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HET GEBOUW

A. RUWBOUW

1. FUNDERINGEN

Deze omvatten alle werkzaamheden om het 
terrein bouwrijp te maken, zoals nivelleren 
van het terrein, eventueel verlagen van het 
grondwaterpeil, zodat de werken in de beste 
omstandigheden uitgevoerd kunnen worden. 

Voorafgaandelijk de funderingswerken zal 
men zich steunen op het sonderingsverslag 
opgemaakt door een gespecialiseerd bedrijf. 
De berekening van het draagvermogen 
evenals het bepalen van het funderings- 
type zal opgemaakt worden door ingenieur -  
architectenbureau Toon Breyne.

Alle ondergrondse constructies in aanraking 
met de grond zullen uitgevoerd worden in 
betonblokken of in gewapend beton en dus-
danig behandeld zodat een perfecte water-
dichtheid van de muren verzekerd is.

2. RIOLERINGEN

Het rioleringsnet wordt uitgevoerd con-
form de bouwvergunning en de gemeente-
lijke reglementeringen. De buizen in PVC 
in de grond worden geplaatst met vol-
doende helling en de nodige toezichtput-
ten en ontluchtingsbuizen. De diameters  
van de buizen zijn aangepast aan het debiet 
van de diverse regen- en afvalwaters. Alle 
deksels van toezichtputten en andere gro-
te putten worden afgewerkt met een voor 
normaal vervoer overrijdbaar deksel.

3. METSELWERKEN BOVEN-
GRONDSE CONSTRUCTIE

Structuur
De structuur zal uitgevoerd worden volgens 
de studies van de ingenieur stabiliteit.

Buitengevel
Bestaat van buiten naar binnen uit: ofwel de 
houten gevelbekleding (geventileerd) waarin 
spouwisolatie wordt geplaatst / draagmuur, 
ofwel pleisterlaag op basis van kunststofhar-

sen / isolatie / draagmuur. In beide gevallen 
telkens volgens de richtlijnen van het EPB.

Draagmuur
Wordt uitgevoerd in dragend metselwerk van 
eerste kwaliteit of gewapend beton.

Binnenmuren
Dragende binnenmuren worden uitgevoerd 
in beton en/of dragend metselwerk. De 
woning scheidende wanden worden ontdub-
beld met daartussen een akoestische isolatie. 

Op alle verdiepingen worden de niet dragen-
de binnenwanden uitgevoerd in gipsblokken 
of gelijkwaardig. 

Vloerplaten
Deze worden uitgevoerd in gewapend beton.

4. ISOLATIE

Thermische isolatie
Het gebouw zal voldoen aan de huidige eisen 
op gebied van de energieprestatie.



Akoestische isolatie
Er wordt rekening gehouden met de nodi-
ge akoestisch isolatie teneinde een normaal 
wooncomfort te garanderen. De geluidsiso-
latie van de vloeren wordt verzekerd door de 
zwevende chape met een bijhorend akoestisch 
isolatiemateriaal om contactgeluiden te ver-
minderen.

5. DAK, DAKBEDEKKING, 
REGENWATERAFVOER

Het dak is een plat dak. De dakdichting 
wordt uitgevoerd in een materiaal te kiezen 
door de ontwerper. Het dak wordt voldoende 
geïsoleerd en voorzien van een dampscherm. 
Alle maatregelen worden voorzien om een 
perfecte afvoer van het regenwater te verze-
keren. De niet zichtbare regenwaterafvoer-
buizen zijn in polyethyleen.

6. BUITENSCHRIJNWERK

Voor al het buitenschrijnwerk wordt er 
gewerkt met super isolerend glas met een 
K-waarde van maximaal 1,0 en voldoen aan 
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de heersende glasnormen. Het systeem van 
de opengaande delen zijn volgens de aan- 
duidingen op het architectenplan. De inkom-
deuren van het gebouw zijn zelfsluitend.

7. TERRAS EN BORSTWERING

De verlichting, de bevloering en de borst-
wering van het terras wordt bepaald door de 
ontwerper om de gelijkvormigheid van het 
gebouw te garanderen.

