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INLEIDING: SITUERING & HERKOMST BENAMING
Residentie “Sainte Marie“
De Vissersstraat is al meer dan honderd jaar het decor van
bruisend toerisme in Blankenberge. In het kloppende hart
van de stad bevond zich op deze site decennialang een
druk bezochte beenhouwerij. Mensen kwamen van overal
om in deze winkel, op minder dan honderd meter van de
dijk, te genieten van de lokale delicatessen.
Vandaag heeft deze plek een nieuwe bestemming:
kwaliteitsvol wonen vlakbij de zee.
Welkom in Sainte Marie.

1 Nummering van de appartementen
De nummering van de appartementen is als volgt:
Appartement 1 = Vissersstraat, bus 0001
Appartement 2 = Vissersstraat, bus 0002
Appartement 3 = Vissersstraat, bus 0101
Appartement 4 = Vissersstraat, bus 0201
Appartement 5 = Vissersstraat, bus 0301
Appartement 6 = Vissersstraat, bus 0401
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INDELING

2.1 GELIJKVLOERSE VERDIEPING
2.1.1 GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN
- Doorgang met tellers nutsvoorzieningen en brievenbussen
- Inkomhal
- Lift en trap
- Fietsenberging
2.1.2 APPARTEMENT 1
- Inkomhal met vestiaire
- Aparte toiletruimte
- Ruime slaapkamer
- Badkamer met inloopdouche, badkamermeubel met dubbele wastafel
- Vuilnisberging
- Ruime berging met nutsaansluitingen voor wasmachine,
condensdroogkast, cv-ketel en ventilatie unit.
- Leefruimte met keuken en zicht op terras en tuin.
- Tuinzone met ruim leefterras en gezellig stadstuintje. (Groenaanleg is
ten laste van de koper.) Tussen beide tuinen staat een houten schutting.
2.1.3 APPARTEMENT 2
- Inkomhal met vestiaire
- Aparte toiletruimte
- Twee ruime slaapkamers
- Badkamer met inloopdouche, badkamermeubel met dubbele wastafel
- Vuilnisberging
- Ruime berging met nutsaansluitingen voor wasmachine, condensdroogkast, cv-ketel en ventilatie unit.
- Leefruimte met keuken en zicht op terras en tuin.
- Tuinzone met ruim leefterras en gezellig stadstuintje. (Groenaanleg is ten laste van de koper.) Tussen beide tuinen staat
een houten schutting
LASTENBOEK RESIDENTIE SAINTE MARIE
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2.2 VERDIEPING 1
2.2.1 GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN
- Lift
- Trap
- Lift- en traphal
2.2.2 APPARTEMENT 3
- Inkomhal
- Ruime berging met nutsaansluitingen voor wasmachine, condensdroogkast, cv-ketel en ventilatie unit.
- Aparte toiletruimte
- Ruime slaapkamer (master bedroom) met eigen badkamer (inloopdouche,
badkamermeubel met dubbele wastafel)
- Groot terras met groendak, toegankelijk vanuit de master bedroom
- Twee ruime slaapkamers
- Badkamer met douche en toilet
- Grote, lichte en open leefruimte dankzij beglazing over de volledige breedte
(ruime keuken en leefruimte vormen één geheel)
- Groot zonneterras, deels inpandig en over de volledige breedte
- Afgesloten vuilnisberging geïntegreerd in het terras
2.3 VERDIEPING 2
2.3.1 GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN
- Lift
- Trap
- Lift- en traphal
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2.3.2 APPARTEMENT 4
- Inkomhal
- Ruime berging met nutsaansluitingen voor wasmachine, condensdroogkast, cv-ketel en ventilatie unit.
- Aparte toiletruimte
- Ruime slaapkamer (master bedroom) met eigen badkamer (inloopdouche, badkamermeubel met dubbele wastafel)
- Twee ruime slaapkamers
- Badkamer met douche en toilet
- Grote, lichte en open leefruimte dankzij beglazing over de volledige breedte (ruime keuken en leefruimte vormen één
geheel)
- Groot zonneterras, deels inpandig en over de volledige breedte
- Afgesloten vuilnisberging geïntegreerd in het terras
2.4 VERDIEPING 3
2.4.1 GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN
- Lift
- Trap
- Lift- en traphal
2.4.2 APPARTEMENT 5
- Inkomhal
- Ruime berging met nutsaansluitingen voor wasmachine, condensdroogkast, cv-ketel en ventilatie unit.
- Aparte toiletruimte
- Ruime slaapkamer (master bedroom) met eigen badkamer (inloopdouche, badkamermeubel met dubbele wastafel)
- Twee ruime slaapkamers
- Badkamer met douche en toilet
- Grote, lichte en open leefruimte dankzij beglazing over de volledige breedte (ruime keuken en leefruimte vormen één
geheel)
- Groot zonneterras, deels inpandig en over de volledige breedte
- Afgesloten vuilnisberging geïntegreerd in het terras
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2.5 VERDIEPING 4
2.5.1 GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN
- Lift
- Trap
- Lift- en traphal
2.5.2 APPARTEMENT 6
- Inkomhal
- Ruime berging met nutsaansluitingen voor wasmachine, condensdroogkast, cv-ketel en ventilatie unit.
- Aparte toiletruimte
- Ruime slaapkamer (master bedroom) met eigen badkamer (inloopdouche, badkamermeubel met dubbele wastafel)
- Twee ruime slaapkamers
- Badkamer met douche en toilet
- Vuilnisberging
- Grote, lichte en open leefruimte dankzij beglazing over de volledige breedte (ruime keuken en leefruimte vormen één
geheel)
- Groot zonneterras, deels inpandig en over de volledige breedte
- Ruime zolderverdieping over de volledige breedte toegankelijk via houten inklapbare zoldertrap
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ARCHITECT / STUDIEBUREAU

Het gebouw wordt opgericht volgens de architectuurplannen
opgemaakt door Architectenassociatie ARAS bvba, Leopoldstraat 113
b, 2800 Mechelen en volgens de stabiliteitsstudie en studies
technieken, opgemaakt door het Ingenieursbureau STABITEC, GuldenVlieslaan 31a 8000 Brugge. De promotor en alle aannemers zullen de
werken uitvoeren volgens de plannen en richtlijnen van
bovengenoemde studiebureaus.

