIEEL 
BESTEK

8 9



 
ALGEMEEN

Indien nodig kunnen de wijzigingen leiden tot 

een korting.

De Koper heeft 10 dagen om deze te aanvaarden 

of te weigeren. Gebeurt dat niet dan worden de 

werkzaamheden niet uitgevoerd.

GESCHRAPTE WERKZAAMHEDEN
Wanneer er elementen worden geschrapt en/of 

verplaatst, of er gekozen wordt voor elementen 

waarvan de publieke prijs van de leverancier 

lager is dan de vermelde (zonder plaatsing en 

zonder BTW), wordt een bedrag afgetrokken 

dat gelijk is aan het verschil ten opzichte van de 

prijs in het bestek, vermindert met 30% (of de 

prijs x 0,70 = minwaarde).

Deze minwaarde wordt in rekening gebracht bij 

de eindafrekening. 

De Koper die zelf wijzigingen wil uitvoeren of 

dat wil laten doen door een derde partij moet 

het plan ter goedkeuring voorleggen aan de 

Coördinator en verbindt zich ertoe deze slechts 

uit te voeren na de voorlopige oplevering. 

In geen enkel geval zal de Koper de toestem-

ming krijgen om te werken in het appartement 

uit te voeren, voor de voorlopige oplevering van 

het goed en de integrale betaling van de ver-

schuldigde bedragen.  

Alle werkzaamheden die een invloed kunnen 

hebben op de stabiliteit en het omhulsel van het 

gebouw zijn verboden.

Als de Koper zelf werkzaamheden uitvoert of 

een onderneming vraagt dat te doen of toestel-

len of meubelen installeert voor de voorlopige 

oplevering, dan wordt dat beschouwd als een 

ingebruikneming van de woning en heeft dat de 

waarde van een voorlopige oplevering.

Deze oplevering zal stilzwijgend zijn en zonder 

tegenspraak.  

In geen enkel geval wordt er dan nog gehoor 

gegeven aan schade die wordt vastgesteld aan 

het schrijnwerk, de sanitaire toestellen, de 

bepleistering, het glaswerk, de accessoires, radi-

atoren en apparatuur, tapijten, schilderwerk, par-

ket, enz. na het betreden door de eigenaar of 

een derde die hem vertegenwoordigt.

UITVOERING VAN DE 
WERKZAAMHEDEN
Is er een akkoord, dan worden de werkzaamhe-

den die besteld zijn door de koper uitgevoerd 

tegen de volgende voorwaarden: 

  Om een wijziging te kunnen uitvoeren, moet 

de Koper in elk geval het bestek en de bijlagen 

(plannen, technische beschrijvingen) die hem 

worden voorgelegd door de Coördinator voor 

akkoord tekenen.   

  De Koper heeft 10 dagen om zijn onderte-

kende goedkeuring of zijn eventuele opmer-

kingen over te maken aan de Coördinator.  

  Op het bedrag van de getekende bestekken 

van de extra werkzaamheden (materiaal, uur-

loon en honoraria) wordt een voorschot 

gevraagd van 50% bij de ondertekening van 

het bestek;  het saldo wordt gefactureerd bij 

de voorlopige oplevering.  

Om geldig te zijn moet de communicatie tussen 

de Koper en de Coördinator met betrekking tot 

de uitvoering van de werkzaamheden, schriftelijk 

gebeuren.  

OPMERKINGEN
  De appartement worden helemaal 

afgewerkt verkocht. Het is dan ook niet 

toegestaan om één of meerdere onderde-

len niet uit te voeren of de appartementen 

CASCO te kopen.

  Als de eindafrekening lager is dan de gepu-

bliceerde prijs in dit document, dan zal het 

verschil niet terugbetaald worden door de 

Projectontwikkelaar. Anders gezegd, een 

afrekening kan in geen enkel geval lager 

zijn dan nul.

BESCHRIJVING  
VAN DE WERKZAAMHEDEN  
EN MATERIALEN

RUWBOUW EN 

DAKWERKEN

VOORBEREIDING VAN DE WERF
Alle voorbereidende werkzaamheden zoals : toe-

gang, installatie van de werf, voorlopige aanslui-

tingen, afbakening van de werf, enz. Zijn 

inbegrepen.

De nodige sonderingen en grondproeven wor-

den uitgevoerd onder toezicht van het 

Stabiliteitssbureau. 

GRONDWERKEN EN 
FUNDERINGEN
Omvat alle grondwerken, de afgravingen en 

aanaardingen voor de funderingen, de toegan-

gen, de nodige nivelleringen voor de voltooiing 

van de constructie.

De overtollige aarde wordt afgevoerd. 

De funderingen worden uitgevoerd volgens de 

plannen van het Stabiliteitssbureau. 

PLAATSING VAN RIOLERINGEN EN 
WATERAFVOER 
Het rioleringsnetwerk, ondergronds of opgehan-

gen, afhankelijk van de locatie (met name in de 

ondergrondse verdiepingen), wordt uitgevoerd in 

overeenstemming met de gemeentelijke en regi-

onale reglementering. Het wordt uitgevoerd in 

polyethyleen met hoge dichtheid met de juiste 

diameter en helling en omvat inspectieputten en 

alle andere voorzieningen die nodig zijn voor de 

werking ervan en voor een controle en gemakke-

lijk onderhoud van het netwerk. 