B. BINNENAFWERKING

1. PRIVATIEF

1.1 Muurbekleding en pleister- 
werken op muren en plafonds

Pleisterwerken
Alle muren worden behangklaar afgeleverd. 
De binnenbepleistering in de privatieve delen 
zijn volgens de normale afwerkingsgraad. 
De opdrachtgever dient voor de aanvang 
van de pleisterwerken na te gaan of de uit-
voeringstoleranties op de ondergrond geres-

pecteerd werden. De beoordeling van het 
uitzicht van de pleisterwerken moet plaats-
vinden voor de aanbrenging van eventuele 
afwerkingen, onder natuurlijke belichting, 
met het blote oog en vanop afstand van 2 m. 
Een beoordeling bij scherend licht of tegen-
licht is dan ook uit den boze.

De plafonds en betonwanden worden bezet 
met spuitplamuur. Wanden in gipsblokken 
worden gelisseerd. Wanden in metselwerk 
worden bepleisterd. 
De kelderverdieping wordt niet bepleisterd.

Muurbekleding
In de badkamer worden faiencetegels ge-
plaatst van vloer tot plafond t.h.v. de douche.  
De bouwheer stelt een kwaliteitsvolle wand-
tegel voor met een handelswaarde van 25,00 
euro/m2 exclusief btw en exclusief plaatsing. 
Tegels enkel te kiezen bij de aangeduide 
leverancier (Van Hulle Tielt).

1.2 Bevloering

Chape
In alle lokalen van de appartementen wordt 
er over de volledige oppervlakte een onder-
vloer in chape aangebracht. Deze is voorzien 
van een akoestische isolatie. 

Tegels
De bouwheer stelt een kwaliteitsvolle kerami-
sche tegel voor met een handelswaarde van 
30 euro/m2 exclusief btw en exclusief plaat-
sing. Indien de koper van deze voorziene 
vloer wil afwijken, mag hij dat door een an-
dere keuze te maken bij Van Hulle te Tielt.
De klant zal hiervoor het eventuele supple-
ment zelf dragen. De plaatsing van de stan-
daardtegels wordt altijd door de bouwheer 
voorzien. Bij de oplevering zal de vloer een 
eerste maal gereinigd zijn. 

Slaapkamers 
De bouwheer stelt een kwaliteitsvolle kera-
mische tegel voor met een handelswaarde 
van  30 euro/m2 exclusief btw en exclusief 
plaatsing.



1.3 Binnenschrijnwerk

Inkomdeur appartement
De inkomdeur van elk individueel apparte-
ment zal beantwoorden aan de in voege zijn-
de voorschriften i.v.m. brandveiligheid. Ze 
is voorzien van een driepuntsluiting en een 
knopcilinderslot. 

De brandwerende deur wordt aan gangzijde 
geschilderd in kleur volgens keuze architect. 
Of conform de totaalafwerking van de ge-
meenschappelijke delen.

Binnendeuren
Binnendeuren zijn vlakke schilderdeuren en 
schildersklaar met een omlijsting in mdf.
De scharnieren en deurkrukken zijn van 
standaardtype in aluminium of RVS (roest-
vrij staal).

Raamtabletten
Raamtabletten zijn in natuursteen. Er wor-
den geen raamtabletten aan de schuiframen 
voorzien. De toegangen naar de terrassen zijn 
drempelloos, waar mogelijk.

1.4 Keukeninrichting
De keukeninrichting omvat het leveren en 
plaatsen van alle meubilair, werkblad en toe-
stellen met bijgevoegde opstelling en plan. 
De kwaliteiten van de materialen zijn gespe-
cifieerd in het keukendossier hieronder.

Keukenapparatuur:
- Anderhalve spoelbak Franke en mengkraan.
- Inbouwkoelkast met diepvriesvakje, 123cm.
- Keramische kookplaat met 4 zones.
- Inbouw combi-oven/microgolf.
- Dampkap inclusief koolstoffilter.
- Vaatwasser volledig integreerbaar.
- Accessoires: vuilbak, handdoekdrager en led 
spots inbegrepen

De keuze van de keuken dient te gebeuren 
enkel bij de door de promotor aangestelde 
leverancier: Ixina Roeselare.
Bij afwijkingen tussen de individuele plannen 
van de appartementen en de bovenstaande 
beschrijving, of de plannen van de architect, 
hebben de plannen van de keukeninstalla-
teur voorrang op de hierboven aangehaalde 
beschrijvingen. Alle andere afbeeldingen 

zijn louter indicatief en niet contractueel 
bindend. De keukenuitvoering volgens dit 
detailplan is in de prijs inbegrepen.

