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0. LIGGING 
Residentieel wonen in Wielsbeke. 
Uitermate goede, rustige ligging nabij het centrum. Vlotte verbinding naar  E17. 
 
Het project omvat 3 stijlvolle woningen, naar een ontwerp van eRVé Architecten.  
 
Deze villa’s worden water- en winddicht te koop aangeboden.  Op vraag van de klant kunnen de woningen ook 
volledig afgewerkt worden.  De ontwikkelaar werkt hiervoor met zijn vaste onderaannemers en doet alle coördinatie. 
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1. INRICHTEN VAN DE BOUWPLAATS 
De landmeter duidt de perceelsgrenzen en de bouwlijn aan. 
Vervolgens wordt de woning uitgemeten en uitgezet door de aannemer. De aannemer zorgt voor het nodige gereedschap 
en materieel op de werf. 
Er wordt een werfkast met driefasige stroomaansluiting geplaatst. De aannemer zorgt ook voor watertoevoer op de 
werf via een standpijp of een voorlopige aansluiting. 
De aansluitingen en het verbruik hiervan tijdens de bouwwerken zijn ten laste van de aannemer. 
Bij het beëindigen van de werken wordt het bouwafval opgehaald door de aannemer. 
De aannemer heeft het recht om publiciteit aan te brengen op de werf. 

 

2. FUNDERINGSWERKEN 

De funderingen zijn gebaseerd op een vlak terrein met normale grondweerstand (1.5 kg/cm²). Volgens studie van de ingenieur : 
algemene funderingsplaat.  Er is een funderingsdiepte voorzien van max. 1 m onder de vloerpas. Alle funderingszolen 
worden gegoten tot op vorstvrije diepte.  
De koperen aardelectrode wordt in de funderingen aangebracht volgens het AREI. 
Eveneens wordt een reglementaire aansluitbocht voorzien voor elektriciteit, gas, water, telefoon, enz… 
Onder de gewapende vloerplaat wordt een pvc-folie geplaatst. 
Alle aarde die na de funderingen overtollig blijkt te zijn, wordt ter plaatse gestockeerd. Het eventueel wegvoeren van de 
overtollige aarde wordt in samenspraak en op kosten van de koper uitgevoerd als een verrekening in meer. 
 

3. RIOLERING EN VOORZIENINGEN 
 

3.1 Rioleringsbuizen 
Het tracé van de riolering verloopt volgens de plannen of volgens de noodwendigheden zoals deze worden vastgesteld 
tijdens de uitvoering. 
De afvoerleidingen van de sanitaire toestellen, de keukeninstallatie, de wasmachine en het regenwater  worden 
geplaatst volgens de aanduidingen op het rioleringsplan. 
Ze worden in lichte helling gelegd naar de daartoe aangebrachte putten. De leidingen worden uitgevoerd in PVC-
buizen. 
Ze worden gekoppeld d.m.v. mofspie verbindingen, voorzien van vaste neopreen dichtingsringen. De buizen hebben 
een diameter van 110 mm. 
Er is een gescheiden rioleringsstelsel aanwezig. 
 

3.2 Septische put 
De woning is volgens het zoneringsplan gelegen in het centrale gebied met reeds bestaande aansluiting op een 
zuiveringsstation.  Hier dient zodoende geen septische put voorzien te worden.  
 

3.3 Wachtbuizen en nutsleidingen 
De plaatsing van de wachtbuizen voor de nutsvoorzieningen van de woning zijn ten laste van de aannemer. De 
aannemer voorziet de doorvoeren door de funderingsmuren volgens de geldende voorschriften.  
 

3.4 Regenwaterput 
De afvoeren van het regenwater worden opgevangen in een betonnen regenwaterput met inhoud van 10.000 l, 
niettegenstaande de bouwvergunning een regenwaterput oplegt van slechts 5.000 L, voorzien wij standaard toch een 
regenwaterput van 10.000 L en een infiltratievoorziening. 
 
Er  wordt een mangat gemetst tot op het niveau van het maaiveld. Er wordt een wachtbuis voorzien tot in de woning.  
De overloop van de regenwaterput wordt aangesloten via het infiltratiebekken op de openbare riolering.  

