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2. SITUERING & HERKOMST BENAMING  

Ligging: Lembeke-Dorp 32, 9971 Lembeke  

Residentie de ‘Heidebloem’ komt in de plaats van de Pub Kingston dat eigendom was van de 
familie Stockman. De familie Stockman heeft hier vroeger zelf jaren café gehouden. De laatste 
jaren werd dit uitgebaat door Mia en Ivan. Opdat we graag een stukje van deze geschiedenis 
willen meenemen, hebben we gezocht naar een naam die verbonden is met de brouwerij 
Stockman. De familie Stockman heeft diverse dranken (Oud Bruin, De Ster, … ) gebrouwen 
maar wij hebben gekozen voor de naam van de limonade nl de ‘Heidebloem’. 

3. INDELING 

Het appartementsgebouw beschikt over:  

v Kelder : 10 parkeerstaanplaatsen incl. individuele berging 
v Gelijkvloers : 3 appartementen 
v 1e verdieping : 3 appartementen 
v 2e verdieping : 4 duplex-appartementen  

 

4. NUMMERING 

De nummering van de appartementen is als volgt:  

v 32/0001 = gelijkvloers rechts 
v 32/0002 = gelijkvloers links 
v 32/0003 = gelijkvloers midden 

 
v 32/0101 = 1e verdieping rechts 
v 32/0102 = 1e verdieping links 
v 32/0103 = 1e verdieping midden 

 
v 32/0201 = 2e verdieping rechts vooraan 
v 32/0202 = 2e verdieping links vooraan 
v 32/0203 = 2e verdieping links achteraan 
v 32/0204 = 2e verdieping rechts achteraan  
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5. FUNDERINGEN – ONDERGRONDSE RUWBOUW 

5.1. GRONDWERKEN 

Tijdens de voorbereiding van het bouwdossier wordt er een grondsondering en een 
onafhankelijke stabiliteitsstudie uitgevoerd. De stabiliteit van de aanpalende gebouwen 
wordt gewaarborgd door een secanspalenwand tenzij anders geadviseerd wordt in de 
stabiliteitsstudie. De stabiliteit van de openbare weg wordt gewaarborgd door een 
berlinerwand tenzij anders geadviseerd wordt in de stabiliteitsstudie. De grondwerken 
worden uitgevoerd conform de  codes van goede praktijk en de standaardprocedures van 
de grondverzetsregeling.  

5.2. FUNDERINGEN 

Funderingen worden uitgevoerd naargelang de resultaten van de diepsondering, de 
berekeningen en de uitvoeringstekeningen van de stabiliteitsingenieur.  

5.3. RIOLERING 

De rioleringen worden voorzien in BENOR gekeurde PVC-buizen. Geplaatst met secties 
volgen plan, met alle nodige hulpstukken en reukafsluiters. De PVC leidingen worden met 
voldoende helling gelegd. 

De aansluiting op het openbaar rioleringsnet wordt uitgevoerd volgen het principe van het 
gescheiden rioleringsstelsel.  

Buiten zal er 1 septische put voorzien worden van 36 gebruikers. 

Voor de appartementsblok wordt 1 betonnen regenwaterput van 10.000 liter met pomp 
voorzien in de kelder. Buiten wordt er een infiltratievoorziening van 8 kratten met totale 
volume van 3.456m³ op een oppervlakte van 7.2m² voorzien.    

5.4. NUTSVOORZIENINGEN 

De nutsvoorzieningen zullen voorzien worden in de technische ruimte in de kelder en in de 
inkomhal.   

5.5. ONDERGRONDS METSELWERK 

Alle ondergronds metselwerk zal uitgevoerd worden zoals voorschreven door de 
stabiliteitsstudie zodat steeds zowel de waterdichtheid als de stabiliteit gegarandeerd 
wordt.   
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5.6. AARDINGSLUS 

De aardingslus wordt neergelegd op de bodem van de fundering aan de buitenomtrek van 
het gebouw. Deze wordt geplaatst volgens het algemeen reglement op de elektrische 
installaties (AREI).  

5.7. KELDER 

De kelder voorziet 10 autostaanplaatsen met bijhorende individuele berging.  De voorziene 
betonpalen op het plan zijn indicatief en kunnen gewijzigd worden a.d.h.v. de 
stabiliteitsstudie. De dikte van de muren van de individuele bergingen is 15cm.   

De kelder is voorzien van een afwateringsput met pomp.  

In de kelder wordt er tl-verlichting voorzien d.m.v. bewegingsdetectoren. Alsook is er 
camerabewaking voorzien.  

In de kelder wordt er geen gemeenschappelijk stopcontact voorzien. Er is per individuele 
berging 1 stopcontact voorzien.  

6. METSELWERKEN - BOVENGRONDSE RUWBOUW 

De bovengrondse ruwbouw zal uitgevoerd worden volgens de instructies van de 
stabiliteitsingenieur.  

6.1. DRAGEND METSELWERK/SCHEIDINGSWANDEN 

De wanden worden uitgevoerd in snelbouwsteen, kalkzandsteen of gipsblokken. De 
dragende wanden zijn voorzien in 14cm of 19cm, de niet-dragende wanden zijn 9cm of 
14cm dik. 

6.2. GEVELAFWERKING 

Het gevelmetselwerk wordt grotendeels uitgevoerd in 
Terca Iluzo Pagus grijs-zwart (zie foto) afgewisseld met 
crépi in het gebroken wit.  