OPVANGEN VAN REGENWATER.  
Voor een beter gebruik van de natuurlijke 

hulpbronnen en voor een betere bescherming 

van het milieu, wordt het regenwater afkom-

stig van de daken van de gebouwen opgevan-

gen in regenputten.

Het regenwater wordt gebruikt om de buiten-

kranen en ook de haspels in de onderhoudslo-

kalen in de kelderverdiepingen van water te 

voorzien. 

DAKEN 
De platte daken worden uitgevoerd in beton.

De isolatie van het dak wordt geplaatst boven 

de dekplaat, op een dampscherm en onder een 

meerlage dichtingslaag.

De daken van de terrassen voor de wooneen-

heden van deze gebouwen zijn platte daken 

van het “groene” type.

De regenpijpen bevinden zich aan de buitenkant 

en zijn uitgevoerd in zink, aan de binnenkant is 

gebeurt de waterafvoer in pijpen van polyethy-

leen met hoge dichtheid. 

STRUCTUUR
Het nodige onderzoek voor de structurele werk-

zaamheden wordt toevertrouwd aan het Stabili-

teitsbureau dat in deze materie gespecialiseerd is. 

Deze post omvat alle structuurwerken die met 

de stabiliteit te maken hebben.  

De buitenwanden in de kelderverdiepingen wor-

den behandeld tegen waterindringing. 

De draagconstructie van de gebouwen wordt 

uitgevoerd in gewapend beton. Ze omvat de 

mantel, de balken en pijlers, de vloerplaten en de 

trappen in de gemene delen.  

Het metselwerk in de kelderverdieping is uitge-

voerd in betonblokken of gewapend beton vol-

gens de voorschriften van het Stabiliteitsbureau.  

BE GREEN. 
BE TREE.

BE GREEN. 
BE TREE.
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Het bovengrondse metselwerk wordt uitgevoerd 

in betonblokken en/of kalkzandsteen. 

De meeste balkons worden ter plekke gegoten 

en de aansluiting wordt voorzien van een ther-

mische onderbreking. 

Alle metalen structuren worden uitgevoerd over-

eenkomstig de aanwijzingen van het 

Stabiliteitsbureau. 

METSELWERK EN WANDEN
De binnenwanden van de appartementen wor-

den uitgevoerd in gipsen elementen van 10cm 

dikte volgens de aanwijzingen op de plannen 

van de Architecten. 

De gipsblokken zijn van het vochtwerende type 

in de vochtige ruimten (badkamers, douches, 

wasruimte, …). 

De blokken worden afgewerkt met een dunne 

pleisterlaag.  

In de kelderverdieping zijn de scheidingswanden 

uitgevoerd in onafgewerkte betonblokken. 

BEMERKING
Het gebruik van gipsen elementen kan in het 

eerste jaar kleine scheurtjes doen ontstaan, te 

wijten aan het zetten van het gebouw. Dat 

fenomeen is aanwezig in alle constructietypes 

en stabiliseert zich met de tijd. Het is trou-

wens aan te raden het appartement het eer-

ste jaar niet te schilderen.

THERMISCHE EN AKOESTISCHE 
ISOLATIE  
Er wordt een bijzondere aandacht besteed aan 

de thermische en akoestische isolatie om te het 

comfort binnen de gebouwen te verzekeren in 

overeenstemming met de gelden normen en 

reglementen.  

BEMERKING
De Coördinator behoudt zich het recht voor 

isolerende wanden aan te passen of toe te 

voegen om de akoestische of thermische 

prestaties van het gebouw te optimaliseren.  

Dat wordt gebouwd overeenkomstig de gel-

dende reglementen en normen.

THERMISCHE ISOLATIE 

De energieconsumptie van de constructie is 

overeenkomstig de « lage energie » standaard. 

Dat houdt een totale K-waarde in gelijk of 

lager dan 35.  

AKOESTISCHE ISOLATIE

De akoestische isolatie van het gebouw beant-

woordt aan de eisen van de norm NBN 

S01-400-1.

a) horizontale isolatie:

Het principe van de zwevende ondervloer die 

de akoestische isolatie verbetert, wordt toe-

gepast in alle wooneenheden. Het bestaat uit:

   PUR-isolatie van 10 cm gespoten op de 

betonnen vloerplaat tussen de parking en 

de benedenverdieping 

   Onder de thermisch isolerende ondervloer 

op basis van gerecycleerde EPS-korrels 

(expandeerbaar polystyreen) of 

gelijkwaardig. 

   Een akoestische isolatielaag van het type 
Thermoflor of gelijkwaardig 

   Een zwevende ondervloer waarop de vloer-

bekleding wordt geplaatst.

b) Verticale isolatie:

   De isolatie tussen de appartementen 

gebeurt door  verdubbeling. 

        Het akoestische isolatieniveau is overeen-

komstig de normen die van kracht waren 

op het moment dat de stedenbouwkundige 

vergunning werd uitgereikt. 

GEVELS 
De buitenmuren worden bedekt met lichtge-

kleurde spuitpleister en geïsoleerd met EPS-iso-

latieplaten met een dikte 14 cm. 

De dorpels van de vensters en vensterdeuren 

zijn ofwel van natuursteen ofwel van metaal 

ingewerkt in de ramen.

