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Het project is doordacht ontwikkeld door IMWO INVEST NV (projectontwikkelaar en 

verantwoordelijk voor verkoop) in samenspraak met A & S Architecten Associatie bvba en  

Bouwpartners bvba (bouwheer en hoofdaannemer) 

  

De residentie “Balderdorp” is gelegen binnen een goedgekeurde verkaveling, op korte 

afstand van het centrum van Berlaar .  De residentie grenst aan een open plein (Walter 

Luytenplein) en paalt aan de Gasbakstraat. 

 

Het project omvat 4 bouwlagen. Een ondergrondse parkeerkelder met 3 bovengrondse 

volwaardige bouwlagen.  Alle bouwlagen zijn met de lift bereikbaar. 

De ondergrondse bouwlaag (parkeerkelder) omvat 36 afsluitbare garages, 12 private 

afzonderlijke bergingen, één gemeenschappelijke fietsenberging, 3 buitentrappen 

(nooduitgangen) & 4 technische lokalen.  

 

Gelijkvloers, eerste verdieping, tweede verdieping omvatten elk 8 wooneenheden, 

opgesplitst in 4 afzonderlijke bouwdelen (Bouwblokken A, B, C & D) Elke bouwblok is telkens 

opgesteld rond een centrale lift- en traphal. 

 

Naast de unieke ligging en het uitzicht, verlenen de hedendaagse architectuur, de 

tuinaanleg en privacy dit project een bijzonder exclusief karakter. 

 

Het ontwerp beantwoordt volledig aan de van kracht zijnde voorschriften van het EPB-besluit 

van de Vlaamse Gewestregering.  Het project voldoet bijgevolg aan de strenge eisen inzake 

thermische isolatie, ventilatie, energieverbruik en gebruik van hernieuwbare energie, dit in 

samenspraak tussen architect en EPB-verslaggever.  

 

Bij het concept werd tevens voldaan aan de “Stedenbouwkundige Verordening betreffende 

Toegankelijkheid”. Het gehele gebouw is toegankelijk voor andersvaliden. 

 

Voorliggend document dient te worden beschouwd als het verkoopslastenboek voor dit 

project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INLEIDING 

1.1  BESCHRIJVENDE NOTA 
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1.2  INPLANTING 
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Kelderverdieping  

 

 36 afsluitbare garageboxen 

 1 gemeenschappelijke fietsenberging 

 12 private berging lokalen 

 2 teller lokalen (gas- & water lokalen) 

 2 technische ruimten 

 4 gemeenschappelijke circulatieruimten met toegang tot de lift   

 3 buitentrappen in de kelder naar het gelijkvloers 

 open hellingbaan (in- & uitrit) hellingbaan (in- & uitrit) met op niveau 0 een dubbel 

opendraaiend hek met automatische bediening, gemeenschappelijk naast 

bouwblok A gelegen 

 

Gelijkvloers, eerste verdieping, tweede verdieping omvatten elk 8 wooneenheden, 

opgesplitst in 4 afzonderlijke bouwblokken (Bouwblokken A, B, C & D) Telkens 2 

wooneenheden per bouwlaag per bouwblok. 

 

 

BOUWBLOK A 

 
Gelijkvloers 

 2  wooneenheden (App 1/a1, App 1/a2) 

 centrale hal met lift en trappenhuis 

 een automatische poort met afstandsbediening (een dubbel opendraaiend hek) 

wordt voorzien op gelijkvloers aan de straatzijde, links van bouwblok A. De poort zal 

toegang verlenen tot de ondergrondse parkeerkelder. 

 een buitentrap aan de straatzijde, links van bouwblok A wordt voorzien, de trap dient 

als nooduitgang vanuit de ondergrondse parkeerkelder naar het maaiveld.   

 

 Eerste verdieping  

 2 wooneenheden (App 1/a3, App 1/a4) 

 centrale hal met lift en trappenhuis 

 

Tweede verdieping 

 2 wooneenheden (App 1/a5, 1/a6) 

 centrale hal met lift en trappenhuis 

 

BOUWBLOK B 

 
 Gelijkvloers 

 2  wooneenheden (App 1/b1, App 1/b2) 

 centrale hal met lift en trappenhuis 

 

Eerste verdieping  

 2 wooneenheden (App 1/b3, App 1/b4) 

 centrale hal met lift en trappenhuis 

 

Tweede verdieping 

 2 wooneenheden (App 1/b5, 1/b6) 

 centrale hal met lift en trappenhuis 

 

1.3  OMSCHRIJVINGEN BOUWLAAG 
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BOUWBLOK C 

 
Gelijkvloers 

 2  wooneenheden (App 1/c1, App 1/c2) 

 centrale hal met lift en trappenhuis 

 een buitentrap aan de achterzijde van het gebouw, aangrenzend met bouwblok B 

wordt voorzien, de dient als nooduitgang vanuit de ondergrondse parkeerkelder naar 

het evacuatieniveau. 

 

 Eerste verdieping  

 2 wooneenheden (App 1/c3, App 1/c4) 

 centrale hal met lift en trappenhuis 

 

Tweede verdieping 

 2 wooneenheden (App 1/c5, 1/c6) 

 centrale hal met lift en trappenhuis 

 

BOUWBLOK D 

 
 Gelijkvloers 

 2  wooneenheden (App 1/d1, App 1/d2) 

 centrale hal met lift en trappenhuis 

 een buitentrap aan de straatzijde, rechts van bouwblok D wordt voorzien, die dient 

als nooduitgang vanuit de ondergrondse parkeerkelder naar het evacuatieniveau. 

 

Eerste verdieping  

 2 wooneenheden (App 1/d3, App 1/d4) 

 centrale hal met lift en trappenhuis 

 

Tweede verdieping 

 2 wooneenheden (App 1/d5, 1/d6) 

 centrale hal met lift en trappenhuis 
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ALGEMEEN 
 

De indeling van de wooneenheden geschiedt volgens de vooropgestelde plannen. Slechts 

in uitzonderlijke gevallen kan de positionering van de niet – dragende binnenwanden 

worden gewijzigd, doch enkel indien de stand van de werf dit toelaat én uitsluitend mits het 

akkoord van de architect en van de bouwheer. Indien de door de koper gevraagde 

wijzigingen binnen de uitvoeringsplanning vallen, kunnen de plannen in overleg met de 

architect worden gewijzigd tot max. 1 maand na het afsluiten van de compromis. Nadien 

kunnen nog steeds wijzingen worden uitgevoerd, zij het niet kosteloos. Bij laattijdige 

wijzigingen, extra wandoppervlak of bijkomende muuropeningen, zal een offerte worden 

voorgelegd aan de koper waarop de meerprijs van de gevraagde werken wordt 

weergegeven. Minprijzen ten gevolgde van wijzigingen worden niet verrekend.  