4

SLOPEN, SCHOREN EN BEPLANKEN

De voorziene en nodige slopingswerken voor de realisatie van het project worden met de grootste zorg uitgevoerd met
inachtneming van de nodige veiligheidsvoorschriften.

5

FUNDERINGEN – ONDERGRONDSE RUWBOUW

5.1

GRONDWERKEN
De uitgravingen zijn diep genoeg om stevige funderingen te bekomen en het aanleggen van sleuven, riolen, onderzoekskamers
en eventuele draineringswerken mogelijk te maken. In de aannemingssom zijn begrepen:
•
•
•

Alle uitgravingen in het algemeen
Het uitbreken en wegvoeren van oud metselwerk
Het stutwerk, de beschoeiingen ...

De funderingen zijn vlak en regelmatig. De diepte ervan wordt bepaald door de aard van de grond die de last van het gebouw
moet kunnen dragen. De uitgravingen zijn loodrecht en behoorlijk gestut om ongevallen te voorkomen. Het bodemonderzoek
wordt toevertrouwd aan de bevoegde ingenieur die zich met de studie en de conceptie gelast.
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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 volgens het principe van het gescheiden rioleringsstelsel.
Elk appartement van de gelijkvloerse verdieping krijgt een betonnen regenwaterput van 5.000.

5.4

NUTSVOORZIENINGEN
De nutsvoorzieningen zullen voorzien worden in de technische ruimte in de doorgang aan de hoofdingang.
De voorlopige aansluitingen op water en elektriciteit vallen ten laste van de bouwheer. De definitieve aansluiting op water,
gas, elektriciteit, tv-distributie, telefoon en riolering vallen ten laste van de koper.

5.5

ONDERGRONDS METSELWERK
Alle ondergrondse metselwerk zal uitgevoerd worden zoals voorgeschreven door de stabiliteitsstudie zodat steeds zowel de
waterdichtheid als de stabiliteit gegarandeerd wordt.

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).
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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 14 cm
of 19 cm, de niet-dragende wanden zijn 9 cm of 14 cm dik.

6.2

GEVELAFWERKING
De gevelwanden worden thermisch geïsoleerd. De buitengevels worden afgewerkt volgens ontwerp architect met
verschillende materialen zoals bijvoorbeeld gevelsteen, sierpleister enz.
Kleur en structuur zijn te bepalen door de architect of de bouwheer.
De gevel op de gelijkvloerse verdieping wordt uitgevoerd met een donkere gevelsteen. De rest van de voorgevel zal
afgewerkt worden met architectonisch beton, gevelsteen of sierpleister in een lichte kleur. Materiaal en kleurkeuze zijn
door architect en bouwheer te bepalen.
De achtergevel wordt uitgevoerd in sierpleister en/of gevelsteen.
De vensterdorpels worden voorzien in arduin tenzij de bouwheer en/of architect beslissen om dit aan te passen.
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 met de aannemer.
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 EPBstudie. De scheidingsmuren tussen de appartementen en de gemene delen en de scheidingsmuren tussen de
appartementen onderling worden geïsoleerd volgens wat de EPB-studie voorschrijft.
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6.3.3 VLOERISOLATIE
Vloerisolatie wordt bepaald volgens de EPB-studie ; ze bestaat uit gespoten pur, isolatieplaten, isolatiechape of een
gelijkwaardig materiaal.
6.3.4 AKOESTISCHE ISOLATIE
Wanden:
Woningscheidende wanden worden ontdubbeld uitgevoerd en hebben een akoestische isolatie conform het “normaal
akoestisch comfort” zoals voorgeschreven in NBN S01-400-01 en een thermische isolatie conform de vigerende EPBregelgeving.
Vloeren:
Voor de woningscheidende delen wordt er een “normaal akoestisch comfort” nagestreefd zoals voorgeschreven in NBN S01400-01 akoestische criteria voor woongebouwen.
In deze situaties kan er worden afgeweken van het “normaal akoestisch comfort” zoals beschreven in NBN S01-400-01:
Voor appartementen waarbij de inkomdeur van het appartement direct uitgeeft naar de leefruimte is het niet mogelijk te
voldoen aan de opgelegde akoestische reductie gezien deze wordt bepaald door de akoestische kwaliteit van de inkomdeur,
al dan niet in combinatie met de al dan niet aanwezige (optionele) tweede sasdeur.
Voor de binnendeuren is het niet mogelijk de akoestische eis te combineren met de ventilatie-eis, die een ventilatieopening
onder de deur vraagt, hetgeen de geluidskwaliteit van de deur reduceert.
Thermische eisen hebben voorrang op akoestische eisen. Alle werken met betrekking tot thermische en akoestische isolatie,
moeten bij alle appartementen verplicht conform worden uitgevoerd. Er worden hieromtrent geen verrekeningen
toegestaan. Latere eventuele afwerkingen en toevoegingen van kopers dienen volgens de regels der kunst uitgevoerd,
conform NBN S01-400-01.
Voor ventilatiesysteem C is de ventilatie-eis betreffende de toevoerroosters aan de ramen, niet verenigbaar met de
akoestische eis van een demping van deze toevoerroosters. In dit licht zal ernaar gestreefd worden, in het belang van de
koper, een akoestische demping te bekomen, rekening houdend met het minimaal opgelegde verluchtingsdebiet en het
maximaal aantal beschikbare lopende meters raamroosters. Een en ander uitgaande van de beschikbaar vergunde ramen.
De bekomen demping kan aldus afwijken van dewelke wordt voorgeschreven door de norm (normaal akoestisch comfort).
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6.4

BINNENMETSELWERK
De binnenmuren worden uitgevoerd in snelbouwsteen en/of gipsblokken. De dragende wanden worden opgebouwd uit
beton of metselwerk in tralieblokken of in volle betonblokken, dit volgens de geldende EPB-norm.. De gemeenschappelijke
binnenwanden worden ontdubbeld en geïsoleerd volgens de richtlijnen opgemaakt door de EPB-verslaggever.

