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OUDENAARDESTRAAT
ZULTE - OLSENE

NIEUWBOUWWONING

Situatieplan

ZULTE - OLSENE

Dit  nieuwe woonproject situeert zich 
in de Oudenaardestraat te Zulte-Olsene 
en omvat twee moderne halfopen 
nieuwbouwwoningen. 

Alle gebruikte materialen zijn van de 
beste kwaliteit met aandacht voor 
minimaal energieverbruik en maximaal 
leefcomfort.

In de onmiddellijke omgeving treft men 
handelszaken, scholen en openbaar 
vervoer. De locatie staat eveneens 
garant voor een vlotte verbinding naar 
de E17 en N43.
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LASTENBOEK

Inlichtingen en verkoop:

Bouwkantoor Arnou N.V.
Gentstraat 68 bus 1 - 9800 Deinze
Tel. 09/386.43.11
Fax. 09/386.93.34 - Email: info@arnou.be

Ligging:

Gekadastreerd :
ZULTE - 2 AFD/OLSENE
LOT 1: B 492 G P0000
LOT 2: B 492 H P0000

OUDENAARDESTRAAT - 9870 ZULTE-OLSENE

Architect:

Steppé Architecten bvba
De Kogge 1 - 9800 Deinze (Bachte-Maria-Leerne)
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ALGEMENE BESCHRIJVING:

1. Indeling
2. Grondwerken
3. Funderingen
4. Ondergronds metselwerk
5. Riolering
6. Vloerplaat
7. Opgaand metselwerk
8. Plafondafwerking
9. Gevelafwerking
10. Isolatie
11. Voegwerken
12. Dakbedekking
13. Lood- en zinkwerken
14. Buitenschrijnwerk
15. Pleisterwerken
16. Elektrische installatie
17. Sanitaire installatie
18. Verwarmingsinstallatie
19. Binnenschrijnwerk
20. Technieken
21. Chape, bevloering, muurtegels, natuursteen
22. Keuken
23. Aansluitingen

Lastenboek
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ALGEMENE BESCHRIJVING:

1. Indeling:

De woningen beschikken op het gelijkvloers over een inkomhall met apart toilet, een ruime lichtrijke leefruimte met 
volledig geïnstalleerde keuken, een berging/wasplaats en een garage.  Op de 1ste verdieping zijn er 3 ruime slaapka-
mers, technische berging, apart toilet en een badkamer met ligbad, douche en dubbele lavabo.

2. Grondwerken:

Het inrichten van de werf, de werfafsluiting, het uitzetten van de werf, het afgraven van de graszoden en de nodige 
delfwerken voor alle voorziene putten en funderingen worden door de aannemer uitgevoerd volgens de regels van de 
kunst. De teelaarde blijft op het terrein voor hergebruik. Andere uitgegraven grond wordt afgevoerd.

3. Funderingen:

De funderingen rusten op de vaste grond en op vorstvrije diepte.
Het type fundering wordt echter door de aannemer bepaald en dit aan de hand van de resultaten van een grondonder-
zoek en het advies van een raadgevend betoningenieur die zich hiervoor beroept op bestaande formules en technie-
ken, die in het verleden bewezen hebben de nodige waarborgen te bieden. Alle dragende muren zijn voorzien van een 
volwaardige fundering, dus ook de dragende binnenmuren. De aardingslus bevindt zich in de buitenste omtrek van de 
fundering. Het gebruikte beton zal voldoen aan de eisen van het W.T.C.B. en de norm NBN 001-15 klasse C16/20.

4. Ondergronds metselwerk:

Alle ondergronds metselwerk zal uitgevoerd worden in massieve betonblokken degelijk beraapt en gekoolteerd. Volgens 
het advies van de ingenieur kan dit echter ook vervangen worden door beton. Tussen het bovengronds en ondergronds 
metselwerk wordt asfaltvilt R500 of versterkte pvc folie voorzien.  Te plaatsen over de volle breedte van de muren met 
overlappingen van minimum 20 cm.

