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HOOFDSTUK 1: BESCHRIJVING DER RUWBOUWWERKEN
1.1 Het afsluiten van de bouwplaats
De bouwheer zorgt, op zijn kosten, voor de voorlopige afsluiting van de bouwplaats. Deze
afsluiting moet beletten dat derden zich toegang zouden verschaffen tot de werken. De
afsluiting beantwoordt aan de voorschriften van de plaatselijke gemeente. Haar onderhoud
valt ten laste van de bouwheer gedurende de ganse tijd van de onderneming. De bouwheer
heeft evenwel het recht om publiciteit aan te brengen op de afsluiting. Bij het beëindigen van
de werken wordt de afsluiting verwijderd op kosten van de bouwheer.
1.2 Werken
De werken omvatten alle werken die nodig zijn tot het oprichten van de nieuwe gebouwen.
De inplanting van de nieuwe gebouwen hebben plaats overeenkomstig de gegevens vermeld
op de plannen en volgens de richtlijnen van de gemeentelijke overheid.
1.3 Diverse aansluitingen
De voorlopige aansluitingskosten voor water en elektriciteit nodig voor de werf, zijn ten
kosten van de bouwheer. De definitieve aansluitingskosten, het plaatsen van de tellers voor
water, gas, elektriciteit, alsook het aansluiten van teledistributie en telefoon en riolering zijn
ten laste van de koper. Tevens zijn de eventuele kosten voor het in dienst stellen van de
meters ten laste van de kopers.
1.4 Grondwerken
De werken omvatten alle uitgravingwerken volgens de plannen voor het uitvoeren van de
funderingen, kelders en rioleringen. De uitgravingen zijn diep genoeg om stevige funderingen
te bekomen en tevens het aanleggen van sleuven, riolen, onderzoekskamers en eventuele
draineringwerken mogelijk te maken. De gronden afkomstig van uitgravingen, zullen voor
zoveel mogelijk en nodig terug uitgespreid worden op de bouwwerf.
1.5 Funderingen
De aard van de funderingen is in functie van de bodemgesteldheid. Het draagvermogen van
de ondergrond wordt bepaald op basis van de grondproeven uitgevoerd door een
gespecialiseerd laboratorium. Een diepsondering wordt uitgevoerd indien de leidende
ingenieur dit nodig acht voor de stabiliteit van het gebouw. De funderingen zijn vlak en
regelmatig. De uitgravingen worden onder talud uitgevoerd en eventueel gestut teneinde
ongevallen te voorkomen. De funderingsstudie wordt toevertrouwd aan een bevoegd
ingenieur die zich hiervoor baseert op een door een gespecialiseerde firma uitgevoerde
diepsondering.
1.6 Rioleringen
De afvoerleidingen worden uitgevoerd in PVC of gelijkwaardig. De leidingen vertonen een
voldoende helling en hebben een adequate doorsnede teneinde een vlugge lozing van het
afval- en huishoudwater te verzekeren. De buizen zijn uitgerust met de nodige
toezichtstukken, ellebogen, verbinding- en verloopstukken. Buitenriolering en riolering in
volle grond wordt uitgevoerd in kunststof. Het rioleringsnet wordt voorzien van de nodige
toezichtputten en reukafsluiters, rechtstreeks aangesloten op de openbare stadsriolering c.q.
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regenwaterput en uitgevoerd volgens de vigerende voorschriften opgelegd door de
plaatselijke instanties.
1.7 Dragend metselwerk c.q. kalkzandsteen
De metselwerken c.q. kalkzandsteen, worden op professionele bouwwijze uitgevoerd,
bepaald door de verantwoordelijke ingenieur. De scheidingswanden met de
gemeenschappelijke delen worden uitgevoerd in kalkzandsteen c.q. metselwerk met
voldoende geluidsweerstand.
1.8 Niet-dragende binnenwanden
De niet-dragende binnenwanden of scheidingsmuren van het gelijkvloers en van de
verdiepingen worden uitgevoerd in gipsblokken enkele wand 8 cm dik en in dubbele wand
geïsoleerd voor de woningscheidende wanden.
1.9 Gewapend beton
Alle funderingen, lintelen, balken en kolommen worden uitgevoerd volgens de normen en
onder de verantwoordelijkheid van een gespecialiseerd studiebureau. Het beton is van rijke
samenstelling, volgens studie ingenieur. De vloerplaten zijn van het type groot formaat platen
(predallen), dikte en bewapening volgens studie ingenieur. Een nuttige overlast is voorzien
van 350 kg/m2 voor de horizontale draagstructuren.
Voorziene werken in beton: funderingsbalken, funderingsplaten, buitenwanden kelder,
vloerplaten, kolommen, lintelen, dit overeenkomstig de Belgische normen NBN.
1.10 Isolatie
De werken worden volledig uitgevoerd volgens de normen inzake de energieprestatie
regelgeving (EPB). Een speciale studie wordt hiervoor uitgevoerd. De gebruikte
isolatiematerialen en te voorziene diktes worden hierop afgestemd.


Hydro:
Alle muren op en onder het peil van het gelijkvloers zijn tegen opstijgend vocht voorzien
van een roofinglaag of gelijkwaardige folie (DPC). De ondergrondse bouwdelen zijn
voorzien van betonblokken met dichtingslagen of waterdichte beton.



Thermische:
Alle spouwmuren worden geïsoleerd, het glaswerk voor de isolerende dubbele
glaspartijen (dubbel glas gemiddelde K-waarde 1,1).
Alle platte daken worden afgewerkt met een hellingsbeton, geïsoleerd en voorzien van
een dampmembraan en een tweelaagse waterdichting op basis van roofing met
polyesterinlage. Alle dakvormen die in contact komen met de buitenlucht worden
thermisch geïsoleerd. Alle isolatiediktes worden uitgevoerd conform EPB.
Alle dakvormen die in contact komen met de buitenlucht worden thermisch geïsoleerd.
De constructieve draagvloer van het gelijkvloers wordt geïsoleerd. De constructieve
draagvloeren boven het gelijkvloers worden geïsoleerd met thermogran of gelijkwaardig.
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Akoestische:
de horizontale draagstructuren worden zo voorzien dat de contactgeluiden worden
vermeden om te voldoen aan normaal akoestisch comfort. Tegen de wanden zijn
isolerende randstroken voorzien.

