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0.1. WATERFRONT – ASCOT & WINDSOR 
ION, Steenoven en Alheembouw stellen met gepaste trots 
Waterfront voor: een prestigieus totaalproject waar wonen, 
werken, verblijven en recreatie samenkomen.

Aan de toegangspoort tot Waregem, bij de stadsvijvers en 
het Regenboogstadion, komt een multifunctionele ontwikke-
ling. Rond een spiegelvijver vormen de woontorens, Ascot en 
Windsor, het hart. Een hotel, kantoor- of winkelruimte en een 
parkeercomplex maken het plaatje compleet. 

In de unieke architecturale visie van de hand van B2Ai en  
Wielfaert Architecten staan kwaliteit, leefbaarheid, duurzaam-
heid en mobiliteit voorop.

0.2. ALGEMEEN 
De woontorens zullen worden gerealiseerd in lijn met de huidige 
of mogelijks wijzigende vergunnings- en uitvoeringsplannen 
en de voorschriften van de diverse vergunningverlenende 
overheden. 

Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken 
materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt.

De bouwheer doet beroep op volgende bouwpartners: 

  

INLEIDING

Bouwheer
ION
Steenoven
Alheembouw

 
www.ion.be  
www.steenoven.be 
www.alheembouw.be

Architect
Wielfaert Architecten
B2Ai

www.wielfaertarchitecten.be 
www.b2ai.be

Studiebureau stabiliteit
VK Group www.vkgroup.be

Studiebureau technieken
BM Engineering

 
www.bmengineering.be

Studiebureau akoestiek
EOS Acoustics www.eos-acoustics.be

Studiebureau EPB/VCO
Vecobo www.vecobo.be
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1.1. WERFINRICHTING
De gebouwen worden uitgezet volgens de gegevens van de 
plannen, de richtlijnen van de bouwvergunning en de instructies 
van de stad en de architect. De aannemer zorgt voor een 
zorgvuldige stapeling van de aangevoerde bouwmaterialen. 
De aannemer zal de werf op regelmatige tijdstippen opruimen. 
Hij zal op het einde van de werken zijn werfinstallatie, alle over-
gebleven materialen en alle verpakkingen van bouw materialen 
wegvoeren. Ook het afvoeren van het bouwafval is voor 
rekening van de aannemer. De gebouwen worden borstel-
schoon opgeleverd.

1.2. HET AFSLUITEN VAN DE 
BOUWPLAATS
De aannemer zorgt voor de voorlopige afsluiting van de bouw-
plaats. Deze afsluiting moet beletten dat derden zich toegang 
zouden verschaffen tot de werken. De afsluiting beantwoordt 
aan de voorschriften van de plaatselijke stad. De bouwheer 
behoudt zich het recht voor om publiciteit aan te brengen 
op de afsluiting. Bij het beëindigen van de werken wordt de 
afsluiting verwijderd.

1.3. DIVERSE AANSLUITINGEN
De voorlopige aansluitingskosten voor water en elektriciteit 
nodig voor de werf, zijn ten laste van de bouwheer. De defi-
nitieve aansluitingskosten, het plaatsen en huren van tellers, 
de abonnementskosten en het verbruik van respectievelijk 
water, gas, elektriciteit, telefonie en data zijn ten laste van 
de koper.

1 VOORBEREIDING VAN DE WERKEN
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2.1. GRONDWERKEN
De grondwerken omvatten alle uitgravingswerken volgens de 
plannen voor het uitvoeren van de funderingen, de onder-
grondse parkeergarage, de kelder en rioleringen. De uitgravingen 
zijn diep genoeg om stevige funderingen te bekomen en tevens 
om het aanleggen van sleuven, palen, beschoeiingen, riolering, 
onderzoekskamers en eventuele draineringswerken mogelijk te 
maken. De overtollige gronden zullen worden afgevoerd.

2.2. FUNDERINGSWERKEN
De aanduiding van de funderingen op de plannen van de 
architect zijn louter indicatief en worden definitief bepaald door 
de studie van de ingenieur die zich baseert op de resultaten 
van het bodemonderzoek en de berekening van de belastingen 
van het gebouw met de nuttige bijbelastingen. Aldus bepaalt 
de ingenieur het exacte funderingstype, de afmetingen en de 
betonsamenstelling.

2.3. ONDERGRONDSE 
RUWBOUWSTRUCTUUR
Alle structurele wanden, vloerplaten, balken en kolommen 
worden uitgevoerd conform de richtlijnen van het ingenieurs-
bureau. De architectuurplannen zijn bijgevolg zuiver indicatief. 
Alle diktes en hoogtes worden aangepast aan de stabiliteits-
berekeningen. Alle bouwwerken in beton/staal en de wapening 
ervan, voldoen aan de Belgische normen hieromtrent. 

De vloerplaat van de ondergrondse parkeergarage wordt 
uitgevoerd in ter plaatse gestort gewapend beton en wordt 
bijkomend gepolierd. Zowel voor de vloerplaat als voor de 
buitenwanden worden voorzieningen getroffen om de graad 
van waterdichtheid te verzekeren overeenkomstig de norm.  
Er wordt voorzien in een aardingslus.

De ondergrondse buitenmuren worden naar keuze van de 
bouwheer uitgevoerd in vlak beton, palenwanden, metselwerk 
in betonblokken of alternatief. 

2.4. ONDERGRONDSE BINNENMUREN 
De binnenmuren van de ondergrondse ruimten worden 
uitgevoerd in beton, (beton)metselwerk (meegaand gevoegd), 
of alternatief bepaald door de bouwheer.

2.5. RIOLERINGSNETTEN
De rioleringen worden uitgevoerd in PVC of PE buizen volgens 
de stedelijke voorschriften. De diameter van de buizen is aange-
past om het debiet van de diverse afvalwaters op te nemen. 
Het rioleringsnet wordt voorzien van bijhorende hulpstukken 
zoals ellebogen, T-stukken evenals de nodige schepputten en/of 
controleputten, uitgerust met de vereiste reukafsluiters en giet-
ijzeren deksels. Waar nodig worden de deksels van de toezicht-
putten in geurvrije uitvoering voorzien. De buizen in de kelders/
ondergrondse parkeergarage worden opgehangen door middel 
van aangepaste beugels die aan muren of de bovenliggende 
vloerplaat worden bevestigd, zodat een eenvoudige controle 
steeds mogelijk blijft. 

2.6. ONDERGRONDSE PARKEERGARAGE
De ondergrondse parkeergarage is samengesteld uit open 
staanplaatsen, gesloten garageboxen, individuele privatieve 
bergingen, een gemeenschappelijke fietsenstalling, een 
gemeenschappelijke vuilnisberging en technische ruimtes. 
De ondergrondse parkeergarage wordt afgesloten met een 
automatische garagepoort en is bereikbaar via de inrit aan 
de Zuiderlaan. Deze poort wordt voorzien van een afstands-
bediening (één afstandsbediening per parkeerplaats). 

De noodzakelijke vluchtwegen conform de bespreking met 
de brandweer worden gerealiseerd. Belijning en nummering 
worden voorzien. De vloeren in de ondergrondse parkeer-
garage en bergingen worden uitgevoerd in gepolierd beton, 
kleur grijs, verharding in kwarts, beter gekend als “industrievloer”. 
De plafonds en muren worden afgewerkt naar keuze door 
de bouwpartners.

2 ONDERGRONDSE  
RUWBOUWWERKEN
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2.7. BERGINGEN
In de ondergrondse parkeergarage wordt voor elk appartement 
een ruime, afsluitbare berging voorzien.

2.8. FIETSENSTALLING
De gemeenschappelijke fietsenstalling wordt uitgerust met 
gegalvaniseerde stalen rekken, vast bevestigd op de grond of 
alternatief uitgerust met fietshaken. Het geheel van fietsplaatsen 
zal ondergebracht worden in de ondergrondse parkeergarage.

 

3.1. BETON
Alle funderingen, balken en kolommen worden uitgevoerd 
volgens de normen en onder de verantwoordelijkheid van een 
gespecialiseerd ingenieursbureau. Het beton is van rijke samen-
stelling, volgens de ingenieursstudie. De vloerplaten zijn van het 
type groot formaat platen (predallen), ter plaatse gestorte platen, 
welfsels of alternatief bepaald door de bouwheer. Alle in beton 
uitgevoerde funderingsbalken, funderingsplaten, vloerplaten, 
trapsledes, kolommen, lintelen, ... worden gerealiseerd overeen-
komstig de Belgische normen. 