De opstelling van de keuken kan door de 
koper gewijzigd worden voor zover het uit-
voerbaar is en de goede werking van het sa-
nitair gedeelte niet verstoord wordt. Hierbij 
zal een verrekening in min of meer worden 
opgemaakt. De keuze van de opstelling, kleur 
en materiaal wordt begeleid samen met een 
master-binnenhuisarchitecte van de keuken-
firma. Deze adviesverlening en begeleiding 
zal gebeuren zonder meerkost.

1.5 Sanitaire inrichting
De aansluiting geschiedt per appartement 
met een afzonderlijke teller. Door middel 
van een stijgleiding, vertrekkend van deze 
koud-water-teller, wordt de voeding van 
elk appartement verzekerd. Het watertracé 
wordt uitgevoerd in gegalvaniseerde leidingen 
of kunststofbuizen van voldoende diameter. 

Sanitaire toestellen
Omvat het leveren en plaatsen van alle sani-
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taire inrichtingen voorzien op de individuele 
verkoopplannen per appartement. De keuze 
van de sanitaire toestellen dient te gebeuren 
bij door de bouwheer aangestelde leverancier: 
Sax te Izegem. 

De sanitaire toestellen zijn deze die vermeld 
zijn op de sanitaire lijst achteraan het lasten-
boek.
Indien de koper van deze voorziene opstelling 
wil afwijken, mag hij dat in samenspraak met 
de werfcoördinator voor zover de evolutie van 
de werken dit nog toelaat.
De klant zal hiervoor het eventuele supple-
ment zelf dragen.

2. AFWERKING GEMENE DELEN

Pleisterwerken
In de bergingen, technische lokalen e.a. is 
zichtbaar metselwerk of beton voorzien. Dit 
metselwerk zal indien nodig meegaand opge-
voegd worden. De betonnen gewelven blijven 
eveneens zichtbaar.
De wanden van de traphal worden afgewerkt 
volgens de keuze van de architect.

Deuren
In de gemeenschappelijke inkomhal op de 
gelijkvloerse verdieping wordt een beglaasde, 
inbraakvrije inkomdeur voorzien, uitgewerkt 
met een vast frame.

Vloeren
Inkom en traphal: een duurzame vloer door 
de architect gekozen met, in de inkomhal, 
een in een kader ingewerkte schoonloopmat.

Algemeen inkom
De afwerking van de inkomhal gebeurt 
volgens de detailplannen van de architect, 
volledig aangepast aan de standing van het 
gebouw.
De deur is voorzien van een elektrisch slot. 
Het glas is gelaagd glas.

Brievenbussen en parlofoongeheel worden 
voorzien aan de inkomdeur van het appar-
tementsblok.

C. TECHNISCHE INSTALLATIE

1. VENTILATIE

Om een gezond binnenklimaat te garanderen 
wordt elke flat voorzien van een slim ventila-
tiesysteem type D. Dit slimme systeem voert 
meer lucht af wanneer en waar het echt no-
dig is. Bijvoorbeeld als u kookt, een douche 
neemt of als iemand het toilet gebruikt. Het 
systeem bevat een ventilator voorzien van 
kleppen. Elke vochtige ruimte is via een ka-
naal aangesloten op zijn eigen klep. Deze klep 
meet de ventilatiebehoefte en past zich auto-
matisch aan. Een smartzone is voorzien, deze 
regelt de luchtafvoer in slaapkamers optimaal.

2. VERWARMING EN 
WARM-WATERVOORZIENING

De verwarming gebeurt individueel per 
appartement. De technische installatie wordt 
in de berging geplaatst.
Standaard zijn in elke ruimte vloerverwar-
ming en/of radiatoren voorzien, met uitzon-
dering van de berging. De collector voor de 



leidingen wordt zo discreet mogelijk opge-
steld. De leidingen (koud & warm water) 
naar de sanitaire toestellen worden uitge-
voerd in geschikte kunststof leidingen van 
hoge kwaliteit.

De regeling van de verwarmingstemperatuur 
in de lokalen gebeurt in de living door een 
klokthermostaat voor dag en nachtstand.