1.11 Dakbedekking
Plat dakverdichting
Dakverdichting volgens de nieuwste normen. Alle platte daken worden afgewerkt met een
hellingsbeton, geïsoleerd en voorzien van een dampmembraan en een tweelaagse
waterdichting op basis van roofing met polyesterinlage of gelijkwaardig. Alle aangewende
materialen bezitten een Benor keurmerk. Op de dakdichting wordt een 10-jarige waarborg
verleend. Op de platte daken wordt, daar waar nodig, mos-sedum aangebracht.
1.12 Ventilatie
De ventilatie van de verschillende ruimtes gebeurd via ventilatiesysteem type D. Dit wil
zeggen een mechanische luchttoevoer in de droge ruimtes, een doorstroom via de
binnendeuren en een mechanische afvoer in de natte ruimtes. Dit systeem is voorzien van
een warmtewisselaar, waar door de verse luchttoevoer tot 70% van de afgevoerde lucht zal
opnemen. Een zogenaamd “warmterecuperatiesysteem”. Plaatsing en toepassing van de
verschillende voorzieningen volgens de EPB norm. Een speciale studie wordt hiervoor
uitgevoerd. Alle zichtbare verluchtingen worden voorzien in bergingen waar de Cv-ketel
geplaatst is, toiletten en sanitaire lokalen. Deze worden uitgevoerd in witte afzuigmonden. De
keuken wordt voorzien van een dampkap, aangesloten op het ventilatiekanaal of op een
gevelrooster.
De ventilatie van de kelder zal op een natuurlijke wijze gebeuren conform de richtlijnen van
de brandweer.
1.13 Dak- en gelijkvloerse terrassen
De dakterrassen en deel begane grond worden bekleed in SILEX-dallen op kunststof dragers
of op mortel voor de begane grond. Oppervlaktes volgens de tekeningen in de
verkoopsbrochures. Overige terrassen zijn uitgevoerd in architectonisch beton. Elk terras is
enkel dienstig voor een privatief element van de gebouwen, tenzij de plannen afscheidingen
tussen terrassen voorzien tussen 2 appartementen, welke afscheiding alsdan zal uitgevoerd
worden in een metalen kader (hoogte circa 180 cm) met ondoorschijnend gemaakt glas.
1.14 Gevelafwerking
Voor de verdiepingen van het gelijkvloers en 1e verdieping, wordt een gevelafwerking
voorzien van gevelmetselwerk.
In de gevels van de dakappartementen worden elementen voorzien in een gevelbekleding
conform de tekeningen.
De onderzijde van de zichtbare terras en passerelledelen wordt tevens uitgevoerd in
architectonische beton.
Voor buitenramen en -deuren zie artikel 2.10.
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HOOFDSTUK 2: AFWERKING VAN DE GEMENE DELEN
2.1 Gemeenschappelijke inkomhal
 Buitendeur in aluminium met glaspartij, voorzien van inox-siertrekker en zelfsluitende
deurpomp.
 Brievenbusensemble met ingebouwde belplaat en appartement nummering met
videofooninstallatie aan de buitenzijde.
 Vloer in natuursteen op het gelijkvloers, keramische tegels op de verdiepingen
 Wandbekleding spuitwerk of schilderwerk op pleisterwerk.
 Een sleutelplan wordt opgemaakt en uitgewerkt door een erkende firma (Mauer of
gelijkwaardig) om het aantal sleutels te beperken
2.2 Het trappenhuis
Evacuatietrappen met de nodige trapleuningen zijn voorzien in het gebouw zoals
voorgeschreven door de bevoegde instanties. De trappen worden uitgevoerd in prefabbeton
met antislipneus. De bordesbevloering wordt uitgevoerd met natuursteen op de begane
grond en keramische vloertegels op de overige verdiepingen. Gemeenschappelijke
verlichting op bewegingssensoren in combinatie met noodverlichting. Brandwerende deuren
RF ½, voorzien van zelfsluitende deurpomp. Een en ander conform het brandweeradvies.
2.3 Parkeerplaatsen en kelders
De autolift functioneert via een geautomatiseerde poort met afstandsbediening en
sleutelcontact. Ontwerp overeenkomstig ontwerp van de architect. Plafond uitgevoerd in
predallen met gladde betonafwerking en muren in meegaand gevoegd metselwerk of
betonwanden. De zijwand op de erfgrens wordt uitgevoerd als onafgewerkte palenwand. De
muren en plafonds worden niet geschilderd en zijn niet afgewerkt. De bevloering
ondergronds, in kelders wordt uitgevoerd in gepolierde beton, verharding in kwarts, beter
gekend als “industrievloer”. De belijning en nummering van de parkeerplaatsen wordt
geschilderd in een witte of gele vloerverf. Een gemeenschappelijke verlichting op
bewegingssensor in combinatie met noodverlichting is voorzien. De schakelaars, sensoren
en stopcontacten zijn van het opbouwtype, in een lichtgrijze kleur. De verluchting van deze
ondergrondse verdieping beantwoordt aan de regelgeving ter zake.
2.4 Lift
In het project worden twee liften voorzien. De liften zijn van een modern concept, voorzien
van automatische niveauregeling, telescopische schuifdeuren en beantwoorden aan alle
voorschriften inzake veiligheid en gekeurd voor indienststelling door een erkend controle
organisme.
 Type: machinekamerloos, merk Schindler, Kone of gelijkwaardig.
 Hefsnelheid: 1.00 m/sec.
 Bestemming en hefvermogen: min. 675 kg of 9 personen.
 Aantal stopplaatsen: op iedere verdieping.
 Automatische bediening door middel van drukknoppen.
 Kooibekleding: volgens standaardafwerking van fabrikant: zijwanden in gekleurde
gestratificeerde panelen, gelakte metalen schuifdeuren, cabine voorzien van
wandspiegel, indirecte verlichting, bedieningspaneel.
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2.5 Brandvoorzieningen
Een rookkoepel met elektrische aandrijving boven het trappenhuis is voorzien, te openen
volgens de vigerende normen en voorschriften inzake brandveiligheid. Brandblusapparaten
en brandhaspels worden geplaatst volgens de vigerende normen en voorschriften inzake
brandveiligheid.
2.6 Balustrades, leuningen, kolom onder prefab balkon




