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”RESIDENTIE DOMMELPARK.“ Stijlvol enenergiezuinig
nieuwbouwproject (E-peil 60) op een prachtige locatie nabij het
centrum van Neerpelt en op 100m van station Neerpelt 

 

 
 
Architect: Missotten Rudi      
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BEKNOPT BESCHRIJVEND LASTENBOEK APPARTEMENTEN  
 
I. AlGEMEENHEDEN 
 
1. ALGEMENE VOORWAARDEN 
1.1. Voorwerp van de onderneming 
De onderneming heeft tot doel het oprichten van een appartementsgebouw gelegen in de KAPELANIJSTRAAT te Meeuwen.  
 
art. 1.2. plannen 
De plannen van het gebouw dienen als basis voor het opstellen van het verkoopskontrakt. Zij werden ter goeder trouw opgemaakt 
door de architekt . De verschillen die zouden voorkomen , hetzij in meer , hetzij in min, zullen beschouwd worden als 
aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de eis tot welkdanige schadevergoeding door één der partijen rechtvaardigen. 
De secties der kolommen en balken worden bepaald door de raadgevende ingenieur, die de stabiliteitsplannen opmaakt onder 
toezicht van de architekt. Zichtbare balken en kolommen worden als normaal beschouwd , evenals sommige leidingen/ kokers (al 
dan niet groter of kleiner) al of niet vermeld op de plannen. 
 
1.3. wijzigingen 
Bij verkoop verbindt de verkoper zich ertoe de bouw en afwerking uit te voeren volgens onderhavig lastenboek. Ingeval de 
eigenaar wijzigingen of meerwerken vraagt, zal de verkoper hem een geschreven staat van globale prijs laten geworden. De 
werken zullen pas uitgevoerd worden na schriftelijk akkoord van de koper. 
Voor materialen aangegeven als referentie in onderhavig document , of aangegeven op de plannen, mogen gelijkwaardige 
produkten toegelaten worden, voorzover hun waarde, kwaliteit en doelmatigheid tenminste gelijk zijn aan de voorgeschreven 
materialen. 
 
1.4. ereloon architecten 
Het ereloon van de architecten is begrepen in de verkoopsprijs. 
 
1.5. aansluitingen 
De water-, electriciteits-, T.V.-distributie-, telefoon- en rioleringsaansluitingen alsmede het plaatsen van de meters blijven ten 
laste van de medeëigenaars, elk voor zijn appartement. De tellers worden rechtstreeks op naam van de toekomstige eigenaars 
geplaatst. 
Vanaf de voorlopige oplevering van ieder privatief deel zal de tellerstand tegensprekelijk opgenomen worden. Vanaf deze datum 
tot wanneer de syndicus aangesteld is , zal het verbruik door de bouwheer aan de medeëigenaars worden aangerekend. De 
aanvragen voor de in dienst stellingen van de meters zijn ten laste van de kopers. 
 
1.6. Taksen en belastingen 
De BTW (momenteel 21%) op fakturen en alle andere eventuele taksen vallen ten laste van de kopers. De eigenaars bevinden zich 
immers in dezelfde toestand als iemand die een particuliere woning laat bouwen. 
 
1.7. zettingen van het gebouw 
De krimp- en zettingsbarsten veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw is enerzijds geen reden tot uitstellen van 
betaling en anderzijds ressorteert dit niet onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer en de architect. Het gaat hier immers 
om verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw. 
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1.8. Opleveringen 
Het geheel op te leveren, bezemschoon, met verwijdering van alle puin en afval. Er zal overgegaan worden tot  twee opleveringen 
, de ene voorlopig , de andere definitief. De voorlopige oplevering zal geschieden binnen de 14 dagen welke volgt op de datum 
van de beëindiging der werken . Er kan geen verhaal meer gedaan worden voor zichtbare fouten na de voorlopige oplevering of  
na in bezitneming. 
Ingeval de koper het appartement betrekt, aanvaardt deze een stilzwijgende overname. Voor het overhandigen van de sleutels zal 
de koper het saldo hebben betaald. Door het betrekken van het appartement aanvaard de koper een stilzwijgende overname. 
.  

  Eindoplevering 

Wanneer de werken vermeld in het proces-verbaal van voorlopige oplevering uitgevoerd zijn, doch ten vroegste één jaar na de 

voorlopige oplevering, zal overgegaan worden tot de eindoplevering van de privatieve delen op initiatief en eenvoudig verzoek 

van de koper. 