3.2. BOVENGRONDS METSELWERK
De binnenwanden, voor zover deze niet dragend zijn, worden 
uitgevoerd in massieve gipsblokken, gipskartonwanden, 
metselwerk of alternatief bepaald door de bouwheer. Voor de 
badkamer worden hydro-gipsblokken, watervaste gipskarton-
wanden, metselwerk of alternatief bepaald door de bouwheer 
gebruikt. Dragende binnenwanden worden uitgevoerd in sili-
caatsteen, snelbouwsteen, betonwand, metselwerk of alternatief 
bepaald door de bouwheer.

3.3. GEVELS
De gevels worden uitgevoerd in diverse gevelmaterialen, waar-
onder natuursteen, in lijn met de aanduidingen op de huidige 
dan wel wijzigende bouwvergunningplannen. De aanduidingen 
op beelden zijn louter indicatief en kunnen aan wijzigingen 
onderhevig zijn. De materiaalkeuzes voor de gevels zijn bepaald 
door de architect om tot een harmonieus geheel te komen over 
de totaliteit van het project. Het exacte materiaal, de eventuele 
voegverbanden en kleurkeuzes worden bepaald door de bouw-
partners. Buitenwanden worden voorzien van voldoende isolatie 
om te voldoen aan de vigerende EPB-normeringen.

3.4. DAKWERKEN – PLATTE DAKEN
De platte daken worden voorzien van voldoende isolatie en 
dit in lijn met de voorschriften van de EPB-normeringen. De 
dakdichtingen worden uitgevoerd volgens de geldende normen. 
Op de platte daken in gewapend beton zal een uitvulling 
aangebracht worden teneinde de nodige helling te bekomen 
voor de afwatering. De daken worden afgewerkt met een even-
tueel dampscherm, isolatie en één- of meerlaagse dakdichting 

3 BOVENGRONDSE  
RUWBOUWWERKEN
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(EPDM, bitumen, ...). De platte daken van de bovenste verdieping 
kunnen mogelijks bedekt worden met een extensief groendak 
of zonnepanelen indien de bouwheer hierin zou beslissen of 
indien dit in het kader van energieprestaties aangewezen zou 
zijn. De eventueel zichtbare regenafvoeren worden uitgevoerd 
in zink of materiaal concorderend met de gevelafwerking. 
De aanduidingen op beelden zijn louter indicatief en kunnen 
aan wijzigingen onderhevig zijn.

3.5. BUITENSCHRIJNWERK
Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in thermisch onder-
broken aluminium profielen, in lijn met de aanduidingen op 
de huidige dan wel wijzigende bouwvergunningplannen. Alle 
opengaande delen sluiten tegen de vaste kaders aan door 
middel van rondlopende dichtingstrips. De kleur wordt bepaald 
door de bouwpartners. Draai-kip, draai- of schuifraambeslag 
volgens de aanduidingen van de architect. Daar waar nodig zal 
er voorzien worden in veiligheidsglas. Er worden aluminium of 
natuurstenen raamdorpels voorzien voor de ramen op hoogte. 
De deurdorpels op vloerniveau worden uitgevoerd in natuur-
steen, op aangeven van de architect.

De buitendeuren van de inkomhallen van de gebouwen bestaan 
uit aluminium profielen en zijn voorzien van veiligheidsglas, een 
siertrekker indien noodzakelijk en een zelfsluitende deurveer 
conform de brandweervoorschriften. 

Alle beglazingen van de privatieve delen zijn uit te voeren in 
isolerend glas met een U-waarde gelijk of lager dan 1.0 W/m²K. 
De glasdikten zullen overeenstemmen met de fabrieksnormen, 
toepasselijk voor de gangbare winddrukken. Waar nodig zal de 
beglazing voldoen aan de bepalingen van de norm omtrent 
veiligheidsbeglazing (NBN S23-002/A1). 

De ondergrondse parking zal worden afgesloten met een auto-
matische poort, waarbij de vormgeving, type en kleur worden 
bepaald door de architect. 

3.6. (WINTER)TERRASSEN
De zelfdragende terrassen worden uitgevoerd in beton en 
worden aan de onderkant bekleed met natuursteen. 

Daar waar geen glazen borstwering is voorzien aan de uit -
kragende terrassen, wordt de borstwering aan de voorkant 
eveneens bekleed met natuursteen. 

De terrasvloeren worden afgewerkt in hout of met architec-
tonisch beton waarbij de vormgeving, type en kleur worden 
bepaald door de architect. 

De borstweringen worden uitgevoerd in helder glas. 

De winterterrassen worden gerealiseerd met glazen panelen 
van vloer tot plafond. Deze panelen kunnen ofwel samen-
gevouwen worden tegen de muur ofwel via een geleiding met 
rails boven- en onderaan worden verschoven tot die mooi naast 
elkaar komen te staan (mits de nodige voegen) om zo een 
gesloten ruimte te vormen. De voorliggende borstweringen van 
de winterterrassen worden uitgevoerd in helder glas.

Indien de terrassen van verschillende appartementen aan -
sluitend tegen elkaar liggen, worden die afgescheiden van elkaar 
door een privacy-scherm waarbij de vormgeving, type en kleur 
worden bepaald door de architect. 
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De gemeenschappelijke delen worden gerealiseerd conform de 
bouwaanvraag- en uitvoeringsplannen en de aanwijzingen van 
de bouwpartners.

4.1. GEMEENSCHAPPELIJKE INKOM
De architect en/of binnenhuisarchitect maakt, in overleg met de 
bouwpartners, voor deze uitgebreide gemeenschappelijke delen 
een eigentijds ontwerp volledig in harmonie met de architectuur 
van het gebouw.

4.1.1. VLOERAFWERKING
Er wordt voorzien in een duurzame vloerbekleding, met bij -
horende plint op aangeven van de architect, in overleg met 
de andere bouwpartners. Deze zullen slijtvast en van een 
hoogwaardige kwaliteit zijn rekening houdend met het intensief 
gebruik van de ruimten. 

4.1.2. WANDAFWERKING
De wanden worden uitgevlakt en geschilderd dan wel bekleed 
met natuursteen of een ander duurzaam en slijtvast materiaal 
op aangeven van de architect, in overleg met de andere bouw-
partners.

4.1.3. PLAFONDAFWERKING
De plafonds worden uitgevlakt en geschilderd.

4.1.4. BINNENSCHRIJNWERK
De sasdeur is vervaardigd in helder glas, aluminium en/of 
houten schrijnwerk, voorzien van een elektrisch slot te bedienen 
vanuit de corresponderende appartementen, verbonden aan 
deze inkomhal via de videoparlofoonfunctie.

Er wordt een brievenbusensemble met ingebouwde belplaat en 
appartementennummering met videoparlofoonfunctie voorzien. 
Er zal ook een pakketbrievenbus worden voorzien zodat grotere 
pakketten (bijvoorbeeld voor online bestellingen) ontvangen 
kunnen worden.

In de gemene delen worden, waar nodig volgens de geldende 
brandweervoorschriften, brandwerende deuren voorzien.

Tevens wordt een sleutelplan opgemaakt en uitgewerkt door 
een erkende firma om het aantal sleutels te beperken en de 
veiligheid te garanderen. 

4.2. TRAPHALLEN

4.2.1. VLOERAFWERKING
De trappen naar de verdiepingen uitgevoerd in prefabbeton, 
waarbij de treden worden voorzien van een anti-slipneus. 

4.2.2. WANDAFWERKING
De wanden in de traphallen worden uitgevoerd in zichtmetsel-
werk of zichtbeton. Er wordt voorzien in een leuning.

4.2.3. PLAFONDAFWERKING
De plafonds in de traphallen worden afgewerkt volgens de 
aanwijzingen van de bouwpartners. In functie van de voor-
schriften van de brandweer wordt voorzien in een rookkoepel.

4.2.4. BINNENSCHRIJNWERK
Deze deuren (die zullen worden geschilderd, dan wel voorzien zijn 
van een slijtvaste afwerklaag) worden voorzien met een brand-
weerstand volgens de bepalingen van de brandweer. 