Balustrades/balkonondersteuning:
- Aan de ramen die tot vloerniveau reiken op het gelijkvloers, de 1e en 2e verdieping
wordt een balustrade voorzien van aluminium met glas, indien dit vereist is. De
terrassen op deze niveaus zijn eveneens voorzien van een balustrade van aluminium
en glas. De hoogte van de balustrades wordt uitgevoerd conform de geldende
normen ter zake.
Trapleuning:
- volgens aanduiding op plan wordt een trapleuning geplaatst van gelakt staal of
gemoffeld aluminium volgens de vigerende normen en voorschriften ter zake.

2.7 Pleisterwerken
De afwerking van de gemeenschappelijke traphallen is voorzien van een structuurpleister of
gladde pleister vanaf gelijkvloers naar verdieping.
In de kelderdelen is geen pleisterwerk voorzien en wordt het metselwerk meegaand
gevoegd.
De muren in de appartementen zullen vlak en zuiver afgewerkt worden (behangklaar). De
plafonds in de appartementen worden voorzien van spuitpleisterwerk. Eventuele voegen
tussen geprefabriceerde vloerplaten (predallen) worden versterkt opgevoegd en
geëgaliseerd en nadien met spuitpleister afgewerkt.
De uitvoering geschiedt steeds volgens de regels van de kunst.
Nota: geen enkele verantwoordelijkheid kan de bouwpromotor-verkoper ten laste worden
gelegd voor kleine scheurtjes die zich zouden kunnen voordoen ingevolge het zetten van
welkdanige nieuwbouw.

2.8 Binnenschrijnwerk
Alle binnendeuren in de gemeenschappelijke delen zijn vlakke afgewerkte schilderdeuren.
Zelfsluitende brandwerende deuren RF ½ uur aan de lokalen worden vereist door de
brandweervoorschriften. Alle deuromlijstingen worden uitgevoerd in MDF of meranti om te
schilderen. Verlaagde plafonds worden voorzien waar nodig voor de doorvoer van
verluchtingsbuizen of leidingen, exclusief in de bergingen of technische ruimtes. Alle
binnenschrijnwerk in de gemeenschappelijke delen is voorzien van het nodige hang- en
sluitwerk.
2.9 Buitenschrijnwerk
Buitendeuren
Alle buitendeuren van de gemeenschappelijke delen worden uitgevoerd in aluminium. De
kleur wordt bepaald door de architect. De voegen tussen de ramen en gevelvlakken worden
opgespoten met een hoogwaardige elastische voeg.
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Raamkozijnen en woningtoegangsdeuren
Alle raamkozijnen worden uitgevoerd in 5-kamer PVC-profielen. De kleur wordt bepaald door
de architect. De voegen tussen de ramen en gevelvlakken worden opgespoten met een
hoogwaardige elastische voeg. In alle ramen wordt er isolerende dubbele beglazing
geplaatst (gemiddelde K-waarde 1,1). Alle buitenschrijnwerk is voorzien van het nodige
hang- en sluitwerk. De ramen aan de terrassen, met een borstwering lager dan 90 cm,
worden voorzien van dubbel gelaagde veiligheidsbeglazing. Ramen niet aan de terrassen
met een borstwering lager dan 90 cm, worden voorzien van enkel gelaagde
veiligheidsbeglazing. De ramen die in de zuid- en de oostgevels van de complexen
georiënteerd zijn, zijn voorzien van een zonwerende beglazing. Een en ander conform de
EPB studie en volgens de geldende normen ter zake.
2.10 Schilderwerken / Structuur spuitpleister
De gemene delen van het gelijkvloers en de verdiepingen zoals muren, plafonds, inkomdeuren, tussendeuren, deuromlijsting, houtwerk, liftdeuren enzovoorts worden op aangeven
van de architect geschilderd in kleuren of structuur spuitpleister die de standing van het
project ten goede komt. De privatieve gedeelten, t.t.z. de appartementen zelf, worden noch
geschilderd, noch behangen en zijn ten laste van de koper.
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HOOFDSTUK 3: AFWERKING VAN DE PRIVATIEVE DELEN
Algemeen
De kosten en aanhorigheden van onder meer meer- en minderwerken of van andere keuze
dan de onvoorziene standaardmaterialen qua afwerking zijn niet inbegrepen in de bouwprijs
vermeld in de onderhandse verkoopovereenkomst, doch maken een ondeelbaar geheel uit
van deze bouwprijs en zijn breedvoerig vermeld in de verkoopovereenkomst of in de door de
koper weerhouden keuze van opgestelde geschriften ter zake, al dan niet bij de door de
promotor aangestelde ondernemers.
Nota: het tentoonstellen van stalengamma’s of van een kijk- en referentieappartement heeft
enkel een informatief karakter.
Kosten dossier en tekenwerk bij wijzigingen in private kavel
De koper mag aan de bouwheer allerhande wijzigingen vragen volgens zijn eigen wensen
binnen het privatieve kavel, indien deze praktisch realiseerbaar zijn in het bouwproces en
geen wijzigingen in stabiliteit en/of technische schachten met zich meebrengen. De termijn
van realiseerbaarheid wordt gesteld door de bouwheer. De plannen van het appartement
welke aan de koper overhandigd werden, zijn informatief en dienen voor het opstellen van de
koopovereenkomst. In het geval een koper zich aanbiedt voor een wijziging en/of decoratie
in zijn appartement zal uw appartementsplan per gevraagde wijziging aangepast worden en
voorwerp uitmaken van de offerte & eventuele termijnverlenging (met forfait van € 150,00
van zodra een koper zich aanbiedt met vraag tot studie der wijzigingen). Uiteraard zal de
koper, uiterlijk binnen de 10 dagen na de verzending door de bouwheer het meerwerk “voor
akkoord” ondertekend terugzenden. Bij “niet goedkeuring” per planwijziging ten opzichte van
de basis wordt een vast recht gefactureerd door de bouwheer of aannemer, ten laste van de
koper, aan € 150,00 inclusief BTW.
De koper dient de bouwheer in de mogelijkheid te stellen om zijn verbintenis uit te voeren. Hij
is derhalve verplicht binnen de 10 dagen schriftelijk te antwoorden, na verzending door
bouwheer, op elk verzoek van de bouwheer in verband met het door hem aangekocht
privatieve kavel. Ingeval deze termijn niet wordt gerespecteerd, zal de bouwheer niet
verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor het eventueel overschrijden van de
uitvoeringstermijn en zal de koper geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding
wegens laattijdige oplevering.
3.1 Pleisterwerken
De pleisterwerken worden afgewerkt zoals uitvoerig omschreven in punt 2.7 van de gemene
delen.
3.2 Vloer- en wandbekledingen
De keuze van de vloer- en wandbetegeling dient te geschieden in de toonzaal bij een door
de promotor-verkoper aangeduide aannemer van de vloerwerken. In de hieronder vermelde
waarde is een keuze van vloeren en wandtegels voorzien. De koper heeft de keuze tussen
keramiek, natuursteen, massief parket of laminaat met een maximum dikte van 1,50 cm
inclusief tegels + hechtmaterialen. De koper dient bij de keuze van de vloer rekening te
houden met de totale dikte (tegels + hechtmaterialen). De vloeren worden geplaatst volgens
de regels der kunst. De voegen hebben een gelijkmatige breedte in functie van het gekozen
type vloer.
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Eventuele verrekeningen in meer gebeuren rechtstreeks door de aannemer van de
vloerwerken. Verrekeningen in min gebeuren rechtstreeks met de promotor of aannemer,
vóór de voorlopige oplevering. Alle vloerbekledingen worden op cement chape geplaatst.
Bijpassende plinten in tegel worden voorzien.
De prijzen hieronder vermeld, zijn winkelwaarden inclusief BTW.


