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1. VOORBEREIDENDE WERKEN 

 
a. AFBRAAK 

 
De kosten voor de sloop zijn inbegrepen in de koopprijs.  
 

b. BEMALING 
 
In functie van de heersende grondwaterstand worden de eventueel nodige 
bemalingswerken uitgevoerd ten behoeve van de uitvoering van de werken. De 
noodzakelijkheid van de bemaling is een beslissing van de stabiliteitsingenieur. 
 

c. BOUWRIJP MAKEN 

Alle kosten verbonden aan het bouwrijp maken van het perceel, zijn inbegrepen in de 
koopprijs. 
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2.   ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN 
 
a. GROND- EN FUNDERINGSWERKEN 

 
De grondwerken omvatten de nodige uitgravingen (en aanvullingen) voor het realiseren 
van de funderingen van het gebouw, wegeniswerken en overdekte parkings. 
Eveneens zijn de grondwerken t.b.v. rioleringswerken inbegrepen. 

Er zal worden gewerkt met een algemene funderingsplaat met balken en plaatselijke 
funderingszolen. 
De aanduiding van de funderingen op de plannen van de architect zijn enkel indicatief en 

worden definitief bepaald door de studie van de ingenieur, die zich steunt op de resultaten 
van het bodemonderzoek (sonderingsverslag), de berekeningen van de belastingen van het 
gebouw met de nuttige bijbelastingen. 
Aldus bepaalt de ingenieur het exacte funderingstype, afmetingen en betonsamenstelling. 
Een aardingslus is voorzien onder de fundering volgens de geldende voorschriften. 
Na de werken wordt het vrije terrein genivelleerd. 
 

b. RIOLERINGSNETTEN 

 
Het gans rioleringsstelsel wordt uitgevoerd volgens de geldende berekeningsnormen. Daar 

waar nodig wordt gebruik gemaakt van leidingen in geglazuurd grès (hoofdleidingen straat) 
elders van leidingwerk in PVC. Er kan leidingwerk in PE voorzien worden.  
Het rioleringsnet wordt conform de richtlijnen van de plaatselijke gemeentelijke 
reglementering opgevat als een "gescheiden stelsel" tot aan de rooilijn. 
 

c. VOORZIENINGEN TEGEN OPSTIJGEND VOCHT 

Een waterdichte isoleerlaag wordt, waar noodzakelijk, onder het metselwerk aangebracht. 
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3. BOVENGRONDSE RUWBOUWWERKEN 
 
a. GEWAPEND BETON 

 
Balken, en kolommen worden uitgevoerd in gewapend al dan niet geprefabriceerd beton 
volgens de raadgevingen van de ingenieur. Dragende wanden worden voorzien in snelbouw 

metselwerk, niet dragende wanden worden eveneens voorzien in snelbouw metselwerk. 

Waar nodig worden de wanden voorzien in gewapend beton, dit volgens de studie van de 
stabiliteitsingenieur. 
De trappen worden uitgevoerd in gewapend beton en afgewerkt met een vloerafwerking 
identiek als de gemeenschappelijke inkom en trapzalen. 

 

b. DRAAGVLOEREN 
 
De draagvloer van de gelijkvloerse appartementen en  de bovenliggende verdiepingen 
worden uitgevoerd in betonnen breedplaatwelfsels  met een gewapende druklaag in beton. 

 

c. METSELWERKEN 

 
De buitengevels worden uitgevoerd met een geventileerde geïsoleerde spouw, met de 
nodige open stootvoegen en dilatatievoegen. 
Het buitenspouwblad van de buitengevels wordt uitgevoerd in gevelsteen-metselwerk. Het 
type gevelsteen alsook de voegen worden gekozen door de leidinggevende architect. 
Het binnenspouwblad wordt uitgevoerd in snelbouwmetselwerk. 

De niet dragende wanden worden eveneens voorzien in snelbouwmetselwerk. 
 

d. RAAM- EN DEURDORPELS 
 

Het buitenschrijnwerk zal worden geplaatst op raamdorpels in blauwe hardsteen met een 

verzoete afwerking .   
 

e. THERMISCHE ISOLATIE 
 

De gevels worden voorzien met een spouw voorzien van thermische isolatie. De dikte en 
lambda-waarde wordt bepaald volgens de berekening van de huidige EPB-regelgeving, met 
een minimum van 10 cm dikte. 
De vloerplaten van de gelijkvloerse niveaus op de volle grond worden op de vloerplaat 
geïsoleerd met een thermische vloerisolatie van minimum 10 cm dik, waarvan lambda-
waarde alsook de dikte resulteert uit de huidige EPB-regelgeving. Op de verdiepingen wordt 
een uitvulling voorzien in een isolerende en akoestische schuimbeton van 7cm dik voorzien.  

De bewoonde platte daken worden eveneens uitgevoerd met thermische isolatie waarvan de 
dikte en lambda-waarde bepaald wordt volgens de huidige EPB-regelgeving, met een 
minimum van 12 cm dikte. 

  



2  BUILD : VERKOOPSLASTENBOEK  

 

 

 

 
Fase 2 Inbreidingsproject   

  « FORUM AMBROSIUS « 

 

Realisatie van 22 koopappartementen met bijhorende carport 

Sint-Ambrosiusstraat 18-20 in RONSE  

Kadastraal 1e Afdeling sectie B nummer 0537 V  

  

Pagina 4 

 

 

f. AKOESTISCHE ISOLATIE 

 
Scheidingsmuren tussen appartementen worden opgetrokken uit 2 wanden in snelbouw 
metselwerk. Bovendien wordt hier gewerkt met een tussenliggende akoestische isolatie van 
40mm. 

 

g. BUITENSCHRIJNWERK 
 

De ramen en buitendeuren worden uitgevoerd in thermisch onderbroken aluminium 
profielen met bijhorend hang- en sluitwerk.  Buiten en binnen is de kleur gelijk. De 
definitieve Ral-kleuren wordt gekozen door de leidinggevende architect en bouwheer.  

    
De balustrades aan de balkons worden uitgevoerd in aluminium of gelakt staal. Kleur te 
kiezen door architect en bouwheer.    

 
De garagepoorten in het gebouw zijn  van het sectionale type voorzien van horizontale 
geïsoleerde panelen, RAL – kleur  te bepalen door architect.  Poort voorzien van elektrische 

motor, met afstandsbediening (per eigenaar 1 zenders en zenderhouder).  
De zelfde afstandsbediening wordt afgeregeld met de inrijpoort aan de Sint-
Ambrosiusstraat. 

Iedere individuele garagepoort  is ook te openen met een sleutelcontact die meegaat met 
de sleutelcombinatie van de privatieven.  

 
De afgesloten carports zijn voorzien van een manuele kantelpoort. Kleur te kiezen door 

architect en bouwheer.    
Optioneel kan een elektrische motor, met afstandsbediening gevraagd worden. 

 

h. BEGLAZING 
 

Er wordt een heldere dubbele isolerende, hoog rendement beglazing voorzien met een 
minimum warmtedoorgangscoëfficient van 1,0 W/m2K.    

 

i. PLATTE DAKEN 
 

Het platte dak wordt uitgevoerd in een meerlaagse bitumineuze dakdichting. Een attest van 
10 jaar waarborg wordt afgeleverd door de uitvoerder. Tapbuizen, voorzien van een 

draadbolrooster, worden waterdicht tussen de dichtingslagen ingewerkt om aan te sluiten 
op de regenwaterafvoeren. 
De dakranden worden voorzien in een alu-profiel, grootte van de zichtbare opkant, type en 
kleur volgens de keuze van bouwheer en architect.  Er worden voldoende 
hemelwaterafvoeren voorzien. De afvoerbuizen worden uitgevoerd in zink 0.8 sectie volgens 
de plannen en ingewerkt in het gevelvlak. 

 

j. HELLENDE DAKEN  

 
Niet van toepassing.  
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k. PRIVATIEVE TERRASSEN 

 
De uitvoering van de terrassen op platte daken wordt gerealiseerd d.m.v. een 
hellingsbeton, dakisolatie. De bovenzijde wordt met bitumen bekleed ter waterdichting. 
Afwerking van de bovenzijde met een keramische bevloering, geplaatst op tegeldragers met 
open voeg.  

 
De terrassen hangend aan de gevels worden uitgevoerd in architectonisch beton en 
voorzien van thermische onderbrekingen. Type korrelstructuur en kleur volgens keuze 
architect en bouwheer.  

 
De terras in het tuingedeelte is de gestabiliseerde ondergrond voorzien. Zie afmetingen op 

het commercieel plan. Vloerafwerking is inbegrepen en wordt uniform voor de hele 
residentie afgewerkt in keramische vloertegels formaat 60*60. Kleurpallet nog te bepalen 
door architect en bouwheer. 

 
De tuinafsluiting in de tuin kant geburen is inbegrepen en wordt uitgevoerd met beplanting. 
Volgens de keuze van de architect en bouwheer. 

 

De privé tuinafwerking: gras is inbegrepen. 