 

 

2.1.     VOORBEREIDENDE WERKEN 

 

De werf wordt ingericht overeenkomstig de geldende wettelijke en bouw- en 

woonverordeningen. De hoofdaannemer zorgt voor de voorlopige afsluiting van de 

bouwplaats, om te beletten dat derden zich toegang kunnen verschaffen tot de werken. 

Deze afsluiting voldoet aan de voorschriften van de plaatselijke gemeente. Het onderhoud 

en de instandhouding ervan gebeuren door de bouwheer. Deze heeft evenwel het recht om 

hierop publiciteit aan te brengen. Bij het beëindigen van de werken wordt de afsluiting 

verwijderd op kosten van de bouwheer. 

 

 

2.2.      GROND- EN DELFWERKEN 

 

Deze werken gebeuren op basis van de plannen voor het uitvoeren van de funderingen, 

kelders en rioleringen. De wijze van de uitvoering hiervan gebeurt in overleg met de 

leidinggevende ingenieur. Wederaanvullingen zullen gebeuren tot op een bepaald peil of 

breedte en met materiaal dat bepaald wordt door de leidinggevende ingenieur.  

 

 

2.3. WERFAANSLUITINGEN  

 

Alle werfaansluitingen zijn ten koste van de bouwheer. De definitieve aansluitingskosten 

(water, gas, elektriciteit , teledistributie en telefoon/internet) en het plaatsen van de tellers zijn 

niet vervat in de aankoopprijs. (deze zijn ten laste van de koper).  De overname gebeurt op 

het moment van de oplevering. 

 

 

2.4. FUNDERINGEN 

 

Funderingen worden bepaald in functie van de bodemgesteldheid. De funderingsstudie 

gebeurt door de leidinggevende ingenieur, die  zich baseert op een door een 

gespecialiseerde firma uitgevoerde bodemsonderingen. De uitvoering gebeurt conform de 

funderingsstudie.  

 

 

2.  ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE RUWBOUWWERKEN 
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2.5. RIOLERING EN PUTTEN 

 

Alle rioleringswerken zullen voldoen aan de geldende reglementering inzake hygiëne en 

gemeentelijke verordeningen. In zijn totaliteit vormt het rioleringsbuizen- en puttenstelsel een 

duurzaam kwaliteitssysteem dat aan alle technische normen beantwoordt en volgens de 

regels der kunst wordt uitgevoerd. De afvoerleidingen worden uitgevoerd in BENOR gekeurde 

materialen. Het afvoernetwerk is uitgerust met de nodige ellenbogen, verbindings- en 

verloopstukken en wordt voorzien van de nodige toezichtputten en reukafsluiters. De riolering 

wordt uitgevoerd als een gescheiden rioleringsstelsel, waarbij regenwaters (RWA) en 

vervuilde waters (DWA) gescheiden worden afgevoerd. De riolering wordt rechtstreeks 

aangesloten op de openbare riolering en wordt uitgevoerd conform de vigerende 

voorschriften opgelegd door de plaatselijke overheid.  

 

 

2.6. GEWAPEND BETON 

 

De studie en het ontwerp van de werken uitgevoerd in gewapend beton (onder andere 

bekistingplannen, uitvoeringsplannen, staalborderel) worden uitgevoerd door een 

gespecialiseerd studiebureau. Het omvat de totale draagstructuur van balken, kolommen, 

vloerplaten en wanden in gewapend beton in combinatie met eventuele metalen liggers of 

kolommen. Alle werken worden uitgevoerd conform deze plannen. 

 

 

2.7. OPGAAND METSELWERK 

 

De metselwerken worden - in combinatie met de betonconstructie - op traditionele 

bouwwijze uitgevoerd, bepaald door de leidinggevende ingenieur.  

 

De scheidingswanden tussen gemeenschappelijke delen worden – naargelang het 

uitvoeringsdossier – opgetrokken in silicaatsteen, betonsteen of betonwanden met een 

muurdikte overeenkomstig de uitvoeringsplannen en Belgische normen inzake 

brandveiligheid, geluidsklasse, e.d. .  

 

 

2.8. DAKWERKEN 

 

Platte daken  

 

Platte daken/dakterrassen worden uitgevoerd met hellingsbeton voorzien van isolatieplaten 

(polyurethaan of gelijkwaardig), een dampmembraan en een meerlaagse dakdichting. De 

dakterrassen worden, waar voorzien, afgewerkt met tegels geplaatst op tegeldragers 

 

Hellende daken 

 

De hellende daken worden uitgevoerd in traditioneel daktimmerwerk (spanten en 

gordingen). Hierop wordt een onderdakfolie geplaatst. Het dak wordt afgewerkt met 

kleidakpannen. 

De vloer boven de zolderplaat wordt thermisch geïsoleerd. 

 

Dakramen 

 

De dakramen worden uitgevoerd in grijze aluminium dakvlakramen, binnenzijde in witte 

polyurethaanlak, afmetingen 134 x 98 cm, merk Velux of gelijkwaardig  
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2.9. NIET DRAGENDE TUSSENWANDEN  

 

Alle niet dragende tussenwanden worden uitgevoerd in metselwerk uit lichte materialen, 

type gipsblokken, cellenbeton of gelijkwaardig, met een muurdikte overeenkomstig 

aanduiding op het plan of standaard dikten. De opslag en verwerking geschiedt volgens de 

specifieke eisen van de fabrikant. 

 

 

2.10. GEVELBEPLATING 

 

Waar voorzien worden geveldelen afgewerkt met een plaatmateriaal, bestemd voor 

buitentoepassingen,  kleur te bepalen door de architect. De platen worden gemonteerd op 

een regelwerk in  aluminium.  

 

 

2.11. GEVELMETSELWERK 

 
Waar voorzien op de geveltekeningen wordt gevelmetselwerk aangewend. Kleur bruin-rood 

genuanceerd. De kleur van het voegwerk wordt bepaald door de architect. 

 

 
 
 

2.12. GEVELPLEISTERWERK 

 
Waar voorzien op de geveltekeningen wordt een minerale of siliconenpleister aangebracht, 

In de pleister wordt een gaaswapening aangebracht volgend de voorschriften van de 

fabrikant. Kleur wit. 

 

 

2.13. GLAD BETON WIT 

 

De terrassen in de voorgevel en de bakgoot worden uitgevoerd in glad beton. De naden 

tussen de elementen worden opgekit met een siliconenvoeg. De kleuren en terxturen van de 

gevelmaterialen worden bepaald door de architect om tot een coherent beeld te komen.  
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2.14. ISOLATIE / AKOESTIEK 

 

Volgens aanduiding op plan. 

 

SPOUWISOLATIE 

 

In spouwconstructies worden isolatieplaten voorzien met een dikte afhankelijk van het 

gekozen materiaal vb. 12 cm polyisocyanuraat (PIR), polyurethaan (PUR) of gelijkwaardig.  

 

Platte daken   

 

Platte daken/dakterrassen worden uitgevoerd met hellingsbeton voorzien van isolatieplaten 

in polyisocyanuraat (PIR) of polyurethaan (PUR), dikte conform de EPB eisen, een 

dampmembraan en een meerlaagse dakdichtingsbaan.  