Vloeren
De terrassen van de verdiepingen en deels begane grond worden uitgevoerd in
architectonisch prefabbeton. De terrasbevloering van de penthouses en deels begane
grond, bestaat uit SILEX-dallen of Marlux tegels. (zie ook 1.13 Dak- en gelijkvloerse
terrassen)
In de living, inkomhal en de gangen, keuken, badkamer, WC en berging wordt een
keramische vloertegel (afmeting 30 x 30 of 40 x 40 cm) voorzien, met een particuliere
handelswaarde van € 40,00/m2 inclusief BTW, exclusief plaatsing en snijverlies. Daar
waar van toepassing wordt een bijpassende plint voorzien met een particuliere
handelswaarde van € 12,00/m inclusief BTW, exclusief plaatsing en snijverlies.
Als vloerafwerking van de slaapkamers wordt een laminaatvloer voorzien voor een
budget van € 30,00/m2 inclusief BTW, exclusief plaatsing en snijverlies. Daar waar van
toepassing wordt een laminaat plint voorzien met een particuliere handelswaarde van
€ 6,00/m inclusief BTW, exclusief plaatsing en snijverlies.
In de badkamer en WC sluiten de wandtegels aan op de vloertegels en worden er geen
plinten voorzien.



Wandtegels:
De wanden van badkamer en toilet worden betegeld tot deurhoogte, winkelwaarde
€ 35,00 /m2 inclusief BTW, exclusief plaatsing en snijverlies.

Bij alle vloer- en wandtegels betreft de prijs een rechte plaatsing. Speciale plaatsing (zoals
diagonaal, andere formaten, et cetera) zal verrekend worden.
3.3 Raamtabletten
Alle ramen met borstwering worden voorzien van een venstertablet in natuursteen (type
Carrara, Mokka of gelijkwaardig), 2 cm dikte. Alle zichtbare vlakken worden afgewerkt.
3.4 Timmer- en schrijnwerken
 Binnendeuren
De binnendeuren zijn van het type vlakke tubespaan schilderdeuren en Inox deurbeslag
of gelijkwaardig. De draairichting is zoals aangeduid op de grondplannen van de
architect. In alle appartementen (m.u.v. app 1.1 en 2.3) is de deur van de inkom naar de
lounge uitgevoerd in hout met glasstrook en zijlicht (draairichting deur eenzijdig naar
inkomhal). De inkomdeuren van de appartementen zijn voorzien in hout, hebben een
brandbestendigheid van ½ uur, overeenkomstig de brandweervoorschriften, voorzien van
een 3-puntssluiting, een spionoog en een rubberen dichting aan de slaglat. Het
sluitsysteem is in combinatie met de sloten van de gemeenschappelijke delen
(gelijkvloerse inkomdeur, poort autolift, technische lokalen, kelderberging).
1132/06/koperslastenboek appartementen 08.05.2019