 

l. GEMEENSCHAPPELIJKE BUITENOMGEVING 
 

De uitvoering van de volledige buitenomgeving zal gebeuren volgens de goedgekeurde 
architectuurplannen.  In samenspraak met de architect en de tuinarchitect worden de 
kleurpallet van de waterdoorlatende betonklinkers, betongrasdalen, boom en struiksoorten, 
buitenverlichting,... bepaald.   

 
De gemeenschappelijke buitenomgeving wordt volledig aangelegd. Zo ook de petanque-
baan, de gemeenschappelijke fietsberging, de zone voor de afvalcontainers (PMD, restafval 
en papier/karton) en de overdekte individuele carports.  

 
Per appartement worden 4 fietsplaatsen toegewezen. Eén van deze fietsplaatsen is voorzien 
van een stopcontact met sleutel voor het opladen van uw elektrische fiets. Het verbruik van 

dit stopcontact is aangesloten op uw privatieve teller. 
 

De voet- en of fietsweg via de Wolvestraat is enkel toegankelijk voor de bewoners. Deze 
poort wordt bediend met de sleutel die in de sleutelcombinatie is vervat. 
Bezoekers komen via de hoofdpoort kant Sint-Ambrosiusstraat. Iedere bewoner kan via zijn 
parlofonie en videofonie deze hoofdpoort openen vanuit het appartement voor bezoekers. 
Zo ook bedient men de hoofdinkomdeur per appartementsblok die toegang geeft naar de lift 

en/of trappenzaal. 
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4. PRIVATIEVE BINNENAFWERKING 
 
a. PLAFOND EN MUURAFWERKING 

 
De muren en plafonds krijgen een witte pleisterlaag, conform de norm NBN-EN13914-2 en 

TV199 en meer bepaald: niveau 3 voor afwerkingsgraad en klasse 3 voor de toleranties. 

Plamuurwerken op gipskartonplaten volgens graad 2Fa (= standaard opvoeging volgens 
WTCB). 

 
De plafonds op de predalen worden met een spuitplamuur afgewerkt. 
De pleisterwerken moeten door de schilder schildersklaar gemaakt worden om schilder- of 
behangwerken toe te laten.  Bijvoorbeeld aansluitingen rond verwarmingselementen, 
keukentabletten,... worden bijgewerkt maar zullen door de schilder nog fijn geplamuurd 

moeten worden.  De pleisterlagen zullen een normale woningdecoratie toelaten. De wanden 
en plafonds worden dus niet "schildersklaar" opgeleverd, maar klaar voor de schilder. Het 
opwrijven, fijnplamuren en schilderen zelf van de privatieve delen is niet begrepen in de 
koopprijs. 

 
Gedurende de eerste jaren kunnen zich haarscheurtjes en/of scheuren voordoen tgv krimp 
en kruip, alsook blijvend in de tijd tgv verschillend uitzettingsgedrag tussen de verschillende 

materialen.  Deze barsten zullen nooit de stabiliteit van het gebouw in gedrang brengen, zij 
zijn inherent aan de natuur van het gebouw en dus te aanvaarden door de kopers. 
Aangewezen is zulke scheurtjes en overgangen met een al dan niet geaccentueerde 
overschilderbare kitvoeg af te werken, tijdens uw volgende schilderbeurt. Normaal gezien 
zullen deze barsten na bijwerken niet meer verschijnen. 

 

b. WANDTEGELS 
 

Badkamer en doucheruimte 
Er is een faience wandtegel formaat 45x45 voorzien in de badkamer of douche. Er is een 
handelswaarde voorzien van 

- 25 euro/m2 exclusief BTW handelswaarde voor keuze faience tegel 
Buiten handelswaarde plaatsing inbegrepen. 

 
Ze worden gelijmd en gevoegd met mortel op basis van cement. De plaatsingsprijs is 
gebaseerd op een tegel 45/45 met rechte voegverdeling. 

 

De muren van badkuip en/of douche worden tot aan plafond bezet met wandtegels. 
 

Keuken 
Tussen de bovenkasten en het werkblad worden over een hoogte van +/- 50 cm faience 
tegels geplaatst. Type en kleur kunnen gekozen worden uit de stalen die bij de leverancier 
ter beschikking zijn. 
De plaatsingsprijs is gerekend voor een formaat 10/10 cm. Er is een handelswaarde 

voorzien van 
- 28 euro/m2 exclusief BTW handelswaarde voor keuze faience tegel 
Buiten handelswaarde plaatsing inbegrepen. 

 
In de afzonderlijke toiletten is geen faience voorzien. 
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c. DEKVLOEREN 

 
Er zal gebruik gemaakt worden van een gewapende cementchape, geplaatst op de 
beschreven akoestische en isolerende laag. De plaatsing van de chape gebeurt 
overeenkomstig TV 189 en 193. 
Er kunnen zich omwille van hydraulische krimp haarscheurtjes voordoen, welke in functie 

van de gewenste afwerklaag bijgewerkt moeten worden. 

 
d. VLOERAFWERKING 

 
In alle vertrekken is de levering en plaatsing van een keramische vloertegel voorzien: 
tegels formaat 60x60: 

-inkomhal 
-keuken 

-berging, stookplaats 
-WC 
-leefruimten 
-badkamer 
-slaapkamers 

 

Er zal tijdens de uitvoering door de bouwheer een toonzaal worden aangeduid waar men de 

keuze van de vloertegel kan doen. Er is een handelswaarde voorzien van 
- 34 euro/m2 exclusief BTW handelswaarde voor keuze vloertegel 
Buiten handelswaarde plaatsing inbegrepen : 
voor de vloertegels van inkomhal, keuken, leefruimte, badkamer, WC, berging 
(stookplaats), slaapkamers 
plaatsingsprijs is gebaseerd voor een tegel 60/60 met rechte voegverdeling. 

 
De keramische plinten zijn voorzien overal waar betegeling is voorzien, behalve daar waar 
er reeds een faiencetegel wordt geplaatst. 
Bijpassende plinten worden voorzien tegen de muren. Handelswaarde : tot 8 €/lm excl. 
BTW voor keuze plint. 
Buiten handelswaarde plaatsing inbegrepen. 

 

e. TERRASSEN 
 

Lees: art. k pagina 5. 
 

f. BINNENDEUREN 

 
De binnendeuren zijn van het type “celvulling te schilderen” met schilderkassement MDF 
ww en omlijsting MDF ww 12*68 mm. Afmeting minimum 830mm*2015mm*40mm. 
Zij zijn voorzien van 3 inox paumellen, Littoslot en een standaard deurkruk inox look. 

 
De inkomdeur is van het type “tubespaanplaat te schilderen” voorzien van een bol/kruk en 
cilinderslot. Sleutelcombinatie is standaard. 

 

g. RAAMTABLETTEN 
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Alle ramen op borstweringshoogte worden 4 zijden gepleisterd om zodoende de winddichtheid te  
bevorderen.    

 
 

5. TECHNISCHE INSTALLATIES 
 
a. ELECTRICITEIT 

 
De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI en de 
distributiebeheerder. 
Voor het in gebruik nemen van het gebouw zal de ganse installatie, zowel privatieve als 
gemene delen, gekeurd worden door een door de overheid erkend controle-organisme. 

 

Gemeenschappelijke delen: 
Alle gemeenschappelijke hallen en gangen worden voorzien van de nodige verlichting. Bij 
de liftdeur, de uitgang van de trap en in de onmiddellijke nabijheid van elke toegangsdeur 
tot de appartementen wordt een bediening voor de gangverlichting voorzien.  Het type van 
schakelaars en stopcontacten zijn van het merk Schneider type Unica. De armaturen wordt 
gekozen door de leidinggevende architect. 
Er wordt een noodverlichting voorzien volgens de geldende bepalingen. 

Er wordt één algemeen elektriciteitsbord voorzien voor de verlichting van het 
gemeenschappelijk verbruik. 
Toegang : 
Een videofoon wordt bediend aan de inkom van de appartementen. De camera is voorzien 
boven het bedieningsbord voor de belknoppen met ingebouwde parlofoon en is verbonden 
met een monitor met spreekmicrofoon in elk appartement van waaruit men de algemene 

inkomdeur kan openen door middel van een elektrische deuropener. 
 

Privatieve delen: 
Elk appartement heeft een afzonderlijke meter, welke wordt opgesteld in een 
gemeenschappelijk meterlokaal.  De tellerverzameling wordt door de installateur geleverd 
en geplaatst en aan de distributienetbeheerder ter beschikking gesteld. De 
distributienetbeheerder opent de tellers. 

De individuele zekeringskasten worden in het appartement opgesteld, en worden voorzien 

van zekeringen van het automatische type en de nodige verliesstroomschakelaars. 
Er worden voldoende lichtpunten, schakelaars en stopkontakten voorzien om een modern 
wooncomfort mogelijk te maken, de onderstaande lichtpunten zijn exclusief armatuur. 
Privatief is er verlichting voorzien, nl. 1 lichtpunt per terras. 
Ter hoogte van iedere inkomdeur is een drukknop voorzien voor de deurbel. 