Bij gebreke daaraan zal de definitieve oplevering geacht worden stilzwijgend te zijn geschied. 
Er wordt op dezelfde manier overgegaan tot eindoplevering van de gemeenschappelijke delen met dien verstande echter dat het 
initiatief zal moeten uitgaan van de statutair aangestelde syndicus. Eventuele herstellingen en vernieuwingen hebben alleen 
betrekking op die werken waarvan de afwerking niet kon gezien worden bij de voorlopige oplevering 
 
1.9. Waarborgen 
Volgende waarborgen en hun termijnen gelden: 
-1 jaar voor: electriciteit. 
-10 jaar voor: stabiliteit van het gebouw en waterdichtheid van de daken ingaande vanaf de voorlopige oplevering. 
 
Op deze aanneming zijn van toepassing: 
 
1. Het Algemeen Bestek voor de Uitvoering van Privé-Bouwwerken, 2° deel, Technische Voorschriften, uitgegeven door het 
W.T.C.B., F.A.B. en N.C.B., Lombaardstraat 41, 1000 Brussel. 
2) Het  Algemeen Bestek N.M../ T80, van de Nationale Maatschappij  voor Huisvesting, Breydelstraat 12 , 1040 Brussel. 
3) Indien er tegenspraak is tussen de plannen en het lastenboek , heeft het lastenboek voorrang 
 
1. GRONDWERKEN 
De grondwerken omvatten de afgravingswerken volgens de afmetingen van het plan voor het uitvoeren van de kelder en riolering, 
en inrit naar de ondergrondse  garages. 
 
2. GEWAPEND BETON  
De studie van de bouwwerken in gewapend beton zal worden uitgevoerd door een gespecialiseerd studiebureau in samenspraak 
met de architect. 
toepassingen: 

-De aard  van de funderingen, nl de afmetingen, de samenstelling van het beton, de hoeveelheid van wapeningen etc. zal 
uit deze studie voortvloeien. 

 - gepolierde stofvrije keldervloer volgens studie 
 - kolommen en balken volgens studie 
 - vrijdragende terrassen,  trappen volgens studie 

- betonnen holle welfsels met gladde onderzijde plafond kelder en ruwe onderzijde in woonruimtes volgens studie. 
 - buitenwanden kelder in gietbeton volgens studie 
 
3. RIOLERING 
De riolerinsbuizen en hulpstukken zijn in Benor gekeurd PVC . De leidingen dienen  op voldoende diepte te worden geplaatst op 
plaatsen toegankelijk voor het verkeer. De buizen die tegen de zoldering geplaatst worden zullen op regelmatige afstanden 
vakkundig opgehangen worden. De fecaliën worden gescheiden gehouden van het huishoudelijk afvalwater en worden na de 
syfonput  op het openbaar rioleringsnet aangesloten. De  aansluiting aan de openbare riolering zal gebeuren  volgens de 
gemeentelijke  verordeningen (Infrax) ten laste van de medeëigenaar 
 
 
4. METSELWERKEN 
 
4.1. Keldermetselwerken. 

De binnenmuren  zullen worden uitgevoerd in vlakke  betonblokken. Het metselwerk zal achter de hand worden 
opgevoegd 

4.2. Dragend metselwerk. 
De buiten- en binnenmuren zullen uitgevoerd worden met gebakken snelbouwblokken. De scheidingsmuren in beton of 
snelbouwblokken in dimensionering overeenkomstig de Belgische normen NBN . 

4.3. Niet  dragend metselwerk 
 Deze wordt uitgevoerd in traditioneel metselwerk, snelbouwstenen met een dikte van 9 cm. 
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4.4. Gevelmetselwerk. 
Wordt uitgevoerd in facadesteen, kleur : licht bruin-beige in combinatie met donker-bruin 

De verwerking van  al  het metselwerk  dient uitgevoerd te worden volgens de regels van het vak en de goede constructie. 
 
5. STAALKONSTRUKTIES (indien aanwezig) 
Al de staalconstructies wordt behandeld met een roestwerende verf op basis van zinkchromaat. 
Elke trap zal voorzien zijn van een trapleuning of handgreep. 
Op de terrassen aan de verschillende gevels bestaan de balustrades uit veiligheidsglas (combinatie glas/metaal) (conform plan) of 
staal, ontwerp volgens de veiligheidsvoorschriften  en de esthetische opvatting van de architect. 
 
6. DRAAGVLOEREN 
 
6.1. prefab beton. 
Gladde betonelementen zullen toegepast worden boven de kelderverdieping.  
De welfsels zijn van het type “prefabbeton” met een breedte van 30/60 cm “Benor gekeurd” type te kiezen door architekt . De 
draagrichting van de vloerelementen is voorzien op de uitvoeringsplannen en legplannen opgesteld door de leverende firma.  
 