4.3. ONDERHOUDSLOKAAL
Er wordt een lokaal voorzien in het kader van het onderhoud en 
reiniging van de gemeenschappelijke delen. 

 

4 AFWERKING  
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5.1. VLOERAFWERKING
In de leefruimtes (woon- en slaapkamers, inkom, bureau en 
keuken) hebt u qua vloerafwerking de keuze tussen: 

 — meerlagig strokenparket met bijhorende plinten met 
handelswaarde € 60/m2, excl. btw en excl. plaatsing;

 — volkeramische tegelvloer met bijhorende plinten met 
handelswaarde € 60/m2, excl. btw en excl. plaatsing 
(waarbij de prijs voor de plaatsing werd gebaseerd op 
een tegelformaat van +/- 60 x 60 cm).

In de badkamer(s), douchekamer(s) en berging(en), voor 
zover aanwezig in het appartement, wordt voorzien in een 
vol  keramische tegelvloer met bijhorende plinten. De handels-
waarde voor deze tegel bedraagt € 40/m2, excl. btw en excl. 
plaatsing, waarbij de prijs voor de plaatsing werd gebaseerd op 
een tegelformaat van +/- 60 x 60 cm).

5.2. WANDAFWERKING
Alle wanden van de appartementen worden behangklaar op -
geleverd, hetzij door middel van bezetting op de metselwerken, 
hetzij door middel van een uitvlaklaag op de betonwanden, 
hetzij door het affilmen van de gipswanden/gipskartonwanden. 

In de badkamer wordt voorzien in de levering en plaatsing van 
faiencetegels:

 — bad: wanden rondom het bad, tot een hoogte gelijklopend 
met de onderkant van de spiegel boven de wastafel, 
eindigend op een volle tegel

 — wastafel: tussen meubel en spiegel, eindigend op een 
volle tegel 

 — douche: wanden rondom de douche tot minimaal 2m 
hoogte, eindigend op een volle tegel.

De handelswaarde van deze faiencetegels bedraagt € 40/m2, 
excl. btw en excl. plaatsing, waarbij de prijs voor de plaatsing 
werd gebaseerd op een maximaal formaat van 20 x 20 cm.

5.3. PLAFONDAFWERKING
De plafonds van de appartementen worden behangklaar 
opgeleverd. 

5.4. BINNENSCHRIJNWERK
De binnendeuren worden uitgevoerd in vlakke schilderdeuren, 
gevat in een multiplex of gelijkwaardige omlijsting en voorzien 
van een inox kruk. Aan alle ramen die niet tot tegen de vloer 
komen, wordt tussen de raamdaggen een MDF of natuurstenen 
raamtablet geplaatst.

De inkomdeuren van de appartementen worden voorzien 
van een veiligheidscilinder en driepuntssluiting. De deuren 
beschikken over de nodige brandweerstand. 

5 AFWERKING  
VAN DE PRIVATE DELEN
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6.1. VIDEOPARLOFONIE/DEUROPENER/ 
TELEDISTRIBUTIE/INTERNET
Een volledige videoparlofoonfunctie verbindt alle apparte-
menten met de inkomhal van het gebouw. Ieder appartement 
beschikt over een drukknop voor het bedienen van het 
elektrisch deurslot van de bijhorende sasdeur. Via de video-
parlofoonfunctie kan met elkaar gesproken worden. Aan de 
toegangsdeur van het appartement is een aparte beldrukknop 
voorzien. Deze geeft een verschillend geluidsignaal t.o.v. de druk-
knop aan de algemene inkomdeur op het gelijkvloers. 

Een wachtbuis (incl. leidingen) voor de aansluiting van tele-
distributie (coax) en internet (data) is voorzien in de berging van 
ieder appartement. De kosten van aansluiting en van aanvraag 
tot abonnement zijn ten laste van de gebruikers die op eigen 
initiatief de nodige stappen ter zake zullen ondernemen. De 
gebruiker zal in het appartement de mogelijkheid hebben om 
aan te sluiten op digitale televisie.

6.2. LIFTINSTALLATIE
Zowel Ascot als Windsor beschikken over 3 liftinstallaties:

 — Personenlift met capaciteit van 8 personen  
(630 kg)

 — Brancardlift met capaciteit van 13 personen  
(1.000 kg)

 — Fietslift met capaciteit van 2 personen en 2 fietsen  
(1.000 kg)

De liftoplossing zal voldoen aan de toegankelijkheidsnorm 
NEN-EN 81-70. De norm bepaalt de cabineafmetingen en de 
interieuraccessoires die de toegang voor mensen met een 
beperking vergemakkelijken.

Deze personenliften zijn van een modern concept, voorzien 
van automatische niveauregeling, telescopische schuifdeuren 
en beantwoorden aan de geldende normen en aan alle voor-
schriften inzake veiligheid. De installatie wordt gekeurd voor 
indienststelling door een erkend controle organisme. De kleur en 
afwerking wordt bepaald door de bouwpartners. 

6.3. BRANDVOORZORGSMAATREGELEN
De noodzakelijke brandpreventiemaatregelen worden getroffen 
en dit in lijn met de voorschriften en bepalingen van de brand-
weer. Boven elke trappenhal wordt voorzien in een rookkoepel, 
te openen volgens de vigerende normen en voorschriften inzake 
brandveiligheid. Het gebouw wordt uitgerust met een systeem 
met alarmdrukknoppen (met bijhorend geluidssignaal) of andere 
brandveiligheidsinstallaties op voorschrift van de brandweer. 
Ieder appartement wordt voorzien van een (autonome) 
rookmelder.

Op verschillende plaatsen in het gebouw zijn haspels voorzien in 
een kast en worden ze gevoed door het intern bluswaternetwerk 
via een afsluitkraan, in functie van de vereisten van de brandweer.

Buiten worden hydranten voorzien, in functie van de vereisten 
van de brandweer.

6.4. ISOLATIE
Het gebouw wordt gerealiseerd met inachtneming van de 
voorschriften van de van toepassing zijnde EPB – normen en 
de aanwijzingen van de EPB-verslaggever. 

Hydro: Alle muren op en onder het peil van het gelijkvloers zijn 
tegen opstijgend vocht beschermd en voorzien door middel 
van een roofing of gelijkaardige folie. De ondergrondse bouw-
delen zijn voorzien van betonblokken met dichtingslagen of 
waterdichte beton om bescherming te bieden tegen mogelijke 
waterinfiltraties.

Thermisch: Alle spouwmuren worden voldoende geïsoleerd. 
Glaswerk wordt geïsoleerd door gebruik te maken van isolerende 
dubbele glaspartijen. Platte en hellende daken worden eveneens 
afdoende geïsoleerd.

Akoestisch: Alle vloeren worden geïsoleerd volgens de richtlijnen 
van de ingenieur akoestiek. De woningscheidende wanden 
worden eveneens geïsoleerd volgens de richtlijnen van de inge-
nieur akoestiek en voldoen aan de norm NBN S01-400-1:2008 
inzake akoestiek van toepassing op appartementen (normaal 
akoestisch niveau). Om redenen van efficiëntie kan er, in afwijking 
hiervan, voor geopteerd worden om de inkom- en/of nachthallen 
als bewoonbare oppervlakte in de leefruimte te integreren.

6 TECHNISCHE INSTALLATIES 



  16 
W

 A T E R F R O
 N

 T

6.5. ENERGIEPRESTATIE
Het gebouw wordt gerealiseerd met in acht neming van de 
voorschriften van de van toepassing zijnde EPB-normen 
en de aanwijzingen van de EPB-verslaggever. De uiteinde-
lijke energieprestatie zal conform de van toepassing zijnde 
bouwvergunning zijn.

In de gebouwen en appartementen wordt het 
volgende voorzien:

 — Een performant collectief verwarmingssysteem;
 — Een performant en geluidsarm ventilatiesysteem,  

conform de norm;
 — Er wordt gebruik gemaakt van recirculatiedampkappen 

met actieve koolstoffilters;

6.6. VERWARMING/
WARMWATERPRODUCTIE/KOELING
In het kader van de algemene duurzaamheid van het project 
worden de verwarming, koeling en warmwaterbereiding per 
woonunit in een centrale stookplaats geproduceerd en via een 
intern warmtenet doorheen het gebouw verdeeld. Warmte-
netten zijn ecologische, duurzame technieken waarbij een 
warmwatercircuit wordt gecreëerd waarop de individuele woon-
eenheden worden gekoppeld. Het circuit wordt daarbij gevoed 
door een bron die in de tijd volgens noodzaak kan worden 
aangepast naar de meest gunstige warmtebron op dat moment 
(futureproof!).