De installatie is berekend om volgende tem-
peraturen te bereiken bij -10° buitentempe-
ratuur:
- Woon- en eetkamer, keuken: 22°C
- Hal (indien deze is afgesloten van de

woonkamer): 20°C
- Slaapkamer: 18°C
- Badkamer: 24°C

Het geheel van sanitaire en verwarmings- 
installatie wordt vooraf getest en gekeurd 
door een wettelijk erkend organisme.

3. ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Privatief per appartement
De elektrische inrichtingen beantwoorden 
aan de gegevens van de stroomleverende 
maatschappij en de reglementen in voege. 
Ze worden vóór de ingebruikstelling goedge-
keurd door een erkende keuringsorganisatie. 
De elektriciteit van elk appartement wordt 
aangesloten op een afzonderlijke teller. De 
tellers staan gegroepeerd in het tellerlokaal of 
daartoe bestemde plaats. Ieder appartement is 
voorzien van een schakelbord met automati-
sche zekeringen en differentiële schakelaars. 
De leidingen zijn volledig ingewerkt in de 
muren en plafonds van de appartementen, 
dit volgens de wettelijke voorschriften. De 
kringen voor de lichtpunten en stopcontacten 
worden gescheiden uitgevoerd. De verschil-
lende lokalen worden voorzien van de nodige 
lichtpunten en stopcontacten volgens de aan-
duiding hierna. De verlichtingsapparatuur is 
niet voorzien.

Deze lijst zal aangepast worden in functie van 
de afmeting van de appartementen, in princi-
pe geldt de hiernavolgende opsomming:

Type elektrische installatie van een apparte-
ment: vermogen 40A - 230V

Living /eetplaats
- 2 lichtpunten met meervoudige aansteking
- 6 stopcontacten
- 1 aansluiting COAX
- 2 aansluitingen UTP
- Thermostaat op het netstroom
- Parlofoon met deuropener
- Oproepsysteem

Keuken
- 1 centraal lichtpunt met 1 schakelaar
- 1 lichtpunt keukenkasten
- Aansluiting van alle elektrische apparaten

(vaatwas, koelkast, combioven,
dampkap, fornuis)

- 2 dubbele stopcontacten boven werkblad

Hal/inkom
- 1 lichtpunt met meervoudige aansteking
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Badkamer
- 1 centraal lichtpunt met meervoudige

aansteking
- 2 wandlichtpunten boven lavabo

(Samen bedienbaar)
- 2 stopcontacten
- Oproepsysteem

Hoofdslaapkamer
- 1 lichtpunt met dubbele aansteking
- 4 enkele stopcontacten
- 1 tv distributievoorziening
- 1 leiding + afwerking data aan tv (UTP)

Tweede kamer of bureau
- 1 lichtpunt met 1 schakelaar
- 4 enkele stopcontacten
- 1 internetaansluiting

Terras
- 1 lichtpunt
- 1 stopcontact

Berging
- Zekeringenkast met aansluiting tv/telefoon
- 1 lichtpunt

- 1 stopcontact
- 2 voedingen wasmachine/droogkast
- 2 stopcontacten ventilatie/cv-ketel

Toilet
- 1 lichtpunt met schakelaar

Gemeenschappelijke delen
Volgende punten worden aangesloten op de 
gemeenschappelijke elektriciteitsteller:

Inkomhal
- Bewegingsmelder
- Trap- en trapbordessen van alle verdiep-

ingen geactiveerd door een bewegings-
melder

- Technische lokalen gelijkvloers
- Belknop aan de inkomdeur van uw appar-

tement
- Verlichting ondergrondse parking
- Elektrische poort voor inkom ondergrondse 

parking
- Buitenverlichting gemeenschappelijke delen
 en paden

In de nutslokalen blijven de elektrische lei-
dingen zichtbaar in opbouw. De lichtarmatu-

ren worden in de gemeenschappelijke delen 
geleverd en geplaatst. Ze zijn representatief 
voor de standing van het gebouw. De licht-
punten zijn aangesloten op verschillende 
kringen, waar nodig voorzien van bewegings-
melder en timer. Noodverlichting is voorzien 
waar vereist door de brandweervoorschriften.