7. ISOLATIE (CONFORM  EPB NORM:  e peil 60 - systeem C plus OF systeem D ventilatie) 
 
7.1. Vochtisolatie  
De metselwerken in aanraking met de grond dienen bezet  te worden met een laag  
cementmortel en later ingesmeerd met een bitumeuze laag. Overal waar vochtindringing mogelijk is wordt de plaatsing voorzien 
van een vochtisolatiescherm (roofing) volgens de regels der kunst. Horizontale afdichtingen lopen steeds doorheen de volledige 
muurbreedte en zijn in geval van spouwmuren in de spouw omhoog te plooien teneinde een helling te bekomen tussen buiten en 
binnenspouwblad. 
 
7.2. Thermische isolaties. 
 
Alle thermische isolaties in de buitenschil (gevels, daken...) worden uitgevoerd volgens de normen van de 
energieprestatieregelgeving (EPB) en dit overeenkomstig artikel 10 van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en 
handhavingmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een 
energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet. De verkoper verklaart dat ten laatste zes maanden na de 
ingebruikname van het verkochte appartement een EPB-aangifte (energieprestatie- en binnenklimaat aangifte) moet worden ingediend 
bij het Vlaams Energieagentschap, waarin de verslaggever alle uitgevoerde maatregelen tot naleving van de EPB-eisen beschrijft en 
verklaart dat de resultaten al dan niet conform die eisen zijn. 
Tussen de verkoper en de kopers is overeengekomen dat de verplichting om binnen de zes maanden na de ingebruikname een EPB-
aangifte in te dienen bij het Vlaams Energieagentschap ten laste blijft van de verkoper. 
De verkoper zal aan de kopers een papieren afdruk van de EPB-aangifte met de bijhorende plannen en de bijlagen bezorgen, evenals 
een energieprestatiecertificaat bouw. 
 In de ramen wordt een isolerend glas voorzien (K-waarde1.0 w/m2 K of beter indien noodzakelijk eisen EPB), eveneens volgens 
de normen van de energieprestatiewetgeving . 
 
7.3. Akoestische isolatie tussen scheidingswanden. 
Plaatsing van isolatie tussen , het trappenhuis en de  appartementen en tussen de scheidingswanden van twee appartementen. 
Dikte 4 cm. 
 
7.4 Akoestische vloerisolatie (samenstelling van kurk + rubberdelen of gelijkwaardig)  
 
De horizontale draagstructuren worden zo voorzien dat de contactgeluiden maximaal worden vermeden; op iedere verdieping 
wordt tussen de in gewapend betonnen vloerplaat en de chape een akoestische en geluidsisolerende uitvullingslaag aangebracht, 
daarenboven zijn er tegen de wanden isolerende randstroken voorzien. 
 
7.5 thermische vloerisolatie; 
 
Gespoten polyurethaan of cellulaire vloerisolatiemortel uit te voeren conform de normen van de energieprestatieregelgeving 
 
8. VOEGWERKEN  
De voegwerken van het gevelmetselwerk worden uitgevoerd in een geborstelde voeg. De keuze gebeurt in overleg met de 
architect. 
             
9. NATUURSTEEN 
Blauwe hardsteen type te gebruiken voor: 
a. Buiten deurdorpels : dikte 5 cm. Deurdorpels worden voorzien van een opkant. Aan de onder-voorzijde wordt een druiplijst 
voorzien. De ramen worden eventueel voorzien van een aluminium dorpellijst 
  
10. VENTILATIE 
De installatie bestaat uit een samenstelling van kanalen en roosters met een extractiegroep type C, type C+ of type D. 
Het systeem is zo opgevat dat lucht in de keuken, berging, badkamer en toilet wordt afgezogen. De toevoer van verse lucht 
gebeurt door middel van toevoerroosters in de ramen van de woonruimtes en slaapkamers. Onder alle binnendeuren van elk 
privatief wordt een speling toegelaten om een optimale verluchting tussen de verschillende ruimtes te voorzien. De grootte van 



_____________________________________________________________________________ 
                               beknopt lastenboek  Residentie  “DOMMELPARK ”   

deze speling zal bepaald worden ifv. de ventilatie eisen opgelegd door EPB. Door een voldoende verluchting krijgen vocht, 
schimmels en slechte geuren geen kans uw woning aan te tasten en blijft het binnenklimaat steeds optimaal. Indien de koper een 
droogkast wenst te plaatsen, dient deze van het type met ingebouwde condensatie te zijn. 
 