6.5 DRAAGSTRUCTUREN
6.5.1 Gewapend beton
De betonstudie wordt toevertrouwd aan bovengenoemd gespecialiseerd bureau en
gebeurt conform de voorschriften van de ingenieur. De samenstelling van beton wordt
bepaald door de verantwoordelijke stabiliteitsingenieur. De hoofdbewapening is in staal,
volgens de plannen van de ingenieur. De coëfficiënt van overbelasting en spanning
wordt door de verantwoordelijke ingenieur bepaald. De bekisting is strak om alle
vervormingen te voorkomen. Na uitharding van het beton worden de bekistingen
verwijderd, dit mits de toelating van de ingenieur en onder de verantwoordelijkheid van
de aannemer. Voorziene werken in beton: de funderingsbalken, funderingsplaten, de
trapslede (indien van toepassing) en kolommen, balken en tintelen, volgens studie
ingenieur.
6.5.2 Vloerplaten
De vloerplaten worden uitgevoerd in volle gewapende betonplaten of predallen volgens voorschriften van de ingenieur.
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7

BUITENSCHRIJNWERK

7.1

DAK
Het hellende dak wordt opgebouwd in gedrenkte houten spanten. De bedekking wordt geplaatst op een onderdak,
stoflatten en panlatten. De dakbedekking voor het hellend deel is voorzien met een zwarte stormpan. De isolatie, met dikte
conform EPB-studie, wordt tussen de houten spanten geplaatst en afgewerkt met een dampscherm en gipsplaten. (met
uitzondering van de zolderverdieping)
De platdakconstructie uit gewelven of hout wordt afgewerkt met EPDM of een gelijkwaardig materiaal.
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 en het dakoppervlak.
De aannemer zal lood van voldoende dikte aanbrengen om de dichtheid van de blootgestelde plaatsen en aansluitingen te
verzekeren.

7.2

TERRASSEN, BALUSTRADES & TERRASSCHERMEN
De terrassen op de gelijkvloerse en de eerste verdieping krijgen een keramische tegel
60 x 60 cm met dikte 2 cm.
De tegel heeft een handelswaarde van 40,95 EUR/m².
De dakterrassen worden in geprefabriceerde witte architectonische betonelementen
afgewerkt en voorzien van een thermische onderbreking in de verbindingen. Als het
bouwtechnisch noodzakelijk blijkt om één of meerdere terrassen alsnog te bevloeren,
dan zal dit gebeuren na een beslissing van architect, studiebureau en bouwheer.
Om de uniformiteit van het gebouw te garanderen, is het niet mogelijk deze tegel aan
te passen.
Op de terrassen worden geen terrasschermen voorzien.
Balustrades zijn uitgevoerd in aluminium, geanodiseerd of gelakt metaal of glaswerk.
Model en kleur te bepalen door de architect. De balustrades aan de voorgevel worden
afgewerkt met glas. De balustrade aan de achtergevel (appartement 3, 1e verdieping)
wordt afgewerkt met spijlen, op vraag van de koper kan dit laatste in
overeenstemming met de bouwheer gewijzigd worden. Eventuele meerkosten die
hiermee gepaard gaan zijn altijd ten laste van de koper.
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7.3

RAMEN
Alle ramen alsook de centrale voordeur worden uitgevoerd in aluminium.
Standaard hang– en sluitwerk inbegrepen.
Alle verglaasde delen bestaan minimum uit dubbele beglazing met een UG waarde van 1,0.
Alle ramen zijn thermisch onderbroken. Verluchtingsroosters worden in de ramen geplaatst zoals voorgeschreven in de EPBstudie.
Op de wettelijk vereiste plaatsen (alle opendraaiende ramen die tot op de vloerpas komen) komt er een doorvalbeveiliging.