 

Naast de nodige voedingen voor een goede werking van de ventilatie en de centrale 
verwarming kan men uitgaan van volgende standaardinventaris : 

 
i. Woonkamer: 

2 lichtpunten 
1 bediening aan elke toegangsdeur 

wachtbuis thermostaat 
wachtbuis kabeldistributie 

wachtbuis telefoon 
1 aansluitpunt voor TV 
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5 stopkontakten 

 
ii. Keuken: 

1 lichtpunt 
 
1 bediening aan elke toegangsdeur 
2 stopkontakten boven aanrecht 
2 stopcontacten elders in de wanden 

1 voeding 22OV elektrische kookplaat 
1 voeding oven 
1 voeding dampkap 
1 stopcontact ijskast 
1 stopcontact vaatwasser 
1 stopcontact in kastje onder afwasbak 

 
iii. Berging 

1 lichtpunt 
1 bediening 
1 stopcontact 
1 stopcontact tbv wasmachine 
1 stopcontact tbv droogkast 

 

iv. Inkomhal appartement  
1 lichtpunt 
2 bedieningen 
1 stopcontact 

  1 bel 
 

v. Badkamer 
1 lichtpunt 
1 bediening 
1 lichtpunt wand 
1 bediening wand 
2 stopcontacten 

 
vi. Afzonderlijke WC 

1 lichtpunt 
1 bediening 
 

vii. Slaapkamer 1 
1 lichtpunt 

1 bediening 
5 stopcontacten 
1 aansluitpunt voor TV 
1 aansluiting voor UTP 

 
viii. Per bijkomende slaapkamer 

1 lichtpunt 

1 bediening 
4 stopkontakten 
1 aansluiting voor UTP 

 
ix. Terras 
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1 lichtpunt 
1 bediening 

 
x. Nachthal of circulatie (indien apart) 

1 lichtpunt 
 
2 bediening 

 
xi. Open carport 

1 stopcontact met sleutel 
 

xii. Gesloten carport 
1 lichtpunt + bewegingsmelder  

1 stopcontact  
1 stopcontact voor poort 
 

xiii. Garage 
1 lichtpunt + bewegingsmelder 
1 stopcontact  
1 stopcontact voor poort 

 

xiv. Fietsenstalling 
1 stopcontact met sleutel per appartement 

 
 

De precieze plaatsing van schakelaars, lichtpunten en stopcontacten is ingetekend op de 
plannen "technische installaties, deel elektriciteit".  

Mits tijdige keuze en op voorhand overeen te komen meerprijs kan de koper bijkomende 
stopcontacten, lichtpunten etc. laten leveren en plaatsen. 

 

b. KEUKEN 
 

In de basisverkoopprijs van het appartement wordt een keuken voorzien met kasten-
ensemble en elektrische toestellen volgens onderstaande handelswaarde. Het betreft een 
standaardpakket met een dubbele spoelbak met afdruipblad en  ééngreepsmengkraan 

alsook elektrische apparaten te weten: dampkap, oven, kookplaat en koelkast. 
De schets ingetekend op de verkoopplannen is slechts richtinggevend. Een gedetailleerd en 
voor de verkoper bindend plan zal worden opgemaakt na het bezoek van de koper bij en 
door de keukenleverancier. 

 
De particuliere handelswaarde bedraagt  
10.890 euro incl. BTW inclusief levering en plaatsing. 

 

c. SANITAIRE INSTALLATIE 
 

De sanitaire installatie omvat: 

i. De voedingsleiding (PPRC) vanuit de tellerslokaal naar het appartement via 
de technische schachten.  

ii. De verdeelleidingen in het privatief is voorzien in VPE/ALU leiding met de 

benodigde hulpstukken (buis-in-buis systeem) 
iii. Afvoerleidingen in PVC (BENOR gekeurd) 
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iv. Levering, plaatsing en aansluiting van het standaardpakket sanitaire 
toestellen 

 
Alle sanitaire toestellen zijn voorzien van koud en warm water, met uitzondering van de 

toiletten en handwastafels in het toilet. 
Een handelswaarde werd voorzien van 3.085 euro exclusief BTW.  

Het omvat : 
 

- één of twee toiletten ifv het gekozen type (zie plan)  
- en handwasbakje  en accessoires in het apart toilet 

- een meubel in de badkamer met spiegel 600x400 mm en lichtpunt 
- een ligbad en/of douche volgens plan 

 
 

De schets ingetekend op de verkoopplannen is slechts richtinggevend. 
 

De aansluiting van de wasmachine is voorzien. De droogkast dient van het condenserende 

type te zijn. 
 

Een aansluitmogelijkheid voor de vaatwas is voorzien op de stopkraan tbv van de 

ééngreepsmengkraan in de keuken.  
 

Per appartement is gebruik van het regenwater voor de toiletten voorzien. Een automatisch 
overschakelsysteem op stadswater is voorzien bij lege regenput. De voeding met 

stadswater gebeurt via de algemene waterteller van de residentie. De aangestelde syndicus 
verzorgt de verrekening jaarlijks. 

 

d. VERWARMING EN WARMWATERPRODUCTIE 
 

De verwarmingsinstallatie is individueel en op aardgas.  De individuele gasmeters worden 
opgesteld in een gemeenschappelijk meterlokaal. De tellers behoren toe aan de 
maatschappij.  Het lokaal zal ingericht worden volgens de wettelijke verplichtingen. 

Alle kokers worden verlucht.  De gaswandketel is van het gesloten type en wordt 
aangesloten op CLV schouwen.  Deze gaswandcombiketel produceert eveneens het sanitair 

warm water.  Het sanitair warm water heeft voorrang op de verwarming. 
Afhankelijk van de EPB berekeningen heeft de bouwheer de mogelijkheid om op vraag van 
de installateur de technische uitwerking aan te passen. 

 
In de lokalen gebeurt de verwarming met plaatstaalradiatoren met omkasting (zijkanten, 

rooster RAL 9010), voorzien van de nodige toebehoren voor plaatsing, afsluitstukken en 
kraan. 
Alle leidingwerk en de nodige elektrische installatie is inbegrepen. 

 
Volgende temperaturen worden gewaarborgd door de installateur bij een buitentemperatuur 
van –10°C. 

i. Living en keuken:  22°C 
ii. Badkamer:   24°C 

 

iii. Slaapkamers:  20°C 
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Ieder appartement beschikt over een thermostaat.  De regeling van de centrale verwarming 
gebeurt via deze thermostaat en wordt geplaatst in de woonkamer.  De  

 
 

verwarming van de andere lokalen is ondergeschikt aan deze van de woonkamer, de 
warmteafgifte in deze lokalen wordt beperkt door middel van thermostatische kranen. 

 

e. VENTILATIE 
 

Het ventilatiesysteem is van het type C (natuurlijke toevoer met roosters en mechanische 
afvoer met een intelligente sturing (optie nachtkoeling is aanwezig) in overeenstemming 

met de vigerende EPB-regelgeving.  
Alle levering en plaatsing van de daartoe noodzakelijke kanalen, roosters, regelkleppen, 
brandkleppen en andere eind- en/of tussen geschakelde eenheden is inbegrepen. 
 

f. HERNIEUWBARE ENERGIE 
 

Op het gemeenschappelijk platte dak afdek 2e verdiep, worden per appartement de nodige 
fotovoltaïsche panelen geplaatst volgens legplan opgemaakt door de architect en 
opgenomen in de basisakte. De omvormer wordt in de berging van het privatief 
appartement geplaatst. 

 

Optioneel kan per appartement bijkomende fotovoltaïsche panelen geplaatst worden om te 
voldoen aan het E peil 20 waardoor er kan genoten worden van de 100% vrijstelling 
gedurende 5 jaar van de onroerende voorheffing. Conform bouwvergunning 2019.  Bij deze 
opstelling geniet men vanaf dag één van een zeer energie zuinig appartement. 
 
De globale geleverd en geplaatst voor de bekabeling, de fotovoltaïsche panelen, de 

omvormer en de keuring totaal 4.360€ (excl. BTW). Dit is de globale prijs om het E-peil E40 
naar E20 te verlagen. 

 

g. LAADPALEN ELEKTRISCHE WAGENS 
 

Standaard worden de voedingskabels geplaatst naar alle garages en of staanplaatsen.   

Optioneel wordt een laadpaal aangeboden voor 1.500 € (excl. BTW)  
 

 

6. ALGEMENE BEPALINGEN 

a. Plannen 
 

De plannen van het appartement welke aan de koper overhandigd worden, dienen als basis 
voor het opstellen van de verkoopsovereenkomst. Voor wat betreft de afwerking en inrichting 
van het appartement, zijn de aanduidingen op plannen als louter indicatief te beschouwen, 
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit verkoopslastenboek. De beschrijving in dit 

lastenboek heeft dan ook steeds voorrang op de plannen.  
Maatswijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk ten gevolge van stabiliteits- of 

ttechnische redenen.  Indien nodig blijkt uit de studie van de technieken kan steeds een 
maatswijziging van de schachten optreden alsook kunnen schachten toegevoegd of 
weggelaten worden zonder dat dit aanleiding geeft tot verrekening.  
De plannen worden ter goeder trouw opgemaakt door de architect.  
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Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang 
zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk het akkoord van de kopers te bekomen. 
De secties en plaatsing der kolommen en balken worden bepaald door de raadgevende 
ingenieur, die de stabiliteitsplannen opmaakt onder toezicht van de architect.   
 