Door te kiezen voor duurzame alternatieven ontkoppelen de 
bewoners zich voor een groot deel van fossiele brandstoffen 
voor hun energievoorziening en comfort. Dat maakt hen voor-
lopers in het gebruik van hernieuwbare energie. 

De stookplaats zal worden voorzien van de meest efficiënte 
technieken, waaronder een warmtepomp met grondboringen, 
een warmtekrachtkoppeling en zonnepanelen. Een goede en 
optimale werking wordt verzekerd door een specialist in duur-
zame energieopwekking in gebouwen. 

6.6.1. VERWARMING 
In de verschillende ruimtes van de woning zal vloerverwar-
ming worden voorzien. Deze zal gevoed worden door warm 

water van ca. 40°C uit de centrale stookplaats. Iedere woning 
zal beschikken over een calorimeter die de verbruikte warmte 
meet, en op basis waarvan het verbruik zal worden afgerekend.

De verschillende woonvertrekken worden van vloerverwarming 
voorzien en indien noodzakelijk, aangevuld met radiatoren die 
berekend zijn volgens een laag temperatuurregime.

De vloerverwarming zal uitgevoerd worden naargelang de 
specifieke warmtebehoefte (op aangeven van de ingenieur), 
en zodanig dat volgende temperaturen kunnen worden 
bekomen bij een buitentemperatuur van -8°C:

 — Leefruimte: 21°C
 — Keuken: 21°C
 — Badkamer: 24°C (aangevuld met een handdoekradiator)
 — Slaapruimte: 18°C

De regeling van de temperaturen zal gebeuren aan de hand 
van een thermostaat in de leefruimte. Voor veiligheid en goede 
werking van de systemen zullen de eigenaars steeds een 
minimale temperatuur van 16°C in de woning aanhouden.

In de badkamer is er een voeding voorzien voor een elektrische 
handdoekradiator.

6.6.2. WARM WATER 
Elke woning zal een warm water toevoer hebben voor sanitair 
verbruik. Er wordt voorzien in een continue levering van water 
van minstens 40°C uit de centrale stookplaats. Iedere woning 
zal beschikken over een debietmeter die het verbruikte water 
meet, en het aandeel in de verbruikte warmte. Op basis hiervan 
zal het verbruik aan warmte en water worden afgerekend.

6.6.3. PASSIEVE KOELING  
Voor een maximaal comfort zullen alle woningen voorzien 
worden van de mogelijkheid tot passieve koeling via de 
vloerverwarming. Deze laat toe de ruimtetemperatuur licht te 
verlagen, en biedt verder gevoelscomfort door een koele vloer. 

De passieve koeling zal gevoed worden met koud water 
gedistribueerd via de centrale stookplaats. 
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Bovendien kan de koude, optioneel als kopersoptie, verder 
efficiënt opgewaardeerd worden tot actieve koeling zonder dat 
hiervoor een buitenunit vereist is. Actieve koeling vereist een 
binnenunit en kan airco-units aansturen.

Iedere woning zal beschikken over een calorimeter op basis 
waarvan het verbruik zal worden afgerekend.

6.6.4. AFREKENING  
De energie voor de verwarming, warm water, en passieve 
koeling zal worden aangerekend volgens verbruik. De prijs-
zetting zal gebeuren volgens een “laagste prijs garantie”, die 
maandelijks zal bepaald worden aan de hand van de VREG 
V-test voor een jaarnormverbruik van 7.000 kWh gas en 
3.000 kWh elektriciteit. Het quotiënt van het voordeligste 
commerciële aanbod in de markt en het jaarnormverbruik 
levert dan de eenheidsprijs op voor gas en elektriciteit.

Een vaste kost van € 250 (excl. btw) wordt aangerekend als 
bijdrage in het onderhoud van de gemeenschappelijke installa-
ties. Daarentegen vervallen alle mogelijke kosten en verantwoor-
delijkheden van defecten die kunnen voorvallen in een klassiek 
systeem met individuele gaswandketels. Ook valt de verplichting 
voor het tweejaarlijkse nazicht van de individuele gasketel weg.

Op elk moment kan het verbruik geconsulteerd worden op een 
toegankelijk platform. Op maandelijkse basis worden verbruiks-
rapporten gegenereerd.

6.7. ELEKTRICITEIT

6.7.1. ELEKTRISCHE INRICHTING
De lichtpunten, schakelaars en stopcontacten worden uitge-
voerd volgens de aanduidingen van de architect en conform de 
voorschriften inzake veiligheid en elektrisch comfort. 

Elk appartement beschikt over een eigen individuele elektrici-
teitsmeter opgesteld in het tellerlokaal elektriciteit. De installatie 
wordt gekeurd door een erkend controleorganisme. 

De inrichting voldoet aan het technisch reglement en de voor-
schriften van de plaatselijke elektriciteitsmaatschappij.

De schakelaar met hoofdzekering bevindt zich bij de meter-
kast in het technisch lokaal. De individuele verdeelborden met 
automatische zekeringen en differentieelschakelaars van de 
privatieve leidingen, bevinden zich in de bergingen in de appar-
tementen. Deze leidingen vertrekken vanaf de verdeelborden 
naar de verschillende lichtpunten en contactdozen.

Alle afdekplaten zijn uitgevoerd in kunststof, wit of ivoorkleurig 
en van een modern design.

Voor verlichting in de gemene delen wordt er gebruik gemaakt 
van energiezuinige armaturen. 

In ondergrondse parking, dienst- en technische lokalen en de 
kelders worden er in functie van energiebesparing bewegings-
detectoren voorzien. 

In ruimtes waar een verlaagd plafond voor komt dat geen 
brandwerende functie heeft kunnen inbouwarmaturen worden 
voorzien.

De installatie bevat geen armaturen in de privatieve gedeelten. 
Er zal wel worden voorzien dat daar waar verlichtingspunten 
voorzien zijn, er een sokket met lamp wordt aangebracht.

6.7.2 PROGRAMMA 1 SLAAPKAMER 
APPARTEMENT 

Inkomhal appartement (waar aanwezig):
 — 1 dubbel geschakeld lichtpunt 
 — 1 stopcontact

Leefruimte
 — 1 enkel geschakeld lichtpunt
 — 1 dubbel geschakeld lichtpunt 
 — 1 kamerthermostaat
 — 5 stopcontacten
 — 1 coax aansluiting (TV)
 — 1 datacontact (UTP) 
 — videoparlofonie
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Keuken
 — 1 enkel geschakeld lichtpunt boven kasten 
 — 1 stopcontact per standaard voorzien toestel
 — 2 stopcontacten op het aanrecht

Slaapkamer:
 — 1 enkel geschakeld lichtpunt 
 — 3 stopcontacten

Bad of douchekamer
 — 2 enkele geschakelde lichtpunten (1 lichtpunt is mogelijk 

geïntegreerd in de spiegel)
 — 2 stopcontacten

Berging 
 — 1 enkel geschakeld lichtpunt met schakelaar  

of bewegingsdetector
 — 2 stopcontacten
 — 1 stopcontact wasmachine
 — 1 stopcontact droogkast
 — 1 verdeelbord + zekeringen 

Individueel toilet in het appartement
 — 1 enkel geschakeld lichtpunt

6.7.3 PROGRAMMA 2 SLAAPKAMER 
APPARTEMENT 

Inkomhal appartement:
 — 1 dubbelgeschakeld circuit met 2 lichtpunten 
 — 1 stopcontact

Leefruimte
 — 2 enkel geschakelde lichtpunten 
 — 1 kamerthermostaat
 — 6 stopcontacten
 — 1 coax aansluiting (TV)
 — 1 datacontact (UTP) 
 — videoparlofonie

Keuken
 — 1 enkel geschakeld lichtpunt boven kasten 
 — 1 stopcontact per standaard voorzien toestel
 — 2 stopcontacten op het aanrecht