De muurbekleding is in natuursteen of in alumi-

nium voor de dakrand volgens de plannen van 

de Architect.

De plinten zijn van blauwe steen. 

De keuze en de kleuren beantwoorden aan de 

keuze van de Architect in overeenstemming met 

de Coördinator en overeenkomstig de steden-

bouwkundige vergunning.

BE GREEN. 
BE TREE.

BESCHRIJVING VAN 
DE WERKZAAMHE-
DEN EN MATERIALEN

BUITENSCHRIJNWERK  
De kozijnen van de deuren en vensters in de 

gevels zijn uitgevoerd in thermogelakt alumi-

nium. De kleurkeuze is aan de werfleider, in 

overeenstemming met de Coördinator.

Het schrijnwerk is water-, lucht- en winddicht 

zoals gevraagd door het controlebureau en 

overeenkomstig de geldende normen, afhanke-

lijk van de hoogte van de gebouwen en hun 

blootstelling aan de wind. 

De vaste, opendraaiende, schuivende of draai/

kiep elementen zijn aangeduid op de plannen.  

Alle glazen oppervlakken op de buitengevels 

zijn uitgevoerd in dubbel glas met verhoogde 

isolatie (K = 1.1). De dikte van dit type begla-

zing wordt bepaald op basis van de locatie 

zodat ze beantwoorden aan alle akoestische 

prestaties en deze van water-, lucht- en 

winddichtheid. 

De toegangsdeuren op de benedenverdieping 

zijn voorzien van glas met kozijnen in thermoge-

lakt aluminium. De binnendeuren van de sassen 

zijn voorzien van een deursluiter. 

De opening van de toegangsdEuren gebeurt 

door een toegangscontrole of vanuit de appar-

tementen door de videofoon.

De sectionale poorten die toegang geven tot de 

parkings zijn in een kleur die past bij het geheel 

van het gebouw en worden bediend met een 

afstandsbediening of badge (één afstandsbedie-

ning of badge per parkeerplaats).  

TERRASSEN EN LOGGIA’S OP DE 
VERDIEPINGEN
De terrassen vormen monolithische elementen 

met bevestiging aan de structuur van het 

gebouw door een systeem met thermische 

onderbreking. 

De terrassen van de verschillende wooneenhe-

den zijn bedekt met betonnen tegels op tegel-

dragers of keramische tegels in mortelbed.

De balustrades aan de buitenkant zijn uitge-

voerd in glas op een aluminium structuur of 

door gevelverhoging.

SPECIALE TECHNIEKEN

VERWARMING
De verwarming wordt individueel geïnstalleerd 

in elk appartement met condensatie gasketels 

voorzien van modulerende branders van 25% tot 

100%.

De werking van de branders gebeurt op vraag 

van de gebruikers. De regeling van de watertem-

peratuur is ook gekoppeld aan de vraag van de 

gebruikers. 

De verschillende lokalen worden verwarmd met 

muurradiatoren van het type « RADSON - 

Parada » of gelijkwaardig en worden gecontro-

leerd door thermostatische kranen. In de voch-

tige ruimten komt een decoratieve radiator van 

het type handdoekdroger. 

De gegarandeerde maximale binnentemperatu-

ren bij een buitentemperatuur van -8°C zijn :

20°C in de woonruimte en de keuken

22°C in de badkamers of douches

18°C in de kamers, 

Er komt een muurthermostaat in de woonruimte 

van het appartement waarmee, afhankelijk van 

de behoefte,  de circulatie van warm water in de 

radiatoren op gang wordt gebracht. 

Wanneer de leidingen naar de radiatoren zicht-

baar zijn, komen deze op de muur.  

BE GREEN. 
BE TREE.
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VENTILATIE 
De appartementen worden geventileerd vol-

gens het dubbele flux-principe. Individuele 

ventilatiegroepen (stuwing en extractie) zor-

gen voor de aanvoer van verse lucht en de ver-

wijdering van vervuilde lucht. De lucht die ver-

wijderd wordt uit de vochtige ruimten, zoals 

badkamers, WC, waskamers wordt gecompen-

seerd door de lucht die in de leefruimten 

wordt gestuwd. Om het energieverbruik te 

beperken wordt de aangevoerde lucht voor-

verwarmd met de recuperatiewarmte van de 

verwijderde lucht via aan warmtewisselaar. Er 

is geen dus risico van vervuiling. Deze techniek 

vraagt wel dat de binnendeuren aan de onder-

kant de lucht vrij laten circuleren tussen de 

verschillende plaatsen. 

De ventilatieopeningen zijn van het ronde type 

speciaal bestudeerd voor woningen.  

De afzuigkappen in de keuken zijn van het 

mechanische type met actieve koofstoffilter 

zonder evacuatie van de lucht naar buiten. 

Als er een droogkast wordt geïnstalleerd, moet 

dat verplicht een condensatietoestel zijn. 

SANITAIRE INSTALLATIES
LEIDINGEN VOOR WARM EN KOUD WATER

De productie van sanitair warm water gebeurt 

bijna ogenblikkelijk dankzij een individuele con-

densatieboiler (geplaatst ofwel in de wasplaats 

of een in een daarvoor bestemde ruimte). 

Dankzij individuele meters kan de individuele 

consumptie van leidingwater gemeten worden.  