Zichtbare balken en kolommen zullen als normaal worden beschouwd, evenals sommige 
leidingen, al dan niet vermeld op de plannen.   

b. Erelonen architect en ingenieur 
 

De erelonen van de architect, veiligheids- en projectcoördinator, ingenieur EPB en de 
ingenieur stabiliteit, welke aangesteld werden door de bouwheer, zijn inbegrepen in de 
verkoopprijs.   
Indien de koper echter zou overgaan tot grondige wijzigingen aan de plannen in zoverre 
mogelijk en toegestaan, zal hiervoor een supplementair ereloon gevraagd worden.   
Erelonen verbonden aan de tussenkomst van aangestelden door de kopers, dus anderen dan 

de hier vermelde architect, veiligheids- en EPB coördinator en ingenieur stabiliteit, zijn ten 
financiële laste van de koper. 

c. Nutsvoorzieningen 
 

Alle wachtbuizen (en trekdraad) dienen voorzien te worden door de bouwheer tot aan de 

rooilijn.   
 

Alle aansluitingskosten vallen ten laste van de koper voor water, gas, elektriciteit, telefoon, 
riolering, meters, bekabeling, doortrekken leidingen....  De aanvraag hiervan zal tijdig door 
de koper gebeuren. Hiervoor zal u voor de voorlopige oplevering de nodige gegevens 
ontvangen om een stroomleverancier te kiezen, zodat de meters tijdig kunnen geopend 

worden om de installatie af te regelen en te testen en eventueel uw appartement vorstvrij te 
houden. 

 

d. Materialen, handelswaarde en merkaanduidingen 
 

De koper stelt de bouwheer in de mogelijkheid om zijn verbintenis uit te voeren.  Hij is 
derhalve verplicht binnen de acht dagen zelf of via een vertegenwoordiger te antwoorden op 
elk verzoek door de bouwheer tot hem gericht in verband met de totstandkoming van het 
door hem aangekocht appartement.  

 
Indien geen antwoord geformuleerd wordt binnen deze periode, wordt aangenomen dat de 
koper akkoord gaat met de voorstellen van de bouwheer of dat de koper de vrijheid laat aan 
de aannemer inzake keuze van materialen, kleuren, enz.  
De bouwheer heeft het recht de plannen te wijzigen of andere materialen van gelijkwaardige 
kwaliteit te gebruiken dan diegene die in het lastenboek voorkomen, in de mate dat deze 

wijzigingen gevorderd worden door de architect, ingenieur, EPB coördinator, bevoegde 
overheden, verzekeringsmaatschappijen, nutsvoorzieningsmaatschappijen of omdat de 
bouwheer meent dat deze wijziging de private/gemeenschappelijke delen of het nut ervan 
verbeteren, of nog omdat de aannemer in de loop van de bouwwerken meent dat deze 
wijzigingen nodig of nuttig zijn om de uitvoering in overeenstemming te brengen met het 

lastenboek, ingevolge de aanwezigheid op de markt van de voorziene materialen, 
minderwaarde in kwaliteit, onaanvaardbare vertragingen in de levering, faling van de 

leveranciers of onderaannemers enz. … 
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In het lastenboek wordt een aantal malen de benaming “handelswaarde” gehanteerd.  
Hieronder dient verstaan te worden de particuliere verkoopprijs, exclusief BTW en plaatsing, 
van de materialen.   
De plaatsingskost is in de opgegeven waarden omvat daar waar expliciet vermeld. 
 
 
De gebouwen worden opgetrokken in duurzame materialen van eerste keus, vrij van alle 

gebreken, die de stevigheid en het esthetische uitzicht van het gebouw waarborgen. 
 

e. Wijziging door de kopers 
 

De verkoper zal de koper gedurende het bouwproces op de hoogte brengen betreffende de 
leveranciers en toonzalen waar de individuele keuze van de afwerkingsmaterialen van de 
privatieve delen, zoals beschreven in dit verkooplastenboek, moet gemaakt worden. Hij deelt 
tevens de uiterste beslissingsdata mee wanneer de keuze definitief moet ondertekend zijn. 
Wanneer de koper, om welke reden ook, wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek, de 
plannen of de standaard voorzieningen (t.t.z. aan de afwerking of de lay-out van het 
appartement), kan dit slechts in de mate dat de bouwheer/architect hierover zijn akkoord 

geeft.   
 
Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van afwerking die binnen de voorziene 

handelswaarde valt, toch een supplementaire plaatsingskost kan aangerekend worden. 
Bepaalde wijzigingen van afwerking kunnen aanleiding geven tot termijnverlengingen tot de 
voorlopige oplevering. Wijzigingen aan de gevels van de woning zijn niet mogelijk.   

  
Bepaalde andere wijzigingen kunnen mogelijks ook geweigerd worden door de architect en/of 
verkoper/ bouwheer. Het is de koper niet toegelaten om zelf of via derden werken uit te 
voeren op de werf (te verstaan voor de voorlopige oplevering).  

  
Indien de koper, zonder weten van de bouwheer, zelf of via derden werken uitvoert aan het 
goed, geldt dit als de aanvaarding van de voorlopige oplevering van zijn privatieve delen.  De 

bouwheer wordt in dit geval ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte 
van de kopers voor wat betreft zijn werk. Indien de koper sommige werken aan de 
overeenkomst onttrekt, heeft de verkoper het recht op de vergoeding van de ervoor gedane 
uitgaven en de gederfde winst, die forfaitair en onherleidbaar vastgesteld wordt op 35% van 

de waarde van de werken.  
Elke vorm van ingebruikname geldt eveneens als aanvaarding van de voorlopige oplevering. 

 

Eventuele wijzigingen zullen alleen uitgevoerd worden na een voorafgaandelijk schriftelijk 
akkoord van de kopers aangaande de kostprijs van deze wijzigingen.   
Bepaalde wijzigingen kunnen mogelijks ook geweigerd worden door de bouwheer.  
Wijzigingen dienen steeds tijdig te worden besproken, in functie van de werfplanning.  De 
verkoopsprijzen van gevraagde wijzigingen zullen opgemaakt worden door de 
hoofdaannemer of mogelijks de onderaannemer van een bepaald lot.  Mondelinge 

toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn bekrachtigd. 

f. Voorverwarming 
 

Teneinde het gebouw voldoende te drogen om een snelle bewoning of eindafwerking toe te 

laten bij de oplevering, zal ongeveer drie maanden voor de ingebruikname de 
voorverwarming en sanitaire toestellen in gang gesteld worden. Dit verbruik valt ten laste 
van de gemeenschap. 
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g. Toegang tot de werf 
 

Om veiligheidsredenen, mag de koper of zijn vertegenwoordiger enkel de werf bezoeken 

indien hij vergezeld is van een vertegenwoordiger van de verkoper en/of bouwheer.  De 
bezoeken gebeuren steeds op eigen risico. 

h. Verzekering & risico, overdracht 
 

De verkoper zal de eerste verzekeringspolissen onderschrijven voor voldoende bedragen tot 
dekking van de risico’s inzake brandgevaar, ontploffing, blikseminslag, enz…  Deze polis zal  

door de vereniging van mede-eigenaars tijdens de voorlopige oplevering overgenomen 
worden.  

De overdracht van risico’s overeenkomstig artikels 1788 en 1789 van het Burgerlijke Wetboek 

zal geschieden bij de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen van het gebouw 
of bij de voorlopige oplevering van de verkochte privatieve elementen in het gebouw indien 
deze laatste oplevering, om welke reden ook, vroeger zou geschieden. 

i. Oplevering van de appartementen 
 

De appartementen worden opgeleverd met verwijdering van alle puin en afval, dus 

"bezemschoon", sanitair toestellen, tegels en glas "schoon". 

Door ontvangst van de sleutel verbindt de koper zich het appartement niet te betrekken voor 
integrale betaling van het saldo. Hij aanvaardt het privatief in de staat van afwerking op dit 

ogenblik. 

j. Uitvoeringstermijn 

Ingeval de koper wijzigingen aanbrengt aan het lastenboek of plan, bijkomende werken 
opdraagt of zelf of een derde een deel van de werken laat uitvoeren, is de gestelde termijn 
van uitvoering niet meer bindend voor de aannemer, promotor. De uitvoeringstermijn 
bepaald in de verkoopovereenkomst geldt voor een standaarduitvoering conform de 

beschrijving. Afwijkingen van de standaarduitvoering verlengen de uitvoeringstermijn. 
 

Dit lastenboek bevat 16 genummerde pagina’s. 
 
Dit document wordt in twee exemplaren opgemaakt en ondertekend door de koper en de 
verkoper. Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.  
 

De koper verklaart hierbij dat hij grondig kennis heeft genomen van hetgeen in dit bestek 
vermeld is.  
 
In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven.  De koper verklaart dat het 
appartement verkocht werd met de afwerking zoals in dit bestek beschreven zonder verdere 
uitzonderingen tenzij expliciet in het bestek genoteerd werd en door de verkoper 

ondertekend. 
 