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 fietsenberging en vuilnisberging). Buiten het schakelmateriaal, de bel en de videofooninstallatie worden geen andere
garnituren voorzien. Het secundaire verdeelbord waarin de automaten en verliesstroomschakelaars gemonteerd zijn, is ook
in de prijs inbegrepen. De installatie wordt opgesplitst in verscheidene afzonderlijke stroomkringen, zoals voor
keukenfornuis, oven enz.
U kan bij het immokantoor het individuele elektriciteitsschema van een appartement opvragen. Op dit elektriciteitsschema
staan de stopcontacten, schakelaars, lichtpunten enz. aangeduid. Na aankoop van het appartement kunt u een afspraak
maken 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 aangebracht worden, mits eventuele meerprijs.
De schakelaars, stopcontacten en eventuele netwerkaansluitingen worden afgewerkt met afdekplaten. 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 aan de voorgevel is een waterdicht stopcontact en 4 lichtpunten. Om de uniformiteit van het voorgevelvlak
te garanderen wordt de terrasverlichting door de bouwheer gekozen. Op de terrassen aan de achterzijde is er een
waterdicht stopcontact en stroomvoorziening voor verlichting.
De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens de voorwaarden van het wettelijk AREI en zal gekeurd worden door een
onafhankelijk keuringsorganisatie. 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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Volgende lichtpunten en contacten zijn voorzien:
Leefruimte
• 2 lichtpunten aan plafond (zit- en eethoek) enkele
richting
• 3 stopcontacten op plinthoogte en 2 dubbele
stopcontacten voor multimedia
• 1 aansluitpunt telefoon
• 1 stopcontact distributie
• 2 aansluitpunten utp
• 1 videofoon
Keuken
• 1 lichtpunt boven het werkblad enkele richting
• 1 lichtpunt aan plafond enkele richting
• 1 stopcontact voor koelkast
• 1 stopcontact voor elektrische kookplaat
• 1 stopcontact voor oven
• 1 stopcontact voor dampkap
• 3 stopcontacten op werkbladhoogte
• 1 stopcontact voor vaatwasmachine
• 1 stopcontact voor microgolfoven
• 1 stopcontact op plinthoogte
Inkomhal
• 4 lichtpunten aan plafond ,
4 schakelaars dubbele richting
• 1 stopcontact (2 stopcontacten op de verdiepingen)
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•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Slaapkamers
1 centraal lichtpunt aan het plafond dubbele richting
5 stopcontacten in de grootste slaapkamer,
4 stopcontacten in de andere slaapkamers.
1 aansluiting voor tv in elk van de slaapkamers
1 utp-aansluiting voor elk van de slaapkamers
Badkamer
1 centraal lichtpunt enkele richting
1 lichtpunt boven wastafel (in meubel) enkele richting
2 dubbele stopcontacten
1 stopcontact voor elektrische radiator voor elektrische
bijverwarming
Berging
2 stopcontacten (1 voor wasmachine en 1 voor
droogkast)
1 stopcontact voor cv-ketel
1 stopcontact ventilatie unit
2 stopcontacten
1 stopcontact voor de pomp in de regenput (enkel van
toepassing voor appartement op gelijkvloerse verdieping)

WC
1 lichtpunt enkele richting

8.1.1 INTERNET-, TELEFOON- EN TELEVISIEAANSLUITINGEN
In ieder appartement is er in de living en in de slaapkamers een ingewerkte aansluiting voor UTP en distributie.
(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 centrale inkomdeur aanmeldt. Via deze
videofooninstallatie wordt dan het elektrisch slot van die deur bediend. De binnenpost van de videofoon is in de leefruimte.
8.1.3 AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET
Standaard wordt er per wooneenheid monofase (2x230V) 40A voorzien.
8.2

VENTILATIE
Het individueel ventilatiesysteem is van het type C+. Dit systeem zorgt voor de toevoer van verse lucht in woonkamer en
slaapkamer via roosters, verwerkt in de ramen. Het zorgt voor afvoer in de badkamer, wc, berging en keuken. De afvoer
gebeurt via een centrale ventilatiebox, opgehangen in de berging. (in appartement 6 hangt de ventilatiebox op de zolder)

8.3

SANITAIR
Het verdelingsnet voor warm en koud water wordt uitgevoerd in flexibele waterleidingen. Alle leidingen hebben de nodige
afsluit- en aftapkraantjes. Deze aanvoerleidingen voor warm en koud water worden in de muren, vloeren en plafonds
onzichtbaar ingewerkt. Alle aflopen worden in PVC of PE-buis uitgevoerd met een naar noodwendigheid aangepaste
diameter.
De aansluiting op het openbaar waterleidingnet wordt uitgevoerd volgens de reglementen van de leverende maatschappij.
Aansluitingskosten op het openbaar verdelingsnet zijn niet in de prijs inbegrepen.
De appartementen op de gelijkvloerse verdieping krijgen een afsluitbaar vorstvrij buitenkraantje met regenwater.
Per appartement kan het plan opgevraagd worden bij het immokantoor (zie contactgegevens in de bijlage bij dit lastenboek)
of u kan een afspraak maken bij onze leverancier.
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De positie van de sanitaire toestellen werd bestudeerd door de architect en de ingenieur technieken. Er zijn grenzen aan de
planmogelijkheden, aangezien de verticale kokers voor aan- en afvoerleidingen, ventilatie van sanitaire lokalen enz.… niet
kunnen worden gewijzigd op vraag van individuele kopers, aangezien zij voor meerdere appartementen dienst doen en dus
vastliggen voor het gehele gebouw.
Alle vragen aangaande wijzigingen aan de (positie van) sanitaire installatie zullen dan ook individueel behandeld worden.
Het sanitair materiaal kan gewijzigd worden. Indien u de handelswaarde van het sanitair materiaal overschrijdt, dient u de
meerprijs te betalen. Hou er ook rekening mee dat wanneer er wijzigingen worden gemaakt in het standaard voorgestelde
sanitair materiaal, er ook een eventuele meerprijs kan zijn voor de plaatsing. Dit dient afgestemd te worden met de
bouwheer.
U vindt alle
contactgegevens van de
leverancier samen met
de voorziene
uitvoeringen en hun
handelswaarde in de
bijlage van dit
lastenboek.
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8.4.1 VERWARMINGSKETEL
De verwarming en de warmwaterproductie gebeurt op elk appartement apart op basis van aardgas met een condensatie
gaswandketel. 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.
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 / VLOERVERWARMING
Elk appartement heeft een eigen cv-ketel op aardgas. Er is overal vloerverwarming. De besturing gebeurt door middel van
een kamerthermostaat met dag- en nachtregeling, geplaatst in de woonkamer.
De hele installatie wordt berekend in functie van een optimale verhouding tussen de noden in elke ruimte en de capaciteit
van de cv-ketel.
Hou er ook rekening mee dat wanneer er wijzigingen worden aangebracht in de standaard voorgestelde materialen, er dan
ook een eventuele meerprijs kan zijn voor de plaatsing. Dit dient afgestemd te worden met de bouwheer.
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. De verdeling van het aantal zonnepanelen over de appartementen gebeurt op
basis van de EPB studie.
De plaats waar de omvormer zal komen, 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. De keuring van de installatie is inbegrepen in de totaalprijs.
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9