De Iluzo steentype heeft een uitholling in het legvlak van 
de steen. Daardoor blijft er een gewone mortellaag van 
12mm mogelijk. Hierdoor heeft deze steen de look van 
een gelijmde steen maar wordt traditioneel gemetseld.  

Meer info: https://www.wienerberger.be/iluzo-pagus-
grijs-zwart.html?lpi=1366068761618 

 

De vensterdorpels worden voorzien in arduin tenzij de bouwheer en/of architect beslissen 
om dit aan te passen.  
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De voegen rond de ramen en de deur worden gedicht met een plastische voegstof conform 
kleur van de ramen en de deur.  

6.3. ISOLATIE 

6.3.1. VOCHTISOLATIE 

Tussen het bovengronds en ondergronds metselwerk wordt er folie voorzien, asfaltvilt 
versterkte PVC-folie of DPC-folie; dit wordt bepaald door de bouwheer in samenspraak 
aannemer.  

In de wanden van de kelder worden waterkeerplaten voorzien om deze te beschermen 
tegen water en vochtigheid.  

6.3.2. MUURISOLATIE 

De thermische isolatie van de spouwmuren wordt uitgevoerd in aangepaste 
spouwisolatie volgens EPB-studie. Aan de woonzijde van de gemeenschappelijke muur 
wordt er een party-wall isolatie voorzien voorgeschreven volgens de EPB-studie.  

De scheidingsmuren tussen de appartementen en de gemene delen en tussen de 
appartementen onderling wordt geïsoleerd voorgeschreven volgens de EPB-studie.   

Alle ramen zijn voorzien met rendementsbeglazing met minimale waarde van K=1,1 
W/m²K.  

6.3.3. VLOERISOLATIE 

Vloerisolatie wordt bepaald volgens de EPB-studie; bestaande uit gespoten pur, 
isolatieplaten of isolatiechape.  

6.4. BINNENMETSELWERK 

De binnenmuren worden uitgevoerd in snelbouwsteen en/of gipsblokken.  Alle dragende 
muren worden uitgevoerd met een dikte van minimum 14cm. De kleine en niet dragende 
muren hebben een minimale dikte van 9cm.  

De gemeenschappelijke binnenwanden worden ontdubbeld en geïsoleerd volgens de 
richtlijnen opgemaakt door de EPB-verslaggever.  

6.5. DRAAGSTRUCTUREN 

De betonbalken en metalen liggers worden uitgevoerd volgens de instructies en plannen 
van de stabiliteitsingenieur.  

De vloerplaten van de verdiepingen worden uitgevoerd in holle welfsels voorzien van een 
gewapende druklaag; uitgevoerd met predallen en een betondeklaag waarin mogelijke 
afvoeren en elektrische leidingen worden ingestort.  
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De onderzijde van deze betonvloeren worden met spuitplamuur afgewerkt behalve in de 
kelder.  

7. BUITENSCHRIJNWERK 

7.1. DAK 

Het dakoppervlak is deels hellend en deels plat (afgetopt dak).  

Het hellende dak wordt opgebouwd in gedrenkte Europese of 
Canadese Oregon. De bedekking wordt geplaatst op een onderdak, 
stoflatten en panlatten. De dakbedekking voor het hellend deel is 
voorzien in Koramic Nueva in het kleur antraciet mat. De isolatie, 
met dikte conform EPB-studie,  wordt tussen de houten spanten 
geplaatst en afgewerkt met een dampscherm en gipsplaten.  

Aan de bovenzijde wordt er een platdakconstructie in hout of gewelven gemaakt met 
afwerking in EPDM.  

Alle nodige opstanden, tapbuizen, ventilatiekappen en dergelijke zijn voorzien. De goten en 
de afvoerbuizen worden uitgevoerd in zink volgens de plannen van de architect rekening 
houdend met het af te voeren water/dakoppervlak.  

Er worden ook dakvlakramen voorzien van het merk Velux.  

7.2. TERRASSEN, BALUSTRADES & TERRASSCHERMEN 

De terrassen op het gelijkvloers worden voorzien in een keramische tegel 60x60 met dikte 
2cm.  De tegel heeft een HW 49,95EUR/m². Op de terrassen van de verdiepen wordt 
dezelfde keramische tegel voorzien op tegeldragers. Om de uniformiteit van het gebouw 
te garanderen, is het niet mogelijk deze tegel aan te passen.  

Op de terrassen van de verdiepen worden de balustrades uitgevoerd in aluminium en glas. 
Het aluminium wordt gepoederlakt in overeenstemming met het kleur van de ramen.  

Op de terrassen worden terrasschermen voorzien in aluminium met rechthoekige 
omkadering met inbegrip van niet-doorzichtig gelaagd glas.  Het aluminium wordt 
gepoederlakt in overeenstemming met het kleur van de ramen. 

7.3. RAMEN 

Alle ramen en voordeur worden uitgevoerd in PVC. De kleur van de buitenzijde is 
zwartgetint en de kleur  voorzien en de binnenzijde in het wit. Standaard hang – en 
sluitwerk inbegrepen. Alle ramen zijn voorzien van isolerende dubbele beglazing met 
minimale waarde van 1,1 W/m²K.  