Voor het overige verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden, dewelke de koper 

verklaart ontvangen te hebben. Deze voorwaarden maken onlosmakend deel uit van de 
koopovereenkomst. 
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DATUM: 
 
DE KOPER(S)  (“gelezen en  goedgekeurd”, naam en voornaam voluit) 
 
 
 
 

 
DE VERKOPER-BOUWHEER, 2Build bv 
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1. VOORBEREIDENDE WERKEN 

 
a. AFBRAAK 

 
De kosten voor de sloop zijn inbegrepen in de koopprijs.  
 

b. BEMALING 
 

In functie van de heersende grondwaterstand worden de eventueel nodige 
bemalingswerken uitgevoerd ten behoeve van de uitvoering van de werken. De 
noodzakelijkheid van de bemaling is een beslissing van de stabiliteitsingenieur. 
 

c. BOUWRIJP MAKEN 

Alle kosten verbonden aan het bouwrijp maken van het perceel, zijn inbegrepen in de 
koopprijs. 
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2.   ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN 
 
a. GROND- EN FUNDERINGSWERKEN 

 
De grondwerken omvatten de nodige uitgravingen (en aanvullingen) voor het realiseren 
van de funderingen van het gebouw, wegeniswerken en overdekte parkings. 
Eveneens zijn de grondwerken t.b.v. rioleringswerken inbegrepen. 
Er zal worden gewerkt met een algemene funderingsplaat met balken en plaatselijke 
funderingszolen. 
De aanduiding van de funderingen op de plannen van de architect zijn enkel indicatief en 

worden definitief bepaald door de studie van de ingenieur, die zich steunt op de resultaten 
van het bodemonderzoek (sonderingsverslag), de berekeningen van de belastingen van het 
gebouw met de nuttige bijbelastingen. 
Aldus bepaalt de ingenieur het exacte funderingstype, afmetingen en betonsamenstelling. 
Een aardingslus is voorzien onder de fundering volgens de geldende voorschriften. 
Na de werken wordt het vrije terrein genivelleerd. 
 

b. RIOLERINGSNETTEN 

 
Het gans rioleringsstelsel wordt uitgevoerd volgens de geldende berekeningsnormen. Daar 
waar nodig wordt gebruik gemaakt van leidingen in geglazuurd grès (hoofdleidingen straat) 
elders van leidingwerk in PVC. Er kan leidingwerk in PE voorzien worden.  
Het rioleringsnet wordt conform de richtlijnen van de plaatselijke gemeentelijke 
reglementering opgevat als een "gescheiden stelsel" tot aan de rooilijn. 
 

c. VOORZIENINGEN TEGEN OPSTIJGEND VOCHT 

Een waterdichte isoleerlaag wordt, waar noodzakelijk, onder het metselwerk aangebracht. 
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3. BOVENGRONDSE RUWBOUWWERKEN 
 
a. GEWAPEND BETON 

 
Balken, en kolommen worden uitgevoerd in gewapend al dan niet geprefabriceerd beton 
volgens de raadgevingen van de ingenieur. Dragende wanden worden voorzien in snelbouw 
metselwerk, niet dragende wanden worden eveneens voorzien in snelbouw metselwerk. 

Waar nodig worden de wanden voorzien in gewapend beton, dit volgens de studie van de 
stabiliteitsingenieur. 
De trappen worden uitgevoerd in gewapend beton en afgewerkt met een vloerafwerking 

identiek als de gemeenschappelijke inkom en trapzalen. 
 

b. DRAAGVLOEREN 
 
De draagvloer van de gelijkvloerse appartementen en  de bovenliggende verdiepingen 
worden uitgevoerd in betonnen breedplaatwelfsels  met een gewapende druklaag in beton. 

 

c. METSELWERKEN 

 
De buitengevels worden uitgevoerd met een geventileerde geïsoleerde spouw, met de 
nodige open stootvoegen en dilatatievoegen. 
Het buitenspouwblad van de buitengevels wordt uitgevoerd in gevelsteen-metselwerk. Het 
type gevelsteen alsook de voegen worden gekozen door de leidinggevende architect. 
Het binnenspouwblad wordt uitgevoerd in snelbouwmetselwerk. 

De niet dragende wanden worden eveneens voorzien in snelbouwmetselwerk. 
 

d. RAAM- EN DEURDORPELS 
 

Het buitenschrijnwerk zal worden geplaatst op raamdorpels in blauwe hardsteen met een 

verzoete afwerking .   
 

e. THERMISCHE ISOLATIE 
 

De gevels worden voorzien met een spouw voorzien van thermische isolatie. De dikte en 
lambda-waarde wordt bepaald volgens de berekening van de huidige EPB-regelgeving, met 
een minimum van 10 cm dikte. 
De vloerplaten van de gelijkvloerse niveaus op de volle grond worden op de vloerplaat 
geïsoleerd met een thermische vloerisolatie van minimum 10 cm dik, waarvan lambda-
waarde alsook de dikte resulteert uit de huidige EPB-regelgeving. Op de verdiepingen wordt 
een uitvulling voorzien in een isolerende en akoestische schuimbeton van 7cm dik voorzien.  

De bewoonde platte daken worden eveneens uitgevoerd met thermische isolatie waarvan de 
dikte en lambda-waarde bepaald wordt volgens de huidige EPB-regelgeving, met een 
minimum van 12 cm dikte. 
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f. AKOESTISCHE ISOLATIE 

 
Scheidingsmuren tussen appartementen worden opgetrokken uit 2 wanden in snelbouw 
metselwerk. Bovendien wordt hier gewerkt met een tussenliggende akoestische isolatie van 
40mm. 

 

g. BUITENSCHRIJNWERK 
 

De ramen en buitendeuren worden uitgevoerd in thermisch onderbroken aluminium 

profielen met bijhorend hang- en sluitwerk.  Buiten en binnen is de kleur gelijk. De 
definitieve Ral-kleuren wordt gekozen door de leidinggevende architect en bouwheer.  

    
De balustrades aan de balkons worden uitgevoerd in aluminium of gelakt staal. Kleur te 
kiezen door architect en bouwheer.    

 
De garagepoorten in het gebouw zijn  van het sectionale type voorzien van horizontale 
geïsoleerde panelen, RAL – kleur  te bepalen door architect.  Poort voorzien van elektrische 

motor, met afstandsbediening (per eigenaar 1 zenders en zenderhouder).  
De zelfde afstandsbediening wordt afgeregeld met de inrijpoort aan de Sint-
Ambrosiusstraat. 
Iedere individuele garagepoort  is ook te openen met een sleutelcontact die meegaat met 
de sleutelcombinatie van de privatieven.  

 
De afgesloten carports zijn voorzien van een manuele kantelpoort. Kleur te kiezen door 

architect en bouwheer.    

Optioneel kan een elektrische motor, met afstandsbediening gevraagd worden. 
 

h. BEGLAZING 
 

Er wordt een heldere dubbele isolerende, hoog rendement beglazing voorzien met een 
minimum warmtedoorgangscoëfficient van 1,0 W/m2K.    

 

i. PLATTE DAKEN 
 

Het platte dak wordt uitgevoerd in een meerlaagse bitumineuze dakdichting. Een attest van 
10 jaar waarborg wordt afgeleverd door de uitvoerder. Tapbuizen, voorzien van een 

draadbolrooster, worden waterdicht tussen de dichtingslagen ingewerkt om aan te sluiten 
op de regenwaterafvoeren. 
De dakranden worden voorzien in een alu-profiel, grootte van de zichtbare opkant, type en 
kleur volgens de keuze van bouwheer en architect.  Er worden voldoende 

hemelwaterafvoeren voorzien. De afvoerbuizen worden uitgevoerd in zink 0.8 sectie volgens 
de plannen en ingewerkt in het gevelvlak. 

 

j. HELLENDE DAKEN  

 
Niet van toepassing.  
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k. PRIVATIEVE TERRASSEN 

 
De uitvoering van de terrassen op platte daken wordt gerealiseerd d.m.v. een 
hellingsbeton, dakisolatie. De bovenzijde wordt met bitumen bekleed ter waterdichting. 
Afwerking van de bovenzijde met een keramische bevloering, geplaatst op tegeldragers met 
open voeg.  

 
De terrassen hangend aan de gevels worden uitgevoerd in architectonisch beton en 
voorzien van thermische onderbrekingen. Type korrelstructuur en kleur volgens keuze 

architect en bouwheer.  
 

De terras in het tuingedeelte is de gestabiliseerde ondergrond voorzien. Zie afmetingen op 

het commercieel plan. Vloerafwerking is inbegrepen en wordt uniform voor de hele 
residentie afgewerkt in keramische vloertegels formaat 60*60. Kleurpallet nog te bepalen 
door architect en bouwheer. 

 
De tuinafsluiting in de tuin kant geburen is inbegrepen en wordt uitgevoerd met beplanting. 
Volgens de keuze van de architect en bouwheer. 

 

De privé tuinafwerking: gras is inbegrepen. 

 

l. GEMEENSCHAPPELIJKE BUITENOMGEVING 
 

De uitvoering van de volledige buitenomgeving zal gebeuren volgens de goedgekeurde 
architectuurplannen.  In samenspraak met de architect en de tuinarchitect worden de 

kleurpallet van de waterdoorlatende betonklinkers, betongrasdalen, boom en struiksoorten, 
buitenverlichting,... bepaald.   