 

VLOERISOLATIE (van appartementen niveau 0) 

 

Boven ondergrondse parkeerruimtes en kelders wordt de thermische isolatie voorzien door 

een in situ gespoten PUR-schuim, dikte conform de EPB studie.  

 

GELUIDSISOLATIE / AKOESTIEK 

 

Tussen woningscheidende wanden is een minerale wol van 3cm voorzien.  Alle verdiepingen 

worden uitgevoerd volgens het principe van de zwevende vloer. Een akoestische 

uitvulchape (type ISOBET) wordt toegepast. Hierdoor wordt een normaal akoestisch comfort 

verkregen volgens NBN S-01-400-1. 

 

Overige 

 

Alle bouwkundige details waarbij risico op koude bruggen bestaat, worden thermisch 

geïsoleerd door middel van daartoe bestemde platen met een dikte afhankelijk van het 

gekozen materiaal. 

 

 

2.15. VOCHTISOLATIE EN REGENWATERAFVOER  

 

 

Boven kelders en tussen metselwerk 

 

Alle spouwmuren in de buitengevels zijn voorzien van een vochtwerende isolatie tegen 

opstijgend en dalend vocht. Vochtwerende isolaties worden in het bijzonder aangebracht 

onderaan in alle muren, en boven alle ramen en buitendeuren, aan dagkanten van raam- 

en deurdorpels, in schouwmantels, boven het dak en alle aan de buitenlucht grenzende 

aansluitingen van verschillende delen van de constructie. De vochtwering bestaat uit een 

pvc-folie of polygum of een materiaal gelijkwaardig qua sterkte en waterdichtheid. 

 

Regenwaterafvoeren 

 

De afvoerbuizen zijn voorzien in zink. De vormgeving van de afvoerbuizen wordt door de 

leidinggevende architect bepaald.  
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2.16.  RAAM- EN DEURDORPELS, PLINT 

 

Alle raam- & deurdorpels alsook dorpels van schuiframen naar terrassen worden uitgevoerd 

in blauwe hardsteen. Bewerking van de blauwe hardsteen volgens de richtlijnen van de 

leidinggevende architect. 

Een plint in blauwe hardsteen is voorzien onderaan de gevelvlakken aan alle gevels op het 

gelijkvloerse niveau. 

 

 

2.17.  VERLUCHTING EN SCHOUWEN 

 

Algemeen:  De verluchting van de appartementen wordt uitgevoerd conform de EPB 

reglementering en de berekening van de verslaggever EPB. 

 

De verluchting geschiedt volgens het type C+ (zie ook 5.4 ):  natuurlijke toevoer via regelbare 

ventilatieroosters boven de ramen, (zie punt 5.4)  doorvoer via openingen onder de deuren, 

en vraag gestuurde mechanische extractie (detectie op vochtigheid en CO2) in de natte 

cellen (badkamers, keukens, bergingen, toiletten, douches) en de slaapkamers. 

 

Elke natte ruimte en elke slaapkamer van het appartement wordt verlucht. 

 

De dampkappen zijn van het type zonder buitenafvoer (met koolstoffilter). 

De afvoer van verbrande gassen gebeurt door middel van een schouwsysteem. 

 

 

2.18. BUITENSCHRIJNWERK 

 

Het buitenschrijnwerk bestaat uit thermisch geïsoleerde aluminiumprofielen, voorzien van 

dubbele beglazing. De raam- en deurgehelen worden uitgevoerd in een kleur volgens keuze 

architect. De ramen worden achter de slag geplaatst en winddicht afgewerkt.  

 

Alle beglaasde delen bestaan uit dubbel glas in overeenstemming met de wettelijke 

opgelegde isolatienorm, U-waarde 1.0 W/m²K.,  en de glasnorm.  Alle raamdelen – vaste en 

opengaande – zijn wind- en waterdicht overeenkomstig de geldende normen.  

 

Bij plaatsing zal de nodige aandacht besteed worden aan de esthetiek. Alles wordt 

uitgevoerd volgens de geldende normen qua stabiliteit. De voeg tussen metselwerk en raam 

zal waterdicht afgedicht worden door middel van aangepaste elastische kit. Indien nodig is 

een supplementaire mousse-band als voegbasis te plaatsen.  

 

Alle opendraaiende elementen zijn voorzien van alu-scharnieren (van voldoende zwaarte en 

aantal), kruk- en sluitwerk (draai-kip of opendraaiend) volgens planaanduiding. Alle 

deursloten zijn van 1e kwaliteit en voorzien van een cilinder.  

 

Ventilatieroosters, toevoer verse lucht, dit volgens opgave EPB studie worden voorzien. Merk: 

Duco, Renson of gelijkwaardig. 

 

 

2.19.  BALUSTRADES  

 

De leuningen van het terras worden uitgevoerd in een aluminium frame met invulling in 

veiligheidsglas. Model en kleur volgens keuze van de architect. De leuningen worden 

uitgevoerd volgens de wettelijke veiligheidsnormen. 
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2.20.  TUINAANLEG 

 

Aan de zijkant van het gebouw worden een aantal parkeerplaatsen voorzien in 

waterdoorlatende bestrating (grasdallen). De toegangsweg naar de inkomhal wordt 

uitgevoerd deels in klinkers, deels in grasbeton of een ander bestratingsmateriaal. Tevens 

wordt een hellingsbaan voorzien, conform de regelgeving inzake toegankelijkheid. Het 

geheel wordt afgewerkt met passende aanplanting. 

De afdekking van de parkeergarage wordt afgewerkt met een extensief groendak (zie 2.8). 

 

 

2.21.  TERRASSEN OP DE VERDIEPINGEN 

 

 De terrassen (niveau 0 en niveau +2) worden standaard afgewerkt met tegels 60 x 60 

cm, geplaatst op tegeldragers.  

 Vrijdragende terrassen/balkons worden vervaardigd in architectonisch beton. (wit) 

 De terrassen in de voorgevel worden uitgevoerd in ter plaatse gestort gepolierd 

beton.  

 

 

 

 

3.1.    KELDERVERDIEPING  

 

De kelderverdieping wordt ingericht als parkeergarage, met ruimtes voor private bergingen 

en technische ruimtes (tellerlokalen). Het metselwerk wordt uitgevoerd in betonblokken 

meegaand opgevoegd. De vloer is een gepolijste betonvloer. De kelderverdieping is 

bereikbaar met de lift. 

De individuele garages worden standaard voorzien van een manueel te openen kantelpoort 

in gelakt staal. Sectionaalpoort en/of electrische bediening kunnen als optie worden 

aangeboden. Standaard elektrische uitrusting per garage: 1 schakelaar en 1 lichtpunt. 

De individuele bergingen  worden standaard voorzien van 1 schakelaar en 1 lichtpunt. 

De inrit van de kelder is op het gelijkvloerse niveau voorzien van een automatisch 

draaihekken met afstandsbediening en slotcilinder langs beide zijden van het hekken. De 

inritopening op niveau -1  blijft open.  