Alle ramen zijn thermisch onderbroken. Verluchtingsroosters worden in de ramen 
geplaatst zoals voorgeschreven in de EPB-studie.  
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Op de wettelijk vereiste plaatsen (alle opendraaiende ramen die tot op de vloerpas komen) 
wordt er een doorvalbeveiliging voorzien.  

Rolluiken of screens zijn mogelijk mits meerprijs.  

7.4. GARAGEPOORT 

De garagepoort is een geautomatiseerde sectionaalpoort NASSAU model AE9000F 
geïsoleerde aluminium uitvoering.   

Per autostaanplaats wordt er standaard 1 afstandsbediening voorzien.  

8. TECHNISCHE INSTALLATIE (WOONEENHEID)  

8.1. ELEKTRICITEIT 

De installatie is strikt individueel. Alle leidingen worden in de muren, vloeren en plafonds 
onzichtbaar ingewerkt (behalve in de kelder en de fietsenberging). Buiten het 
schakelmateriaal, de bel en de videofooninstallatie worden geen andere garnituren 
voorzien. Het secundaire verdeelbord waarin de automaten en verliesstroomschakelaars 
gemonteerd zijn, is eveneens in de prijs inbegrepen. De installatie wordt opgesplitst in 
verscheidene afzonderlijke stroomkringen, zoals voor keukenfornuis, oven, etc.  

U kan bij Immo Yves het individuele elektriciteitsschema van een appartement opvragen. 
Op dit elektriciteitsschema staan de voorziene stopcontacten, schakelaars, lichtpunten, 
etc aangeduid. Na aankoop van het appartement dient er een afspraak gepland te worden 
met de installateur om dit schema te bespreken. Indien gewenst en in de mate van het 
mogelijke kunnen er hier al dan niet nog wijzigingen aan gebracht worden mits eventuele 
meerprijs.  

De schakelaars, stopcontacten en eventuele netwerkaansluitingen worden afgewerkt met 
afdekplaten. Het schakelmateriaal is van het merk Niko, type Original, kleur Crème.  Indien 
u graag het type of kleur van het schakelmateriaal wenst aan te passen, kan dit mits 
eventuele meerprijs.  

De installatie bevat geen lichtarmaturen in de private delen.  

Op de terrassen is een waterdicht stopcontact voorzien en een lichtpunt. Om de 
uniformiteit van het gevelvlak te garanderen wordt de terrasverlichting door de bouwheer 
gekozen. Deze is inbegrepen in de prijs.  

De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens de voorwaarden van het wettelijk AREI 
en zal gekeurd worden door een onafhankelijk keuringsorganisatie (vb. Vincotte). De 
keuring van de installatie is inbegrepen in de totaalprijs. 

De plaatsing en de aansluiting van de elektriciteitsmeter op het openbaar 
elektriciteitsnet zijn niet in de prijs inbegrepen.  
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8.1.1. INTERNET-, TELEFOON- EN TELEVISIEAANSLUITINGEN 

In ieder appartement is er in de living en in de slaapkamer(s) een ingewerkte 
aansluiting voorzien waar de mogelijkheid bestaat om aan te sluiten op het internet, tv 
distributie – en telefoonnet.  

Aansluitingskosten op het openbaar net van tv, internet en telefonie zijn niet in de prijs 
inbegrepen.  

8.1.2. VIDEOFONIE 

Ter beveiliging van de bewoners worden alle appartementen uitgerust met een 
kleurvideofooninstallatie. Door middel van het beeldscherm kunnen de bewoners 
onmiddellijk zien wie zich aan de voordeur aanmeldt. Via deze videofooninstallatie 
wordt dan het elektrisch slot van de deur bediend. De binnenpost van de videofoon 
wordt voorzien in de leefruimte.  

8.1.3. AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET 

Standaard wordt er per wooneenheid monofase (2x230V) 40A voorzien. Er wordt TUT 
(tweevoudig uurtarief)-tarief voorzien.   

8.2. VENTILATIE  

Het individueel ventilatiesysteem is van het type C+. De toevoer gebeurt via roosters in het 
buitenschrijnwerk in de droge ruimtes (slaapkamers en zitruimte). De afvoer gebeurt via 
een centrale ventilatiebox opgehangen in de berging. De afzuiging in de natte ruimtes 
(keuken, berging, toilet en badkamer) is variabel in te stellen en wordt automatisch 
geregeld.   

8.3. SANITAIR  

Het verdelingsnet voor warm en koud water wordt uitgevoerd in flexibele waterleidingen 
(vb Alpex). Alle leidingen zijn voorzien van de nodige afsluit- en aftapkraantjes.  Deze 
aanvoerleidingen voor warm en koud water worden in de muren, vloeren en plafonds 
onzichtbaar ingewerkt (behalve in de kelder en de fietsenberging). Alle aflopen worden in 
PVC of PE buis uitgevoerd met een naar noodwendigheid aangepaste diameter.  