AFVOERLEIDINGEN

De interne afvoerleidingen worden uitgevoerd in 

polyethyleen met hoge dichtheid. De meeste 

buizen zijn ingewerkt of verborgen in verticale 

kokers. Deze afvoerleidingen verbinden elk toe-

stel met de openbare riolering. 

SANITAIRE UITRUSTING IN DE 

APPARTEMENTEN 

De plaatsing van de voorzieningen is op de com-

merciële plannen ter informatie aangeduid.  Voor 

de juiste positie consulteert u het best de speci-

fieke plannen met de inplanting van de sanitaire 

voorzieningen in uw appartement. 

Alle hieronder beschreven toestellen zijn te 

bezichtigen bij de handelaar die de verkoper zal 

aanwijzen.  

De sanitaire ruimten zijn niet voorzien van sani-

taire accessoires (houders voor wc-papier, bor-

stel, enz…)

Er zijn ook geen specifieke voorzieningen in de 

appartementen voor personen met beperkte 

mobiliteit. 

Volgens de plannen zijn dit de voorzieningen 

voor de badkamers, douches en WC’s: 

WC 

De WC omvat:

  1 hangtoilet in wit porselein met bril van het 

type « Villeroy & Boch Architectura » of gelijk-

waardig met soft close bril;

  1 witte bedieningsplaat met 2 toetsen van het 

type « Grohe Skate Cosmo » of gelijkwaardig; 

  1 wastafel in wit porselein van het type « 

Strada Idéal Standart » of gelijkwaardig;

   kraan voor de wastafel van het type « Nordica 

» of gelijkwaardig.

BE GREEN. 
BE TREE.

BADKAMER

Volgens het plan omvat de badkamer het volgende:

  1 wastafelmeubel Blog+ van Sanijura (60, 90 of 

120 cm) of gelijkwaardig;

  1 spiegel en 1 of 2 wandlampen afhankelijk van 

de afmetingen van het meubel; 

  1 badkuip « Duravit D-Code » of gelijkwaardig;

  1 mengkraan voor badkuip van het type « Nor-

dica » of gelijkwaardig;

  Douche: Diana acryl (90, 100, 120 of 140cm);

  Douchedeur: D-MOTION draai- of schuifdeur; 

  1 mengkraan voor douche van het type « Nor-

dica » of gelijkwaardig en douchestang New 

Tempesta 100 of gelijkwaardig;

  1 hangtoilet in wit porselein met bril van het 

type « Villeroy & Boch Architectura » of gelijk-

waardig met soft close bril;

  1 witte bedieningsplaat met 2 toetsen van het 

type « Grohe Skate Cosmo » of gelijkwaardig.

DOUCHERUIMTE

Volgens het plan omvat de doucheruimte het 

volgende:

  1 wastafelmeubel Blog+ van Sanijura (60, 90 of 

120 cm) of gelijkwaardig;

  1 spiegel en 1 of 2 wandlampen afhankelijk van 

de afmetingen van het meubel; 

  Douche: Diana acryl (90, 100, 120 of 140cm);

  Douchedeur : D-MOTION draai- of schuifdeur;

  1 mengkraan voor douche van het type « Nor-

dica » of gelijkwaardig en douchestang New 

Tempesta 100 of gelijkwaardig;

  1 hangtoilet in wit porselein met bril van het 

type « Villeroy & Boch Architectura » of gelijk-

waardig met soft close bril;

  1 witte bedieningsplaat 2 toetsen van het type 

« Grohe Skate Cosmo » of gelijkwaardig.

SANITAIRE UITRUSTING IN DE 
GEMENE DELEN
  Buitenkraan (volgens plan)

De gebouwen zijn uitrusting met een dienst-

kraan gevoed met water uit de regenwaterput. 

     Uitstortgootsteen (volgens plan)

Voor het onderhoud van de gemene delen zijn 

de gebouwen voorzien van een uitstortgoot-

steen in porselein. 
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ELEKTRICITEIT  

ALGEMEEN
De installatie voldoet aan de meest recente 

technische bepalingen en is overeenkomstig de 

eisen van de nutsmaatschappij. 

De hele installatie zal worden gecontroleerd 

door een erkend organisme. 

De accessoires zoals schakelaars, stopcontacten, 

enz. van het merk “Niko”, standard wit of gelijk-

waardig, worden ingebouwd in de 

appartementen. 

De installatie is zichtbaar in de niet bepleisterde 

lokalen (voorbeeld: parkings, kelders, enz….).

Behalve de lichtarmaturen aan de buitenkant en 

in de gemene delen, worden er geen armaturen 

geplaatst in de privé gedeelten. Alle kamers van 

het appartement zijn voorzien van een fitting.  

Er wordt een kabelschema opgesteld. Er komt 

ook een verdeelbord uitgerust met automati-

sche stroomonderbrekers en differentieel 

stroomonderbrekers.

De meters worden in de kelderverdieping 

geplaatst. Ze worden op de verdeelborden van 

de appartementen en gemene delen 

aangesloten. 

In de appartementen worden alle UTP en coaxi-

ale kabels geïnstalleerd.

Er komen geen specifieke voorzieningen voor 

mensen met beperkte mobiliteit in de 

appartementen.  