9/19

3.5 Sluitwerk
Combinatiecilinders zijn voorzien voor de inkomdeuren van elk appartement, de
gemeenschappelijke bergingen en de poort van de autolift. Voor het geheel zal een
sleutelplan opgemaakt worden. Deze heeft als doel om het aantal sleutels te beperken.
3.6 Keuken
De keuze van keukenmeubilair en –toestellen dient te geschieden in de toonzaal bij de door
de promotor-verkoper aangeduide aannemer. De keukeninstallatie maakt deel uit van een
afzonderlijke studie en zal uitgevoerd worden naar het ontwerp van de keukenleverancier en
naar de wensen van de klant.
De keukens, met particulier handelswaarde van €7.000,- inclusief plaatsing en BTW, worden
standaard uitgerust met de hiernavolgende toestellen:
 ingebouwde inox spoelbak anderhalf model, met verlek;
 beweegbare chromé ééngreeps mengkraan;
 chromé hoekstopkraan;
 ingebouwde dampkap met filter, breedte 60 cm, aangesloten op het verluchtingscircuit
en/of rooster in de gevel;
 ingebouwde keramische of inductie kookplaat (4 zones);
 ingebouwde oven (warme lucht) met grill;
 ingebouwde koelkast ****;
 vaatwasmachine.
Alle toestellen zijn van een gekend handelsmerk.
3.7 Sanitaire inrichting
 De sanitaire installatie wordt berekend en uitgevoerd conform de normen en
voorschriften van het plaatselijk waterbedrijf.
 Alle sanitaire toestellen zijn voorzien van warm en koud water, uitgezonderd WC en
handwasser WC.
 Alle toevoerleidingen zijn uitgevoerd in V.P.E.-kunststof buis of gelijkwaardig. Elk
appartement heeft zijn persoonlijke meter (in de kelder).
 De stijgleidingen worden uitgevoerd in gegalvaniseerde buizen of VPE kunststof buis.
 De afvoeren en valbuizen worden in PVC of gelijkwaardig uitgevoerd (zie 1.6 rioleringen)
en hebben een aangepaste diameter om snelle afwatering te verzekeren.
 Het private waterverbruik wordt rechtstreeks aan de koper verrekend.
 De warm waterbereiding gebeurt via de gaswandketel van de individuele verwarming.
 Enkel bij de gelijkvloers appartementen van Blok C is aan de achterzijde een buitenwaterkraan voorzien.
3.8 De sanitaire toestellen
De onderstaande sanitaire toestellen worden standaard voorzien:
 Toilet
- Een wandcloset WC.
- Dubbele witte zitting.
- Handwasbakje met chromé kraan, kleine handdoekdrager en chromé papierhouder.
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Badkamer
- Ligbad: een ingebouwde acryl badkuip, afmetingen 75 x 170 cm met ingebouwde
stop, chromé mengkraan met handdouche
- Lavabo: twee witte plaatstalen wastafels met chromé ééngreeps mengkranen
ingebouwd in het tablet van de badkameronderkast, iedere wastafel voorzien van
ingebouwde stop, chromé hoekstopkranen, reukafsnijder en chromé mengkraan.
- Badkamerzijkast (naast Lavabo); halfhoge kolomkast.
- Douchekuip: uitgevoerd in acryl wit afmetingen 90 x 90 cm, met douchemengkraan
en douchegarnituur (douchestang en zeepschaal) voorzien van douche deur en vast
wand of betegelde wand, al naar gelang de plannen
- Een wandcloset WC met dubbele witte zitting (enkel van toepassing voor de
appartementen 0.2, 0.3, 0.4 en 2.2).

De totale particulier handelswaarde inclusief plaatsing en BTW van de bovengenoemde
sanitaire toestellen (toilet en badkamer) bedragen;
- €4.000,- voor appartement 0.1/1.1/1.2/1.3/1.4/2.1
- €4.500,- voor appartement 0.2/0.3/0.4/2.2


Berging
- Toevoer (koud water) en afvoer voorzien voor wasmachine.
- Geplaatste droogkasten worden verondersteld te werken met inwendige condensaat
opvangbak.

3.9 Elektrische inrichtingen
De lichtpunten, schakelaars en stopcontacten worden uitgevoerd volgens de aanduidingen
op het elektrisch detailplan, conform de voorschriften inzake veiligheid en elektrisch comfort,
opgemaakt door de architect in samenspraak met de elektrische installateur. Elk
appartement beschikt over een eigen individuele elektriciteitsmeter opgesteld in het
tellerlokaal elektriciteit. De installatie wordt gekeurd door een erkend controleorganisme.
Eventuele wijzigingen in het elektrisch plan kunnen op voorhand uitvoerig besproken worden
met de installateur en mits verrekening worden uitgevoerd afhankelijk van de uiteindelijke
keuze van de klant.
 De inrichting voldoet aan het technische reglement en de voorschriften van de
plaatselijke elektriciteitsmaatschappij.
 Aard van de stroom: 220 V, tweedraadse aansluiting, monofasig.
 Ze is strikt individueel en van het ingewerkte type en hermetisch waar de voorschriften
het vereisen. Voorzien van verdeelkolommen voor de gemene delen en de
appartementen. De installatie omvat onder meer de distributieleidingen in de gemene
delen en een afzonderlijke leiding voor de lift.
 De lichtpunten in de gemene delen worden aangestuurd door bewegingssensoren m.u.v.
de lichtpunten van de technische lokalen in de kelder welke worden bediend door middel
van schakelaars met verlichte drukknop zonder minuterie.
 De schakelaar met hoofdzekering bevindt zich bij de meterkast in de kelder (elektriciteitsberging).
 De individuele verdeelborden met automatische zekeringen en differentieelschakelaars
van de privatieve leidingen bevinden zich in de appartementen. De leidingen vertrekken
vanaf de verdeelborden naar de verschillende lichtpunten en contactdozen. Een tweevoudig uurtarief is van toepassing volgens het elektrisch plan.
 Alle afdekplaten zijn uitgevoerd in kunststof, ivoorkleurig, type Niko of gelijkwaardig.
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De installatie bevat geen armaturen in de privatieve delen.
Armaturen en noodverlichtingarmaturen zijn wel voorzien in de gemeenschappelijke
delen welke worden geplaatst volgens de vigerende voorschriften.
Per appartement is 1 rookmelder voorzien (batterij).