11. DAKWERKEN 
 
a. Platte daken. 
De helling voor de afwatering van de platte daken zal gebeuren door middel van hellingsbeton. Op de hellingsbeton worden 
polyurethaanplaten of pir geplaatst. 
Daarop wordt een waterdichte dakbedekking geplaatst bestaande uit rubber of gelijkwaardig membraan met polyesterinlage . De 
dakranden worden afgewerkt met een dakrandprofiel of oversteek. (conform plan) 
 
b. Hellende daken: keperspanten + isolatie minerale wol volgens epb norm. Keramische dakpannen in donkere kleur. 
 
12. LOOD- EN ZINKWERKEN (of staal) 
De afvoerbuizen en hanggoten worden uitgevoerd in zink of staal. 
Aan de schouwen worden stroken lood tot onder de zinken loketten omhoog geplooid en vastgenageld en op het dakbedekking 
materiaal geplooid en neergedrukt. 
 
13. BUITENSCHRIJNWERKERIJ 
Alle ramen en buitendeuren worden uitgevoerd in ALUMINIUM voorzien van een thermische onderbreking de eisen opgelegd 
door EPB. (KLEUR: grijs/antraciet of zwart) 
 De gebruikte profielen zijn van eerste kwaliteit. 
De ramen worden geplaatst met aangeduwde compribanden. Het geheel wordt nadien vakkundig afgespoten met een gekleurde 
voeg teneinde een perfecte waterdichting te garanderen. 
De hoofd inkomdeuren worden  voorzien van een deurpomp met electrisch slot.  
De hoofd inkompoort van kelder  is een sectionale poort met motor, electrisch bedienbaar met 1 afstandsbedieninging per 
appartement. 
 
14. BEGLAZING. 
Dubbele isolerende beglazing, k-waarde 1,0 (dikte aan te passen aan de raamoppervlakte). 
 
15. PLEISTERWERKEN 
 
De bepleistering wordt machinaal in een laag aangebracht volgens de regels der kunst. De muren en plafonds in de appartementen 
zullen vlak en zuiver afgewerkt worden. Iedere hoek van de bepleistering wordt beschermd met aluminium hoekbeschermers 
loodrecht te plaatsen. Geen enkele verantwoordelijkheid kan de promotor ten laste worden gelegd voor kleine scheurtjes die zich 
zouden kunnen voordoen ingevolge het zetten van om het even welke nieuwbouwconstructie De muren en plafonds van de kelder 
worden niet bepleisterd. 
 
16. BORSTWERING EN TRAPLEUNINGEN (conform plan) 
 
Borstweringen zijn uit  te voeren in stalen buisprofiel, hoogte ongeveer 90 cm. Het geheel zal gemoffeld worden in een kleur 
overeenkomstig de buitenschrijnwerkerij te bepalen door de architect.  
 
17. ELECTRICITEIT 
 
De electrische installatie zal uitgevoerd worden volgens de reglementen van de stroom-leverende maatschappij. De meters 
worden aangebracht  in het daarvoor bestemde meter-lokaal. Per appartement en per gemeenschap is een zekeringskast  met 
automatische zekeringen voorzien.  Een volledige installatie voor videofoon verbindt de appartementen met de gelijkvloerse 
gemene inkom. De nodige leidingen voor telefoon -en distributie  aansluiting zijn voorzien. De verlichtingstoestellen van de 
gemeenschap zijn eenvoudig en modern van uitzicht (garage + trappenhal). De noodverlichting wordt voorzien op elk nivo en 
werkt op zelfstandige batterijen. Op elk verdiep in de trappenhal staat een stopcontact. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_____________________________________________________________________________ 
                               beknopt lastenboek  Residentie  “DOMMELPARK ”   

De uitrusting per appartement 
 

VOOR ALLE APPARTEMENTEN 

 
 
Living:  2 LP(lichtpunt) op 2 schakelaars (2x) 
  8 stopkontakten  
  aansluiting telefoon 
  videofoon 
  1 buisleiding voor kabel TV 
  1 LP op schakelaar voor het terras aan voorzijde   
  1 LP op schakelaar voor  het terras aan achterzijde 
 
 
Keuken :   1 LP op 1 schakelaar 
  1 LP op 1 schakelaar werkblad 
  1 stopkontakt fornuis en oven 
  1 stopkontakt dampkap 
  1 stopkontakt koelkast 
  1 stopkontakt vaatwaasmachine 

2 dubbele stopkontakten 
1 enkel stopcontact  

     
 
Inkomhal: 1 deurbel installatie 
(nachthal) 2 LP op 2 schakelaars   
  1 stopkontakt 
 