PRIVATE GEDEELTEN
De specifieke installatieplannen en ook het aan-

tal stopcontacten, schakelaars en lichtpunten 

worden opgesteld door het studiebureau.

Deze zijn aangepast aan de specifieke situatie 

van elk appartement.

Deze plannen primeren op de volgende 

omschrijving maar omvatten in het algemeen:

Een monofasige meter 40A.

INKOMHAL

  1 tot 3 lichtpunten al naargelang + 2 

schakelaars

  1 enkelvoudig stopcontact 

  1 belknop buiten en een bel

  1 muurvideofoon met bediening deuropener en 

bel, 

SALON/EETKAMER

  2 lichtpunten + 2 schakelaars

  1 dubbel stopcontact

  2 tot 3 enkelvoudige stopcontacten al 

naargelang

  1 lichtpunt voor de terrasverlichting + 1 

schakelaar

  1 coaxiale TV-aansluiting en 1 RJ45 stekker

  1 videofoon (die in sommige gevallen ook in de 

hall geplaatst kan worden)

KEUKEN

Gelieve het technische plan van de inrichting 

van de keuken van het appartement te 

raadplegen.

  1 lichtpunt + 1 schakelaar

  2 dubbele stopcontacten aan het werkblad

  1 stopcontact koelkast

  1 stopcontact vaatwasser

  1 stopcontact voor de oven

  1 stopcontact voor de microgolfoven

  1 stopcontact voor de kookplaat

  1 stopcontact voor de afzuigkap

WASPLAATS

  1 lichtpunt + 1 schakelaar

  1 enkelvoudig stopcontact

  1 stopcontact wasmachine

  1 stopcontact droogkast

  1 voeding voor de boiler

  1 voeding voor de ventilatiegroep (die ook in 

het vals plafond van de hall geplaatst kan 

worden 

WC 

  1 lichtpunt

  1 schakelaar

NACHTHALL

  1 tot 2 lichtpunten + 2 schakelaars

KAMER 1

  1 lichtpunt + 2 schakelaars

  3 enkelvoudige stopcontacten

  1 dubbel stopcontact

  1 coaxiale TV-aansluiting en 1 RJ45 stekker

BIJKOMENDE KAMERS

  1 lichtpunt met enkelvoudige schakelaar 

  1 dubbel stopcontact

  2 enkelvoudige stopcontacten

BADKAMER

  1 lichtpunt aan het plafond en 1 voeding 

spiegel wastafel met bediening

  1 tot 2 enkelvoudige stopcontacten wastafel 

volgens plan

DOUCHERUIMTE

  1 lichtpunt aan het plafond en 1 voeding 

spiegel wastafel met bediening

  1 tot 2 enkelvoudige stopcontacten wastafel 

volgens plan

KELDER

  1 lichtpunt

TERRASSEN OF BALKONS

  1 waterdichte wandlamp (keuze van Architect) 

met bediening

OPMERKINGEN
De aanwezigheid van technische dienstleidin-

gen betekent niet dat er later nog uitrustin-

gen geplaatst mogen worden in de valse pla-

fonds, waar zich de ventilatieleidingen 

bevinden.  

De vraag om spots (als optie) moet gebeuren 

in overleg met de coördinator tegelijk met de 

vraag om wijzigingen door de Koper.  

Indien de Koper nog elementen wil inbouwen 

na de oplevering dan kan de Coördinator of 

de Algemene Aannemer in geen enkel geval 

aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 

schade die deze installatie veroorzaakt. 

De toestellen mogen niet zwaarder zijn dan 10 

kilo voor de valse plafonds. 

Let wel, er worden geen autonome brandde-

tectors geplaatst in de appartementen. De 

Koper moet in dat verband de geldende wet-

geving volgen, afhankelijk van het gebruiks-

type van het gebouw. 
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GEMENE
DELEN        

BE GREEN. 
BE TREE.

De lichtarmaturen van de gemene halls zijn 

ingebouwd in de valse plafonds en bediend 

met bewegingsdetectoren.  

De verlichting van de parking en de traphallen 

wordt ook bediend met bewegingsdetectoren.   

De traphallen en nooduitgangen zijn ook voor-

zien van noodverlichting die de evacuatie van 

personen mogelijk maak ingeval van een 

stroomuitval.  

Er is ook een complete videofonie-installatie 

aanwezig wat het comfort en ook de veiligheid 

verhoogt.

Deze omvat:

  aan de ingang van de sassen, of de ingang van 

het gebouw, een installatie met ingebouwde 

camera, luidspreker en rolmenu waarmee je in 

elk appartement kunt aanbellen,

  op de overloop van de appartementen: een 

belknop met naamplaatje/appartement. 

De verlichtingsarmaturen in de gemene delen, 

garages en kelders worden geplaatst door de 

Hoofdaannemer volgens de keuze van de Archi-

tect en de Coördinator. 

Op elke verdieping bevinden er zich stopcontac-

ten voor het onderhoud.

DE AFWERKING  

PRIVATE GEDEELTEN
BEPLEISTERING

Deze post omvat alle materiaal en werkzaamhe-

den voor de uitvoering van de geplande bepleis-

tering van de binnenmuren en plafonds; het doel 

is een afgewerkt geheel dat klaar is om geschil-

derd te worden.  