 
 

 

 

 

 

 



Rozenstraat Wielsbeke 

 

 

Verkoopslastenboek Pagina 6  

 

4.  METSEL- EN BETONWERKEN 

4.1 Vochtisoleerlaag in muren 

In de samengestelde buitenmuur wordt de funderingsaanzet uitgebrand met asfalt of soortgelijk.  
In alle buitenmuren bevindt dit membraan zich boven raam- en deuropeningen, waar nodig. 
In alle muren ligt een dpc-folie op +/- 2 cm boven de 0-pas. 
 

4.2 Gevelmetselwerk 
Het langs buiten gelegen gedeelte van de samengestelde buitenmuur wordt in paramentsteen opgetrokken.  
Dit gevelvlak wordt loodrecht, pas en in verband gemetseld. 
Volgens ontwerp van de architect worden de gevels gekaleid met pastime Poivre Blanc Boss of gelijkwaardig. 
Ingemetselde gegalvaniseerde spouwhaken zorgen voor de verankering aan het dragend binnenspouwblad.  
Volgens de op het werkplan vermelde aanduidingen worden openingen gelaten voor het buitenschrijnwerk, aangepast 
aan de maatvoering van de gevelsteen. 
Boven de raamopeningen, waar nodig, wordt folie in Z-plooi ingemetseld om dalend vocht via open stootvoegen naar 
buiten af te leiden. 
De gevelsteen voldoet aan de desbetreffende NBN-kwaliteits-proeven op het gebied van drukvastheid, 
vorstbestendigheid en wateropslorping. 
 

4.3 Buitenmuurisolatie 
Tijdens het optrekken van de spouwmuren worden isolatieplaten aangebracht tussen binnen- en buitenspouwblad. Ze 
worden  horizontaal geplaatst volgens hun lange zijde en gehecht aan het binnenspouwblad door middel van 
spouwankers met hierop een afstandhouder. 
De gebruikte buitenmuurisolatie is conform het EPB-verslag en is momenteel 12 cm PUR/PIR. 
De gemeenschappelijke scheidingsmuren tussen de woningen worden uitgevoerd met een dubbele muur.  Deze muur 
bestaat uit 2 naast elkaar gemetselde snelbouwbakstenen met een breedte van 14 cm elk, waartussen aangepaste 
minerale wol van 5 cm, volgens EPB-voorstudie wordt geplaatst. 
 

4.4 Binnenspouwblad van de buitenmuren 
Het dragend gedeelte van de spouwmuur wordt gelijmd met pls 500 van 14 cm breedte. Bezijden en bovenaan de 
dagopeningen wordt een aanslag gelaten voor het buitenschrijnwerk. 
 

4.5 Binnenmuren 
De binnenmuren worden gelijmd  met pls 500  met een breedte van 14 cm voor de dragende muren. De niet- dragende 
muren zullen  uitgevoerd worden in pls 500 met een breedte van 9 cm. 
Volgens de aanduidingen op het uitvoeringsplan worden binnendeuropeningen voorzien.  
De lintelen boven de deuropeningen worden uitgevoerd in voorgespannen staltonbalkjes.  
 

4.6 Dorpels en plint 
De buitendorpels onder de ramen en de deuren worden vervaardigd uit arduin. Alsook de plint rondom de woning. 
De buitendorpels en plint in arduin behoren tot de klasse B. De bovenzijde is geschuurd en de zichtbare zijkanten zijn 
geschuurd. 
De arduindorpels worden links en rechts ingemetseld in het paramentwerk en ze steken ongeveer 5 cm uit het 
paramentvlak waar ze onderaan voorzien zijn van een druipgroef.  Op het gelijkvloers worden de arduindorpels meestal 
effen gestoken met het paramentwerk. 
De dorpel wordt met een lichte helling naar buiten toe geplaatst voor de afwatering. 
 

4.7 Vloerplaat boven het gelijkvloers 
De vloerplaten worden opgebouwd uit betonnen welfsels of predallen met een nuttige overlast van 300 kg/m².  
Op de welfsels wordt een netbewapening geplaatst van 150/150/5/5 en een druklaag in beton van ongeveer 5 cm. De 
betonsamenstelling is op basis van 350 kg/m³ cement of volgens studie ingenieur. 
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5. DAKCONSTRUCTIE 
 