BINNENAFWERKING (WOONEENHEID)

9.1

PLEISTERWERKEN
Alle muren en de betonnen plafonds krijgen een pleisterbezetting, spuitpleister of gipsplaten. Waar nodig worden ter
bescherming hoekijzers ingewerkt.
Ter hoogte van de ramen worden alle zijden uitgepleisterd tot tegen de ramen.
Voor eventuele aanpassingen kunt u bij de leverancier terecht. U vindt alle contactgegevens in de bijlage van dit lastenboek.
Gelieve hierbij rekening te houden met een eventuele meerprijs. Deze valt altijd ten laste van de koper.

9.2

VLOER- & TEGELWERKEN
Op de betonnen vloer komen een isolerende en akoestische laag. Daarop wordt een afwerkingschape gelegd met dikte en
afwerking in functie van de vloerbekleding. Tussen de chape en de zijmuren wordt een akoestische randstrook geplaatst. De
samenstelling en de dikte van dit alles worden bepaald door de EPB-studie.
In alle ruimtes wordt een vol-keramische vloer gekleefd. De plaatsing van de vloertegel valt ten laste van de bouwheer.
Inbegrepen is de plaatsing in het verband “recht op recht” bij tegels met een afmeting van 60 cm x 60 cm en dit met dubbele
verlijming. De tegels worden op de traditionele manier opgeschuurd. Meerprijzen voor het plaatsen van decoraties, het niet
“recht op recht” plaatsen, grotere afmetingen van tegels, evenals het opvoegen met speciaal voegsel als ook alle andere
bijkomende specifieke vereisten vallen ten laste van de koper.
Bij de keramiekvloeren zijn de plinttegels in overeenstemming met de vloer.
De muurtegels van de douchewanden zijn dezelfde vol-keramische tegels die voorzien zijn voor alle andere ruimtes in het
appartement. De tegels worden gebruikt om de wand en de vloer (met uitzondering van badkamer 1 in appartement 3, 4, 5
en 6 die bestaat uit een witte composiet douchebak ipv een vloertegel) 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 voegen worden uitgevoerd in natuurkleur of wit. Er is een keuze te maken uit het assortiment dat door de bouwheer
aangeboden wordt. De plaatsing van de wandtegel in de douches is ten laste van de bouwheer.
Meerprijzen voor het plaatsen van listellen, decoraties, speciaal voegsel en het niet “recht op recht” plaatsen van de
wandtegels, als ook alle andere specifieke vereisten vallen ten laste van de koper.
De tegel kan bezichtigd worden bij onze leverancier. Indien u de tegels (vloer, wand douche) wenst te wijzigen, kan dit mits
eventuele meerprijs. U vindt alle contactgegevens van de leverancier samen met de voorziene uitvoeringen en hun
handelswaarde in de bijlage van dit lastenboek.
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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 30 min. Het is een schilderdeur met inox beslag en 3-punts cilinderslot.
Deze deur kan niet gewijzigd worden. Deze deur moet ook in zijn oorspronkelijke staat behouden worden. Alle
binnendeuren worden geplaatst volgens de geldende EPB-normen.
9.3.2 BINNEN APPARTEMENT
Binnen in het appartement komen er schilderdeuren in
tubespaan met multiplex kassement. 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. In appartement 3, 4, 5 en 6 is er een
glazen deur tussen inkomhal en leefruimte.
U kan de deuren bekijken bij onze leverancier. Indien u de
binnendeuren van uw appartement wenst te wijzigen, kan
dit mits eventuele meerprijs. U vindt alle contactgegevens
van de leverancier samen met de voorziene uitvoeringen en
hun handelswaarde in de bijlage van dit lastenboek.
Naast de meerprijs van de deur dient u ook rekening te
houden met een eventuele meerprijs op de plaatsing.
(Dit is afhankelijk van het type deur: lakdeur, massief,
invisidoor, glas, staal … )
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9.4

KEUKEN
Per appartement is er een keuken uitgewerkt. De keuken is inclusief toestellen, levering, plaatsing en afwerking. Per
appartement kan het plan opgevraagd worden. U vindt alle contactgegevens van de leverancier samen met de voorziene
uitvoeringen en hun handelswaarde in de bijlage van dit lastenboek.
Van elke keuken zal een afzonderlijke studie gemaakt worden door de betrokken leverancier met tekeningen en technische
documentatie van alle toestellen. De opstellingen zijn niet bindend en kunnen veranderen afhankelijk van de gemaakte studie.

Volgende materialen worden gebruikt in onze keukens:
Deuren en geziene zijden
- Gemelamineerde houtspaanplaat 18mm, afgewerkt met
stootvaste ABS-band
- Uitvoering: te kiezen uit onze standaard kleuren
Korpus en leggers
- Gemelamineerde houtspaanplaat 18mm
- Uitvoering: altijd wit
- Hangkasten H 80cm – met doorgaande deuren (15mm)
- Onderkasten: Plint= 17,5 cm + Onderkast= H 72cm + Tablet=
H 4cm; Totale H = 93,5 cm
- Kolomkasten H 215,5cm
- Onderkant dampkamp gealigneerd met onderkant
naasthangende bovenkasten
- Plafondaansluiting MDF 18 mm, te schilderen door derden
Werkblad
- Gestratifieerde houtspaanplaat 38 mm postform (afronding
voorkant) kleine radius
- Uitvoering: te kiezen uit onze standaardkleuren
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Laden en scharnieren
- Merk: Blum, zelfsluitend
- Laden zijn voorzien van remsysteem Blumotion
Handgrepen en trekkers
- Met opbouwtrekker of greeploos
Inbegrepen
- Besteksorteerder
- Afvalemmer, gemonteerd aan deur spoelbakkast
- Aluminium bodem in spoelbakkast
- Koolstoffilter voor recirculatie damkappen
Voorgestelde toestellen (AEG):
- Combi-oven (H 45cm) ; Heteluchtoven + Microgolf
- Vitrokeramische kookplaat Br +/- 60cm
- Koelkast met geïntegreerd vriesvak ; totale H 103cm
- Telescopische dampkap Br 60cm gemonteerd onder bovenkast
- Geïntegreerde vaatwas
- Spoelbak met 1 of 1 + ½ uitgietbak
- Ééngreepsmengkraan