 

 

 3.2.    PORTAAL EN CIRCULATIERUIMTE 

 
Het portaal (tochthal) en circulatieruimte zijn ontworpen conform de Gewestelijke 

Stedenbouwkundige Verordening Toegankelijkheid. Bij de afwerking wordt een aangename 

ruimtelijke beleving van de vertrekken nagestreefd. Specifieke aandacht gaat uit naar de 

verlichting.  Ter illustratie worden enkele sfeerbeelden toegevoegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 
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Sfeerbeeld:  Gemeenschappelijke inkomhal | gelijkvloers 

 
 

 

 
Sfeerbeeld:  Gemeenschappelijke inkomhal | gelijkvloers 
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3.3.  BRANDVOORZIENINGEN 

 

Volgens de bijzondere eisen van de plaatselijke brandweer en volgens het, bij de 

bouwtoelating, horend advies. De inkomdeuren van de wooneenheden hebben een 

brandweerstand van ½ uur. Alle doorvoeren in kokers worden conform de normen 

brandwerend uitgevoerd. Verder worden de vereiste blusapparaten, brandhaspels en de 

nodige signalisatie voorzien. Elke traphal is uitgerust met een rookluik, welke door de 

brandweer kan bediend worden. Ook de nodige brandmeldingsinstallatie wordt voorzien. In 

de ondergrondse garage wordt een RWA (rook- en warmteafvoersysteem) voorzien. 

 

 

3.4.   LIFT EN TRAP 

 

Een  8 personenlift (630kg), conform aan de nieuwe norm voor toegankelijkheid in gebouwen 

en  voorzien van alle veiligheidsuitrustingen die beantwoord aan  Europese richtlijn 95/16/EG 

is voorzien in elke inkomhal. 

 

De binnentrap naast de lift is beschouwd als noodtrap, en wordt uitgevoerd in glad beton, 

voorzien van anti-slipneuzen. De trap zal voorzien worden van een esthetisch verantwoorde 

metalen of aluminium balustrade. Keuze te bepalen door de leidinggevende architect. 

 

 

3.5.   VLOEREN 

 

De bevloering van de inkomhalen en circulatieruimten wordt voorzien in duurzame 

materialen, in de stijl van het gebouw, afgewerkt met bijpassende plinten. In de inkomhal is 

een ingewerkte vloermat voorzien. 

 

 

3.6.   ELEKTRA 

 

In de circulatieruimten worden voorzien: 

 

 1 bewegingsdetector op minuterie voor de verlichting van de gemeenschappelijke 

hal  

 Bewegingsdetectoren  voor de verlichting van de traphal op minuterie 

 Bewegingsdetectoren voor de verlichting van de inkomhal op minuterie 

 Verlichtingsarmaturen in overeenstemming met de stijl van het gebouw in 

overeenstemming met het ontwerp van de hallen van de architect/interieurarchitect. 

 De nodige noodverlichting zal worden voorzien volgens de geldende 

brandvoorschriften en volgens het advies van de plaatselijke brandweer. 

 

De kosten van het gemeenschappelijk elektrisch verbruik worden gemeten door aparte 

meter en verrekend door de syndicus.  

 

 

3.7. BINNENSCHRIJNWERK  

 

De voordeuren  in de gemeenschappelijke delen zijn vlakke schilderdeuren ( Rf ½ uur), al dan 

niet voorzien van ornamenten volgens interieurontwerp van de leidinggevend 

architect/interieurarchitect. De deuren in de traphal zijn ook vlakke schilderdeuren (Rf ½ uur), 

zelfsluitend en voorzien van een kruk (geen cilinder). 

 

 

 



 

 

16                                                                                                                                                                           VERKOOPSLASTENBOEK 

3.8.  SCHILDERWERKEN 

 

Op aangeven van de architect/interieurarchitect worden alle gemeenschappelijke delen 

geschilderd, passend in het concept van het gebouw. Voor de appartementen zelf is noch 

schilderwerk, noch behangwerk voorzien. Dit is ten laste van de koper.  

 

 

3.9.   VIDEOFOONINSTALLATIE  

 

Op aangeven van de architect/interieurarchitect wordt het type/uitzicht van de installatie 

bepaald. Aan elke inkomhal wordt buiten 1 belbord geplaatst verbonden met een 

videofooninstallatie 

 

 

3.10. POSTBUSSEN 

 

Op aangeven van de architect/interieurarchitect wordt het type/uitzicht van de bussen 

bepaald. 

 

 

 

ALGEMEEN 
 

Door de bouwheer wordt een standaardpakket aangeboden, waarin zowel de leveranciers 

als de voorziene budgetten voor de verschillende afwerkingspakketten zijn vastgelegd. Voor 

elk pakket wordt een vooropgestelde budgetprijs gegeven, waarbinnen de koper een keuze 

kan maken. Alle budgetprijzen, zijn exclusief btw en exclusief plaatsingskosten, tenzij anders 

vermeld. De koper wordt, indien hij dit wenst, voor de keuze van de materialen afwerking 

geadviseerd door de architect en/of de binnenhuisarchitect. Indien de koper besluit het 

standaardbudget te overschrijden, wordt door de hoofdaannemer aan de koper een offerte 

voorgelegd. Mits een voor akkoord ondertekende offerte, worden de wijzigingen in het 

uitvoeringsdossier opgenomen en worden door de hoofdaannemer de bijkomende kosten 

berekend. De afrekening van deze meerprijzen gebeurt bij de voorlopige oplevering. 

Minprijzen ten gevolge van wijzigingen worden niet verrekend.  

 

De leveranciers die door de bouwheer worden vastgelegd zijn partners waarmee hij in het 

verleden heeft samengewerkt en goede ervaringen heeft. Mits het expliciete schriftelijke 

akkoord van de bouwheer, kan de koper tot max. 1 maand na het afsluiten van de 

compromis er evenwel voor opteren zelf een leverancier van afwerkingsmaterialen te 

bepalen. In dat geval wordt het desbetreffende afwerkingspakket uit de 

verkoopsovereenkomst gehaald en wordt een schadeloosstellingvergoeding aangerekend 

van 20% van het vooropgestelde budget. De hoofdaannemer wordt hierbij ontheven van 

alle verantwoordelijkheid t.a.v. dit gedeelte van de uitvoering, doch dient door de koper 

tijdig en tegensprekelijk van elke verandering op de hoogte gesteld te worden, opdat de 

coördinatie van de werf niet in het gedrang zou komen. Desgevallend dienen alle 

documenten (aangepaste plannen, offertes, enz.) binnen een afgesproken tijdsbestek aan 

de hoofdaannemer te worden bezorgd, ter controle van de conformiteit t.a.v. het geheel 

der werkzaamheden. Indien de koper een vastgelegde leverancier vervangt door een 

leverancier van eigen keuze, kunnen de betreffende werken pas worden uitgevoerd na de 

oplevering van het gekochte goed. 