 
Slaapkamer 1: 1 LP  
  5  stopkontakten 
  aansluiting telefoon + kabel tv  
 
 
Slaapkamer 2        : 1 LP  
  3 stopkontakten 
  Aansluiting telefoon + kabel tv 
 
 
Berging:  1 LP op 1 schakelaar 
  1 stopkontakt wasm. 
  1 stopkontakt droogkast 
  1 stopkontakt 
  1 stopkontakt c.v.  
  stopcontact (voeding plafond ventilatieunit) 
 
 
Toilet:  1 LP op 1 schakelaar 
 
 
Badkamer: 2 LP op 2 schakelaars ( waarvan 1 LP voorzien boven spiegel) 
  3 stopcontacten 
 
 
Terras:   1 LP op schakerlaar 
  1 stopcontact 
  
  
OPM :Iedere privatieve berging in de kelderverdieping is voorzien van een stopkontact en een lichtpunt met 1 schakelaar 
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18. SANITAIR 
 
Voor de verdeling van het waterverbruik wordt per appartement een aansluiting op het waterleidingsnet voorzien en dit op kosten 
van de verkoper. De individuele  tellers worden geplaatst  in de kelder. 
Het geheel van de werken is uit  te voeren volgens de voorschriften van de waterleverende maatschappij en omvat :  
 
- De aanvoerleidingen in PE buizen, beschermd tegen corrosie of in polypropyleenbuizen. 
    toebehoren en hulpstukken. 
- De afvoerleidingen worden uitgevoerd in harde PVC, bestand tegen hoge T° . 
  Alle vertikale leidingen liggen in de daarvoor voorziene kokers. 
 
Sanitaire Toestellen 
Per appartement is een standaarduitrusting voorzien  : 
 
- WC : hang wc met kunststof deksel, papierhouder, en handwasbakje (koud water) 
- Badkamer: Te kiezen door koper: 

Bad of douchebak van 90 op 120 cm en badmeubel (enkele lavabo voorzien in badmeubel) met mengkraan  en 
spiegel. 

( de intekening van badmeubel, bad, douche op de bouwplannen is louter illustratief.)  
 

 
De definitieve keuze van de toestellen gebeurt door de koper bij een handelaar die door de verkoper wordt aangeduid ( 
aankoopwaarde 2750,00 Eur incl. Btw inclusief plaatsing, voor alle appartementen. 
 

 
 

- Berging/keuken :  aansluiting naar aardgaswandketel in doorstromer.(waar nodig) 
  een koud water aansluiting voor wasmachine. 
   
Aansluiting  condenserende aardgaswandketel (waar nodig)  
 
19. CENTRALE VERWARMING 
 
De aardgasmeters worden in het ondergrondse meterlokaal geplaatst. 
Alle appartementen worden individueel verwarmd door middel van gaswandketels en gestuurd via een centrale thermostaat.  De 
in de bergplaatsen en in de keukens te installeren wandketels zullen van een hermetisch gesloten type zijn met een voldoende 
vermogen voor de te verwarmen ruimte. De gaswandketels zijn eveneens voorzien van een warmwaterproduktie voor sanitair 
water. 
Warmte verdeling per kamer berekend bij een buitentemperatuur van - 10°C : 
 
 . Living en keuken 22 °C  2 tot 3  plaatradiatoren  
 . Badkamer 24°C  1 plaatlradiator 
 . Slaapkamers 20 °C   1  plaatradiator 

De w.c., berging,  nacht en inkomhal, evenals de gemeenschappelijke ruimten worden niet verwarmd. 
 
opmerking: 
Voor iedere post van afwerking is een leverancier of onderaannemer door de bouwpromotor gekozen waarvan U ten gepaste tijde 
een lijst ontvangt 
Indien de koper beslist het sanitair, de keuken, de tegels of de binnenschrijnwerkerij  bij andere handelaars te kopen dan deze 
door de verkoper voorgesteld, dan zal een coördinatievergoeding van 15% aangerekend worden aan de koper. 
 
 
20. BEVLOERING 
 
20.1. Keldergarage. 
 De vloer wordt uitgevoerd in een gepolierde beton. 
 
20.2. Gemeenschappelijke inkom. 
 De gemeenschappelijke inkom (trappenhal met lift) wordt voorzien in hoogwaardige keramische vloertegels (grijs); 
deze vloer zal door de promotor gekozen worden. 
   
20.3. Afwerking vloeren in de appartementen. 
Als opbouw van de vloer wordt op het gelijkvloers, de eerste en tweede verdieping eerst een uitvulling met isolatie voorzien met 
daarop de chape en de afwerking. 