De klant kan binnen de in dit lastenboek vermelde handelswaarde nog wijzigingen aanbrengen in o.a. de kleur van de
deurpanelen, de kleur van het laminaatwerkblad en de handgreep. Het is mogelijk om het type materiaal van deurpanelen,
werkblad, indeling kasten enz… te wijzigen. U dient wel rekening te houden met een eventuele meerprijs. De keukenbouwer
zal dit op voorhand voor u uitrekenen.
De opstelling van de keuken kan eventueel gewijzigd worden in overeenstemming met de bouwheer en de keukenbouwer.
Let wel, als de technieken al voorzien zijn, zal dit niet meer mogelijk zijn.
Zodra de ruwbouw er staat, worden de ruimtes opgemeten door de keukenleverancier en hij neemt dan contact met u op
voor een afspraak om de keuken definitief te bespreken. U mag de keuken steeds op voorhand gaan bekijken / bespreken, u
maakt hiervoor best een afspraak met de leverancier. (U vindt de contactgegevens achteraan in dit document.)Van elke
keuken zal een afzonderlijke studie gemaakt worden door de betrokken leverancier met tekeningen en technische
documentatie van alle toestellen. Bovengenoemde opstellingen zijn niet bindend en kunnen veranderen afhankelijk van de
gemaakte studie.
9.5