Slaapkamer (master):
 — 1 dubbel geschakeld lichtpunt 
 — 4 stopcontacten

Slaapkamer 2:
 — 1 enkel geschakeld lichtpunt 
 — 3 stopcontacten

Badkamer
 — 2 enkel geschakelde lichtpunten (1 lichtpunt mogelijk 

geïntegreerd in de spiegel)
 — 2 stopcontacten 

Douchekamer (indien aanwezig) 
 — 2 enkel geschakelde lichtpunten (1 lichtpunt mogelijk 

geïntegreerd in de spiegel)
 — 1 stopcontact 

Berging 
 — 1 enkel geschakeld lichtpunt met schakelaar  

of bewegingsdetector
 — 2 stopcontacten
 — 1 stopcontact wasmachine
 — 1 stopcontact droogkast
 — 1 verdeelbord + zekeringen 

Individueel toilet in het appartement
 — 1 enkel geschakeld lichtpunt
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6.7.4 PROGRAMMA 3 SLAAPKAMER   
APPARTEMENT 

Inkomhal appartement:
 — 1 dubbel geschakeld circuit met 2 lichtpunten 
 — 1 stopcontact

Leefruimte
 — 1 enkel geschakeld lichtpunt
 — 1 dubbel geschakeld lichtpunt 
 — 1 kamerthermostaat
 — 8 stopcontacten
 — 1 coax aansluiting (TV)
 — 1 datacontact (UTP) 
 — videoparlofonie

Keuken
 — 1 enkel geschakeld lichtpunt boven kasten 
 — 1 stopcontact per standaard voorzien toestel
 — 4 stopcontacten op het aanrecht

Slaapkamer (master):
 — 1 dubbel geschakeld lichtpunt 
 — 4 stopcontacten

Slaapkamer 2:
 — 1 enkel geschakeld lichtpunt 
 — 3 stopcontacten

Slaapkamer 3:
 — 1 enkel geschakeld lichtpunt 
 — 3 stopcontacten

Badkamer
 — 2 lichtpunten met elk een schakelaar (waarvan één 

mogelijks geïntegreerd in de spiegel)
 — 2 stopcontacten

Douchekamer (indien aanwezig) 
 — 2 lichtpunten met elk een schakelaar (waarvan één 

mogelijks geïntegreerd in de spiegel)
 — 1 stopcontact 

Berging 
 — 1 enkel geschakeld lichtpunt met schakelaar of bewe-

gingsdetector
 — 2 stopcontacten
 — 1 stopcontact wasmachine
 — 1 stopcontact droogkast
 — 1 verdeelbord + zekeringen 

Individueel toilet in het appartement
 — 1 enkel geschakeld lichtpunt

6.7.5 BESCHRIJVING (WINTER)TERRAS 

Winterterras (indien aanwezig): 
 — 1 enkel geschakeld lichtpunt aan het plafond 
 — 1 stopcontact 

Terras (zonder wintertuin)
 — 1 enkel geschakeld lichtpunt per terrasdeel aan de wand

6.7.6 INTERNET & DIGITALE TELEVISIE
In de woonkamer is er een data en coax-aansluiting voorzien 
ten behoeve van het gebruik van internet en digitale televisie. 
De kosten van aansluiting en van aanvraag tot abonnement 
zijn ten laste van de bewoners die op eigen initiatief de nodige 
stappen ondernemen (aansluiting zowel bij Telenet als Proximus 
mogelijk). 

6.7.7 PRIVATIEVE ONDERGRONDSE BERGINGEN 
 — 1 lichtpunt met bewegingsdetector
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6.7.8 GARAGEBOXEN
 — 1 enkel geschakeld lichtpunt 
 — 1 stopcontact, gekoppeld aan de privatieve teller
 — Geautomatiseerde sectionaalpoort

6.7.9 BESCHRIJVING GEMENE DELEN 
Alle lokalen van de gemeenschappelijke delen zullen, aan de 
hand van een gedetailleerd verlichtingsplan, uitgewerkt door de 
architect in samenspraak met de andere bouwpartners worden 
voorzien van de nodige verlichtingsarmaturen. Afhankelijk van 
het afwerkingsniveau van de respectievelijke lokalen zal er 
gekozen worden voor opbouw dan wel inbouw armaturen. Waar 
nodig zal de verlichting gestuurd worden via een timer. 

Noodverlichting
 — Autonome of ingebouwde noodverlichting overeenkom-

stig wettelijke vereisten

Overige voorzieningen
 — Voedingscentrale voor brandkoepels op gelijkvloers

6.8. SANITAIR

6.8.1 SANITAIRE INRICHTING
Alle afvoeren worden uitgevoerd in PVC of PE, bestand tegen 
hoge temperaturen. De volledige installatie wordt conform de 
voorschriften van de watermaatschappij geconcipieerd met 
inbegrip van de nodige afsluitkranen, terugslagkleppen en 
andere toebehoren.

Indien noodzakelijk zal er voorzien worden in een vuil-
waterpomp die het afvalwater van de kelder opvoert naar 
de collectoren van de buitenriolering.

6.8.2 SANITAIRE TOESTELLEN
Alle sanitaire toestellen zijn A-merken zoals (Hans)Grohe, 
Duravit, Villeroy & Boch of gelijkwaardig. 

1 SLAAPKAMER APPARTEMENT:

Badkamer:
 — Acryl ligbad* met centrale afvoer, thermostatische kraan 

en handdouche 
 — Enkele porseleinen wastafel met meubel
 — Spiegelkast 
 — Elektrische handdoekradiator 

Douchekamer:
 — Easy step douche met thermostatische kraan, mobiele 

handdouche en douchestang 
 — Enkele porseleinen wastafel met meubel
 — Spiegelkast 
 — Elektrische handdoekradiator
 — Waar noodzakelijk wordt er voorzien in een douchewand 

dan wel in een douchedeur in helder veiligheidsglas

2 SLAAPKAMER APPARTEMENT:

Badkamer:
 — Acryl ligbad* met centrale afvoer, thermostatische kraan 

en handdouche 
 — Dubbele porseleinen wastafel met meubel 
 — Spiegelkast 
 — Elektrische handdoekradiator 

Douchekamer (indien aanwezig): 
 — Easy step douche met thermostatische kraan, mobiele 

handdouche en douchestang 
 — Enkele porseleinen wastafel met meubel 
 — Spiegel
 — Waar noodzakelijk wordt er voorzien in een douchewand 

dan wel in een douchedeur in helder veiligheidsglas;
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3 SLAAPKAMER APPARTEMENT:

Badkamer:
 — Acryl ligbad* met centrale afvoer, thermostatische kraan 

en handdouche 
 — Dubbele porseleinen wastafel met meubel 
 — Spiegelkast 
 — Elektrische handdoekradiator 
 — Hangtoilet met soft-close toiletbril

Douchekamer (indien aanwezig): 
 — Easy step douche met thermostatische kraan, mobiele 

handdouche en douchestang 
 — Enkele porseleinen wastafel met meubel
 — Spiegel
 — Waar noodzakelijk wordt er voorzien in een douchewand 

dan wel in een douchedeur in helder veiligheidsglas;

* U kunt in de badkamer kiezen tussen een ligbad ofwel een 
douche (formaat 90/90 cm) zonder dat dit aanleiding geeft tot 
meerwerken en conform de bovenstaande beschrijving van een 
standaard aangeboden ligbad of douche. 

Apart toilet: 
 — Hangtoilet met soft-close toiletbril
 — Handwasser met koudwaterkraan 

Individuele berging in het appartement 
 — Toevoer en afvoer voor wasmachine
 — Geplaatste droogkasten dienen verplicht te werken  

met inwendige condensaat opvangreservoir 

6.9. KEUKENINSTALLATIE
Ieder appartement wordt voorzien van een keuken met kaste-
nensemble en elektrische toestellen van een A-merk (AEG of 
gelijkwaardig). 

6.9.1 PROGRAMMA 1 SLAAPKAMER APPARTEMENT 
 — Kolomkast
 — Combi-oven
 — Koelkast met vriesvak 
 — Vaatwasser
 — Inductiekookplaat met 4 vuren en recirculatiedampkap
 — Spoelbak 
 — Composiet werkblad of gelijkwaardig 
 — Greeploos kastenensemble met zelfremmende deurtjes 
 — Afvalsorteerder 

Het geheel van keukeninrichting en -toestellen heeft een 
handelswaarde van € 8.500 (excl. btw en incl. plaatsing).