4. OPROEPSYSTEEM - 
PARLOFONIE EN DEUROPENER

De deuropener is elektrisch bedienbaar.
De bouwheer voorziet een functionerend 
oproepsysteem conform de wettelijke bepa-
lingen omtrent assistentiewoningen. 

Zusteroproepsysteem bedienbaar in living, 
hoofdslaapkamer en badkamer.

5. BRANDVEILIGHEID

De gebouwen worden opgericht in overeen-
stemming met de wettelijke bepalingen en/of 
de gemeentelijke verordeningen, in voege op 
datum der toekenning van de bouwvergun-
ning, om te voldoen aan de eisen betreffende 



de brandveiligheid en de erkenningsnormen 
van de Vlaamse Gemeenschap.

D. AUTOSTAANPLAATSEN, 
PARKINGS, FIETSLOKALEN

Het aankopen van een parkeerplaats gebeurt 
in overleg met de koper en volgens beschik-
baarheid.

De fietsstalplaatsen zijn voorzien volgens 
aanduiding op plan. Er wordt een oplaad-
punt voorzien voor de elektrische fietsen. 
De bovengrondse autostaanplaatsen worden 
aangelegd in waterdoorlatende materialen. 
De ondergrondse autostaanplaatsen zijn ont-
worpen voor toegang van standaard perso-
nenwagens. De vloeren zijn in grijs gepolierd 
beton, de wanden in vlak beton of zichtbaar 
metselwerk. Toegang tot de ondergrondse ni-
veaus is mogelijk via trappen en liften vanaf 
de gelijkvloerse verdieping.

De parking zal voorzien worden van een 
automatische poort met een individuele af-
standsbediening en sleutelklavier. Per onder-

grondse parkeerplaats wordt er één indivi-
duele afstandsbediening meegeleverd. Er 
wordt verlichting met bewegingsdetector 
voorzien ter hoogte van de automatische
garagepoort en in de ondergrondse garage. 
De lichtpunten van de autostaanplaatsen 
worden op de gemeenschappelijke teller ge-
plaatst.

E. BUITENAANLEG, PARK, TUIN

Er wordt extra aandacht besteed aan een ge-
varieerde streekeigen buitenaanleg. De omge-
vingswerken worden afgewerkt na beëindigen 
van de bouwwerken. Rust en eenvoud creëren 
is de doelstelling.

F. SANITAIRE TOESTELLEN

Toilet
Pro Casa hangtoilet diepspoel in witte zit-
ting. Afdekplaat is de Geberit Sigma 10 in 
witte kunststof met glanzend chroom rand-
je, 1 toets. Elke toiletruimte is ook voorzien 
van een Normbau Cavere steungreep in zilver 
metallic.

Douche
Elke badkamer is standaard voorzien van een 
douche, bestaande uit een Ideal standard
Cera-therm 100 douche thermostaat in 
chroom, een Hansa doucheset in chroom en 
Normbau Cavere 700 steungreep van 60 cm, 
bijpassende douchegordijnstang van Norm-
bau Cavere, inclusief douchegordijn.

Badkamermeubel
Er is een dubbele wastafel van SAX Ergo-Line 
Solid Surface voorzien met met links en recht 
een greep, B115 x D44 met 2 Pro Casa Alpha 
wastafelmengkranen in chroom.
De spiegel is rechthoekig van formaat H80 
x B120, 5 mm dik en is voorzien van twee 
ledverlichtingen Sleurs Practo, lengte 30 cm 
in chroom.
Dit alles gecombineerd met de Sax Kreos 
halfhoge kolomkast in Castello eik, B35 x 
D35 x H 116 met 1 deur en 2 legplanken.

G. BEELDMATERIAAL

Alle beelden in de brochure zijn idicatief en 
kunnen afwijken van de werkelijkheid.





Verkoop assistentiewoningen
Community Building BV
Stratem 7
+32 499 31 20 77
info@liederick.be
www.liederick.be

Uitbating en verhuur assistentiewoningen
Community Building VZW
Stratem 7
+32 473 76 72 93
verhuur@liederick.be
www.liederick.be

VOOR MEER INFORMATIE OP AFSPRAAK
OF EEN PLAATSBEZOEK OP DE SITE 

Een unieke residentiële ontwikkeling op het domein van de voormalige tapijtfabriek LANO, 
ontwikkeld door Textile Developments en uitgebaat door Community Building VZW.