Volgende elektrische punten worden in basis voorzien in een appartement volgens de aanduiding op plan van de architect/installateur:


Woonkamer:
 2 lichtpunten aan plafond (zit- en eethoek) enkele richting met 2 schakelaars;
 8 stopcontacten op plinthoogte; (voor de penthouses 11);
 1 stopcontact teledistributie;
 1 aansluitpunt telefoon (type Belgacom);
 1 kamerthermostaat.



Keuken:
 1 lichtpunt enkele richting aan plafond met 1 schakelaar;
 1 lichtpuntvoeding onder de bovenkasten van de keuken;
 4 stopcontacten boven werkblad met randaarde;
 1 stopcontact op plinthoogte;
 1 aansluitpunt voor de koelkast;
 1 aansluitpunt voor vaatwasser;
 1 aansluitpunt voor de oven;
 1 aansluitpunt voor de keramische kookplaat;
 1 aansluitpunt voor de dampkap.



Inkom:
 1 lichtpunt aan plafond dubbele richting met 2 schakelaars;
 1 deurbel bij het gemeenschappelijk bellentableau;
 1 deurbel bij de woningtoegangsdeur;
 1 ingebouwde videofooninstallatie + parlofoon + deuropener;
 2 stopcontacten op plinthoogte.



Nachthal
 1 lichtpunt aan plafond enkele richting met 1 schakelaar;
 2 stopcontacten op plinthoogte.



WC:
 1 lichtpunt enkele richting met 1 schakelaar.



Berging:
 1 lichtpunt enkele richting met 1 schakelaar;
 1 stopcontact op plinthoogte;
 2 stopcontacten voor aansluiting wasmachine en droogkast (condensatietype);
 verdeelbord met automatische zekeringen, differentieelschakelaar(s);
 verdeelpunt per appartement voor teledistributie (met optioneel te plaatsen
versterker) en telefoon;
 1 stopcontact CV ketel;
 1 stopcontact ventilatie-unit.
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Berging kelder:
 Voorzien van een lichtpunt enkele richting met 1 schakelaar aangesloten op een
gemeenschappelijk bord in de kelder.



Badkamer:
 1 lichtpunt enkele richting centraal aan plafond met 1 schakelaar;
 1 wandlichtpunt boven wastafel met 1 schakelaar;
 1 enkel stopcontact met randaarde.



Hoofdslaapkamer:
 1 lichtpunt dubbele richting centraal aan plafond met 2 schakelaars;
 4 stopcontacten op plinthoogte;
 1 stopcontact voor teledistributie;
 1 stopcontact voor telefoon (type Belgacom).



Slaapkamers:
 1 lichtpunt enkele richting centraal aan plafond met 1 schakelaar;
 3 enkele stopcontacten.

ALGEMEEN:


Videofooninstallatie: een volledige videofooninstallatie bedient alle appartementen in
combinatie met een belknop welke is ingewerkt in het brievenbusgeheel in de
gelijkvloerse inkomhal van de gebouwen. In ieder appartement is een drukknop voorzien
die het elektrisch slot van de bijhorende inkomdeur in de gebouwen aandrijft. Via de
parlofoon (combinatietoestel) kan met elkaar gesproken worden.



Teledistributie en telefoon: het buizennet met standaardbekabeling voor de aansluiting
van teledistributie en telefoon (type Belgacom) is voorzien in elk appartement. De kosten
evenwel van aansluiting, van aanvraag tot aansluiting en abonnement zijn ten laste van
de gebruikers die op eigen initiatief of door tussenkomst van de aannemer of syndicus op
hun verzoek, de nodige stappen ter zake zullen ondernemen.



Gemeenschappelijke hal:
- verlichting van de inkomsas en de portiekverlichting op de verdiepingen zijn voorzien
op een schemerschakelaar en bewegingssensor;
- de verlichting zelf zit geïntegreerd in het algemeen ontwerp van de hal opgemaakt
door de architect;
- noodverlichtingstoestel;
- elektrische aandrijving van de brandkoepel is voorzien;
- de kosten van het gemeenschappelijke elektrisch verbruik met de in huurname van
de meters worden vastgesteld door de distributiemaatschappij inzake elektriciteit en
verrekend door de syndicus.