SCHILDERWERKEN
Geen enkele ruimte van het gebouw (privatief of gemeenschappelijk) wordt standaard geschilderd. Indien gewenst, kan een
offerte opgevraagd worden bij de bouwheer.
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10 GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN
10.1 INKOM
De voordeur is in alu-omkadering met gelaagd glas. De inkomdeur naar de algemene delen is in glas en heeft een deurpomp
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 te openen met een sleutel. Aan de buitenzijde is ze voorzien van een cilinder, aan de binnenzijde van een inox
kruk.
10.2 BRIEVENBUSSEN
Een brievenbusgeheel komt in het inkomsas. Ieder appartement heeft zijn eigen brievenbus met daarbij horend sleuteltje. 1
sleutel wordt overhandigd aan de syndicus van het gebouw.
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 één sleutel:
- Inkomdeur
- Fietsenberging
- Eigen appartement
10.4 TRAPHAL
In de traphallen worden de vloeren uitgevoerd in een vol-keramische tegel van 75 cm x 75 cm en plint.
De trappen worden vervaardigd in geprefabriceerd beton of een gelijkwaardig materiaal. De leuningen worden uitgevoerd in
gelakt staal of aluminium.
10.5 BRANDBEVEILIGING & NOODVERLICHTING
De nodige aandacht wordt 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.
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10.6 LIFT
De lift is een elektrische lift en heeft de volgende stopplaatsen: gelijkvloerse verdieping, eerste, tweede, derde en vierde
verdieping. De uitvoering en keuringen worden toevertrouwd aan de liftleverancier. De lift heeft een spiegel, intercom voor
noodgevallen, lichtpunt en noodverlichting.
10.7 VOORZIENING TECHNIEKEN
In de inkom van het appartementsgebouw (gelijkvloers) worden de tellers van de elektriciteit, water, gas, het verdeelbord
van de gemeenschappelijke delen alsook de brandcentrale geplaatst.
Er komen verlichtingsarmaturen in de gemeenschappelijke ruimtes. De bouwheer bepaalt deze verlichting. Deze verlichting
zal werken met een bewegingsdetector.
10.8 FIETSENBERGING
De fietsenberging kan afgesloten worden.
De binnenzijde van de fietsenberging wordt niet gepleisterd.
10.9 OVERIGE GEMENE DELEN
- Het ondeelbare gedeelte van de grond
- Het opmaken van de plannen van het gebouw
- De bouwtaks
- Het grondwerk, fundamenten, metselwerk, waterafvoeren
- De riolering
- Het buitenraamwerk: vensterramen en deuren
- Het buitenglaswerk in dubbele beglazing
- Het binnenhoutwerk van de gewone gemeenschappelijke delen
- De opgaande hoofdleidingen van sanitair, gas en elektriciteit
- De schouwpijpen
- Statische en mechanische verluchting
- De balustrades aan de voor- en achtergevel
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11 ALGEMEENHEDEN
De eenheden worden verkocht sleutel op de deur, volgens de plannen en tekeningen van de architect en conform deze korte
technische beschrijving die de koper erkent ontvangen te hebben. Waar het verkocht goed, bij aankoop, in de meeste gevallen
nog niet voltooid is, gebeurt de verkoop aan de hand van de hiernavolgende documenten.
• de plannen hechten aan de basisakte en in voorkomend geval, de gewijzigde plannen gevoegd bij de notariële verkoopakte.
• De korte technische beschrijving die summier de uit te voeren werken en de te gebruiken materialen omschrijft.
• De notariële basisakte met het bijbehorend reglement van de mede-eigendom.
11.1 WIJZIGINGEN
11.1.1 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.
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 enz. Deze onverenigbaarheid wordt
bepaald door de bouwheer en de architect.
De keuze door de koper van andere materialen dan deze hoger beschreven zal aanleiding geven tot een verrekening.
11.1.2 OP VRAAG VAN DE KOPER
De wijzigingen die zouden worden aangebracht aan dit beschrijvende lastenboek, op aanvraag van de kopers, zullen enkel de
decoratie van de private delen mogen betreffen met uitsluiting van de bouwwerken van de draagmuren en voor zover ze
voldoen aan de reglementen van de mede-eigendom en niet nadelig zijn voor de stevigheid van het gebouw, het uitzicht
ervan, de voorwaarden bepaald in de bouwvergunning of andere.
Deze wijzigingen zullen door de bouwheer slechts worden aanvaard voor zover:
- deze technisch mogelijk zijn
- deze te gepasten tijde aangevraagd worden aan de bouwheer
- er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij de aard van de aanpassingen duidelijk omschreven staat met de daarbij
gepaarde meerprijs die steeds ten laste van de koper is.
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Het staat de bouwheer, architect of ingenieur steeds vrij de door de koper gevraagde wijzigingen te aanvaarden of te
weigeren.
Bij de 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 de keuze door de koper van duurdere
materialen wordt de meerprijs verrekend in functie van de handelswaarde en in functie van de eventuele duurdere
plaatsingsmodaliteiten.
Bovendien mag hierdoor geen vertraging komen in de termijnen van uitvoering van het geheel der werken of schade
berokkend worden aan de onderneming.
Aan andere personen meegedeelde wijzigingen zijn niet van tel.
Op alle uitgevoerde veranderingswerken wordt een meerkost van 15% (vijftien procent) aangerekend voor de administratieen uitvoeringskosten. Alle wijzigingen dienen vooraf betaald te worden, alvorens een en ander wordt uitgevoerd. De
facturatie hiervan heeft plaats bij de betaling van de eerstvolgende schijf.
Door het feit van ingrijpende wijzigingen ziet de koper af van zijn opleveringsdatum. Of een wijziging ingrijpend is wordt
bepaald door bouwheer en architect.
11.2 PLANNEN
De plannen van het gebouw dienen als basis voor het opstellen van het verkoopscontract. Zij werden te goeder trouw
opgemaakt door de architecten en worden als basis genomen voor de gegevens voorkomend in de notariële akten. De
meting is te verifiëren na afbraak.
Alle op de tekeningen of in de technische omschrijving genoemde maten zijn plus minus maten.
De secties der kolommen en balken worden vastgesteld door de ingenieur, onder toezicht van de architect. Zichtbare
kolommen en balken zullen als normaal beschouwd worden, evenals sommige leidingen al of niet vermeld op de plannen. De
aanduiding van de meubilering op de plannen is enkel ten titel van inlichting, met uitzondering van hetgeen hierboven
beschreven werd.
De verschillen die er zouden kunnen zijn, in min of meer, zullen aanzien worden als veroorloofde afwijkingen. In geen geval
kunnen partijen zich op deze afwijkingen beroepen om een vordering tot schadeloosstelling of vergoeding in te stellen of
ontbinding van de koop te eisen.
11.3 ZETTINGEN VAN HET GEBOUW
De krimp- en zettingsbarsten veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw is enerzijds geen reden tot uitstelling van
betaling en anderzijds ressorteert dit niet onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer, architect of algemene
aannemer. Het gaat hier immers om de verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw.
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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,
binnenhuisinrichting of het verplaatsen van niet dragende binnenmuren … zijn ten laste van de koper.
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11.5 PRIJS & BETALINGSWIJZE