De voorbereiding van de ondergrond (schuren 

en kleine retouches) voor de schilderwerken 

behoort niet tot de werkzaamheden die in het 

bestek zijn opgenomen en zijn dus ook niet 

begrepen in de prijs.  

We vestigen de aandacht op het feit dat in de 

eerste jaren er kleine krimpscheuren kunnen ont-

staan rond de voegen tussen de breedplaten (of 

vloerstroken) en ook daar waar verschillende 

bouwmaterialen samenkomen (muren, betonpla-

ten, wanden, valse plafonds, tegels, badkuipen, 

enz….). 

Voor de stabiliteit houden deze scheuren geen 

enkel gevaar in, ze moeten dan ook gewoon 

aanvaard worden door de kopers. De scheurtjes 

kunnen door de koper op een vrij eenvoudige 

manier gedicht worden met een vulmiddel.  

Bepleistering van de muren
De muren van de afgewerkte ruimten zijn 

bekleed met een dunne pleister of een stan-

daard pleister van het type « Knauf » of gelijk-

waardig (alle kamers in de appartementen wor-

den als afgewerkte ruimte beschouwd). 

De muren van de privé kelders worden niet 

bepleisterd. 

Bepleistering van de plafonds/valse plafonds:
De plafonds binnenin de appartementen zijn 

bepleisterd afhankelijk van de ondergrond.  

De valse plafonds zijn over het algemeen klaar 

voor de plaatsing van de ventilatieleidingen vol-

gens de aanwijzingen op de plannen van de 

Architecten. Deze valse plafonds hebben geen 

zichtbare voegen en zijn klaar om geschilderd te 

worden.  

In de vochtige ruimtes worden er vochtwerende 

gipsplaten of gelijkwaardig materiaal geplaatst.  

Er mogen geen gaten geboord worden in de 

valse plafonds zonder het geschreven advies 

van de Architecten en het kantoor voor 

akoestiek. 

Afhankelijk van de technische eisen behoudt de 

Coördinator zich het recht voor andere valse 

plafonds te plaatsen en de op de plannen ver-

melde hoogten onder het plafond te wijzigen. 

De plafonds van de privé kelders worden niet 

bepleisterd.

ONDERVLOEREN

De structuurplaat wordt bedekt met een geïso-

leerde ondervloer waarop tegels of parket 

geplaatst kunnen worden.  

De vloer in de kelders bestaat uit glad beton.

PARKET

De parketten zijn te bekijken in het verkoopbu-

reau of bij de handelaar die door de Coördinator 

wordt aangewezen.  

De werkzaamheden omvatten de levering en de 

plaatsing van parket, in alle woonruimtes/keuken, 

inkomhallen, nachthallen en kamers van de 

appartementen: 

  Parket in half massieve eik, mat gevernist, met 

een dikte van 15 mm, met 4 mm edelhout van 

het type AB. 190 mm en aan beide zijden 

schuin afgekant. Prijs materiaal zonder BTW is 

85,00 €/m2  

  Plinten in voorgeschilderd mdf.

TEGELS

De tegels zijn te bekijken in het verkoopbureau 

of bij de handelaar die door de Coördinator 

wordt aangewezen.  

De werkzaamheden omvatten de levering en de 

plaatsing (recht legpatroon) van volkeramische 

tegels, in de toiletten, wasruimte, badkamers en 

doucheruimte.

De scheiding tussen tegels en parket gebeurt 

door een aluminium of gelijkaardige 

overgangsprofiel.  

  Vloeren: Volkeramische tegels (merk : Refin 

Ceramiche) serie : Graffiti 60x60 cm of gelijk-

waardig. Prijs materiaal zonder BTW 50€/m2 

MUURTEGELS

De muurtegels zijn te bekijken in het verkoopbu-

reau of bij de handelaar die door de verkoper 

wordt aangewezen.  

De werkzaamheden omvatten de levering en de 

plaatsing (recht legpatroon) van volkeramische 

tegels, in de badkamers en doucheruimtes.

Over de hele hoogte van de muren rond de bad-

kuip en de muren rond de douchebak. Op de 

bekisting van de badkuip en de hele hoogte van 

de muur achter de wastafels. 

  Muren: Volkeramische tegels (merk : Refin 

Ceramiche) serie Graffiti : 30x60cm of gelijk-

waardig. Prijs materiaal zonder BTW 45¤/m2 

  Plinten: Volkeramische tegels (merk : Refin 

Ceramiche) serie: Graffiti 7 cm of gelijkwaardig 

passend bij de tegels.

De muren van de WC en de wasruimte zijn niet 

betegeld. 

BINNENSCHRIJNWERK

Toegangsdeur
De toegangsdeuren van de appartementen zijn 

van het inbraakwerende type 

TheuFria van Theuma of gelijkwaardig met inge-

bouwde deurspion.

Ze voorzien van een stalen beslag met een 

3-puntsslot, inbraakwerend hang- en sluitwerk 

en inox hengsels. Ze zijn van het type dat te 

schilderen is, de verf (of: de schilderwerken) is 

(zijn) bij de prijs inbegrepen. 

Binnendeuren van de appartementen
De binnendeuren van de wooneenheden zijn 

houten deuren met tubespaan vulling. Ze zijn 

reeds voorgeschilderd in de fabriek en bevestigd 

aan kozijnen in te schilderen hout. 

Het beslag is van inox staal. 