3.10 Centrale verwarming
De appartementen worden individueel verwarmd door middel van een individuele
condenserende gaswandketel van het gesloten type op aardgas. De gaswandketel wordt
gestuurd door een centrale kamerthermostaat met dag- en nachtregeling, geplaatst in de
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woonkamer (type Llandys & Sloefa of gelijkwaardig). De leidingen worden uitgevoerd in
V.P.E.- leidingen of gelijkwaardig. De radiatoren worden uitgevoerd in duurzaam plaatstaal.
Er worden voldoende radiatoren voorzien zodanig dat volgende temperaturen worden
bekomen bij een buitentemperatuur van -10°C:
- woonkamer 22°C
- keuken
22°C
- badkamer
24°C
- slaapkamers 18°C
Er worden geen radiatoren voorzien in toiletten, bergingen, hal en gemeenschappelijke
ruimten. De studie met betrekking tot het warmteverlies wordt berekend volgens de
oppervlakte van het individuele appartement en de algehele situering van het gebouw/blok.
Deze studie wordt uitgevoerd door een door de aannemer aangestelde aannemer Centrale
Verwarming en gecontroleerd door architect.
Elk appartement beschikt over een eigen individuele gasmeter opgesteld in het tellerlokaal
gas waarvan de woning wordt gevoed. De installatie wordt gekeurd door een erkend
controleorganisme.
3.11 Decoratiewerken
Privatieve decoratiewerken zijn niet in de aankoopprijs begrepen. De koper kan zijn
eigendom naar eigen keuze afwerken binnen de voorschriften opgenomen in de basisakte.
Met privatieve decoratiewerken wordt bedoeld het schildervlak maken van muren en
plafonds, het schilderen en/of behangen, meubilering, gordijnen, verlichtingsarmaturen etc.
3.12 Tuinaanleg
De tuin, indien van toepassing, voor de gelijkvloers appartementen, wordt enkel genivelleerd
(geen aanplantingen of grasaanleg).
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ALGEMEENHEDEN PROJECT
De gegevens hierna vermeld zijn niet limitatief en hebben slechts tot bedoeling de koper
uitgebreid in te lichten over de te verwachten en de te voorziene bouwwerkzaamheden en
over de keuze van de in werf gestelde bouwmaterialen in een begrijpelijke taal.
Er wordt echter met nadruk beklemtoond dat de bouwpromotor-verkoper zich steeds, in alle
omstandigheden en onder welke voorwaarden hoegenaamd ook, uitdrukkelijk en exclusief
het recht voorbehoudt, al dan niet in samenspraak of op initiatief van de architect, om
aanpassingen of wijzigingen aan te brengen of door te voeren daar waar hij het nodig of
nuttig acht, zowel wat betreft de uiteindelijke keuze van de weerhouden bouwmaterialen als
inzake de in uitvoering gebrachte bouwwerkzaamheden, zolang de prijs de kwaliteit van
deze materialen niet lager zal zijn dan oorspronkelijk voorzien.
Alle meubilair en welk danige uitrusting vermeldt op de bouw- en verkoopplannen alsmede
de artist impression zijn enkel vermeld ten indicatieve en informatieve titel.
De gebouwen worden opgetrokken in duurzame materialen van eerste keus, vrij van alle
gebreken, die de stevigheid en het esthetisch uitzicht van het gebouw waarborgen.
LARO BUILDING 2 N.V. organiseert met de aangestelde syndicus een algemene
vergadering ca. 3 maanden voor de voorlopige oplevering van het gebouw.
TOEGANG TOT DE WERF – NAZICHT
De koper kan enkel toegang hebben tot de bouwwerf als voldaan wordt aan de
werfreglementen en veiligheidsinstructies van de aannemer mits voorafgaande afspraak en
dit op uitsluitend risico en gevaar van de koper, zonder enig mogelijk verhaal tegenover de
bouwpromotor/-verkoper of diens aangestelde. Dit vooral om redenen van veiligheid en in
overeenstemming met de verzekeringsvoorwaarden.
VERZEKERINGEN & RISICO – OVERDRACHT
De bouwpromotor/-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 bij de voorlopige
oplevering van de gemeenschappelijke delen overgenomen worden voor de nog te lopen
wettelijke termijn en de gemeenschap van mede-eigenaars zal er de premies voor betalen
vanaf onderschrijven van gezegde polis.
De overdracht van risico’s overeenkomstig de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk
Wetboek zal geschieden bij de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen van
het gebouw of deelgebouw, of desgevallend bij de voorlopige oplevering van verkochte
privatieve elementen in de gebouwen indien deze laatste oplevering, om welke reden ook,
vroeger zou geschieden.
TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID
Overeenkomstig de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek neemt de tienjarige
aansprakelijkheid een aanvang op datum van de voorlopige oplevering van de verworven
privatieve en gemeenschappelijke delen en komt dit ten goede aan de achtereenvolgende
eigenaars.
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De waarborgen beperken zich tot de vervanging of tot de herstelling van slecht uitgevoerde
werken (verborgen gebreken), waarbij elke andere schade of vergoeding uitgesloten is.
Eens er schriftelijk overgegaan werd tot de voorlopige oplevering, is de bouwpromotorverkoper niet meer verantwoordelijk voor zichtbare gebreken (artikel 1642 van het Burgerlijk
Wetboek).
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ALGEMENE OPMERKINGEN
1. Plannen
De plannen van het project die aan de kopers overhandigd worden dienen als basis voor het
opstellen van de verkoopovereenkomst. Zij worden ter goeder trouw opgemaakt door de
architect na meting van het terrein. De verschillen die zouden voorkomen, hetzij in min, hetzij
in meer, zullen worden beschouwd als aanvaardbare afwijkingen of gedoogzaamheden. In
geen geval kunnen partijen zich op deze afwijkingen beroepen om een vordering tot
schadeloosstelling of vergoeding in te stellen of ontbinding van de koop te eisen. De
getekende kasten, bemeubeling, enz. zijn enkel ten titel van indicatie aangeduid. De secties
en plaatsing der kolommen en balken worden bepaald door de raadgevende ingenieur, die
de stabiliteitplannen 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. De oppervlakte van de privatieve delen wordt berekend tot in de assen der
gemene muren. De voor- en achtergevel worden integraal verrekend.
2. Lastenboeken en plannen
De aannemer-verkoper behoudt zich het recht voor de detailwijzigingen van het nodige
lastenboek en plannen te wijzigen, indien deze nodig geacht worden door de architect of
voorgesteld door de bevoegde overheden.
3. Wijzigingen van gebruikte materialen
De werken zullen door de aannemers worden uitgevoerd met de materialen die in de
beschrijving aangegeven zijn. Op advies van de architect behoudt de verkoper zich het recht
voor wijzigingen aan te brengen in de keuze van de materialen voor zover deze wijzigingen
geen nadeel berokkenen aan de in het lastenboek voorziene kwaliteit. Dergelijke wijzigingen
kunnen zich trouwens in principe slechts voordoen om welbepaalde economische
commerciële redenen of specifieke vereisten van de architect: namelijk verdwijning van de
markt voor de voorziene materialen, leveringstermijnen onverenigbaar met de normale gang
der werken, overmacht, esthetiek, enz..
4. Ereloon van de architect – Coördinatiekosten – Administratiekosten
De erelonen van de architect zijn inbegrepen in de verkoopprijs. Deze erelonen behelzen de
verplichtingen die normalerwijze eigen zijn aan een architect met uitzondering van datgene
wat betrekking heeft op alle versieringswerken of datgene wat voorvloeit uit een wijziging van
de oorspronkelijke plannen, die eventueel zouden zijn aangevraagd door de koper. Voor
eventuele (constructieve) wijzigingen die op vraag van de kopers worden onderzocht en/of
worden uitgevoerd, kan een supplementaire studiekost in rekening worden gebracht.
5. Tellers
De kosten voor het aansluiten en huren van tellers (elektriciteit, gas, water, enz.) worden
afzonderlijk aan de kopers aangerekend.
6. Werken uitgevoerd door derden
Het is de koper niet toegelaten werken, van om het even welke aard vóór de voorlopige
oplevering van het gebouw door derden te laten uitvoeren en te laten opmeten.
1132/06/koperslastenboek appartementen 08.05.2019