De aansluiting op het openbaar waterleidingsnet wordt uitgevoerd volgens de 
reglementen van de leverende maatschappij. Aansluitingskosten op het openbaar 
verdelingsnet zijn niet in de prijs inbegrepen. 
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Volgende toestellen (inclusief levering) zijn voorzien: 

WC Hangtoilet 
Handwasbakje met koudwaterkraan 

Keuken Koud en warmwatertoevoer 
Berging Koudwatertoevoer voor wasmachine 
Badkamer Hoekdouche met ene zijde vast paneel en andere zijde draaideur   

OF inloopdouche met douchewand;  
thermostatische mengkraan inclusief handsproeier 
meubel met enkele lavabo 
spiegel inclusief verlichting 

Buiten  Afsluitbaar vorstvrij buitenkraantje (enkel appartementen 
gelijkvloers)  

 

Per appartement kan het plan opgevraagd worden bij Immo Yves (zie contactgegevens op 
de voorpagina) of u kan een afspraak maken bij onze leverancier.  

Het sanitair materiaal kan gewijzigd worden. Indien u de handelswaarde van het sanitair 
materiaal overschrijdt, dient u de meerprijs te betalen. Houd er ook rekening mee dat 
wanneer er wijzigingen worden gemaakt in het standaard voorgestelde sanitair materiaal 
dat er ook een eventuele meerprijs kan zijn voor de plaatsing. Dit dient afgestemd te 
worden met de bouwheer.  

De leverancier van de badkamer is Alsan-Valcke te Eeklo. Gelieve op voorhand wel een 
afspraak te maken met de melding dat u de koper bent van het project de Heidebloem te 
Lembeke. 

Alsan Valcke 
Industrielaan 1 | 9900 Eeklo 
T: 09 376 98 98 | F: 09 376 98 80 
www.valcke.be | laura@valcke.be 
 

 
 
 

8.4. VERWARMING  

8.4.1. VERWARMINGSKETEL 

De verwarming en de warmwaterproductie gebeurt op elk appartement apart op basis 
van aardgas met een condensatie gaswandketel van het merk Buderus type GB 072 
24KW. Deze ketel wordt geplaatst in de berging in het appartement.  De gasinstallatie 
wordt uitgevoerd volgens de wettelijke voorgeschreven norm en zal gekeurd worden. 
De keuring van de installatie is inbegrepen in de totaalprijs.  
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De afvoer van de rookgassen gebeurt via een van de centrale dubbelwandige 
dakdoorvoeren.  

De keuring van de installatie is inbegrepen in de totaalprijs. Aansluitingskosten op het 
openbaar verdelingsnet zijn niet in de prijs inbegrepen. 

8.4.2. RADIATOREN 

Er worden radiatoren Superia Super 6 met witte thermostaatkop Begetube voorzien in 
de volgende ruimtes:  

v Leefruimte/keuken  
v Slaapkamers 
v Badkamer (handdoekradiator)  

In de leefruimte wordt een kamerthermostaat geplaatst. De ganse installatie wordt 
afzonderlijk berekend voor wat betreft de benodigde capaciteit van de ketel en de 
verwarmingselementen worden per plaats bekeken.  

U kan de radiator en thermostaat bekijken bij onze leverancier Alsan Valcke. Gelieve 
op voorhand wel een afspraak te maken met de melding dat u de koper bent van het 
project de Heidebloem te Lembeke. Indien u de type radiator wenst aan te passen, kan 
dit mits meerprijs. Houd er ook rekening mee dat wanneer er wijzigingen worden 
gemaakt in de standaard voorgestelde materialen dat er ook een eventuele meerprijs 
kan zijn voor de plaatsing. Dit dient afgestemd te worden met de bouwheer.   

Alsan Valcke 
Industrielaan 1 | 9900 Eeklo 
T: 09 376 98 98 | F: 09 376 98 80 
www.valcke.be | laura@valcke.be 

 
 
 
 

8.5. BRANDBEVEILIGING  

In elk appartement wordt er per verdieping een optische rookdetector met batterij 
geplaatst.  
 

8.6. HERNIEUWBARE ENERGIE 

Elk nieuw gebouw moet een minimum hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare 
bronnen. Voor dit gebouw hebben we gekozen voor het plaatsen van zonnepanelen. Elk 
appartement beschikt over een eigen installatie. De EPB studie stelt zonnepanelen voor 
met een totaal piekvermogen van 10920 Wattpiek zuidelijk gericht.  
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De minimale vereiste van de Wattpiek is als volgt bepaald:  

v 32/0001 : 1040Wp 
v 32/0002 : 1820Wp 
v 32/0003 : 1040Wp 
v 32/0101 : 780Wp 
v 32/0102 : 1560 Wp 
v 32/0103 : 780 Wp 
v 32/0201 : 1040Wp 
v 32/0202 : 1040Wp 
v 32/0203 : 1040Wp 
v 32/0204 : 1040Wp 

Sommige zonnepanelen zullen de omvormer in de technische ruimte in de kelder. Bij de 
andere zonnepanelen zit de omvormer verwerkt in de zonnepanelen. Dit wordt bepaald 
door de leverancier van de zonnepanelen.  

De installatie wordt uitgevoerd volgens de voorwaarden van het wettelijk AREI en zal 
gekeurd worden door een onafhankelijk keuringsorganisatie (vb. Vincotte). De keuring van 
de installatie is inbegrepen in de totaalprijs. 

9. BINNENAFWERKING (WOONEENHEID) 

9.1. PLEISTERWERKEN  

Alle muren en de betonnen plafonds worden voorzien van een pleisterbezetting, 
spuitpleister of gipsplaten. Waar nodig worden ter bescherming hoekijzers ingewerkt.  