De deuren zijn uitgerust met gewone sloten, 

sleutels voor klavierslot.

De eindafwerking van het schilderwerk is niet bij 

de prijs inbegrepen. 

De kelders hebben een deur met slot.

Onder de deuren is er een opening voor de 

ventilatie.  

OPMERKING
Wanneer de deur tussen de inkomhall en de 

living eventueel wordt weggelaten, is er niet 

meer voldaan aan de ‘standaard’ akoestische 

norm wat lagere akoestische prestaties van 

het inkomsas tot gevolg heeft. Wordt er toch 

voor gekozen om de deur weg te laten dan 

moet er een vrijstelling ondertekend worden. 
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Vensterbanken
De vensterbanken zijn uitgevoerd in voorgeschil-

derde MDF van 18 mm. 

SCHILDERWERKZAAMHEDEN

De muren en plafonds van de privé gedeelten, 

krijgen een grondlaag en een eerste 

afwerkingslaag.

KEUKENS

De basiskeukens zijn van het eigentijdse type met 

een matte, gemelamineerde afwerking. De ach-

terwand en het werkblad zijn van gereconstru-

eerde steen en omvat een ingebouwde spoelbak 

in inox staal. De deuren gaan via een push-pull 

systeem (zonder handgreep). De keukens zijn uit-

gerust met huishoudtoestellen van hoge kwaliteit 

waaronder een afzuigkap met recyclage, een 

oven, een vitrokeramische kookplaat met 4 zones, 

een koelkast met diepvriesvak en een vaatwasser 

van het merk Siemens of een gelijkwaardig merk.  

De keuken wordt gemaakt door een gespeciali-

seerd bedrijf. 

Het budget voor de inrichting van elke keuken 

varieert volgens de afmetingen van de apparte-

menten en de inplanting van de keukens. 

Voor elke basiskeuken per appartement wordt op 

aanvraag een gedetailleerd technisch plan en een 

bestek aangeleverd, op aanvraag (perspectieven, 

planzicht, en de prijzen per stuk en post en per 

post). 

GEMENE DELEN
ALGEMEEN

De gemene delen worden geschilderd en er wor-

den kwaliteitsmaterialen gebruikt. Doel: een 

eigentijdse decoratie..

INKOMHAL EN DOORGANGEN

De plafonds en muren van de bovengrondse 

gemene delen worden geschilderd.

In de bovengrondse doorgangen komt een 

akoestisch plafond. 

De deuren van de gemene delene, met inbegrip 

van de toegangsdeuren van de appartementen, 

worden geschilderd – kleur te bepalen door de 

Architect.  

De bovengrondse hallen en doorgangen van de 

gebouwen worden betegeld. 

TRAPPEN

De trappen die toegang geven tot de onder-

grondse verdiepingen blijven onafgewerkt.

Alle trappen die toegang geven tot de onder-

grondse verdiepingen worden uitgevoerd in 

grijs, geprefabriceerd beton en voorzien van 

antislip trapneuzen en neopreen vlakrubber. 

Ook de bovengrondse trappen zijn van gepre-

fabriceerd beton met een ingebouwde trap-

neus, de muren zijn geschilderd, de leuningen 

zijn gemaakt van geschilderd ijzerwerk met 

glazen gedeelten op de overlopen.  

LIFTEN

De gebouwen zijn uitgerust met liften die alle 

verdiepingen aandoen, zoals aangeduid op het 

plan.  

Deze liften zijn van het « elektrische » type. De 

keuze wordt gemaakt door de Coördinator in 

samenwerking met de Architect en het studie-

bureau en gebeurt met inachtneming van de 

technische eisen van het gebouw. Ze hebben 

een capaciteit van 630 kg en zijn geschikt voor 

personen met beperkte mobiliteit. Ze zijn uitge-

rust met veiligheidsvoorzieningen overeenkom-

stig de nieuwe Europese normen. 

De deuren op de overloop en de deuren van de 

cabines zijn van het automatische type. Ze zijn 

in inox en helemaal afwasbaar.

De cabine is voorzien van een handrail, vals pla-

fond, verlichting en noodbel. Er is een telefoon-

lijn aangelegd, de aansluiting is ten koste van de 

mede-eigendom.

De installatie wordt voor de ingebruikname 

gecontroleerd door een erkend organisme. 

ONDERGROND

Vloeren in glad, monoliet beton of gladde 

ondervloer met geschilderde markeringen voor 

de parkeerplaatsen.  

De verschillende lokalen wordt ongeschilderd 

aangeleverd.

De toegangsdeuren naar de liften en technische 

lokalen zijn brandwerend deuren, type RF 30 of 

30 minuten, voorzien van een deursluiter.   

BRIEVENBUSSEN

Voor elk gebouw is er een ensemble van brie-

venbussen gepland in het toegangssas. De brie-

venbussen beantwoorden aan het reglement van 

de postdiensten. In het geheel is ook een parlo-

foon/videofoon ingewerkt me rolmenu waarmee 

bij elke bewoner aangebeld kan worden.

TUINEN  
BE GREEN. 
BE TREE.