5.1 Dakconstructie 
De constructie van het dak is gebaseerd op het systeem van dragende spanten, geplaatst ongeveer om de 45 cm, welke 
onderling verbonden worden. 
Op de bovenkant van het binnenspouwblad worden muurplaten bevestigd aan de muurankers om de draagbasis te 
vormen van de dakconstructie. 
Alle onderdelen worden samengevoegd tot één constructiegeheel, dat met het ruwbouwmetselwerk verbonden wordt 
d.m.v. moeren en draadstangen, verankerd in de bovenkant van het binnenspouwblad.  
Als onderdak wordt een dampdoorlatende onderdakfolie ofwel menuiserie gebruikt.  
Het onderdak wordt dwars op de spanten of kepers geplaatst. 
Boven het onderdak worden dwars op de spanten of kepers de panlatten genageld, evenwijdig en op gelijke afstand 
van elkaar. 
De panlatafstand wordt aangepast aan de dakhelling en de gekozen dakpan. 
Daar waar het noodzakelijk is, wordt een houten bebording aangebracht, bijvoorbeeld bij kilgoten en dergelijke.  
De houtsecties van de dakconstructie, de vorm en de verbindingen ervan worden voorzien volgens hun overspanning, 
aantal steunpunten en belasting.  Het gebruikte hout is Europese Douglas of gelijkwaardig geïmpregneerd om 
bescherming te geven tegen aantasting door insecten en schimmels.  
 

De constructie van het platte dak bestaat uit betonnen gewelven of predallen met inbegrip van zijn gewapende druklaag in beton. 
Hierop wordt een uitvulling aangebracht teneinde de nodige helling te bekomen voor de afwatering.  
 

5.2 Dakbedekking 
De dakbedekking is voorzien met pannen en hulpstukken van  1ste keus, bestaande uit microbeton, homogeen 
ingekleurd in de massa ofwel een gebakken pan, gesmoord blauw of roestkleur blauw.   
De pannen worden met de neus achter de panlat geplaatst en zijdelings met tand en groefprofilering in elkaar gelegd.  
Dit alles volgens de voorschriften van de fabrikant.  Aan de dakranden van de paramentgevels wordt gebruik gemaakt 
van zijgevelpannen.  Aan de nokken van het dak worden vorstpannen zodanig gebruikt, dat ze de twee dakvlakken 
overlappen. 
 

Bovenop de hellingslaag plat dak wordt er de volgende afwerking voorzien: 

• Een dampscherm geplaatst in een laag kleefvernis op basis van bitumen 

• Een drukvaste isolatielaag van 12 cm dikte 

• Een tweelaags dakdichtingssysteem bestaande uit een zelfklevend polyesterversterkt 
membraan en een laag polyesterroofing dikte 4 mm 

De dakranden worden afgewerkt met een aluminium dakrandprofiel.  
 

5.3 Goten en afvoerbuizen 
Waar voorzien op de plannen worden hanggoten in anthra-zink geplaatst. 
Hiervoor worden aan de horizontale dakranden op de kepers of spanten gootbeugels bevestigd.  Hierin worden 
gootstukken geplaatst, die samengevoegd een goot vormen.  De uiteinden worden gesloten met speciale eindstukken.  
De goot heeft een plaatdikte van 0,8mm. 
De goothaken, geplooid in de vorm van de goot, zijn uitgevoerd in zwarte inox. 
Op de aangewezen plaatsen worden in de goten tapgaten voorzien om te kunnen aansluiten met de afvoerbuizen.  Het 
regenwater wordt via zinken afvoerbuizen van de dakgoot naar de riolering geleid.  Deze buizen zijn rond (diameter 
80mm) ofwel vierkant en worden verticaal tegen het gevelmetselwerk bevestigd met beugels.  Deze beugels worden 
met inslagpennen in het metselwerk vastgeankerd. 
 

5.4 Dakisolatie 
De isolatie van de schuine daken van de woningen wordt uitgevoerd met minerale wol dikte 22cm volgens de EPB-
voorstudie.  Ze worden aangebracht in de dakvlakken van de zolderruimte.  
De isolatie wordt tussen de houten spanten van de dakconstructie geplaatst, en aangebracht met het dampscherm aan 
de onderzijde om condensatie te voorkomen. 
 