5. Riolering:

De riolering wordt uitgevoerd in BENOR – gekeurde P.V.C. – buizen, met sok- en gummidichting en de nodige hulp-
stukken. Voor elke afloop is afzonderlijke buis voorzien met aangepaste diameter. Een enkele en een dubbele contro-
leput is voorzien in P.V.C. Verder zijn een regenwaterput met een inhoud van 5200 liter, een regenwater filterput, een 
septische put voor 6 personen met geurslot, de aansluitbocht voor de nutsvoorzieningen en de wachtleidingen hiervoor 
inbegrepen.

6. Vloerplaat:

De vloerplaat rust op een zandbed en een vochtbeschermende folie ( visqueenfolie ). Ze is voorzien van de nodige 
bewapening. De dikte ervan wordt bepaald volgens het advies van de betoningenieur.  Desgevallend kan de fundering 
vervangen worden door een algemene funderingsplaat met voldoende bewapening en de nodig vorstranden. Het ge-
bruikte beton zal voldoen aan de eisen van het W.T.C.B. en de norm NBN 001-15 klasse C25/30.
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7. Opgaand metselwerk :

Alle opgaande metselwerk zal uitgevoerd worden met eerste keuze stenen van het type snelbouw ( Porotherm ). Zowel 
de scheidingswanden als de dragende muren zullen traditioneel vermetst of verlijmd worden en dit zowel op verdieping 
als op het gelijkvloers.

Waar de constructie het vereist zijn de nodige balken en kolommen in gewapend beton voorzien en tevens de nodige 
gewalste staalprofielen, roestwerend behandeld.

8. Plafondafwerking:

Wordt uitgevoerd in geprefabriceerde breed formaat vloerplaten ( prédallen ) voorzien van de nodige bewapening en 
een druklaag, volgens het legplan van de ingenieur van de leverancier. Door het aanbrengen van een voegbewapening 
wordt de dwarsbewapening doorverbonden. De massieve betonvloer heeft bovendien een ideale geluidsisolatie. Er zijn 
prédallen voorzien boven het gelijkvloers en de verdieping.
 

9. Gevelafwerking:

De gevels worden afgewerkt met een combinatie van siliconeharsgebonden sierpleister (waarvan de kleur bepaald 
werd in samenspraak met de architect). De buitendorpels zijn voorzien in blauwe hardsteen ( arduin ).

10. Isolatie:

Hydro-isolatie:
Waar nodig zal een waterwerende laag aangebracht worden om opstijgend vocht te vermijden.

Thermische isolatie:
Deze isolatie staat in functie van energiebesparing en warmtebehoud. De EPB verslaggever bepaalt de eisen 
waaraan de thermische isolatie moet voldoen om het vereiste E en K peil te bekomen. Alle gevels, ramen, 
daken of andere gevelsluitingen waar warmteverliezen kunnen optreden worden thermisch geïsoleerd.

• Isolerend, drukvast thermoblok onder het opgaand metselwerk
• Spouwisolatie POLYURETHAAN (tand en groefverbinding met tape over de naden)
• Dakisolatie POLYURETHAAN
• Vloerisolatie door middel van gespoten POLYURETHAAN of thermogran
• Alle ramen voorzien van superisolerende beglazing (k-waarde = conform studie EPB)

De dikte van de voorziene isolatie voldoet telkens aan de opgelegde en geldende EPB-normen.

Lastenboek



Opgemaakt onder voorbehoud van wijzigingen, voortkomend van opmerkingen bouwheer en overheden, opmetingsplannen, kadasterplannen, studie stabiliteit en 
technieken. Meubels en ingemaakte kasten (op uitzondering van de keuken - badkamer - douchemeubel) zijn louter illustratief en zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs.