De terrassen met tuin die exclusief voor privé 

gebruik zijn, worden duidelijk herkenbaar afge-

bakend ten opzichte van de gemene delen met 

behulp van afsluitingen en hagen van 70 tot 90 

cm hoogte afhankelijk van de plaats. De inrich-

ting van de tuin gebeurt volgens de specificaties 

van de Landschapsarchitecten. De werkzaamhe-

den omvatten de nivellering van de grond, de 

eventuele aanleg van reliëfs, de plaatsing van 

plantsubstraten bovenop de ondergrondse con-

structies en de aanleg met planten aangepast 

aan de grond. 

De diverse bomen en planten zijn eerste keus en 

met hoge biologische waarde. Ze leveren een 

esthetische bijdrage aan de tuinen met respect 

voor de groene ruimten en de zone Natura 2000 

in de omgeving. De planten en graspartijen 

komen op grond die bevorderlijk is voor hun 

groei en ontwikkeling. Door het automatische 

sproeisysteem blijven de tuinen hun mooie uit-

zicht behouden. 

Overeenkomstig de vraag van de gemeente-

lijke en regionale autoriteiten, wordt het 

regenwater afkomstig van de niet toeganke-

lijke daken en terrassen opgevangen in regen-

putten en daarna naar de dalweg aan de rand 

van het terrein geleid vooraleer ze in de grond 

infiltreren of op natuurlijke wijze afvloeien.  

Een deel van dat water wordt gebruikt voor de 

kranen in de onderhoudslokalen en in de buurt 

van de hoofdingangen van de gebouwen.

Een noodverlichting zorgt dan weer voor meer 

veiligheid en comfort in de gemeenschappe-

lijke zones, de wegen naar de parkings (buiten 

en binnen) en de voetgangerszones in de 

gemeenschappelijke zones. 

De inrichting van de gemeenschappelijke ruim-

ten van de mede-eigendom maakt het mogelijk 

de toegang alleen te beperken tot de mede-ei-

genaars van de appartementen 

De toegangswegen worden uitgevoerd met 

bestrating van het type « Hydro Linéo ». 

ONDERHOUD VAN DE GEBOUWEN EN 

APPARTEMENTEN

De praktische « gids » voor het onderhoud van 

gebouwen, uitgegeven door de WTCB, wordt de 

mede-eigenaars ter beschikking gesteld door de 

Hoofdaannemer. Men is verplicht de instructies 

in deze gids te volgen. 

Het doel ervan is het onderhoud goed te organi-

seren en het risico van schade te beperken.

COMMERCIEEL 
BESTEK

COMMERCIEEL 
BESTEK
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ALGEMENE 
BEMERKINGEN

WERFBEZOEK

De Kopers of kandidaat-Kopers of hun verte-

genwoordigers kunnen zich niet op de werf 

begeven zonder de aanwezigheid en de voo-

rafgaande goedkeuring door de Hoofdaannemer 

en de Coördinator. Ze zijn volledig verantwoor-

delijk voor eventuele ongevallen die zouden kun-

nen gebeuren tijdens het bezoek, en eventuele 

schade kan niet verhaald worden op de Hoof-

daannemer, de onderaannemers, de Architecten 

of de Coördinator (of hun verzekeraars).  

Werfbezoeken zijn alleen mogelijk na afspraak (1 

bezoek per Koper) tijdens de afwerkingsfase en 

tijdens de werkuren. 

OPLEVERING

De voorlopige oplevering houdt in dat de Koper 

akkoord gaat met de werkzaamheden die wor-

den opgeleverd en sluit elk verhaal uit voor 

zichtbare gebreken.

De tienjarige aansprakelijkheid van de Hoof-

daannemer en de Architect, zoals vermeld in art. 

1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, gaat in 

op de dag na de voorlopige oplevering van elk 

onderdeel. 

De voorlopige en definitieve oplevering van de 

gemene en privé gedeelten vindt plaats ove-

reenkomstig de bepalingen beschreven in de 

basisakte en in de verkoopovereenkomst en 

koopakte.

INGEBRUIKNAME VAN 

DE WOONGEDEELTEN 

EN ANDERE LOKALEN

De ingebruikname van een lokaal, een 

woonruimte of een compleet appartement kan 

niet plaatsvinden, voor welke reden dan ook,  

voor de complete betaling is gebeurd, d.w.z.:

  Van de afgesproken prijs + eventuele supple-

menten na extra werkzaamheden aangevraagd 

door de koper.

  Alle rechten, notariskosten, BTW en 

belastingen.

  De ingebruikname van de woongedeelten 

(privé) en andere lokalen is onderworpen aan 

de aanvaarding van de voorlopige oplevering 

van de gemene delen. 

De voorgaande paragraaf is ook van toepassing 

voor de schilderwerken en de inrichting van de 

lokalen door de koper of zijn huurder, voor de 

plaatsing van de meubelen of toestellen. 

OPMERKING
Het commerciële bestek werd minutieus en 

met de grootste zorg samengesteld. 

Toch behouden we ons het recht voor 

bepaalde wijzigingen aan het project aan te 

brengen voor uitzonderlijke veranderingen die 

geëist worden door de overheden, en ook 

voor eventuele wijzigingen van de afmetingen 

of keuze van de materialen die zich opdringen 

tijdens de voorbereiding en/of de uitvoering 

van de werkzaamheden.  

De uitzichten en kleuren worden u ter illustra-

tie voorgesteld maar zijn in geen enkel geval 

contractueel bindend.  
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