 
 
 



Rozenstraat Wielsbeke 

 

 

Verkoopslastenboek Pagina 8  

6. BUITENSCHRIJNWERK EN BEGLAZING 
 

6.1 Buitenschrijnwerk 
De ramen worden vervaardigd uit gelakt kunstharsen profielen TYPE GECO Cottage Line.  Kleur 9005LC zwart structuur.  
Het ultraglide-hefschuifraam wordt uitgevoerd in Aluminium. 
De deuren worden uitgevoerd in Padoek of gelijkwaardig. Alle buitenschrijnwerk voldoet aan de isolatiewaarden 
opgelegd door de EPB-verslaggever : er wordt rekening gehouden met een U max van 1,4 W/m²K en een U max van 
1,6 W/m²K.  Bij de raamprofielen is een thermische onderbreking aanwezig. 
 
Het model en de uitvoering van de ramen en deuren is volgens de plannen en verder volgens de keuze van de architect. 
In samenspraak met de architect kunnen nog steeds aanpassingen gebeuren. Achter de dagopening van het 
gevelmetselwerk is een aanslag voorzien. De buitenste vaste kader van het raam of buitendeur wordt in deze aanslag 
tegen de achterzijde van het paramentmetselwerk geplaatst. Het element wordt op de onderliggende dorpel gezet en 
waterpas opgesteld. 
De scharnieren en sluitpunten worden gecontroleerd op hun functie en zodanig geregeld dat alle opengaande delen 
goed functioneren. 
Het cilinderslot van de buitendeuren wordt gekoppeld aan meerdere sluitpunten die verdeeld zijn over de totale 
deurhoogte. Het ontgrendelen van de meerpuntsluiting kan met de sleutel of met de kruk gebeuren.  
 
De voegen tussen het buitenschrijnwerk en paramentmetselwerk worden dichtgespoten met een plastische 
voegspecie. Dit materiaal blijft in ruime mate elastisch en is stevig aan beide materialen gehecht.  
De kleur van de plastische voegspecie is volgens de keuze van de architect.  
 
 

6.2 Beglazing 
Alle glaswerken van de ramen en deur worden uitgevoerd in zonwerende beglazing 4 seizoenen.climaplus sun. 
De glasbladen van het dubbel glas worden met elkaar verbonden met thermisch verbeterde afstandshouders, zo 
ontstaan er geen koudebruggen. 
 
 

7. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

7.1 Aanvaarding en oplevering 
Het geheel is op te leveren, opgeruimd, met verwijdering van alle puin, afval en vuilnis.. 
De voorlopige aanvaarding van de woningen zal plaats hebben na de uitnodiging door de aannemer aan de koper 
en zal tegensprekelijk gebeuren tussen hen. 
De aannemer bepaalt het ogenblik waarop de woning zich in staat van oplevering bevindt, rekening houdend 
met het feit dat kleine nog uit te voeren werken geen hinderpaal kunnen vormen voor de oplevering. 
Tijdens deze oplevering zal er overgegaan worden tot een gezamenlijk onderzoek van het goed. Dit onderzoek 
zal aanleiding geven tot het opstellen ter plaatse van een proces-verbaal dat ondertekend zal worden door de 
partijen. 
Dit proces-verbaal zal al de zichtbare gebreken vermelden, en de termijn, nodig voor de uitvoering van de 
opmerkingen die in het proces-verbaal zullen voorkomen. 
De ondertekening door beide partijen van het proces-verbaal houdt de aanvaarding in voor de zichtbare 
gebreken. De tienjarige verantwoordelijkheid vangt aan bij de voorlopige aanvaarding van de woning. 
De ingebruikname van een woning houdt de aanvaarding ervan in. 
Eén jaar na de voorlopige oplevering is de definitieve oplevering automatisch verworven indien de koper geen 
geschreven opmerkingen heeft gemaakt.  
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7.2 Plannen 
De plannen die aan de kopers overhandigd worden dienen als basis voor het opmaken der koopcontracten. Zij werden 
ter goeder trouw opgemaakt door de architect en worden als basis genomen voor de gegevens voortkomend in de 
notariële akten. 
Alle op de tekeningen of in de technische omschrijving genoemde maten zijn plus minus ruwbouwmaten. De verschillen 
die er zouden kunnen zijn, in min of meer, zullen aanzien worden als veroorloofde afwijkingen.  
In geen geval kunnen partijen zich op deze afwijkingen beroepen om een vergoeding, minwaarde of supplement te 
eisen. De aannemer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de indeling van de woningen indien 
hem dit nuttig of noodzakelijk zou voorkomen, of indien deze worden opgelegd door de overheid.  
Zichtbare balken en kolommen zullen als normaal beschouwd worden, al of niet vermeld op de plannen. 
De secties van eventuele kolommen en balken zijn afhankelijk van de vereiste draagkracht en functionaliteit. De 
aanduiding van meubilering op de plannen is enkel ten titel van inlichting.  
 