Ter hoogte van de ramen worden de dagkanten uitgepleisterd tot tegen de ramen. Er 
worden geen venstertabletten voorzien. Deze worden standaard uitgepleisterd.  

Indien u graag venstertabletten had gewenst, kan dit mits 
meerprijs. U kan zich hiervoor wenden tot onze leverancier 
‘Tegels Declerck’ te Zomergem. Gelieve op voorhand wel 
een afspraak te maken met de melding dat u koper bent 
van het project de Heidebloem te Lembeke. Gelieve ook 
rekening te houden met een meerprijs voor de plaatsing 
van de venstertabletten. De meerprijs voor de plaatsing 

dient afgestemd te worden met de bouwheer. 

De schuine dakvlakken worden voorzien van gipsplaten. Waar nodig voor de technieken zal 
er een plafond van gipsplaat voorzien worden.  

Alle pleisterwerken worden afgewerkt volgens de normale afwerking; om voorzien te 
worden van een bekleding met textuur (papier, verf, etc). De bekleding is niet inbegrepen 
in de prijs.   
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9.2. VLOER- & TEGELWERKEN  

Op de betonnen vloer wordt een isolerende ondergrond voorzien. De dikte wordt bepaald 
door de EPB-berekening. Bovenop deze isolatie wordt een gladde cementchape geplaatst, 
voorzien van randstroken. In alle ruimtes wordt een vol-keramische vloer gekleefd met 
een HW van 39,95 EUR/m², formaat 60x60, met bijhorende plinten (HW 12,00 EUR/lopende 
meter). De vloer wordt recht op recht geplaatst.  

Diezelfde tegel wordt gebruikt om de wand te betegelen aan de binnenzijde van de 
voorziene douche; dit tot aan het plafond. Op de overige muren wordt dit standaard niet 
voorzien maar dit kan wel mits meerprijs.   

De tegel kan bezichtigd worden bij ‘Tegels Declerck’ te 
Zomergem. Indien u de tegels (vloer, wand douche) wenst 
te wijzigen, kan dit mits eventuele meerprijs. Gelieve op 
voorhand wel een afspraak te maken met de melding dat 
u koper bent van het project de Heidebloem te Lembeke.  

Naast de meerprijs van de tegel dient u ook rekening te 
houden met een eventuele meerprijs op de plaatsing. Afhankelijk van het type en formaat 
van de tegel wordt de eventuele meerprijs bepaald door de vloerder. Gelieve dit op 
voorhand af te stemmen met de bouwheer. 

9.3. BINNENDEUREN 

9.3.1. PRIVATE TOEGANGSDEUR APPARTEMENT 

De private toegangsdeur tot het appartement is een ingekaste brandwerende RF30 
deur. Concreet betekent dit dat de deur een brandwerendheid heeft van 30min. Ze 
bestaat uit HPL laminaat in effen kleur met wit folie kassement, inox beslag, 3-punts 
cilinderslot en een spionoog.   

Deze deur kan niet gewijzigd worden. Tevens moet deze deur in zijn oorspronkelijke 
staat behouden worden.  

9.3.2. BINNEN APPARTEMENT  

Binnen in het appartement worden er schilderdeuren in tubespaan met multiplex 
kassement voorzien. De deur is inclusief scharnieren, slot met sleutel en deurkruk. De 
plaatsing is inbegrepen in de prijs. Het schilderen van de deuren is niet inbegrepen in 
de prijs. 
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U kan de deuren bezichtigen bij onze leverancier Vandenbroucke Hout. Gelieve op 
voorhand wel een afspraak te maken met de melding dat u koper bent van het project 
de Heidebloem te Lembeke. Indien u de binnendeuren van uw appartement wenst te 
wijzigen, kan dit mits eventuele meerprijs. Naast de meerprijs van de deur dient u ook 
rekening te houden met een eventuele meerprijs op de plaatsing. Afhankelijk van het 
type deur (lakdeur, massief, invisidoor, glas, staal, … ) wordt de meerprijs dan bepaald 
door de bouwheer.  
 

9.3.3. BERGING AUTOSTAANPLAATS  

In de berging van de autostaanplaats wordt er standaard een voorgeprimerde 
schilderdeur voorzien. De deur is inclusief scharnieren, slot met sleutel en deurkruk. 
De omlijsting van de deur wordt voorzien in meranti. De plaatsing is inbegrepen in de 
prijs. Deze deur kan niet gewijzigd worden zodoende de uniformiteit in de kelder te 
garanderen.  

9.3.4. DEUREN GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES 

De toegangsdeuren in de traphal en de deur van de technische ruimte en de 
toegangsdeur van de kelder zijn brandwerende verfdeuren RF30. De toegangsdeuren 
in de traphal worden voorzien van een deurpomp.  

9.4. KEUKEN 

Per appartement is er een keuken uitgewerkt met een laminaatfront met greep naar keuze 
met laminaatwerkblad. De binnenzijde van de keukenkasten (corpussen) zijn voorzien in 
dezelfde kleur als het laminaatfront, alsook zijn er legplanken van 19 mm en een stevige 
rug voorzien.  De volgende toestellen/accessoires zijn voorzien: combi-oven, 
wanddampkap 90cm, vitro-keramische kookplaat, vaatwasmachine, koelkast, vuilbak, 
handdoekenrekje en bestekindeling. De keuken is inclusief toestellen, levering, plaatsing 
en afwerking. Per appartement kan het plan opgevraagd worden bij Immo Yves (zie 
contactgegevens op de voorpagina) of u kan een afspraak maken bij onze leverancier. 