Keramische vloertegels (afm 45cm op 45cm)  zijn in het app voorzien door promotor voor een aankoopbudget van totaal € 28 ,- 
per vierkante meter inclusief BTW, Plinten zijn voorzien voor een budget van 6 €/ lm incl btw 

Enkel de plaatsing van deze vloeren is door de promotor voorzien. 
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(eventuele meerwerken bvb laminaatparket ,vloeren met een speciaal legpatroon, of uitzonderlijk veel snijverlies, andere 
afmetingen van vloertegels waardoor een duurdere plaatsingskost van toepassing is ,… worden door de leverancier of aannemer 
afgerekend met de kopers) 

OPM: Indien de koper een vloerafwerking wenst die een ander chape peil vereist , zal hij dit tijdig aan de promotor meedelen. 
Wanneer de chape met verschillende (meer dan 1) afgewerkte peilen wordt uitgevoerd, wordt een meerkost van 2.5 € /m² (excl 
btw) per netto  appartementsoppervlakte aangerekend.  

 Venstertabletten  

Uit te voeren in natuursteen of composiet (keuze door de koper bij de door promotor aangeduide leverancier)  

Wandtegels 

De badkamer wordt betegeld aan de zijkanten rondom de douchebak tot aan het plafond, (9 m² per badkamer  is standaard 
inbegrepen in de prijs) de tegels (25 op 40 cm zijn standaard voorzien) kunnen gekozen worden voor kleinhandelswaarde aan € 
28, per vierkante meter inclusief BTW. De plaatsing ervan is voorzien door de promotor.  

 (eventuele meerwerken(mozaiek, andere formaten, speciale patronen..) worden door de leverancier afgerekend met de kopers) 

Opm: Er zijn geen wandtegels in keuken voorzien. 
 
21. BINNENSCHRIJNWERKERIJ 
 
21.1. Binnendeuren. 
 
De binnendeuren van de appartementen zijn voorzien in hardboard (te schilderen door koper) met bijhorende kozijn in mdf  . De 
inkomdeur van elk appartement is een brandwerende hardboarddeur. Het bijhorende kozijn is voorzien van een meranti 
multiplexomlijsting, hang en sluitwerk in alu. 
De kelderdeur is een hardboard deur met meranti multiplex omlijsting. 
 
21.2. Brievenbussen. 
De brievenbussen zullen geplaatst worden aan de straatzijde uitgevoerd in gelakt metaal of aluminium. 
 
21.3. Keukens. 
Voor de keuken is een stelpost aangehouden van  € 6500,-  incl. BTW en incl plaatsing voor alle appartementen.  
Hierin kan voorzien worden : 

- ONDERKASTEN 
- BOVENKASTEN 
- AFZUIGKAP 
- ELEKTRISCHE KOOKPLAAT 
- VAATWASMACHINE 
- OVEN 
- KOELKAST 

 
De keuze van de keuken dient te gebeuren door de koper in de door ons opgegeven toonzaal. De aankoopwaarde is 
nadien te verrekenen. 
 
De keukenleverancier dient de aannemer tijdig een installatieplan door te geven van de technische leidingen 
 
22. SCHILDERWERKEN 
Er zijn geen schilder en behangwerken voorzien in de appartementen en de trappenhal. 
De syndicus zal bij de zal bij de eerste algemene vergadering met de vereniging van mede eigenaars een datum vastleggen voor de 
gemeenschappelijke trappenhal te schilderen. Deze zullen dan gedeeld worden door de bewoners aan de hand van het aantal 
duizendsten per trappenhal. Werken zullen aanvangen binnen de 3 maand na de voorlopige oplevering van alle appartementen. 
 
23. BUITENAANLEG 
De  inrit  naar de ondergrondse gemeenschappelijke poort wordt  beklinkerd of uitgevoerd in beton. De privé terrassen op de 
verdieping worden voorzien van terras tegels (grijze kleur). Op gelijkvloers worden de terrassen voorzien van klinkers of 
terrastegels (te bepalen door architect) conform  het inplantingsplan. 
De aanleg van de privatieve tuinen is ten laste van de koper (hagen/draadafscheidingen, grasaanleg,… ) 
Aanleg van eventuele gemeenschappelijke groenzones, buitenparkings, oprit zijkant in klinkers,… is ten laste van bouwheer. 
 
24.  Lift 
Er zijn 2 elektrische liften voorzien in het gebouw met een stopplaats op elke verdieping. 
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25. BETALING 
 
a. grondprijs: 
 
Bij het verlijden van de akte moet de prijs van de grondaandelen betaald worden. Tegelijkertijd wordt door de verkoper een 
bankwaarborg afgeleverd van de op dat moment nog te voltooien constructie. 
 
b. constructiewaarde: 
 
De constructiewaarde zijnde de totale prijs min de grondprijs, is te betalen volgens volgende schijven. Bij elke schijf moet ook de 
daarop verschuldigde b.t.w. betaald worden. 
 