De 3D-tekening wordt als basis genomen en kan licht afwijken van de werkelijk uitgevoerde werken. 
 

7.3 Zetting van de werf 
De krimp- en zettingsbarsten  veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw zijn enerzijds geen reden tot 
uitstellen van betalingen en anderzijds valt dit niet onder de verantwoordelijkheid van de aannemer-promotor, 
architect of IR. Het gaat immers om verschijnselen inherent aan de aard van het gebouw.  

 

7.4 Toegang tot de werf 
De klanten mogen te allen tijde een afspraak maken voor een begeleid werfbezoek. Deze afspraak dient om 
veiligheidsredenen verplicht te gebeuren tijdens de arbeidsuren en in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van 
de bouwheer, de architect of een onderaannemer van de bouwheer. 
Buiten de arbeidsuren in het algemeen en specifiek tijdens het weekend of in het bouwverlof is het de klanten 
verboden de werf te bezoeken. 
De Bouwheer wijst alle verantwoordelijkheid in verband met ongevallen tijdens onbegeleide werfbezoeken op 
voorhand af.
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7.5 Uitvoeringstermijn 

De termijnen bepaald in de verkoopsovereenkomst  wordt altijd uitgedrukt in werkdagen. Weerverlet wegens vorst, 
regen, sneeuw, worden niet beschouwd als werkdagen. 
Afwijkingen van de standaarduitvoering en laattijdige betalingen van de vorderingen verlengen de uitvoeringstermijn 
(zonder ingebrekestelling). 
 

7.6 Aansluitingen riolering 
De kosten voor de aansluiting van de woning op de openbare riolering zijn ten laste van de koper. 
 

7.7 Algemene bepalingen 
De kopers bevinden zich in dezelfde toestand als iemand die zelf een particulier huis bouwt. Zij moeten de bouw - en 
wegenistaksen alsook de reglementaire belastingen dragen die op de nieuwe woning zullen rusten. In één woord, alle 
gemeentelasten e.a. die niet in de aanneming opgenomen dienen te worden.  
De erelonen van de architect zijn inbegrepen in de verkoopprijs. Deze erelonen behelzen de verplichtingen 
overeengekomen tussen de architect en de verkoper i.v.m. de bouw van de woningen.  
De architect kan tijdens de werken uitvoeringsdétails en materiaalkeuzes wijzigen om esthetische of andere redenen.  
De kosten landmeter en de kosten van de bepalingen i.v.m. de aanstelling van een veiligheidscoördinator en het 
opmaken van het veiligheidsplan en het postinterventiedossier, zoals voorzien in het KB 30.5.1999, zijn niet begrepen in 
de verkoopprijs. 
 

Betalingen : 

- Bij het sluiten van de overeenkomst zal een voorschot betaald worden ten bedrage van 10% van de in 
de overeenkomst vastgestelde totale prijs. 

- Bij het verlijden van de authentieke akte wordt de prijs van de grond betaald minus het reeds betaalde 
voorschot. Indien de bouwwerken reeds zijn gestart zal eveneens een prijs worden betaald volgens 
de daadwerkelijk op dat ogenblik reeds uitgevoerde bouwwerken. 

- De gedeeltelijke betalingen van de constructie worden gevraagd vanaf het verlijden van de authentieke akte 
en worden verdeeld als volgt : 

 
plaatsen vloerplaat : 30%  

afdekking gelijkvloers : 30% (60%) 
daktimmer : 20% (80%) 

 buitenschrijnwerk :                   15% (95%) 
 oplevering : 5% (100%) 

 
De koper verbindt zich ertoe alle betalingen, door de bouwheer gevorderd overeenkomstig de overeengekomen 
betalingsmodaliteiten, uit te voeren voor de vervaldag hetzij 10 dagen na factuurdatum. 
Alle hiervoor vermelde bedragen en prijzen zijn vermeld exclusief de belasting over de toegevoegde waarde.  
 
Opgemaakt te Oeselgem op …/…/20… in twee exemplaren. De koper verklaart dat hij grondig kennis genomen heeft van 
dit bestek. Dit bestek maakt integraal deel uit van de verkoopovereenkomst.  
 
De Verkoper,         De Koper, 