 
De gemeenschappelijke buitenomgeving wordt volledig aangelegd. Zo ook de petanque-
baan, de gemeenschappelijke fietsberging, de zone voor de afvalcontainers (PMD, restafval 
en papier/karton) en de overdekte individuele carports.  

 
Per appartement worden 4 fietsplaatsen toegewezen. Eén van deze fietsplaatsen is voorzien 
van een stopcontact met sleutel voor het opladen van uw elektrische fiets. Het verbruik van 

dit stopcontact is aangesloten op uw privatieve teller. 
 

De voet- en of fietsweg via de Wolvestraat is enkel toegankelijk voor de bewoners. Deze 
poort wordt bediend met de sleutel die in de sleutelcombinatie is vervat. 
Bezoekers komen via de hoofdpoort kant Sint-Ambrosiusstraat. Iedere bewoner kan via zijn 
parlofonie en videofonie deze hoofdpoort openen vanuit het appartement voor bezoekers. 
Zo ook bedient men de hoofdinkomdeur per appartementsblok die toegang geeft naar de lift 

en/of trappenzaal. 
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4. PRIVATIEVE BINNENAFWERKING 
 
a. PLAFOND EN MUURAFWERKING 

 
De muren en plafonds krijgen een witte pleisterlaag, conform de norm NBN-EN13914-2 en 
TV199 en meer bepaald: niveau 3 voor afwerkingsgraad en klasse 3 voor de toleranties. 

Plamuurwerken op gipskartonplaten volgens graad 2Fa (= standaard opvoeging volgens 
WTCB). 

 

De plafonds op de predalen worden met een spuitplamuur afgewerkt. 
De pleisterwerken moeten door de schilder schildersklaar gemaakt worden om schilder- of 
behangwerken toe te laten.  Bijvoorbeeld aansluitingen rond verwarmingselementen, 
keukentabletten,... worden bijgewerkt maar zullen door de schilder nog fijn geplamuurd 

moeten worden.  De pleisterlagen zullen een normale woningdecoratie toelaten. De wanden 
en plafonds worden dus niet "schildersklaar" opgeleverd, maar klaar voor de schilder. Het 
opwrijven, fijnplamuren en schilderen zelf van de privatieve delen is niet begrepen in de 
koopprijs. 

 
Gedurende de eerste jaren kunnen zich haarscheurtjes en/of scheuren voordoen tgv krimp 
en kruip, alsook blijvend in de tijd tgv verschillend uitzettingsgedrag tussen de verschillende 

materialen.  Deze barsten zullen nooit de stabiliteit van het gebouw in gedrang brengen, zij 
zijn inherent aan de natuur van het gebouw en dus te aanvaarden door de kopers. 
Aangewezen is zulke scheurtjes en overgangen met een al dan niet geaccentueerde 
overschilderbare kitvoeg af te werken, tijdens uw volgende schilderbeurt. Normaal gezien 
zullen deze barsten na bijwerken niet meer verschijnen. 

 

b. WANDTEGELS 
 

Badkamer en doucheruimte 
Er is een faience wandtegel formaat 45x45 voorzien in de badkamer of douche. Er is een 
handelswaarde voorzien van 

- 25 euro/m2 exclusief BTW handelswaarde voor keuze faience tegel 
Buiten handelswaarde plaatsing inbegrepen. 

 
Ze worden gelijmd en gevoegd met mortel op basis van cement. De plaatsingsprijs is 
gebaseerd op een tegel 45/45 met rechte voegverdeling. 

 

De muren van badkuip en/of douche worden tot aan plafond bezet met wandtegels. 
 

Keuken 
Tussen de bovenkasten en het werkblad worden over een hoogte van +/- 50 cm faience 

tegels geplaatst. Type en kleur kunnen gekozen worden uit de stalen die bij de leverancier 
ter beschikking zijn. 
De plaatsingsprijs is gerekend voor een formaat 10/10 cm. Er is een handelswaarde 

voorzien van 
- 28 euro/m2 exclusief BTW handelswaarde voor keuze faience tegel 
Buiten handelswaarde plaatsing inbegrepen. 

 
In de afzonderlijke toiletten is geen faience voorzien. 
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c. DEKVLOEREN 

 
Er zal gebruik gemaakt worden van een gewapende cementchape, geplaatst op de 
beschreven akoestische en isolerende laag. De plaatsing van de chape gebeurt 
overeenkomstig TV 189 en 193. 
Er kunnen zich omwille van hydraulische krimp haarscheurtjes voordoen, welke in functie 
van de gewenste afwerklaag bijgewerkt moeten worden. 

 
d. VLOERAFWERKING 

 
In alle vertrekken is de levering en plaatsing van een keramische vloertegel voorzien: 
tegels formaat 60x60: 

-inkomhal 
-keuken 

-berging, stookplaats 
-WC 
-leefruimten 
-badkamer 
-slaapkamers 

 
Er zal tijdens de uitvoering door de bouwheer een toonzaal worden aangeduid waar men de 

keuze van de vloertegel kan doen. Er is een handelswaarde voorzien van 
- 34 euro/m2 exclusief BTW handelswaarde voor keuze vloertegel 
Buiten handelswaarde plaatsing inbegrepen : 
voor de vloertegels van inkomhal, keuken, leefruimte, badkamer, WC, berging 

(stookplaats), slaapkamers 
plaatsingsprijs is gebaseerd voor een tegel 60/60 met rechte voegverdeling. 

 
De keramische plinten zijn voorzien overal waar betegeling is voorzien, behalve daar waar 
er reeds een faiencetegel wordt geplaatst. 
Bijpassende plinten worden voorzien tegen de muren. Handelswaarde : tot 8 €/lm excl. 
BTW voor keuze plint. 
Buiten handelswaarde plaatsing inbegrepen. 

 

e. TERRASSEN 
 

Lees: art. k pagina 5. 
 

f. BINNENDEUREN 

 
De binnendeuren zijn van het type “celvulling te schilderen” met schilderkassement MDF 
ww en omlijsting MDF ww 12*68 mm. Afmeting minimum 830mm*2015mm*40mm. 
Zij zijn voorzien van 3 inox paumellen, Littoslot en een standaard deurkruk inox look. 

 
De inkomdeur is van het type “tubespaanplaat te schilderen” voorzien van een bol/kruk en 
cilinderslot. Sleutelcombinatie is standaard. 

 

g. RAAMTABLETTEN 
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Alle ramen op borstweringshoogte worden 4 zijden gepleisterd om zodoende de winddichtheid te  
bevorderen.    

 
 

5. TECHNISCHE INSTALLATIES 
 
a. ELECTRICITEIT 

 
De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI en de 

distributiebeheerder. 
Voor het in gebruik nemen van het gebouw zal de ganse installatie, zowel privatieve als 
gemene delen, gekeurd worden door een door de overheid erkend controle-organisme. 

 

Gemeenschappelijke delen: 
Alle gemeenschappelijke hallen en gangen worden voorzien van de nodige verlichting. Bij 
de liftdeur, de uitgang van de trap en in de onmiddellijke nabijheid van elke toegangsdeur 
tot de appartementen wordt een bediening voor de gangverlichting voorzien.  Het type van 
schakelaars en stopcontacten zijn van het merk Schneider type Unica. De armaturen wordt 
gekozen door de leidinggevende architect. 
Er wordt een noodverlichting voorzien volgens de geldende bepalingen. 

Er wordt één algemeen elektriciteitsbord voorzien voor de verlichting van het 
gemeenschappelijk verbruik. 
Toegang : 
Een videofoon wordt bediend aan de inkom van de appartementen. De camera is voorzien 
boven het bedieningsbord voor de belknoppen met ingebouwde parlofoon en is verbonden 

met een monitor met spreekmicrofoon in elk appartement van waaruit men de algemene 

inkomdeur kan openen door middel van een elektrische deuropener. 
 

Privatieve delen: 
Elk appartement heeft een afzonderlijke meter, welke wordt opgesteld in een 
gemeenschappelijk meterlokaal.  De tellerverzameling wordt door de installateur geleverd 
en geplaatst en aan de distributienetbeheerder ter beschikking gesteld. De 
distributienetbeheerder opent de tellers. 

De individuele zekeringskasten worden in het appartement opgesteld, en worden voorzien 
van zekeringen van het automatische type en de nodige verliesstroomschakelaars. 
Er worden voldoende lichtpunten, schakelaars en stopkontakten voorzien om een modern 
wooncomfort mogelijk te maken, de onderstaande lichtpunten zijn exclusief armatuur. 
Privatief is er verlichting voorzien, nl. 1 lichtpunt per terras. 
Ter hoogte van iedere inkomdeur is een drukknop voorzien voor de deurbel. 