Inplanting 20

OUDENAARDESTRAAT
ZULTE - OLSENE

NIEUWBOUWWONING

11. Voegwerken:

Openingen rond het buitenschrijnwerk worden opgevuld met een plastische voeg. 

12. Dakbedekking:

De waterdichtingslagen worden uitgevoerd in EPDM.  Alle nodige opstanden, tapbuizen, ventilatiekappen en dergelij-
ke zijn voorzien.

13. Lood- en zinkwerken:

Regenwaterafvoeren in zink en de nodige loden slabben.

14. Buitenschrijnwerk:

Het buitenschrijnwerk is voorzien in P.V.C. De kleur langs buiten werd bepaald in samenspraak met de architect en in 
harmonie met de rest van de bouwmaterialen. De kleur langs binnen is wit. De draairichting is deze die in de meetstaat 
beschreven staat.

De ramen zijn voorzien van super-isolerende beglazing. Alle vleugels hebben afwateringsprofielen en dichtingstrips. 
Het zijn profielen met thermisch onderbreking en verstevigd in de middelste kamer met gegalvaniseerde staalprofielen.

15. Pleisterwerken:

Traditioneel pleisterwerk is op alle muren en plafonds. De nodige hoekprofielen, uitpleisteren van het buitenschrijn-
werk en afwerking van de pleisterwerken is voorzien.

16. Elektrische installatie:

Wordt uitgevoerd volgens de voorwaarden en reglementen van de stroomleverancier, door deze nagezien en gekeurd.
Buiten de schakelaars, stopcontacten en de deurbel, worden verder geen armaturen voorzien.
Het verdeelbord is conform aan de voorschriften en beschikt over automatisch zekeringen en verliesstroom schake-
laars.

Inkom:
1 lichtpunt met 2 schakelaars
1 stopcontact
1 inkombel met verlichte belknop

Toilet gelijkvloers:
1 lichtpunt met 1 schakelaar
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Berging/Wasplaats:
1 stopcontact wasmachine
1 stopcontact droogkast
1 stopcontact regenwaterpomp
2 stopcontacten
1 lichtpunt met 2 schakelaars

Living:
1 lichtpunt met 2 schakelaars
1 lichtpunt met 2 schakelaars
6 stopcontacten
1 leidingbuis kamerthermostaat
2 utp (netwerk) aansluitingen
1 coax (kabeldistributie) aansluiting

Keuken:
1 lichtpunt met 1 schakelaar
6 stopcontacten
1 stopcontact kookplaat
1 stopcontact oven
1 brand / rookmelder

Buiten:
Vooraan: 1 lichtpunt met 1 schakelaar
Achteraan: 1 lichtpunt met 1 schakelaar

Nachthall:
1 lichtpunt met 2 schakelaars
1 stopcontact
1 brand / rookmelder

Slaapkamers:
1 lichtpunt met 1 schakelaar
3 stopcontacten
1 UTP(netwerk) aansluiting

Technische berging:
1 lichtpunt met 1 schakelaar
1 voeding centrale verwarming
1 voeding ventilatiesysteem
2 stopcontacten

Badkamer:
1 centraal lichtpunt met 1 schakelaar
1 lichtpunt voor lavabomeubel met 1 schakelaar
2 stopcontacten
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17. Sanitaire installatie:

De afvoerleidingen zijn voorzien in BENOR – gekeurde P.V.C buizen en dit met aangepaste diameter. Alle koud- en 
warm waterleidingen zijn voorzien in VPE – buizen ( buis in buis systeem ). Alle op het plan voorkomende sanitaire 
toestellen zijn voorzien in de prijs. Voorziene budget : 5.000 € excl. btw

Elektrische onderwaterpomp in regenwaterput.