 

4.  BESCHRIJVING VAN DE AFWERKING VAN DE WOONEENHEDEN 
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4 .1 PLEISTERWERKEN 

 

De binnenmuren worden egaal en te lood afgewerkt van vloer tot plafond met bepleistering.  

Alle buitenhoeken worden versterkt met hoekprofiel.   

 

Alle plafonds in beton worden afgewerkt met mechanisch spuitpleister 1mm dikte.  Gladde 

voorbereiding van het oppervlak en opstoppen en voegen van de langsnaden zijn hierbij 

inbegrepen, zodat een vlak en effen plafondoppervlak wordt verkregen.   

 

Alle muren in beton, silicaatsteen, cellenbeton worden afgewerkt met spuitpleister. 

 

De muren in de badkamer worden niet bepleisterd, maar krijgen een voorbereiding 

vooraleer de faience geplaatst wordt. 

 

 

4.2   BEVLOERINGEN  

 

De bevloering kan bij de vastgestelde leverancier door de koper vrij gekozen worden.  

 

Standaard worden de volgende voorzien: 

In de leefruimte & keuken, inkom, berging, wc en badkamer is een keramische tegel 

voorzien, 60X60 formaat. Zie verkoopsplannen.  

In de slaapkamer en nachthal is een laminaatvloer voorzien.  Zie  verkoopsplannen. 

 

Alle bevloeringen worden geplaatst volgens de regels van de kunst en alle noodzakelijke 

uitvlakkingswerken worden uitgevoerd. 

 

Vloertegels van prima kwaliteit worden gelijmd op een draagvloer van chape of geplaatst in 

verse chape. De plaatsing geschiedt met regelmatige voeg in functie van het gekozen type 

vloer. De vloeren worden opgevoegd met standaard grijze cementvoeg. Specifieke 

gekleurde voegmortel zijn mogelijk tegen een meerprijs. 

 

Laminaat- (of parketvloeren) worden door een gespecialiseerde aannemer  geplaatst. Bij 

plaatsing van bv. parketvloeren dient een langere droogtijd van de chape in acht genomen 

te worden teneinde een correcte vochtigheidsgraad te bekomen die een duurzame 

uitvoering garandeert. Wanneer hierdoor een langere uitvoeringstermijn wordt gegenereerd, 

zal dit nooit ten nadele van de bouwheer kunnen worden gebruikt en zal de koper nooit 

compensatievergoeding kunnen eisen.  

 

 

4.3  WANDBETEGELING  

 

De betegeling is voorzien op alle wanden van de badkamer op volle hoogte.  

Basis formaat 30x60  

De betegeling kan bij de vastgestelde leverancier door de koper vrij gekozen worden. Tegels 

in badkamer en/of andere natte ruimten worden gelijmd op steunwand. De tegels worden 

geplaatst met regelmatige voeg. Waar nodig wordt aanspuitwerk met soepele voegvulling 

voorzien. Buitenhoeken worden afgewerkt met PVC-profiel.  De betegeling wordt standaard 

gevoegd met een grijze cementvoeg.  Specifieke gekleurde voegmortel zijn mogelijk tegen 

een meerprijs.  

Silicone wordt voorzien tussen 2 afgewerkte vlakken.  Aansluitingen met niet afgewerkte/te 

schilderen vlakken zijn niet voorzien.  

 

In afzonderlijke toiletten wordt standaard geen betegeling voorzien.  In de keuken wordt een 

betegeling voorzien tussen werkblad en hangkasten (hoogte 60 cm). 
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4.4  KEUKEN 

 

De keukentoestellen en het keukenmeubilair kunnen bij de vastgestelde leverancier door de 

koper vrij gekozen worden. De keukeninrichting maakt deel uit van een afzonderlijk ontwerp, 

dat wordt uitgevoerd door de keukeninstallateur naar de persoonlijke voorkeuren van de 

koper. Standaard wordt een budget vooropgesteld waarbinnen de koper een keuze kan 

maken.  

 

Keuken |  app 1/a1, 1/b1, 1/a3, 1/b3, 1/a5, 1/b5 

 

 
 
Keuken |  app 1/a2, 1/b2, 1/a4, 1/b4, 1/a6, 1/b6 
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Keuken | app 1/c1, 1/d1, 1/c3, 1/d3, 1/c5, 1/d5 

 

 
 

Keuken|  app 1/c2, 1/d2, 1/c4, 1/d4, 1/c6, 1/d6 
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 Corpus :  

Meubelplaat 18mm dikte met melamine afwerking. In basis is deze verkrijgbaar in +/- 15 

kleuren, waardoor ze perfect kan aansluiten bij de gekozen frontkleur.  

De afboordingen worden uitgevoerd in ABS. 

 Fronten :  

Meubelplaat 18mm dikte met melamine afwerking. In basis is deze verkrijgbaar in +/- 15 

kleuren.  

De afboordingen rondom worden uitgevoerd in ABS met laserafkanting. 

 Werkblad :  

Het werkblad is 40mm dik en afgewerkt met hogedruklaminaat. In basis verkrijgbaar in 12 

kleuren.   

De afboordingen worden uitgevoerd in ABS. 

 Grepen :  

keuze binnen het gamma van de fabrikant 

 Beslag :  

deuren :  voorzien van gedempte scharnieren met een openingshoek van 110°. 

Laden : dubbelwandig  en volledig uittrekbaar. Ze worden steeds voorzien van softmotion 

systeem (demping).   

 

        

kastdeuren: ± 15 kleuren                       kunststof werkbladen: ± 12 kleuren 
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 In basis worden volgende toestellen van Smeg (of gelijkwaardig) aangeboden : 

 

 SF64M3VX 

 

Oven multifunctie, 60cmH, inox 

 

6 functies 

Minuterie einde kooktijd 

Inhoud 70 liter 

Temperatuur 50° – 250°C 

Ovenruimte : email  Ever Clean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KAT900HXE 

 

     muurdampkap, 90cm breedte 

 

    Vrije uitloop PO : 750m³/u 

    Druktoetsen 

    Verlichting led 

    2 aluminium vetfilters 

    (Koolstoffilter KITFC999 : € 25) 

 

 

 

 

S3L120P1 

 

Koelkast 122cm 

Nishoogte : 122cm 

Bevestiging met geleiders 

Omkeerbare deur 

Led verlichting 

4 verstelbare glazen leggers 
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ST649 

 

Vaatwasser inbouw, 60cm breedte 

 

12 bestekken 

5 programma’s 

wastemperaturen 45° / 50° / 65°/ 70°C 

Aquastop 

Grijze manden 

Tweede mand aanpasbaar in 2 hoogtes 

12 liter water / cyclus 

49 dbA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smeg .LPE102S /LPE102D (verlek rechts) 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

                grohe.30193000 
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4.5 BADKAMER 

 
De badkamertoestellen en het badkamermeubilair kunnen bij de vastgestelde leverancier 

door de koper vrij gekozen worden. Standaard wordt binnen het voorziene budget een 

pakket aangeboden bij de vastgestelde leverancier.   