De klant kan binnen deze prijs nog kiezen binnen het kleurenpalet van de voorziene 
frontpanelen, de kleur van het laminaatwerkblad en de handgreep. Het is mogelijk om het 
type materiaal van deurpanelen, werkblad, indeling kasten, etc (deze lijst is niet limitatief!) 
te wijzigen; echter dient u wel rekening te houden met een eventuele meerprijs. De 
keukenbouwer zal dit op voorhand voor u uitrekenen.   
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De opstelling van de keuken kan eventueel gewijzigd worden in overeenstemming met de 
bouwheer en de keukenbouwer. Opgelet! Als de technieken reeds voorzien zijn, zal dit niet 
meer mogelijk zijn.   

De leverancier van de keuken is Adrem Keukens te Eeklo.  Van zodra de ruwbouw er staat, 
worden de ruimtes opgemeten en wordt u gecontacteerd voor een afspraak om de keuken 
definitief te bespreken. U mag de keuken steeds op voorhand gaan bekijken/bespreken, 
gelieve hiervoor op voorhand wel een afspraak te maken met de melding dat u koper bent 
van het project de Heidebloem te Lembeke. 

Zeelaan 8 
9900 Eeklo 
09 377 47 77 
info@adremkeukens.be 
 

9.5. SCHILDERWERKEN 

Het appartement wordt aan de binnenzijde standaard niet geschilderd. Indien gewenst kan 
er een offerte opgevraagd worden bij de bouwheer.  

9.6. TRAPPEN 

In elk duplexappartement wordt er een houten trap voorzien om zich van het 2de naar het 
3de verdiep te verplaatsen.   

10. GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 

10.1. INKOM 

De voordeur is voorzien in PVC omkadering met gelaagd glas. De deur is voorzien van een 
deurpomp, dievenklauw en een elektrisch slot aangesloten op de centrale videofonie. Elk 
appartement zal uitgerust worden met een kleurenvideofoon. Via deze videofoon wordt het 
elektrisch slot van de inkomdeur bediend.  

Deze deur is eveneens te openen met een sleutel. Aan de buitenzijde is de voordeur 
voorzien van een cilinder, aan de binnenzijde van een inox kruk.  

Aan de buitenzijde van de voordeur wordt er een regenluifel met verlichting voorzien. Aan 
de binnenzijde van de voordeur wordt er een vloermat ingewerkt.  

10.2. BRIEVENBUSSEN 

Aan de voordeur komt een brievenbusgeheel. De sleuven van de brievenbus bevinden zich 
aan de buitenzijde van het gebouw. Ieder appartement heeft zijn eigen brievenbus met 
daarbij horend sleuteltje. 1 sleutel wordt overhandigd aan de syndicus van het gebouw.  
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10.3. TOEGANG  

Voor alle deuren in het appartement wordt er een sleutelplan opgesteld om het aantal 
sleutels te optimaliseren. U zal toegang hebben tot de volgende deuren a.d.h.v een sleutel:  

v Inkomdeur 
v Technische ruimte in de kelder 
v Fietsenberging buiten 
v Toegang eigen appartement 
v Toegang eigen berging in de kelder 

Voor de ondergrondse kelder krijgt u standaard 1 afstandsbediening per autostaanplaats.  

10.4. TRAPHAL  

In de traphallen worden de vloeren uitgevoerd in een vol-keramische tegel 60x60 (identiek 
aan de vooropgestelde tegel in het appartement) en plint.  

De inkom en de traphal worden geschilderd.  

De trappen worden vervaardigd in geprefabriceerd beton of gelijkwaardig en worden 
eventueel afgewerkt met aangepaste treden. De leuningen worden uitgevoerd in gelakt 
staal of aluminium.  

10.5. CAMERABEWAKING 

In het appartementsgebouw wordt er camerabewaking voorzien met een harde schijf voor 
opnames van 30 dagen; deze wordt niet op het net aangesloten.  Er worden 3 camera’s 
geïnstalleerd: in de inkom, de kelder en de fietsenberging.  

10.6. BRANDBEVEILIGING & NOODVERLICHTING 

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de brandveiligheid van het 
appartementsgebouw. De gemene delen worden voorzien van brandwerende deuren, net 
als de inkomdeuren van de appartementen. In samenspraak met de brandweer worden de 
nodige branddetectoren, handmelders, brandhaspels, elektrisch bedienbaar rookluik en 
eventuele brandblusapparaten voorzien. Eveneens is de benodigde noodverlichting 
voorzien. Alles wordt gecontroleerd en/of gekeurd.  

10.7. LIFT 

De lift die voorzien wordt is een elektrische lift van Coopman-Orona type O3G_1010 voor 
max. 8 personen met een draagvermogen van  630kg. De lift heeft een snelheid van 1m/s 
en heeft de volgende stopplaatsen: kelder, gelijkvloers, 1ste verdiep en 2e verdiep. De 
uitvoering en keuringen worden toevertrouwd aan Coopman-Orona. De lift is voorzien van 
telescopische schuifdeuren  met een doorgang van 900mm.  