18. Verwarmingsinstallatie:

Er is centrale verwarming voorzien, werkend op aardgas. Een condenserende hoog rendement gas wandketel (HR+) 
met dakdoorvoer zorgt voor de productie. Het is een ketel van het gesloten type, die dus geen zuurstof onttrekt aan 
zijn omgeving. Het vermogen is berekend volgens de omvang van de woning en de gebruikte isolatiematerialen. Het 
doorstroom systeem verzekert  continue sanitair water. De distributie gebeurt door middel van kunststofbuizen (VPE: 
buis in buis systeem).

Plaatstaal radiatoren.  Alle radiatoren zijn voorzien van ontluchtingskraantjes. De regeling van de temperatuur ge-
schiedt door middel van individuele, thermostatische kranen. De leidingen komen uit de muur.  Een digitale kamer-
thermostaat met verschillende instelmogelijkheden wordt in de living geplaatst.  Bij een buitentemperatuur van – 10 
°C. zijn volgende binnentemperaturen gegarandeerd:

Living  22 °
Keuken 22 °
Hall 16 °
Slaapkamers 16 °
Badkamer 24 °

19. Binnenschrijnwerk:

Er is een open trap voorzien in eerste keuze massieve beuk met bijbehorende handgreep en trapleuning.  De trap is 
glad afgewerkt en klaar om behandeld te worden (schilderen of vernissen).  De binnendeuren zijn vlakke, effen deuren. 
Het deurblad is klaar om geschilderd te worden en het nodige hang- en sluitwerk (deurkruk in metaal, ingewerkt deurs-
lot met sleutel en sleutelplaatje, bijpassende scharnieren) zijn voorzien.  De deuren worden geplaatst met inbegrip van 
de nodige bekledingen en omlijstingen om te schilderen.

20. Technieken:

Het woning ventilatiesysteem is van het type D COMFORT SK+ d.w.z. mechanische, aanvoer, natuurlijke doorvoer en 
mechanische afvoer met warmterecuperatie. Hiertoe worden de nodige verluchtingsroosters en afvoerkanalen voorzien. 
De afvoerkanalen worden achteraf uitbekleed met MDF of gyproc. De afzuiging gebeurt door een geluidloze motor die 
in de technische berging geplaatst wordt.
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21. Chape, bevloering, muurtegels en natuursteen :

Op de vloerplaat van het gelijkvloers wordt een isolerende chape voorzien bestaande uit gespoten polyurethaan.  Hierop 
komt een gewapende chape met randisolatie. Op het verdiep wordt traditionele chape geplaatst eveneens voorzien van 
randisolatie.  In de inkom, toilet, badkamer, keuken en living worden keramische vloertegels geplaatst met een netto 
handelswaarde van 30 €/m² , exclusief BTW.  Bijbehorende plinten met een netto handelswaarde van 10 €/lm.  In 
de garage en berging/wasplaats worden keramische tegels geplaatst met een netto handelswaarde van 25 € exclusief 
BTW. De tegels worden op de chape gelijmd, de plinten worden geplaatst met een elastische voeg.  In de badkamer zijn 
muurtegels voorzien tot op een hoogte van 1,20 m. Alvorens de muurtegels te plaatsen worden de muren in de douche 
waterdicht uitgecementeerd.  Netto handelswaarde van de muurtegels: 30 €/m² exclusief BTW.  Venstertabletten zijn 
voorzien in natuursteen. De slaapkamers en de nachthall zijn voorzien van laminaat parket , geplaatst op een isoleren-
de onderlaag en met een handelswaarde van 30 €/m² exclusief BTW.  Bijpassende houten plinten met een geplaatste 
handelswaarde van 10 €/lm exclusief BTW.

22. Keuken:

Er is een budget inbegrepen t.w.v. 7.500 € exclusief BTW voor het kiezen van keukenmeubilair en apparaten.

23. Aansluitingen:

De kosten voor aansluiting van de verschillende nutsvoorzieningen zijn niet begrepen in de aanneming.

Opgemaakt te : ……………………………………………… Op: ……………………………………………………………

Voor akkoord, de kopers:                                                                                  Voor akkoord, de verkoper:
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