 

Naast de nodige voedingen voor een goede werking van de ventilatie en de centrale 

verwarming kan men uitgaan van volgende standaardinventaris : 
 

i. Woonkamer: 
2 lichtpunten 
1 bediening aan elke toegangsdeur 

wachtbuis thermostaat 
wachtbuis kabeldistributie 
wachtbuis telefoon 
1 aansluitpunt voor TV 
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5 stopkontakten 

 
ii. Keuken: 

1 lichtpunt 
 
1 bediening aan elke toegangsdeur 
2 stopkontakten boven aanrecht 
2 stopcontacten elders in de wanden 

1 voeding 22OV elektrische kookplaat 
1 voeding oven 
1 voeding dampkap 

1 stopcontact ijskast 
1 stopcontact vaatwasser 
1 stopcontact in kastje onder afwasbak 

 
iii. Berging 

1 lichtpunt 
1 bediening 
1 stopcontact 
1 stopcontact tbv wasmachine 
1 stopcontact tbv droogkast 

 
iv. Inkomhal appartement  

1 lichtpunt 
2 bedieningen 
1 stopcontact 

  1 bel 
 

v. Badkamer 
1 lichtpunt 
1 bediening 
1 lichtpunt wand 
1 bediening wand 
2 stopcontacten 

 
vi. Afzonderlijke WC 

1 lichtpunt 
1 bediening 
 

vii. Slaapkamer 1 
1 lichtpunt 

1 bediening 
5 stopcontacten 
1 aansluitpunt voor TV 

1 aansluiting voor UTP 
 

viii. Per bijkomende slaapkamer 
1 lichtpunt 

1 bediening 
4 stopkontakten 
1 aansluiting voor UTP 

 
ix. Terras 
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1 lichtpunt 
1 bediening 

 
x. Nachthal of circulatie (indien apart) 

1 lichtpunt 
 
2 bediening 

 
xi. Open carport 

1 stopcontact met sleutel 

 
xii. Gesloten carport 

1 lichtpunt + bewegingsmelder  

1 stopcontact  
1 stopcontact voor poort 
 

xiii. Garage 
1 lichtpunt + bewegingsmelder 
1 stopcontact  
1 stopcontact voor poort 

 
xiv. Fietsenstalling 

1 stopcontact met sleutel per appartement 
 

 
De precieze plaatsing van schakelaars, lichtpunten en stopcontacten is ingetekend op de 
plannen "technische installaties, deel elektriciteit".  

Mits tijdige keuze en op voorhand overeen te komen meerprijs kan de koper bijkomende 
stopcontacten, lichtpunten etc. laten leveren en plaatsen. 

 

b. KEUKEN 
 

In de basisverkoopprijs van het appartement wordt een keuken voorzien met kasten-
ensemble en elektrische toestellen volgens onderstaande handelswaarde. Het betreft een 
standaardpakket met een dubbele spoelbak met afdruipblad en  ééngreepsmengkraan 

alsook elektrische apparaten te weten: dampkap, oven, kookplaat en koelkast. 
De schets ingetekend op de verkoopplannen is slechts richtinggevend. Een gedetailleerd en 
voor de verkoper bindend plan zal worden opgemaakt na het bezoek van de koper bij en 
door de keukenleverancier. 

 
De particuliere handelswaarde bedraagt  
10.890 euro incl. BTW inclusief levering en plaatsing. 

 

c. SANITAIRE INSTALLATIE 
 

De sanitaire installatie omvat: 

i. De voedingsleiding (PPRC) vanuit de tellerslokaal naar het appartement via 
de technische schachten.  

ii. De verdeelleidingen in het privatief is voorzien in VPE/ALU leiding met de 
benodigde hulpstukken (buis-in-buis systeem) 

iii. Afvoerleidingen in PVC (BENOR gekeurd) 
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iv. Levering, plaatsing en aansluiting van het standaardpakket sanitaire 
toestellen 

 
Alle sanitaire toestellen zijn voorzien van koud en warm water, met uitzondering van de 

toiletten en handwastafels in het toilet. 
Een handelswaarde werd voorzien van 3.085 euro exclusief BTW.  
Het omvat : 

 
- één of twee toiletten ifv het gekozen type (zie plan)  

- en handwasbakje  en accessoires in het apart toilet 

- een meubel in de badkamer met spiegel 600x400 mm en lichtpunt 
- een ligbad en/of douche volgens plan 

 
 

De schets ingetekend op de verkoopplannen is slechts richtinggevend. 
 

De aansluiting van de wasmachine is voorzien. De droogkast dient van het condenserende 

type te zijn. 
 

Een aansluitmogelijkheid voor de vaatwas is voorzien op de stopkraan tbv van de 
ééngreepsmengkraan in de keuken.  

 
Per appartement is gebruik van het regenwater voor de toiletten voorzien. Een automatisch 
overschakelsysteem op stadswater is voorzien bij lege regenput. De voeding met 

stadswater gebeurt via de algemene waterteller van de residentie. De aangestelde syndicus 
verzorgt de verrekening jaarlijks. 

 

d. VERWARMING EN WARMWATERPRODUCTIE 
 

De verwarmingsinstallatie is individueel en op aardgas.  De individuele gasmeters worden 
opgesteld in een gemeenschappelijk meterlokaal. De tellers behoren toe aan de 
maatschappij.  Het lokaal zal ingericht worden volgens de wettelijke verplichtingen. 

Alle kokers worden verlucht.  De gaswandketel is van het gesloten type en wordt 
aangesloten op CLV schouwen.  Deze gaswandcombiketel produceert eveneens het sanitair 
warm water.  Het sanitair warm water heeft voorrang op de verwarming. 
Afhankelijk van de EPB berekeningen heeft de bouwheer de mogelijkheid om op vraag van 
de installateur de technische uitwerking aan te passen. 

 
In de lokalen gebeurt de verwarming met plaatstaalradiatoren met omkasting (zijkanten, 

rooster RAL 9010), voorzien van de nodige toebehoren voor plaatsing, afsluitstukken en 
kraan. 

Alle leidingwerk en de nodige elektrische installatie is inbegrepen. 
 

Volgende temperaturen worden gewaarborgd door de installateur bij een buitentemperatuur 
van –10°C. 

i. Living en keuken:  22°C 
ii. Badkamer:   24°C 

 
iii. Slaapkamers:  20°C 
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Ieder appartement beschikt over een thermostaat.  De regeling van de centrale verwarming 
gebeurt via deze thermostaat en wordt geplaatst in de woonkamer.  De  

 
 

verwarming van de andere lokalen is ondergeschikt aan deze van de woonkamer, de 
warmteafgifte in deze lokalen wordt beperkt door middel van thermostatische kranen. 

 

e. VENTILATIE 
 

Het ventilatiesysteem is van het type C (natuurlijke toevoer met roosters en mechanische 

afvoer met een intelligente sturing (optie nachtkoeling is aanwezig) in overeenstemming 

met de vigerende EPB-regelgeving.  
Alle levering en plaatsing van de daartoe noodzakelijke kanalen, roosters, regelkleppen, 
brandkleppen en andere eind- en/of tussen geschakelde eenheden is inbegrepen. 
 

f. HERNIEUWBARE ENERGIE 
 

Op het gemeenschappelijk platte dak afdek 2e verdiep, worden per appartement de nodige 
fotovoltaïsche panelen geplaatst volgens legplan opgemaakt door de architect en 
opgenomen in de basisakte. De omvormer wordt in de berging van het privatief 
appartement geplaatst. 

 

Er worden per appartement bijkomende fotovoltaïsche panelen geplaatst om te voldoen aan 
het E peil 20 waardoor er kan genoten worden van de 100% vrijstelling gedurende 5 jaar 
van de onroerende voorheffing. De belastingvermindering geldt conform bouwvergunning 
2019. Bij deze opstelling geniet men vanaf dag één van een zeer energie zuinig 

appartement. 
 

De globale prijs geleverd en geplaatst voor de bekabeling, de fotovoltaïsche panelen, de 
omvormer en de keuring totaal 4.360€ (excl. BTW). Dit is de globale prijs om het E-peil E40 
naar E20 te verlagen. Dit komt bij elk appartement bovenop de basisprijs. 

 

g. LAADPALEN ELEKTRISCHE WAGENS 
 

Standaard worden de voedingskabels geplaatst naar alle garages en of staanplaatsen.   
Optioneel wordt een laadpaal aangeboden voor 1.500 € (excl. BTW)  

 
 

6. ALGEMENE BEPALINGEN 

a. Plannen 
 

De plannen van het appartement welke aan de koper overhandigd worden, dienen als basis 
voor het opstellen van de verkoopsovereenkomst. Voor wat betreft de afwerking en inrichting 
van het appartement, zijn de aanduidingen op plannen als louter indicatief te beschouwen, 

tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit verkoopslastenboek. De beschrijving in dit 
lastenboek heeft dan ook steeds voorrang op de plannen.  
Maatswijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk ten gevolge van stabiliteits- of 
ttechnische redenen.  Indien nodig blijkt uit de studie van de technieken kan steeds een 
maatswijziging van de schachten optreden alsook kunnen schachten toegevoegd of 
weggelaten worden zonder dat dit aanleiding geeft tot verrekening.  
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De plannen worden ter goeder trouw opgemaakt door de architect.  
 
Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang 
zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk het akkoord van de kopers te bekomen. 
De secties en plaatsing der kolommen en balken worden bepaald door de raadgevende 
ingenieur, die de stabiliteitsplannen opmaakt onder toezicht van de architect.   
 