De lift bevat een spiegel, telefoon, lichtpunt en noodverlichting.  
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10.8. VOORZIENING TECHNIEKEN 

In de inkom van het appartementsgebouw (glv) worden de tellers van de elektriciteit, 
verdeelbord van de gemeenschappelijke delen als de brandcentrale geplaatst. De tellers 
voor water en gas staan in de technische ruimte in de kelder.  

Er worden verlichtingsarmaturen voorzien in de gemeenschappelijke ruimtes. De 
bouwheer bepaalt deze verlichting. Deze verlichting zal werken o.b.v. een 
bewegingsdetector.  

In de fietsenberging zal er een buitenkraantje voorzien worden voor algemeen verbruik 
(vb. wassen auto’s, afwassen fiets, etc). Deze kranen worden aangesloten op de 
regenwaterput. De pomp wordt in het reservoir geplaatst. Een automatische vulleiding is 
voorzien en aangesloten vanuit het openbare verdelingsnet.  

10.9. FIETSENBERGING 

De fietsenberging buiten is een gesloten houten constructie die vergrendeld wordt. De 
vergrendeling  van de fietsenberging wordt mee opgenomen in het sleutelplan van het 
gebouw.   

Er is de mogelijkheid  om per appartement 2 oplaadpunten voor een elektrische fiets te 
voorzien mits meerprijs. Deze worden aangesloten op een individuele teller en wordt 
verrekend.  

10.10. AUTOSTAANPLAATS + BERGING  

Het is aangewezen dat elk appartement een bijhorende autostaanplaats te nemen. De 
koper heeft zelf de keuze uit de nog niet-verkochte autostaanplaatsen. Echter van zodra 
er gestart wordt met de technieken wijst de bouwheer de autostaanplaatsen toe aan de 
appartementen. 

De elektriciteit in de berging wordt op de individuele net gelegd van het betreffende 
appartement. In de berging wordt er standaard 1 stopcontact en 1 lichtpunt (zonder 
armatuur) voorzien.  

10.11. BUITENAANLEG 

De aanleg van de terrassen, de groenzones, de scheiding perceelsgrenzen en de 
bezoekersparking is voorzien in de aankoopprijs. Om de uniformiteit van het gebouw te 
garanderen wordt de vormgeving bepaald door de bouwheer. Voor de privatieve groenzone 
zal er kunstgras geplaatst worden. De scheiding van de perceelsgrenzen zal gebeuren aan 
de hand van een zwarte draadafsluiting.  

Standaard is er geen bijhorende tuinpoort (conform type draadafsluiting) voorzien maar 
mits meerprijs is dit wel mogelijk.   
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11. ALGEMEENHEDEN 

11.1. WIJZIGINGEN 

11.1.1. OP VRAAG VAN DE KOPER 

De wijzigingen die zouden aangebracht worden aan dit beschrijvend lastenboek, op 
aanvraag van de kopers, zullen enkel de decoratie van de private delen mogen 
betreffen. Deze wijzigingen zullen door de bouwheer slechts worden aanvaard voor 
zover:   

v deze technisch mogelijk zijn,  
v en deze ten gepaste tijde aangevraagd worden  
v en er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij de aard van de aanpassingen 

duidelijk omschreven staan met de daarbij gepaarde meerprijs die steeds ten 
laste is van de koper.  

Het staat de bouwheer steeds vrij de door de koper gevraagde wijzigingen te 
aanvaarden of te weigeren.  

Bij keuze door de koper van goedkopere materialen worden er geen minprijzen 
verrekend; dit wordt dus niet terugbetaald en ook niet verrekend met een meerprijs bij 
een andere leverancier.  Bij keuze door de koper van duurdere materialen wordt de 
meerprijs verrekend in functie van de handelswaarde en in functie van de eventuele 
duurdere plaatsingsmodaliteiten.  

De materialen kunnen enkel gekozen worden via de leveranciers die de bouwheer heeft 
bepaald (zie hieronder).   

Bij wijziging op vraag van de koper is de uitvoeringstermijn uit de 
verkoopovereenkomst niet meer gegarandeerd.  

11.1.2. OP VRAAG VAN DE BOUWHEER/ARCHITECT 

De bouwheer behoudt zicht het recht om in de loop van de bouw eventueel 
veranderingen aan het huidige lastenboek en plannen aan te brengen indien deze nodig 
geacht worden door de bouwheer,  architect, EPB-adviseur, stabiliteitsingenieur of 
bevoegde overheden, etc.  

De bouwheer en de architect behouden zich het recht om wijzigingen aan te brengen 
in de keuze van de materialen voor zover deze wijzigingen geen nadeel berokkenen aan 
de in het verkooplastenboek voorziene kwaliteit. De bouwheer en architect zullen deze 
vervangen door gelijkwaardige materialen. Dergelijke wijzigingen kunnen zich 
trouwens in principe slechts voordoen om welbepaalde economische of commerciële 
redenen: verdwijning van de markt van de voorziene materialen, levertermijnen die 
onverenigbaar zijn met de normale gang van de werken, etc. 
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11.2. PLANNEN 

De plannen van het gebouw, die aan de kopers overhandigd worden, dienen als basis voor 
het opstellen van het verkoopcontract. Zij werden door de architect ter goeder trouw 
opgemaakt. De verschillen die zouden voorkomen zullen beschouwd worden als 
aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de eis tot welk danige schadevergoeding door 
een der partijen rechtvaardigen.  