6.9.2 PROGRAMMA 2 SLAAPKAMER 
APPARTEMENT 

 — 2 kolomkasten
 — Oven en microgolfoven 
 — Koelkast met vriesvak 
 — Vaatwasser
 — Inductiekookplaat met 4 vuren en recirculatiedampkap
 — Dubbele spoelbak 
 — Composiet werkblad of gelijkwaardig 
 — Greeploos kastenensemble met zelfremmende deurtjes 
 — Afvalsorteerder 

Het geheel van keukeninrichting en -toestellen heeft een 
handelswaarde van € 10.500 (excl. btw en incl. plaatsing).

6.9.3 PROGRAMMA 3 SLAAPKAMER 
APPARTEMENT 

 — 2 kolomkasten
 — Oven en combi-oven 
 — Koelkast met vriesvak 
 — Vaatwasser
 — Inductiekookplaat met 4 vuren en recirculatiedampkap
 — Dubbele spoelbak 
 — Composiet werkblad 
 — Greeploos kastenensemble met zelfremmende deurtjes 
 — Afvalsorteerder 

Het geheel van keukeninrichting en -toestellen heeft een 
handelswaarde van € 15.000 (excl. btw en incl. plaatsing).
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De aanduiding van de vaste en losse meubilering of andere niet-
vaste interieurinrichting op het verkoopplan is enkel ten titel van 
inlichting met uitzondering van hetgeen in dit lastenboek wordt 
beschreven.

 

De gegevens hierna vermeld zijn niet limitatief en ter aanvulling 
van de koopovereenkomst. 

8.1. PLANNEN EN VERSCHILLEN
Kwaliteit en concept van de gebouwen zijn vast. De bouwheer 
kan echter altijd de hierboven beschreven materialen en/
of installaties of de verwerking ervan wijzigen zonder aan de 
kwaliteit of het concept te schaden.

Eventuele plannen van het appartement welke aan de koper 
overhandigd worden, dienen als basis voor het opstellen van 
de koopovereenkomst. Voor wat betreft de afwerking van de 
appartementen, zijn de aanduidingen op de plannen als louter 
indicatief te beschouwen. Maatwijzigingen aan de plannen 
zijn steeds mogelijk, ten gevolge van stabiliteits- of technische 
redenen. De plannen werden ter goedertrouw opgemaakt 
door de architect na meting van het terrein. De verschillen 
welke zouden voorkomen, hetzij in meer hetzij in min, zullen 
beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen 
geval de overeenkomst op één of andere wijze zouden wijzigen. 
Eventuele maten op de plannen dienen dan ook te worden 
aanzien als “circa” maten. Noodzakelijke aanpassingen uit 
constructieve of esthetische redenen van algemeen belang zijn 
toegelaten zonder voorafgaandelijk akkoord van de kopers.

De oppervlakte vermeld op het verkoopplan, is de oppervlakte 
met daarin inbegrepen: de volledige buitengevel, de helft van de 
gemene muur tussen appartementen, de volledige muurdikte 
bij ramen, zelfs al staat deze aan de binnenzijde van de dagkant, 
de volledige muurdikte tussen appartementen en gemene 
delen, de buitenberging op het terras en de schachten die door 
het privatief lopen. De vloeroppervlakte waarbij de vrije hoogte 
minder is dan 2m, wordt nooit meegerekend.

7 VAST MEUBILAIR 8 ALGEMENE 
BEPALINGEN
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8.2. AFSLUITINGEN/BEZOEK VAN  
DE BOUWPLAATS
De toegang tot de bouwplaats is ten strengste verboden voor 
iedereen die niet betrokken is bij de uitvoering van de werken, 
behalve indien hij een schriftelijke toestemming heeft of 
vergezeld is van de bouwheer of van de architect of van de 
vertegenwoordiger van de bouwheer, en dit uitsluitend tijdens 
de werkuren. De bouwheer wijst alle aansprakelijkheid af voor 
ongevallen die zich op de bouwplaats kunnen voordoen.

Het is de koper van een appartement tevens ten strengste 
verboden andere aannemers op de werf te brengen en werken 
te laten uitvoeren aan zijn appartement vooraleer de oplevering 
van het desbetreffende appartement heeft plaats gevonden. 

8.3. NUTSVOORZIENINGEN
Alle aankoppelings-, aansluitings-, plaatsing-, indienststellings-, 
keurings-, verbruiks- en abonnementskosten van de nutsvoor-
zieningen (water, gas, elektriciteit, internet, riolering, TV-FM 
distributie) zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen en vallen dan 
ook ten laste van de kopers.

De kopers zullen op eerste verzoek hun aandeel in de kosten 
van de nutsleidingen ofwel aan de bouwheer voldoen, op 
voorlegging van een factuur, ofwel rechtstreeks aan de nuts-
maatschappijen dit conform de bepalingen opgenomen in 
de verkoopovereenkomst.

8.4. WIJZIGINGEN, MATERIALEN  
EN HANDELSWAARDEN 
De bouwheer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan 
te brengen in de gemeenschappelijke delen en de omgevings-
aanleg indien dit noodzakelijk zou zijn of op vraag zou zijn van 
specifieke overheden (gemeente, politie, brandweer, ...) en/of 
ingenieurs stabiliteit, technieken, ...

De bouwheer heeft het recht de plannen te wijzigen of andere 
materialen van gelijkwaardige kwaliteit te gebruiken of te 
verwerken dan diegene die in het lastenboek voorkomen, in de 
mate dat deze wijzigingen gevorderd worden door de architect, 
ingenieur, bevoegde overheden, verzekeringsmaatschappijen, 
nutsvoorzieningsmaatschappijen of omdat de bouwheer meent 

dat deze wijzigingen de privatieve/gemene delen of het nut 
ervan verbeteren, of omdat de bouwheer in de loop van de 
bouwwerken meent dat deze wijzigingen nodig of nuttig zijn om 
de uitvoering in overeenstemming te brengen met het lasten-
boek, ingevolge de afwezigheid op de markt van de voorziene 
materialen, minderwaarde in de kwaliteit, onaanvaardbare 
vertragingen in de levering, faling van de leveranciers of onder-
aannemers, enz... Wijzigingen mogen geenszins een nadelige 
invloed hebben op kwaliteit of gebruiksgemak.

In het lastenboek wordt een aantal malen de benaming 
“handelswaarde” gehanteerd. Hieronder dient verstaan te 
worden de particuliere verkoopprijs, exclusief btw van de mate-
rialen, desgevallend exclusief plaatsingskost. De plaatsingskost is 
in de opgegeven waarden omvat daar waar expliciet vermeld. 

8.5. VERZEKERINGEN EN RISICO-
OVERDRACHT
De bouwheer zal de nodige en eerste verzekeringspolissen 
onderschrijven voor voldoende bedragen tot dekking van de 
risico’s inzake brandgevaar, ontploffing, blikseminslag, Deze 
polis zal door de vereniging van mede-eigenaars overgenomen 
worden voor de nog te lopen wettelijke termijn en de vereniging 
zal de premies betalen vanaf het onderschrijven van de polis. 
De overdracht van risico’s overeenkomstig artikels 1788 en 1789 
van het Burgerlijke Wetboek zal geschieden bij de voorlopige 
oplevering. 

8.6. TEGENSTRIJDIGHEDEN
De koopovereenkomst, onderhavig lastenboek en de plannen 
vullen elkaar aan. In geval van tegenstrijdigheid tussen onder-
linge documenten primeert in eerste plaats de koopovereen-
komst en in tweede plaats onderhavig lastenboek.

Werken die niet expliciet vermeld staan in voorgaande 
beschrijving zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen. Alle 
meubilair op de plannen getekend is enkel ten titel van inlichting 
en maakt geen deel uit van de huidige overeenkomst.
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8.7. ZETTINGEN
De aandacht van de koper wordt gevestigd op het feit dat het 
gebouw nieuw is en dat bijgevolg zich een lichte algemene 
of gedeeltelijke zetting kan voordoen, alsmede een eventuele 
uitzetting, veroorzaakt door temperatuurschommelingen of 
krimp- en kruip- en uitzettingsgedrag van de verschillende 
gebruikte materialen, waardoor lichte barsten of scheurvorming 
kan ontstaan.  

Deze scheuren zullen nooit de stabiliteit van het gebouw 
aantasten en zijn inherent aan de natuur van het gebouw.