17/19

7. Wijzigingen
De wijzigingen die zouden worden aangebracht aan dit beschrijvend lastenboek op aanvraag
van de kopers, zullen enkel de afwerking mogen betreffen. Bovendien mag hierdoor geen
vertraging veroorzaakt worden in de termijn van uitvoering van het geheel der werken of
schade berokkend worden aan de onderneming. De bouwheer, architect en ingenieur zijn
volstrekt vrij al dan niet in te gaan op dergelijke vragen van de kopers. De veranderingen
worden betaald na uitvoering.
Indien de kopers besluiten keuken en/of sanitair in eigen beheer aan te brengen zal een
boete van 25% op de in dit verkooplastenboek genoemde bedragen worden gerekend op het
door verkoper aan koper aan te bieden minderwerk. Het in eigen beheer aanbrengen van
afwerkingen is tevens pas mogelijk na voorlopige oplevering. Verrekening zal plaatsvinden in
de termijn waarin de betreffende werkzaamheden gefactureerd worden.
8. Taksen en belastingen
De BTW op de facturen en alle andere eventuele taksen vallen ten laste van de kopers. De
eigenaars van de appartementen bevinden zich immers in dezelfde toestand als iemand die
een particuliere woning laat bouwen.
9. Zettingen
De aandacht van de kopers wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is en dat
bijgevolg zich een lichte algemene of gedeeltelijke zetting kan voordoen, alsmede een
eventuele uitzetting, veroorzaakt door de temperatuurschommelingen, waardoor lichte
barsten kunnen verschijnen. Dit is geen gebrek. Noch de bouwheer, noch de architect, noch
de ingenieur of de aannemer kan hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. De promotor is
tevens niet verantwoordelijk voor de schade teweeggebracht door te vroegtijdige schilder- en
behang-werken door de kopers.
10. Waarborgen
Overeenkomstig de voorschriften van het Burgerlijk Wetboek.
11. Verplichtingen der partijen
1. Wat verkoper betreft: de verkoper is verplicht het appartement te leveren, bij het
ondertekenen van het Proces-verbaal van voorlopige oplevering.
2. De koper heeft de verplichting het appartement in ontvangst te nemen en er de prijs van
te betalen overeenkomstig artikelen 1582, 1650 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
3. De koper zal het appartement niet in bezit nemen, vooraleer de verkoper hem de sleutels
hiervan heeft overhandigd. Voor de inbezitneming van het appartement wordt een
Proces-verbaal van oplevering opgemaakt in twee exemplaren en ondertekend door
beide partijen en de architect. Slechts na het ondertekenen van voormeld P.V. en de
algehele betaling van het verschuldigd bedrag worden de sleutels overhandigd. Door het
betrekken van het appartement aanvaardt koper stilzwijgende overname.
12. Veiligheidscoördinator
De opdrachtgever stelt een veiligheidscoördinator aan met opdracht tot coördinatie van de
veiligheid zowel tijdens de ontwerpfase als de uitvoering van dit bouwproject, alsook het
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opmaken van het postinterventie dossier (bepaald volgens K.B. van 25.01.2001 betreffende
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen).
13. Eerste opkuis
Het appartement wordt vóór de voorlopige oplevering schoongemaakt, met verwijdering van
alle puin en bouwafval. De ramen krijgen eveneens een eerste schoonmaakbeurt om
eventuele gebreken duidelijk op te merken.
14. Zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs






de kosten van registratie op de grondwaarde, de notariskosten van de verkoopakte, de
kosten van de basisakte, de BTW op de constructiewaarde van het privatief en de bouwen overheidstaksen;
kosten vermeld onder punt “5 tellers”;
gemeenschappelijk materieel zoals vuilniscontainers en kuisgerief;
de eventuele kosten voor verwarming/bouwdrogers van de privé-lokalen van de koper
vóór de oplevering van het privatief, indien deze verwarming/droging als doel heeft het
drogen van deze lokalen te bevorderen.
Naarmate de werken vorderen zal de aannemer ca 2 maanden in het vooruitzicht van de
voorlopige oplevering, op eenvoudige aanvraag de volmacht krijgen van de eigenaar,
zodat in naam en op kosten van iedere individuele eigenaar de privatieve meters
geplaatst en geopend kunnen worden om onderdrukstelling, in werkingstelling en het
testen van de installaties te kunnen realiseren.

Voor akkoord:

Voor akkoord:

-------------------------------De verkoper

-----------------------------De koper
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