 

 

4.6 BINNENSCHRIJNWERK 

 

 Vensterramen: Standaard worden geen omkastingen en/of omlijstingen voorzien 

 Binnendeuren: Standaard worden alle binnendeuren voorzien in tubespan 

schilderdeuren, Inclusief deurblad/slot/beslag/omkastingen. 

 Inkomdeur: De inkomdeur van elk wooneenheid wordt uitgevoerd in een brandwerende 

schilderdeur (RF1/2 uur) met 3-puntslot, veiligheidsbeslag, veiligheidscilinder en 

akoestische demping (38dB) 

 Gordijnkasten worden standaard niet voorzien.  

 Een glazen deur wordt voorzien tussen de gang en leefruimte; Standaard een glasdeur 

compleet met kruk en beslag voorzien in een houten kader met omlijsting. 

 Alle overige opstellingen maken voorwerp uit van prijsopgave. 

 

 

4.7  RAAMTABLETTEN 

 

Raamtabletten worden aansluitend op het raam voorzien in natuursteen van het type 

Mocca Pass of gelijkwaardig, 2 cm dikte. Alle zichtbare vlakken worden afgewerkt. De 

oversteek bedraagt standaard 2 cm.  De koper kan binnen het basisgamma vrije keuze 

maken.  

 

 

4.8  INBRAAKBEVEILIGING 

 

Om een verhoogde algemene veiligheid te bewerkstelligen, worden alle wooneenheden 

uitgerust met videofoon. Deuren zijn voorzien van het nodige veiligheidsbeslag. 

(veiligheidsrosas, anti-diefstalpinnen, 3 puntslot, veiligheidscilinder)  
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4.9  OVERZICHT KEUZE BUDGETTEN 

 

 

Keramische vloer                                 38 €/m²           (handelswaarde, excl. plaatsing, excl BTW) 

 

Keramische plint                                    7 €/m²           (handelswaarde, excl. plaatsing, excl BTW) 

 

Laminaatvloer                                       20 €/m²          (handelswaarde, excl. plaatsing, excl BTW) 

 

Laminaatplint                                          5 €/m²          (handelswaarde, excl. plaatsing, excl BTW) 

 

Wandbetegeling                                  35 €/m²          (handelswaarde, excl. plaatsing, excl BTW) 

 

 

Binnendeur                                            220 €/deur    (geleverd en geplaatst excl BTW) 

 

Binnendeur in glas                                595 €/deur    (geleverd en geplaatst excl BTW) 

  

 

Keuken  (app 1/a1, 1/b1, 1/a3, 1/b3, 1/a5, 1/b5)        

7868 €          (geleverd en geplaatst excl BTW) 

 

Keuken (app 1/a2, 1/b2, 1/a4, 1/b4, 1/a6, 1/b6) 

7868 €       (geleverd en geplaatst excl BTW) 

 

Keuken (app 1/c1, 1/d1, 1/c3, 1/d3, 1/c5, 1/d5)            

 8579 €      (geleverd en geplaatst excl BTW) 

 

Keuken (app 1/c2, 1/d2, 1/c4, 1/d4, 1/c6, 1/d6)                                    

 8579 €      (geleverd en geplaatst excl BTW) 

 

 

Sanitaire toestellen 

      

app 1/a1, 1/b1, 1/a3, 1/b3, 1/a5, 1/b5, 1/a2, 1/b2, 1/a4, 1/b4, 1/a6, 1/b6  

3250 €       (handelswaarde, excl. plaatsing, excl BTW) 

 

app 1/c1, 1/d1, 1/c3, 1/d3, 1/c5, 1/d5, 1/c2, 1/d2, 1/c4, 1/d4, 1/c6, 1/d6   

                                                                 4500 €       (handelswaarde, excl. plaatsing, excl BTW) 
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ALGEMEEN 
 

De technische lay-out (elektriciteit, CV en sanitair) van de wooneenheden geschiedt volgens 

de technische uitvoeringsplannen. In uitzonderlijke gevallen kan – afhankelijk van de stand 

van de werf en uitsluitend mits het akkoord van de architect en van de bouwheer – deze 

worden gewijzigd op uitdrukkelijke vraag van de koper. Indien de door de koper 

voorgestelde wijzigingen binnen de uitvoeringsplanning vallen, kunnen de plannen in overleg 

met de architect worden gewijzigd tot max. 1 maand nadat de koper een technisch plan 

heeft ontvangen. Ingeval laattijdige wijzigingen en/of indien extra voorzieningen (bv. 

bijkomende stopcontacten, wachtkabels, specifieke inrichtingen, enz. ) worden gevraagd, 

zal door de hoofdaannemer een offerte aan de koper worden voorgelegd. Mits een voor 

akkoord ondertekende offerte, worden de wijzigingen in het uitvoeringsdossier opgenomen. 

Deze meerprijzen worden bij de oplevering aan de koper verrekend.  Minprijzen ten 

gevolgde van wijzigingen worden niet verrekend.  

 

EPB – eisen op het vlak van energieprestatie en binnenklimaat 

 

Alle wooneenheden voldoen  aan de geldende EPB-eisen. Deze eisen zijn een combinatie 

van voorwaarden op diverse vlakken: 

 

a. thermische isolatie: elke wooneenheid behaalt de maximale K40 waarde. Daartoe 

worden alle nodige isolatietechnieken en –materialen aangewend om deze waarde 

te behalen, dit in samenspraak met de EPB-verslaggever  

 

b. energieprestatie / netto-energiebehoefte:   elke wooneenheid heeft een E-peil van 

maximaal E50 (volgens de EPB eisen van 2017) en de energiebehoefte bedraagt 

maximaal 70 kWh/m2. Daartoe worden o.a. een energiezuinige condenserende 

gaswandketels geïnstalleerd met een  hoog rendement van ± 107 %.  In functie van 

de EPB studie dienen voor sommige wooneenheden  photovoltaische panelen op het 

gemeenschappelijke dak voorzien voorzien te worden; 

 

c. binnenklimaat: hierbij dient de nodige ventilatie worden aangewend en het risico tot 

oververhitting worden beperkt. Hieraan wordt voldaan door de installatie van een C+ 

ventilatiesysteem. Tevens wordt de nodige aandacht besteed aan de luchtdichtheid 

van de wooneenheden 

 

 

5.1. ELEKTRICITEIT 

 

De installatie gebeurt volgens de wettelijke bepalingen (AREI) en wordt goedgekeurd door 

een erkend keuringsorganisme.  

 

Standaard worden alle lichtpunten, schakelaars en stopcontacten uitgevoerd volgens het 

basis elektriciteitsplan, conform de geldende voorschriften en opgemaakt door het 

leidinggevende studiebureau in samenspraak met de gecontracteerde aannemer 

elektriciteit. Alle leidingen worden in de muren ingewerkt. Elke wooneenheid heeft een 

individuele elektriciteitsmeter, die is opgesteld in het daartoe aangewezen lokaal.  