Noch de bouwheer, noch de architect, noch de ingenieur of de 
aannemer kunnen hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. 
De bouwheer is tevens niet verantwoordelijk voor de schade 
teweeggebracht door te vroegtijdige schilder- en behangwerken 
door de koper.

8.8. VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR/  
EPB-VERSLAGGEVER
De bouwheer stelt op zijn kosten een veiligheidscoördinator 
en EPB-verslaggever aan met opdracht tot coördinatie van 
de veiligheid en/of tot controle van de geldende EPB-normen, 
zowel tijdens de ontwerpfase als de uitvoering van dit bouw-
project, alsook het opmaken van het postinterventie dossier. 
De kost voor het postinterventiedossier zal worden gedragen 
door de Koper. In het kader van een postinterventiedossier 
zal de Verkoper op vraag van de Koper eventuele attesten en 
documentatie voorleggen die de Koper kan aanwenden in het 
kader van eventuele subsidie aanvraag.

8.9. EERSTE OPKUIS
Het appartement wordt voor de voorlopige oplevering borstel-
schoon gemaakt, met verwijdering van al het puin en bouw-
afval. De ramen krijgen eveneens een eerste schoonmaakbeurt 
om eventuele gebreken duidelijk op te merken.

 

9.1. ALGEMEEN
Na de ondertekening van de onderhandse koopovereenkomst 
en binnen de welbepaalde termijn (“de sleuteldata”) die door 
de bouwheer meegedeeld wordt, heeft de nieuwe eigenaar 
de mogelijkheid om wijzigingen aan de vaste interieurinrichting 
en afwerkingsgraad van zijn appartement aan te vragen. Elke 
wijziging dient door de bouwheer te worden bestudeerd, uit -
getekend, gecalculeerd en gevalideerd met het oog op een 
definitief gewijzigd plan. De bouwheer behoudt zich ten allen 
tijde het recht voor om niet in te gaan op gevraagde wijzigingen 
van de koper. 

Na het bereiken van een schriftelijk akkoord tussen de 
betrokken partijen over de bestudeerde, uitgetekende en 
gecalculeerde wijziging en haar eventuele financiële gevolgen 
in min of in plus, zal deze wijziging worden uitgevoerd door de 
bouwheer. De nieuwe eigenaar is slechts gerechtigd om zelf 
wijzigingen uit te voeren aan de vaste interieurinrichting van zijn 
appartement nà de voorlopige oplevering van zijn appartement. 
Dergelijke wijzigingen vallen dan buiten de verantwoordelijkheid 
van de bouwheer.

Alle wijzigingen van de plannen worden in functie van hun 
impact omgezet in werkdagen die aan de totale uitvoerings-
termijn worden bijgeteld.

9.2. SOORTEN WIJZIGINGEN
Omwille van een efficiënte organisatie van de werf, wordt er een 
onderscheid gemaakt tussen keuzes met of zonder een impact 
op de ruwbouw van het appartement. 

Het uitvoeringsplan bevat informatie over verschillende disci-
plines van het bouwproces en is de basis voor de uitvoering 
van de werken. De uitvoerders op de werf dienen reeds in een 
vroeg stadium over het juiste plan te beschikken. Om die reden 
dient de koper in eerste instantie alle keuzes te maken met een 
impact op de indeling van het appartement. 

De keuzes van de koper in verband met de afwerking die 
geen invloed hebben op andere disciplines in het bouwproces 
en voor zover ze binnen het voorziene type van afwerking 
vallen (bijvoorbeeld binnen de voorziene dikte van vloeren en 
dekvloer), kunnen dan ook later gemaakt worden. De praktijk 

9 HANDLEIDING 
KOPERBEGELEIDING
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leert echter dat keuzes van afwerking het plan terug in vraag 
kunnen stellen. Wij verzoeken u dan ook om de definitieve 
plankeuzes na bezoek aan de opgegeven toonzalen door te 
geven. Dit dient te gebeuren binnen de door de koperbegeleider 
meegedeelde “sleuteldata”.

De bouwheer doet beroep op een ervaren “koperbegeleider”, 
die u zal begeleiden in dit proces. De koperbegeleider fungeert 
als enige contactpersoon tussen u en de bouwheer. 

Als koper heeft u recht op 10 uren assistentie van de koperbe-
geleider, zonder dat hiervoor een vergoeding in rekening wordt 
gebracht. Deze uren volstaan ruimschoots om uw keuzes te 
kunnen maken en omvatten 2 gesprekken (=front office) en de 
volledige informatieverwerking (=back office) door de koper-
begeleider. Enkel bij overschrijding van deze uren en/of het 
verlaten van het standaard begeleidingsproces (bijvoorbeeld 
bij inschakelen van binnenhuisarchitect, ...) kan een vergoeding 
van € 75 (excl. btw) per gepresteerd uur in rekening worden 
gebracht. Het niet volledig benutten van de ter beschikking 
gestelde uren kan geen aanleiding geven tot een teruggave. 

De eerste bespreking dient om de indeling van het apparte-
ment (keuze ruwbouw) en alle te voorziene technieken (sanitair, 
keukeninstallatie, elektriciteit, ventilatie, centrale verwarming ...) 
vast te leggen. Een tweede bespreking dient om de materiaal-
keuzes van het appartement vast te leggen. 

In geval de verkoopovereenkomst het voorwerp uitmaakt van 
een opschortende voorwaarde zullen de besprekingen slechts 
aangevat worden wanneer de verkoop definitief is.

9.3. WELKE KEUZES IN RUWBOUW  
ZIJN MOGELIJK?
Hierna volgt een opsomming van wijzigingen die in principe 
mogelijk zijn. Afhankelijk van de voortgang van de bouwwerk-
zaamheden zijn mogelijk een aantal wijzigingen niet meer of 
nog slechts uitvoerbaar mits beslissing en akkoord over de 
prijs ervan binnen een beperkte termijn. De studiekosten voor 
gewenste aanpassingen dienen door de koper te worden 
betaald, en zijn in elk geval verschuldigd, ook indien de koper 
achteraf zou afzien van de wijziging.

Niet-dragende binnenwanden
De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd in een 
lichte constructie en dit in tegenstelling tot dragende wanden die 
worden uitgevoerd in beton of metselwerk.

Volgende wijzigingen zijn mogelijk:
 — het verwijderen of veranderen van de positie van niet- 

dragende binnenwanden, behoudens leidingkokers en 
meterkasten en mits technisch haalbaar (op aanvraag)

 — het veranderen van de hoogte van niet-dragende wanden,
 — het maken van openingen in niet-dragende wanden.

Binnendeuren
Aan de binnendeuren van het appartement zelf zijn volgende 
aanpassingen mogelijk:

 — het veranderen van de positie van de deur in de wand,
 — het veranderen van de draairichting van de deur,
 — het toevoegen of verwijderen van deuren,
 — het aanpassen van afmetingen van deuren (breedte en/

of hoogte),
 — het vervangen van een standaard binnendeur door een 

glazen en/of schuifdeur
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Elektrische installatie
Voor de elektrische installatie kunnen aan volgend “klein 
materiaal” wijzigingen aangebracht worden:

 — de lichtpunten
 — de schakelaars
 — de stopcontacten
 — de aansluitingspunten voor data en coax
 — uitbreiding van de domotica-mogelijkheden (indien 

aanwezig)

De wijziging kan betrekking hebben op:
 — de positie van het “klein materiaal”
 — het toevoegen en/of verwijderen van “klein materiaal”

Sanitaire installatie
De positie van de sanitaire toestellen werd bestudeerd door 
de architect en de ingenieur technieken. Er zijn grenzen aan de 
planmogelijkheden, aangezien de verticale kokers voor aan- en 
afvoerleidingen, ventilatie van sanitaire lokalen, enz. niet kunnen 
gewijzigd worden op vraag van individuele kopers aangezien zij 
voor meerdere appartementen dienst doen en dus vastliggen.

Alle vragen aangaande wijzigingen aan de (positie van) sanitaire 
installatie zullen dan ook individueel behandeld worden. Zij 
kunnen slechts uitgevoerd worden mits akkoord van de bouw-
heer, aannemer, architect en de ingenieur technieken. Als 
globale vuistregel kan meegegeven worden dat het verplaatsen 
van toiletten niet mogelijk is, en dat andere sanitaire toestellen 
(bad, douche, lavabo) kunnen verplaatst worden binnen een 
straal van 1 à 1,5 m. Het toevoegen van sanitaire toestellen is 
slechts in beperkte mate mogelijk.