Zichtbare balken en kolommen zullen als normaal worden beschouwd, evenals sommige 
leidingen, al dan niet vermeld op de plannen.   

b. Erelonen architect en ingenieur 
 

De erelonen van de architect, veiligheids- en projectcoördinator, ingenieur EPB en de 
ingenieur stabiliteit, welke aangesteld werden door de bouwheer, zijn inbegrepen in de 
verkoopprijs.   
Indien de koper echter zou overgaan tot grondige wijzigingen aan de plannen in zoverre 

mogelijk en toegestaan, zal hiervoor een supplementair ereloon gevraagd worden.   
Erelonen verbonden aan de tussenkomst van aangestelden door de kopers, dus anderen dan 
de hier vermelde architect, veiligheids- en EPB coördinator en ingenieur stabiliteit, zijn ten 
financiële laste van de koper. 

c. Nutsvoorzieningen 
 

Alle wachtbuizen (en trekdraad) dienen voorzien te worden door de bouwheer tot aan de 
rooilijn.   

 
Alle aansluitingskosten vallen ten laste van de koper voor water, gas, elektriciteit, telefoon, 
riolering, meters, bekabeling, doortrekken leidingen....  De aanvraag hiervan zal tijdig door 

de koper gebeuren. Hiervoor zal u voor de voorlopige oplevering de nodige gegevens 
ontvangen om een stroomleverancier te kiezen, zodat de meters tijdig kunnen geopend 
worden om de installatie af te regelen en te testen en eventueel uw appartement vorstvrij te 
houden. 

 

d. Materialen, handelswaarde en merkaanduidingen 
 

De koper stelt de bouwheer in de mogelijkheid om zijn verbintenis uit te voeren.  Hij is 
derhalve verplicht binnen de acht dagen zelf of via een vertegenwoordiger te antwoorden op 

elk verzoek door de bouwheer tot hem gericht in verband met de totstandkoming van het 
door hem aangekocht appartement.  

 
Indien geen antwoord geformuleerd wordt binnen deze periode, wordt aangenomen dat de 

koper akkoord gaat met de voorstellen van de bouwheer of dat de koper de vrijheid laat aan 
de aannemer inzake keuze van materialen, kleuren, enz.  

De bouwheer heeft het recht de plannen te wijzigen of andere materialen van gelijkwaardige 
kwaliteit te gebruiken dan diegene die in het lastenboek voorkomen, in de mate dat deze 
wijzigingen gevorderd worden door de architect, ingenieur, EPB coördinator, bevoegde 
overheden, verzekeringsmaatschappijen, nutsvoorzieningsmaatschappijen of omdat de 
bouwheer meent dat deze wijziging de private/gemeenschappelijke delen of het nut ervan 
verbeteren, of nog omdat de aannemer in de loop van de bouwwerken meent dat deze 
wijzigingen nodig of nuttig zijn om de uitvoering in overeenstemming te brengen met het 

lastenboek, ingevolge de aanwezigheid op de markt van de voorziene materialen,  
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minderwaarde in kwaliteit, onaanvaardbare vertragingen in de levering, faling van de 
leveranciers of onderaannemers enz. … 
 
In het lastenboek wordt een aantal malen de benaming “handelswaarde” gehanteerd.  
Hieronder dient verstaan te worden de particuliere verkoopprijs, exclusief BTW en plaatsing, 
van de materialen.   
De plaatsingskost is in de opgegeven waarden omvat daar waar expliciet vermeld. 

 
 
De gebouwen worden opgetrokken in duurzame materialen van eerste keus, vrij van alle 

gebreken, die de stevigheid en het esthetische uitzicht van het gebouw waarborgen. 
 

e. Wijziging door de kopers 
 
De verkoper zal de koper gedurende het bouwproces op de hoogte brengen betreffende de 
leveranciers en toonzalen waar de individuele keuze van de afwerkingsmaterialen van de 
privatieve delen, zoals beschreven in dit verkooplastenboek, moet gemaakt worden. Hij deelt 
tevens de uiterste beslissingsdata mee wanneer de keuze definitief moet ondertekend zijn. 

Wanneer de koper, om welke reden ook, wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek, de 
plannen of de standaard voorzieningen (t.t.z. aan de afwerking of de lay-out van het 
appartement), kan dit slechts in de mate dat de bouwheer/architect hierover zijn akkoord 
geeft.   
 
Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van afwerking die binnen de voorziene 

handelswaarde valt, toch een supplementaire plaatsingskost kan aangerekend worden. 
Bepaalde wijzigingen van afwerking kunnen aanleiding geven tot termijnverlengingen tot de 

voorlopige oplevering. Wijzigingen aan de gevels van de woning zijn niet mogelijk.   
  

Bepaalde andere wijzigingen kunnen mogelijks ook geweigerd worden door de architect en/of 
verkoper/ bouwheer. Het is de koper niet toegelaten om zelf of via derden werken uit te 
voeren op de werf (te verstaan voor de voorlopige oplevering).  

  
Indien de koper, zonder weten van de bouwheer, zelf of via derden werken uitvoert aan het 
goed, geldt dit als de aanvaarding van de voorlopige oplevering van zijn privatieve delen.  De 
bouwheer wordt in dit geval ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte 
van de kopers voor wat betreft zijn werk. Indien de koper sommige werken aan de 
overeenkomst onttrekt, heeft de verkoper het recht op de vergoeding van de ervoor gedane 
uitgaven en de gederfde winst, die forfaitair en onherleidbaar vastgesteld wordt op 35% van 

de waarde van de werken.  
Elke vorm van ingebruikname geldt eveneens als aanvaarding van de voorlopige oplevering. 

 
Eventuele wijzigingen zullen alleen uitgevoerd worden na een voorafgaandelijk schriftelijk 

akkoord van de kopers aangaande de kostprijs van deze wijzigingen.   
Bepaalde wijzigingen kunnen mogelijks ook geweigerd worden door de bouwheer.  

Wijzigingen dienen steeds tijdig te worden besproken, in functie van de werfplanning.  De 
verkoopsprijzen van gevraagde wijzigingen zullen opgemaakt worden door de 
hoofdaannemer of mogelijks de onderaannemer van een bepaald lot.  Mondelinge 
toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn bekrachtigd. 

f. Voorverwarming 
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Teneinde het gebouw voldoende te drogen om een snelle bewoning of eindafwerking toe te 
laten bij de oplevering, zal ongeveer drie maanden voor de ingebruikname de 
voorverwarming en sanitaire toestellen in gang gesteld worden. Dit verbruik valt ten laste 
van de gemeenschap. 

g. Toegang tot de werf 
 

Om veiligheidsredenen, mag de koper of zijn vertegenwoordiger enkel de werf bezoeken 
indien hij vergezeld is van een vertegenwoordiger van de verkoper en/of bouwheer.  De 

bezoeken gebeuren steeds op eigen risico. 

h. Verzekering & risico, overdracht 
 

De verkoper zal de eerste verzekeringspolissen onderschrijven voor voldoende bedragen tot 
dekking van de risico’s inzake brandgevaar, ontploffing, blikseminslag, enz…  Deze polis zal  

door de vereniging van mede-eigenaars tijdens de voorlopige oplevering overgenomen 
worden.  

De overdracht van risico’s overeenkomstig artikels 1788 en 1789 van het Burgerlijke Wetboek 
zal geschieden bij de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen van het gebouw 
of bij de voorlopige oplevering van de verkochte privatieve elementen in het gebouw indien 

deze laatste oplevering, om welke reden ook, vroeger zou geschieden. 

i. Oplevering van de appartementen 
 

De appartementen worden opgeleverd met verwijdering van alle puin en afval, dus 
"bezemschoon", sanitair toestellen, tegels en glas "schoon". 

Door ontvangst van de sleutel verbindt de koper zich het appartement niet te betrekken voor 
integrale betaling van het saldo. Hij aanvaardt het privatief in de staat van afwerking op dit 
ogenblik. 

j. Uitvoeringstermijn 

Ingeval de koper wijzigingen aanbrengt aan het lastenboek of plan, bijkomende werken 
opdraagt of zelf of een derde een deel van de werken laat uitvoeren, is de gestelde termijn 
van uitvoering niet meer bindend voor de aannemer, promotor. De uitvoeringstermijn 
bepaald in de verkoopovereenkomst geldt voor een standaarduitvoering conform de 
beschrijving. Afwijkingen van de standaarduitvoering verlengen de uitvoeringstermijn. 

 

Dit lastenboek bevat 16 genummerde pagina’s. 
 
Dit document wordt in twee exemplaren opgemaakt en ondertekend door de koper en de 
verkoper. Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.  
 
De koper verklaart hierbij dat hij grondig kennis heeft genomen van hetgeen in dit bestek 

vermeld is.  
 
In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven.  De koper verklaart dat het 
appartement verkocht werd met de afwerking zoals in dit bestek beschreven zonder verdere  
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uitzonderingen tenzij expliciet in het bestek genoteerd werd en door de verkoper 
ondertekend. 
 
Voor het overige verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden, dewelke de koper 
verklaart ontvangen te hebben. Deze voorwaarden maken onlosmakend deel uit van de 
koopovereenkomst. 
 

 
DATUM: 
 

DE KOPER(S)  (“gelezen en  goedgekeurd”, naam en voornaam voluit) 
 
 

 
 
 
DE VERKOPER-BOUWHEER, 2Build bv 