De architect en bouwheer behouden zich het recht voor, zonder het akkoord van de koper, 
de wijzigingen die zij nodig achten aan de plannen aan te brengen en dit zowel voor 
technische als esthetische redenen.  

11.3. ZETTING VAN HET GEBOUW 

De krimp – en zettingsbarsten, veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw, 
behoren niet tot de verantwoordelijkheid van de bouwheer, architect of algemene 
aannemer. Het gaat hier immers over verschijnselen inherent aan de natuur van het 
gebouw.  

11.4. ERELONEN 

De erelonen van de architect, stabiliteitsingenieur, veiligheidscoördinator, EPB 
verslaggever en ventilatieverslaggever zijn inbegrepen in de verkoopprijs. Deze erelonen 
omvatten de verplichtingen die normalerwijze eigen zijn aan de bouw en verkoop van 
onderhavig project met uitzondering van de supplementaire erelonen die voortvloeien uit 
een door de koper aangevraagde wijziging van de oorspronkelijke plannen.  

De supplementaire erelonen, zoals het opmaken van detailplannen bij het wijzigen van de 
appartementsindeling of het verplaatsen van niet dragende binnenmuren, … zijn ten laste 
van de koper.  

11.5. PRIJS & BETALINGSWIJZE  

Voor de prijzen van de appartementen kan u zich wenden tot Immo Yves. De prijs die u 
betaalt voor het desgewenst appartement staat vermeld in de onderhandse 
verkoopovereenkomst.  

De facturatie gebeurt procentueel in functie van de uitgevoerde werken en conform de wet 
Breyne. De betalingsschijven worden beschreven in de onderhandse verkoop 
overeenkomst.   
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11.5.1. NIET INBEGREPEN   

Deze lijst is indicatief en is niet limitatief. Het is enkel om tot duiding te brengen wat 
zeker niet inclusief de prijs zit om zo geen verwarring te veroorzaken.  

v Alle aansluitingskosten van elektriciteit, water, aardgas openbaar net van tv, 
internet en telefonie zijn niet inbegrepen in de prijs. De meterhuur en de kosten 
van plaatsing en opening van de tellers zijn ten laste van de koper en zijn niet 
inbegrepen in de verkoopprijs. De verrekening zal gebeuren in functie van de 
uitvoering; houd rekening met een richtprijs van 2500 EUR excl. BTW. 

v De verlichtingsarmaturen van de privatieve delen 
v Schilderwerken van de privatieve delen 
v Bemeubeling en inbouwkasten 
v Alle kosten wat betreft registratie en btw, notaris en kosten basisakte 

De indeling en aankleding van de ruimtes op de plattegronden en de 3D-foto’s van de 
individuele appartementen die tijdens de verkoop gebruikt worden zijn ter illustratie en 
niet in de prijs inbegrepen.  

11.6. TOEGANG TOT DE WERF 

11.6.1. KOPER OF KANDIDAAT-KOPER 

De bezoekers (koper of kandidaat-koper) hebben geen toegang tot de werf indien niet 
vergezeld door een afgevaardigde van de bouwheer. Elk bezoek tot op de dag van de 
voorlopige oplevering vindt plaats op eigen risico van de (kandidaat-)koper. In het geval 
van een eventueel incident/ongeval tijdens dit bezoek aan de werf kan de (kandidaat-
)koper geenszins verhaal uitoefenen tegen de bouwheer, de architect of de algemene 
aannemer. In het geval van een bezoek op de werf door de koper dient deze zich ten 
allen tijde te houden aan de geldende veiligheidsvoorschriften.   

11.6.2. WERKEN UITGEVOERD DOOR DERDEN 

Het is niet toegestaan dat de koper vóór de voorlopige oplevering van het gebouw, 
werken van om het even welke aard door derden laat uitvoeren. Indien dit gewenst is, 
dient de koper een schriftelijke toelating te hebben van de bouwheer.  

11.7. VOORLOPIGE OPLEVERING 

Alle ruimtes zullen worden opgeleverd na een eerste opkuis en na verwijdering van alle 
afval. Het grondig kuisen van de ramen, vloeren, keuken en sanitaire apparaten is ten laste 
van de koper. Iedere ruimte wordt bezemschoon opgeleverd.  
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12. OVERZICHT VAN MOGELIJKE WIJZIGINGEN 

Hierbij een opsomming van de zaken die mogelijks kunnen gewijzigd worden. Houd er aub 
rekening mee dat er ook deadlines zijn tegen wanneer bepaalde zaken kunnen gewijzigd 
worden. Indien een deadline verstreken is, kan dit niet meer gewijzigd worden. In deze optiek 
raden wij ten stelligste aan om onmiddellijk na de aankoop afspraken vast te leggen voor de 
onderstaande zaken te bespreken.   

Houd er ook rekening mee dat u steeds een afspraak dient te maken bij de leverancier met de 
melding dat u koper bent van het project de Heidebloem te Lembeke. Indien u zonder afspraak 
langsgaat, is er geen garantie dat de contactpersoon aanwezig zal zijn.  

Gelieve de gewenste wijzigingen ook steeds schriftelijk door te geven aan de bouwheer die dit 
al dan niet kan goedkeuren.  

Indien u geen contact neemt met de leveranciers m.b.t. de diverse onderdelen, gaat de 
bouwheer er van uit dat u akkoord bent met de voorgestelde materialen. 
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