 

 

 

 

5.  ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE TECHNIEKEN 
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ALGEMENE BEMERKINGEN 

 

 De inrichting gebeurt volgens de wettelijke bepalingen en wordt gekeurd door een 

erkend keuringsorganisme.  

 Aard van de stroom: 230V, wissel, tweefasig  

 De hoofdschakelaar bevindt zich in de tellerkast in de inkomhal. 

 De individuele verdeelborden met automatische zekeringen en 

differentieelschakelaars bevinden zich in de wooneenheden.  

 Alle afdekplaten en schakelmateriaal is standaard voorzien in kunststof, wit, type NIKO 

of gelijkwaardig.  

 In de wooneenheden zijn geen armaturen voorzien.   

 Teledistributie telefoon & internet: het buizennet met standaardbekabeling voor de 

aansluiting van TV-distributie is volgens plan voorzien in elke wooneenheid. De kosten 

van aansluiting zijn niet vervat in de aankoopprijs. De koper wordt door de 

gecontracteerde aannemer elektriciteit geassisteerd bij de aanvragen/aansluitingen 

en leveranciers. Het abonnement komt ten laste van de koper. 

 Standaard elektrische uitrusting van de vertrekken volgens verkoopsplan. 

 

Alle aansluitpunten voor onderstaande toestellen zijn voorzien: 

 Koelkast,  

 Vaatwasmachine 

 Bakoven 

 Keramische kookplaat 

 Dampkap 

 Ventilatie unit  

 CV-ketel (berging) 

 Waterbestendige aansluitpunt elek. radiator (bijverwarming, badkamer) 

 

Voor elektriciteitsvoorzieningen in kelder, zie hoofdstuk:  3.  Beschrijving van de afwerking van 

de gemeenschappelijke delen/ 3.1 Kelderverdieping 

 

 

5.2. SANITAIR 

 

De sanitaire installatie zal worden uitgevoerd door een gespecialiseerde firma, conform de 

normen en voorschriften van het plaatselijk waterbedrijf. Deze installatie zal beantwoorden 

aan de hedendaagse woonbehoefte. Alle sanitaire toestellen zijn voorzien van warm en 

koud water, uitgezonderd WC, aansluitingspunt wasmachine en eventuele handwasbakjes . 

De afvoerleidingen worden uitgevoerd in pvc (BENOR goedgekeurd). Aanvoerleidingen 

worden voorzien in koper of vernet polyethyleen (buis in buissysteem). Het verbruik zal 

afzonderlijk opgemeten worden door individuele watertellers. Het waterverbruik wordt door 

de watermaatschappij rechtstreeks aan de koper verrekend. De warmwatervoorziening 

gebeurt via de gaswandketel van de centrale verwarming (doorstroomtype).  

 

Volgende sanitaire toestellen, kraanwerk en toebehoren - in standaardkleuren - worden 

volgens het opgestelde budget voorzien (zie ook verkoopsplannen):  

 

TOILET 

 Hangtoilet met inbouwjachtbak type Geberit Sanblock of gelijkwaardig volgens 

aanduiding op plan. 

 Handwasser met kraan, keramisch, met stop en ketting en reukafsnijder  

 

 
BADKAMER 

 Ligbad (170 cmx75cm) in kunststof, waar voorzien 

 Douche (90 cm x 90cm) indien voorzien op plan, in kunststof met douchedeur in glas. 
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 Badkamermeubel met ingebouwde lavabo volgens aanduiding op bouwplan. 

 Hangtoilet met inbouwjachtbak type Geberit Sanblock of gelijkwaardig volgens 

aanduiding op bouwplan (of in apart toilet indien voorzien op plan) 

 Alle bijhorende kraanwerk van eerste kwaliteit: bad/douche mengkraan, 

douchemengkraan, wastafelmengkranen.  

 Spiegel 

 

KEUKEN 

 Bijhorend kraanwerk, keramisch van eerste kwaliteit. 

 

BERGING OF DAARTOE VOORZIENE LOCATIE 

 Toevoer en afvoer voorzien voor wasmachine. 

 Droogkasten (niet voorzien) zijn verondersteld van het condensatietype. 

 

 

5.3. CENTRALE VERWARMING 

 

De woongelegenheden worden verwarmd door middel van een condenserende 

gaswandketel, hoog rendement (± 107 %)  op aardgas, met een capaciteit in functie van de 

warmteverliezen. Deze gaswandketel wordt gestuurd door een centrale, digitale dag- en 

nachtthermostaat opgesteld in de leefruimte. Per slaapkamer wordt een aparte thermostaat 

voorzien voor individuele regeling. 

 

VERWARMINGSELEMENTEN 

 

Leefruimte, keuken, slaapkamers, badkamer, inkom en wc worden verwarmd door middel 

van een vloerverwarmingsysteem. 

De badkamer wordt bijkomend uitgerust met een hoogwaardige sierradiator 

/handdoekdroger, type Acova of gelijkwaardig, met elektrische voeding   

 

 

Bij een buitentemperatuur van –10° Celsius zijn volgende binnentemperaturen gewaarborgd: 

 Badkamer: 24° Celsius 

 Keuken: 22° Celsius 

 Leefruimte: 22° Celsius 

 Slaapkamers: 20° Celsius 

 Inkom en wc: 18° Celsius 

 

 

5.4.  VENTILATIE 

 

Het aangewende ventilatiesysteem is van het type C+, een systeem dat een goede invloed 

heeft op het E-peil van de woning. Het bestaat uit enerzijds een natuurlijke aanzuiging van 

verse lucht via nauwkeurig gedimensioneerde verluchtingsroosters met zelfregelende klep in 

de ramen van de “droge” lokalen (leefruimte, slaapkamers) en anderzijds een vraag 

gestuurde mechanische afzuiging van de vervuilde lucht via de “natte” lokalen (keuken, wc, 

badkamer en berging). Onder de deuren worden doorvoeropeningen (DO) voorzien voor 

een optimale circulatie 
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ALGEMENE OPMERKINGEN  
 

In onderstaande paragrafen worden enkele belangrijke aspecten toegelicht die verband 

houden met het bouwproject, om de koper in te lichten over wat te verwachten en te 

voorzien tijdens het bouwproces.  

 

 

6.1.  DOCUMENTEN 

 

De plannen en het verkoopslastenboek van het project worden aan de koper overhandigd 

bij de ondertekening van de verkoopsovereenkomst, en maken hiervan onlosmakelijk deel 

uit. De verschillen die zouden voorkomen (min/meer), zullen worden beschouwd als 

aanvaardbare afwijkingen. In geen geval kan noch de bouwheer, noch de koper zich op 

deze afwijkingen beroepen om een schadeloosstelling of vergoeding te bekomen of om de 

ontbinding van de koop te eisen. 

 

Tenzij expliciet op de plannen vermeld, is alle meubilair voorkomend op de plannen en in 

presentatieschetsen, louter indicatief.  