Mogelijke wijzigingen aan de sanitaire installatie hebben  
betrekking op:

 — de plaats van de sanitaire toestellen.
 — de keuze van het type/merk van het toestel
 — het vervangen van een dubbele lavabo door een enkele 

lavabo, of omgekeerd
 — het verplaatsen, verwijderen of toevoegen van aan- en 

afvoer voor huishoudtoestellen (bv. wasmachine)

Keuken
Op het definitieve plan dient de eventueel gewijzigde keuken-
opstelling opgenomen te zijn. De positie van de (inbouw)
toestellen en de kasten moeten op plan gekend zijn.

De juiste afwerking van de keuken is op dat ogenblik nog niet 
van belang, maar de integratie van de keuken in het definitieve 
plan moet in een vroeg stadium gebeuren. De keuken is immers 
een onderdeel waarin, naast de eigenlijke keuken, heel wat 
disciplines betrokken zijn. De positie van schakelaars en stop-
contacten in de keuken dienen hier ook vastgelegd te worden.

Vloeren en wanden
Het niveau van bovenzijde van de dekvloer is afhankelijk van 
de dikte van de vloerafwerking. Het type vloerafwerking moet 
gekend zijn vooraleer de dekvloer wordt uitgevoerd. De dikte 
van de dekvloer kan niet verminderd worden, zodat enkel met 
eventueel dunnere vloerafwerking dan voorzien kan rekening 
gehouden worden.

Bij (wand)tegelafwerking zijn de plaatsingskosten steeds af  -
hankelijk van de grootte van de tegel en de bijhorende snijver-
liezen. Voor de berekening van de hoeveelheden van vloer- en 
wandafwerking worden de netto-hoeveelheden procentueel 
(10%) verhoogd om rekening te houden met snijverliezen 
horend bij de grootte van de tegel.
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9.4. WELKE KEUZES IN AFWERKING  
ZIJN MOGELIJK?
Het appartement wordt afgewerkt zoals hiervoor beschreven en 
wordt bezemschoon opgeleverd aan de koper. 

De bouwheer heeft een aantal keuzes gemaakt in afwerkings-
materialen. Op basis van die standaardkeuzes is de prijs van 
het appartement bepaald. De koper heeft de mogelijkheid om 
in de door de bouwheer aangeduide toonzalen zelf een aantal 
materiaalkeuzes te maken.

Deze keuzes betreffen volgende afwerkingsloten:
 — de vloerafwerking
 — de wandtegels
 — de keukeninrichting 
 — de sanitaire toestellen
 — de binnendeuren
 — de elektrische installatie

9.5. PROCEDURE
De koperbegeleider contacteert u voor het inplannen van 
afspraken, geeft uitleg bij de te volgen procedure, staat u 
deskundig bij voor uw keuzes en is uw enige aanspreekpunt 
met betrekking tot de afwerking van uw appartement.

Indien u al heeft nagedacht over een gewijzigde indeling van het 
appartement en/of hiervoor beroep doet op een binnenhuis-
architect, raden wij u aan om uw (schets)ontwerp mee te 
nemen of uw binnenhuisarchitect te verzoeken aanwezig te zijn 
op het eerste gesprek. 

Belangrijk is hierbij te vermelden dat de bouwheer steeds 
“de pen” blijft houden en dat enkel de tekeningen van de 
uitvoerende aannemer leidend zijn in het bouwproces. 
Eventuele tekeningen van binnenhuisarchitecten komen enkel 
na voorafgaand akkoord van de bouwheer op de bouwplaats 
voor uitvoering. De binnenhuisarchitect krijgt onder geen enkel 
beding een uitvoerende rol en wordt enkel beschouwd als een 
vertegenwoordiger van de koper en handelt dan ook volledig 
voor risico van deze.

9.6. SLEUTELDATA 
De koperbegeleider zal u de uiterste data meedelen waarop de 
definitieve beslissingen moeten gekend zijn en dit zowel met 
betrekking tot hun uitvoerbaarheid in functie van de vordering 
van de werken als het eerbiedigen van de opleveringsdatum. 
Bepaalde wijzigingen kunnen namelijk leiden tot een verlenging 
van de uitvoeringstermijn met gevolg voor de contractuele 
datum van oplevering. Bij het overschrijden van de sleutel-
data, zal de bouwheer het appartement afwerken volgens de 
standaard keuzes conform het lastenboek. 

9.7. VERREKENINGEN & HONORARIA 
Afhankelijk van de aard van de gevraagde (plan)wijzigingen 
dient de koperbegeleider de haalbaarheid van de wijzigingen te 
controleren met de architect, de ingenieur technieken en/of de 
aannemer, en hun goedkeuring hieromtrent te vragen. 

Aangezien planwijzigingen erg individueel zijn en geval per geval 
verschillen, wordt elke planwijziging individueel begroot. Als 
vergoeding voor de studie, de administratie, de coördinatie en 
de opvolging van de planwijzigingen wordt een fee van 15% op 
alle wijzigingen aangerekend.

 In verband met de hiervoor opgenomen handelswaarden, 
dient u rekening te houden, dat bij andere keuze van afwerking, 
het prijsverschil meer kan bedragen dan het verschil tussen de 
handelswaarden. Dit is te wijten aan de kleine(re) omvang van 
bestelling, een andere werkwijze, meer verlies en dergelijke. 

Als u ervoor kiest om bepaalde afwerkingsloten te laten 
vervallen (en voor eigen rekening uit te voeren – zie verder) 
dan worden de minwerken in mindering gebracht aan 70% 
van hun handelswaarde en plaatsingskosten. De resterende 
30% blijft door de koper verschuldigd aan de bouwheer, dit ter 
compensatie van de administratieve kost en de winstderving. 
Onderlinge verrekeningen tussen afwerkingsloten en verschil-
lende materialen zijn niet mogelijk. 

Het niet volledig benutten van het voorziene standaard budget 
van de afwerkingsloten, geeft geen aanleiding tot teruggave. 
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9.8. EIGEN WERKEN 
U dient te noteren dat alle werkzaamheden die door u zelf of 
door derden worden uitgevoerd buiten de verantwoordelijkheid 
van de bouwheer vallen. Dat betekent dat eventuele daaruit 
voortvloeiende gevolgen en gebreken voor uw eigen rekening 
zijn. Ook zal u deze werken slechts mogen uitvoeren ná de 
voorlopige oplevering van het appartement en de voorlopige 
oplevering van de algemene delen. U zal zelf moeten instaan 
voor het eventuele (verticale) transport van materiaal (gebruik 
van de liften is in geen geval toegestaan). Naast de verplicht te 
treffen voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen, zal u ook aanspra-
kelijk kunnen gesteld worden voor aangebrachte schade aan de 
gemeenschappelijke ruimtes (gangen, liften, ...). Verder zal elke 
persoon en bedrijf die door u rechtstreeks worden aangesteld 
om werken uit te voeren, moeten voldoen aan alle wettelijke 
en sociale verplichtingen. In de praktijk zal het steeds zo zijn 
dat u later dan voorzien uw appartement in gebruik zal kunnen 
nemen. U zal begrijpen dat wij daarom afraden werken voor 
eigen rekening uit te voeren.

Omwille van constructieve en bouwtechnische redenen en ook 
ten behoeve van de uniformiteit en veiligheid, is het niet toe -
gestaan volgende werken in onderstaande niet-limitatieve lijst 
voor eigen rekening uit te voeren of volgende materialen zelf 
aan te schaffen:

 — aanbrengen van de cementdekvloer
 — aanbrengen van binnenmuren en pleisterwerk
 — alle technische en elektrische installaties (CV-ketel,  

ventilatie-unit, meterkast, enz.)
 — alle verticale en horizontale leidingen
 — de voordeur 
 — de videofooninstallatie
 — een gashaard met af- en toevoerleidingen
 — …

Er wordt verzocht om bij het voornemen om ingrijpende werken 
uit te voeren na oplevering, vooraf contact op te nemen met de 
koperbegeleider om deze te kunnen toetsen op haalbaarheid en 
uitvoerbaarheid. 

De koper verklaart dit document met 32 pagina’s te hebben gelezen en de inhoud ervan te kennen. 
Voor akkoord op:

De koper(-s)
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