1. - voorschot         5  % 
2. - aanvang van der werken        5  % 
3. - voltooiing ruwbouw  vloerplaat kelder   10  % 
4.-  voltooiing ruwbouw  vloerplaat gelijkvloers   10  % 
5. - voltooiing ruwbouw  vloerplaat 1°verdieping   10  % 
6. – voltooiing ruwbouw vloerplaat 2 e verdieping  10  % 
7. – voltooiing ruwbouw vloerplaat 3 e verdieping  10  % 
8. - onder dak brengen     10  % 
9. - na plaatsing buitenschrijnwerkerij    10  % 
10. - na afwerking chape en  tegelwerken   10  % 
11. - na plaatsing binnenschrijnwerkerij   7.5 % 
12.- bij voorlopige oplevering der werken   2,5  % 
 
 
C. Notariskosten: 
 
Alle notariskosten betreffende aankoop van de grond en appartement, evenals de bijdrage in de kosten van de basisakte zullen bij 
het verlijden van de akte vereffend worden. Het juridisch statuut van het gebouw zal vastgelegd worden in de basisakte, die de 
nauwkeurige beschrijving van de privatieve en de gemeenschappelijke delen bevat, evenals het reglement van medeëigendom en 
orde, te verlijden voor meester  VAN DER MEERSCH 
De kosten van de basisakte bedragen 907.50 € incl btw per appartement. 
 
26. termijnen: 
 
De uitvoeringstermijn is vastgesteld op max. 395  werkdagen, te rekenen vanaf …………. .  (werkdagen van toepassing in de 
bouwsector cfr. weerverlet).  
Indien de KOPER wijzigingen vraagt , heeft de VERKOPER het recht op de verlenging van de uitvoeringstermijn, in verhouding 
met hun omvang en aard, overeen te komen tussen de partijen. 
 

 Diversen 

1.  Niet voorzien 

Hier trachten we een opsomming te geven van de werken of diensten die niet voorzien zijn in bovengenoemde posten: 
(deze lijst is niet-limitatief )  

> Aansluitingen: de aansluitingen van water, gas, riolering elektriciteit, telefoon en TV zijn niet in de prijs inbegrepen. 

> Er zijn geen gordijnkasten voorzien. 

> Er zijn geen schilderwerken voorzien. Het appartement wordt naakt opgeleverd. 

> De verlichtingstoestellen in de appartementen worden door de koper zelf verzorgd.  

 

2.  Keuze van leveranciers en onderaannemers 

Voor iedere post van afwerking wordt een leverancier of onderaannemer door de promotor gekozen waarvan een lijst in 
bijlage. Deze firma is op de hoogte van de standaardvoorzieningen. Indien de koper wijzigingen wil aanbrengen, 
onderhandeld hij rechtstreeks met de onderaannemer en rekent de eventuele meerwerken rechtstreeks met hem af. De 
promotor neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Indien de koper een andere Leverancier of onderaannemer 
wenst te nemen, dan zal er een schadevergoeding van 15% aan de promotor verschuldigd zijn ter compensatie van het 
risico en de winstderving. Weglaten van posten uit de afwerking zal ook enkel kunnen met schriftelijke goedkeuring van 
de promotor. 

Eigen werkzaamheden: Indien de koper besluit posten weg te laten, zal hij deze pas kunnen uitvoeren op eigen 
verantwoordelijkheid na de voorlopige oplevering. 
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3.  Opleveringen 

Na beëindiging van de afgesproken werken in het appartement, wordt het appartement voorlopig opgeleverd. Hiervoor 
zat het appartement bezemschoon achtergelaten worden. De definitieve sleutels zullen na deze oplevering en na betaling 
van de afrekening overhandigd worden. 

>Krimpverschijnselen:  

Door de toepassing van verschillende materialen met verschillende eigenschappen kunnen mede door droging, 
voornamelijk bij aansluitnaden, krimpscheuren ontstaan. De verkoper kan voor dergelijke krimpscheuren niet 
aansprakelijk worden gesteld. Deze krimpscheuren kunnen bij onderhoud van het appartement worden gedicht m.b.v. 
hiervoor aangepaste, flexibele materialen. 