 

De secties en positionering van balken en kolommen wordt bepaald door de leidinggevend 

ingenieur. Zichtbare balken en kolommen zullen als normaal beschouwd worden, evenals 

sommige leidingen/putdeksels/e.d., al dan niet vermeld op de plannen.  

 

De oppervlakte van de privatieve delen wordt steeds als volgt berekend: binnen oppervlakte 

tot aan de aangrenzende gemene of gevelmuren, zonder aftrek van de binnenmuren.  

 

 

6.2.  WIJZIGINGEN 

 

De bouwheer/verkoper houdt zich het recht voor gedurende de uitvoering der werken 

wijzigingen aan te brengen, van welke aard dan ook in zowel plannen als lastenboek, indien 

de technische en bouwkundige of praktische uitvoering van het project dit zou vereisen of 

indien dit door de bevoegde overheden wordt gevraagd. De eventueel aan te brengen 

wijzigingen zijn van die aard dat zij niet raken aan de esthetische beleving en de grote lijnen 

van de planmatige lay-out van het ontwerp.  

 

De verkoper houdt zich steeds het recht voor, sommige materialen vermeld in dit bestek te 

vervangen door materialen van gelijke of hogere waarde. 

 

De koper kan in bepaalde gevallen wijzigingen t.a.v. het standaardpakket aanvragen m.b.t. 

de positionering van de binnenmuren en de afwerking in zijn/haar wooneenheid. De 

bouwheer, de architect en de ingenieur zijn volstrekt vrij al dan niet in te gaan op deze 

aanvragen. Wijzigingen mogen geen vertragingen veroorzaken in het bouwproces van het 

geheel of schade berokkenen aan de onderneming.  

 

 

6.3. KOSTEN 

 

De aangeduide prijzen en de voorziene budgetten zijn maximumbedragen. Supplementaire 

kosten voor het plaatsen van natuurstenen vloer, parketvloer, speciale verbanden in de 

vloer, extra-uitvoeringen die niet in het lastenboek voorzien zijn (o.a. badkamer- en 

6. ALGEMENE OPMERKINGEN  
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keukeninrichting, extra elektra, … niet gelimiteerd), zijn ten laste van de koper en maken 

voorwerp uit van prijsofferte.  

 

De erelonen van architect zijn inbegrepen in de verkoopprijs. Deze erelonen omvatten de 

verplichtingen die normaliter eigen zijn aan de taak van de architect, voor zover dit 

betrekking heeft op het initiële bouwontwerp. In de verkoopprijs is eveneens een bijkomend 

consult van de architect voorzien (met een maximum van 4 uur) en van de interieurarchitect 

(met een maximum van 8 uur, ± 3 vergaderingen), om eventuele wijzigingen t.o.v. de 

oorspronkelijke plannen op vraag van de koper en/of versieringswerken e.d. te overleggen 

en te begeleiden.  

 

  

De bouwheer stelt een veiligheidscoördinator aan volgens het KB van 25-01-2001 betreffende 

tijdelijke en mobiele werkplaatsen. Deze is belast met de coördinatie van de veiligheid van 

het bouwproject vanaf de ontwerpfase tot de uitvoering. Deze kosten zijn inbegrepen in de 

verkoopprijs.  

 

 

6.4.   TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID  

 

Overeenkomstig artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek neemt de tienjarige 

aansprakelijkheid respectievelijk een aanvang op datum van de oplevering van de 

wooneenheid (privatieve én gemeenschappelijke delen) en komt dit ten goede aan de 

achtereenvolgende eigenaars.  

 

De waarborgen beperken zich tot de vervanging of tot de herstelling van verborgen 

gebreken, waarbij elke andere schade of vergoeding is uitgesloten. 

 

Eens er schriftelijk is overgaan tot de oplevering, is de bouwheer/verkoper niet meer 

verantwoordelijk voor zichtbare gebreken. (artikel 1642 Burgerlijk Wetboek) 

 

 

6.5. VERZEKERINGEN EN RISICO-OVERDRACHT  

 

De eerste verzekeringspolissen tot dekking van de werf tegen risico’s aangaande 

brandgevaar, ontploffing, e.d. valt ten laste van de bouwheer tot het moment van de 

oplevering van het gekochte goed. 

 

 

6.6.  TOEGANG TOT DE WERF 

 

Uitsluitend na afspraak en mits een voorafgaandelijk akkoord van de bouwheer, kan de 

koper, begeleid door een afgevaardigde van de bouwheer, de werf bezoeken. Dit bezoek 

gebeurt volledig op risico van de koper, die bij ongevallen van welke aard ook, onder geen 

beding verhaal kan halen op de bouwheer of diens aangestelde. Deze maatregel is vooral 

ingevoerd omwille van de veiligheid van eenieder en is in overeenstemming met de 

verzekeringsvoorwaarden.  

 

Aan de koper is het niet toegelaten werken, van om het even welke aard dan ook (vóór de 

oplevering van het gebouw), te laten uitvoeren door derden.  

 

De koper zal het gekochte goed niet in bezit nemen, vooraleer een proces-verbaal van de 

oplevering is opgesteld en ondertekend door de bouwheer en de koper in bijzijn van de 

architect. Slechts na de ondertekening voor akkoord van de koper van dit P.V. en het 

verlijden van de akte, worden de sleutels overhandigd. Door het betrekken van het goed 

aanvaardt de koper stilzwijgende overname, ook van de gemeenschappelijke gedeelten.  
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Ten laste van de bouwheer wordt het goed voor de oplevering schoongemaakt, met 

verwijdering van alle puin en bouwafval.  

 

 

6.7. ZETTINGEN 

 

Aangezien het gebouw nieuw is, kunnen er zich bijgevolg lichte algemene of gedeeltelijke 

zettingen voordoen, alsook een eventuele uitzetting, veroorzaakt door 

temperatuurschommelingen waardoor lichte barsten kunnen verschijnen. Hiervoor kunnen 

noch de bouwheer, noch de architect, noch de ingenieur, noch de hoofdaannemer 

verantwoordelijk gesteld worden. Geen van deze is bijgevolg verantwoordelijk voor de 

schade door te vroegtijdige schilder en/of behangwerken door de koper. Tevens kan er 

geen garantie worden gegeven dat het gebouw 100 % vrij is van bouwvocht bij de 

oplevering. 

 

 

6.8. WAARBORGEN 

 

Overeenkomstig de voorschriften van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Onderhavig verkoopslastenboek en zijn bijvoegsels, de plannen, de onderhandse 

verkoopsakte, de basisakte en het reglement van mede-eigendom zijn één geheel en 

vormen samen de basis van de verkoop.  

 

Prijzen zijn exclusief BTW en registratiekosten.  

 

 

OPMERKINGEN 
 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………........ 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

DATUM: ………………………………………………………. 

 

Voor akkoord, 

 

 

De koper                                               De verkoper, 

                                                                                                                         IMWO INVEST NV 

                                                                                                                        namens de bouwheer 

 
 