> Bouwvocht: 

Onmiddellijk na de oplevering zal er in de appartementen sprake zijn van bouwvocht. Vanwege dit zal het noodzakelijk 
zijn de appartementen veelvuldig te ventileren en de verwarming niet te hoog te zetten. Het aanbrengen van diverse 
vloer - en wandafwerkingen door de koper, kort na de oplevering, kunnen leiden tot schade door opgesloten bouwvocht. 
De verkoper kan voor dergelijke schade niet aansprakelijk worden gesteld. Deze werkzaamheden kunnen in principe pas 
na een jaar na oplevering worden uitgevoerd. 

> Onderhoud: 

Indien blijkt dat schade aan het gebouw is veroorzaakt, naar aanleiding van geen of onvoldoende of verkeerd 
onderhoud, kan de verkoper hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld en kunnen de garantiebepalingen in gevaar 
komen. 

 

Toegang tot de werf: 

Omwille van de veiligheid en in overeenstemming met de verzekeringsvoorwaarden zal de koper  enkel toegang 
hebben tot de bouwwerf mits voorafgaandelijk akkoord en zover hij begeleid is door een afgevaardigde van de 
promotor, slechts na afspraak, tijdens de werkuren, en dit uitsluitend op eigen risico en gevaar van de koper, 
zonder enig mogelijk verhaal tegenover de promotor of diens aangestelde. 

 

Opmerkingen  

a) Wijzigingen 

In principe zijn er geen wijzigingen toegestaan. Indien de eigenaar toch niet constructieve ruwbouwwijzigingen wil aanbrengen, 
dient hij dit tijdig te vragen en zal hij alle kosten die dit met zich meebrengt, moeten dragen. Wijzigingen die een nieuwe 
bouwaanvraag vergen, zijn niet toegelaten. Meer - en minderwerken worden zoals reeds vermeld, rechtstreeks met de leverancier 
en onderaannemer verrekend. 

b) Plannen 

De uitvoering is gebaseerd op de uitvoeringsplannen. 

De plannen van het gebouw die aan de kopers overhandigd worden , dienen als basis voor het opstellen van het verkoopscontract. 
Zij worden ter goede trouw opgemaakt door de architect na opmeting van het terrein. De verschillen die zouden voorkomen, na de 
afwerking en bij de oplevering, hetzij in meer, hetzij in min, zullen worden beschouwd als aanvaardbare afwijkingen, zelfs als ze 
meer dan 5% zouden bedragen. In geen geval kunnen partijen zich op deze onbelangrijke afwijkingen beroepen om een vordering 
tot schadeloosstelling of vergoeding in te stellen of ontbinding van de koop te eisen. 

c) Diversen 

De grote plannen hebben steeds voorrang op de kleine verkoopplannen. De getekende kasten, bemeubelend, keukenindeling, enz. 
zijn enkel ten titel van indicatie aangeduid.  

De voorgestelde 3D tekeningen van buiten – en binnenzijde met de hierop voorziene beplanting, verlichting, meubels,.. niet 
bindend en louter illustratief. De plannen hebben voorrang op de 3 d tekening. 

De eigenaars van de appartementen mogen nooit zonder begeleiding de werf betreden. Indien zij dit toch doen, is dit op eigen 
risico. 

Van zodra de Lijst der leveranciers en onderaannemers bekend is, zal de eigenaar zo vlug mogelijk de nodige keuzes maken bij 
deze opgegeven leveranciers en onderaannemers om de uitvoering van de werken niet in gedrang te brengen. 

Wijzigingen dienen ter goedkeuring besproken te worden met architect/bouwheer alvorens uitvoering . 

d) Voorrang bepalingen 

Ongeacht datgene wat in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de geldenberegeling, reglementen en 
standaard voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door de nutsbedrijven en overheden, ingeval enige bepalingen in deze 
technische omschrijving daarmee onverenigbaar mochten zijn, ofwel nadeliger mocht zijn voor de koper. 
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e) Verzekeringen 

Vanaf de dag van oplevering dient de koper het appartement te verzekeren tegen brand, stormschade en hagel.  

f) De kosten voor het voortijdig, kunstmatig versnellen van het natuurlijk droogproces, zijn niet in de aanneming begrepen, en zijn 
bijgevolg ten laste van de koper. Dit voortijdig drogen kan uitsluitend op schriftelijke aanvraag van de koper opgestart worden. 
 

g) De promotor heeft het recht bepaalde materialen te wijzigen door materialen van gelijkwaardige of betere kwaliteit. 

Lastenboek heeft voorrang op plannen. Advies brandweer, plannen ingenieur, veiligheid, EPB, ... hebben ten allen 
tijde voorrang. 
 
 
VOOR AKKOORD  
De promotor         De Koper (s)  
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