Voor de prijzen van de appartementen kan u zich wenden tot de bouwheer of het immokantoor. De prijs die u betaalt voor
het desgewenst appartement staat vermeld in de onderhandse verkoopovereenkomst.
Het appartement wordt verkocht met een niet herzienbare prijs, materialen of toestellen die niet gekozen zijn, worden niet
in mindering gebracht.
Indien dit zich voordoet in grote bedragen (vb. keuken of sanitaire toestellen) kan de leverancier een schadeloosstelling
eisen.
De facturatie gebeurt procentueel in functie van de uitgevoerde werken en conform de wet Breyne. De betalingsschijven
worden beschreven in de onderhandse verkoopovereenkomst. Als bij een project de wet Breyne niet van toepassing is,
gebeurt de betaling in twee delen: een voorschot en het saldo. Voor de concrete cijfers kunt u terecht bij het immokantoor.
11.5.1 NIET INBEGREPEN
Deze lijst is indicatief en is niet limitatief. Dit is enkel om duidelijk te maken wat zeker niet inclusief de prijs is om zo geen
verwarring te veroorzaken.
 Alle aansluitingskosten van elektriciteit, water, aardgas, openbaar net van tv, internet, telefonie en riolering zijn niet
inbegrepen in de prijs. De meterhuur, de kosten van plaatsing en opening van de tellers alsook de algemene
gezamenlijke tellerverzameling zijn ten laste van de koper en zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs. De verrekening
zal gebeuren in functie van de uitvoering; hou rekening met een richtprijs van 4800 EUR excl. btw.
 De verlichtingsarmaturen van de privatieve delen
 Schilderwerken van de privatieve delen
 Bemeubeling en inbouwkasten
 Alle kosten wat betreft registratie en btw, notaris en kosten basisakte enz.
 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. Decoratieve elementen op deze afbeeldingen zijn niet in
de prijs inbegrepen.
 De aansluiting op het openbaar rioleringsnet wordt uitgevoerd volgen het principe van het gescheiden
rioleringsstelsel. De aansluitingskosten zijn niet in de prijs inbegrepen.
 De gemeentelijke bouwtaks
 De kosten van de opmaak van het postinterventiedossier
Elektriciteit: extra privatieve voorzieningen zullen deel uitmaken van een afzonderlijke studie en afzonderlijke verrekening.
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Vanaf de indienststelling worden de tellers voor water, elektriciteit en gas rechtstreeks op de klant gezet. Een
leveringscontract wordt u opgestuurd. Als op vraag van een koper vóór indienststelling van het eigen appartement er extra
verbruik (water of energie) plaats heeft, dan geldt de volgende regel. In samenspraak met de bouwheer kan een forfaitair
bedrag van 500 euro per 4 weken gefactureerd worden bij de eerstvolgende schijf. Het te factureren bedrag zal afhangen
van de aanvraag. Als het extra verbruik hoger ligt dan deze 500 euro dan wordt ook dit extra verbruik in rekening gebracht.
11.5.2 TAKSEN EN BELASTINGEN
De bouwtaks, btw en andere eventuele taksen op facturen vallen ten laste van de kopers. De eigenaars van het appartement
bevinden zich in dezelfde toestand als iemand die een particuliere woning laat bouwen. Daarom moeten zij de bouw- en
wegenistaksen alsook de reglementaire belastingen dragen, kortom alle gemeentebelastingen e.a. die niet in de
onderneming opgenomen worden. Dit geldt niet voor ruilovereenkomsten.
11.6 TOEGANG TOT DE WERF
11.6.1 HET AFSLUITEN VAN DE BOUWPLAATS
De bouwheer zorgt op zijn kosten voor de voorlopige afsluiting van de bouwplaats. Deze afsluiting moet beletten dat derden
zich toegang verschaffen tot de werken. Haar onderhoud valt ten laste van de bouwheer gedurende de hele tijd van de
onderneming. De bouwheer heeft het recht publiciteit aan te brengen op de afsluiting. Bij het beëindigen van de werken
wordt de afsluiting verwijderd op kosten van de bouwheer.
11.6.2 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 op de bouwheer, de architect of de algemene aannemer. In het geval van een bezoek op de werf door de
koper dient deze zich te allen tijde te houden aan de geldende veiligheidsvoorschriften.
11.6.3 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.
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11.7 VOORLOPIGE OPLEVERING
Het grondig poetsen van de ramen, vloeren, keuken en sanitaire apparaten is ten laste van de koper. Iedere ruimte wordt
bezemschoon opgeleverd.
De voorlopige oplevering van de appartementen zal plaatshebben binnen de 15 dagen na de uitnodiging door de promotor
aan de koper en zal tegensprekelijk geschieden tussen hen, eventueel in het bijzijn van de afgevaardigde van de aannemer.
Deze uitnodiging zal gebeuren bij gewone brief of email. De koper mag zich laten vervangen door een deskundige voor zover
deze in het bezit is van een volmacht getekend door de koper. De voorlopige aanvaarding van het appartement aldus
opgemaakt, verbindt volkomen de koper.
11.8 OPLEVERING
De contractuele uitvoeringstermijn en startdatum der werken worden vastgelegd in de verkoopovereenkomst. Als
werkdagen worden niet aangerekend, onwerkbare dagen, weerverletdagen, de zaterdagen, zondagen en wettelijke
feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatie rustdagen. De vakantiekalender van de provincie waar de
aannemer gevestigd is, is van toepassing.
Weerverlet of onwerkbare dagen zijn bijvoorbeeld deze waarbij het gedurende meer dan 2 uur sneeuwt of regent per dag of
wanneer de temperatuur om 7:00 ’s ochtends lager of gelijk is aan 0°C. Weerverletdagen worden bepaald door de officiële
tabellen van het KMI, gepubliceerd door het WTBC. Bij discussie omtrent het aantal weerverletdagen kan de koper de
officiële tabellen bij het KMI opvragen.
Er wordt overeengekomen dat onwerkbare dagen deze zijn waarbij de bodem om 7 uur ’s ochtends bedekt is met sneeuw,
waarop de windsnelheid een maximum van 60 km/u overschrijdt, met en/of minimumtemperaturen onder de 0°C, met
en/of meer dan 2 uur regen per etmaal, waarbij het opruimen of herstellen van de opgelopen schade uitgevoerd wordt enz…
Tevens wordt verwezen naar de instanties van de bouwnijverheid. Wanneer door verschillende regenverletdagen of
vriesverletdagen er na deze verletdagen niet meteen kan worden gewerkt door gevolgen van sneeuw/regen of het vriezen
zal een extra weerverletdag toegekend worden. Ook het redelijkerwijs niet kunnen uitvoeren van alle vorstgevoelige werken
zoals bezetting, chapewerken, … , zullen beschouwd worden als vriesverletdagen.
De onwerkbare en weerverletdagen verlengen de leverings- of uitvoeringstermijn in dezelfde mate.
Wanneer door verschillende regenverletdagen of vriesverletdagen er na deze verletdagen niet meteen kan worden gewerkt
door gevolgen van sneeuw/regen of vriezen zal een extra weerverletdag worden toegekend.
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Indien gedurende een opgelegd archeologisch onderzoek relevante archeologische sporen aangetroffen worden kan dit,
afhankelijk van de door de bevoegde instantie opgelegde maatregelen, een verlenging van de uitvoeringstermijn tot gevolg
hebben. Deze verlenging is in geen enkel geval mee opgenomen in de voorziene uitvoeringstermijn.
De werken zullen afgeleverd worden na aanvaarding door de architect en bouwheer. De aanvang van om het even welke
werkzaamheden door de koper zal gelden als oplevering en in bezit name van deze eigendom. De sleutels worden
overhandigd aan de koper nadat alle facturen voldaan zijn.
De promotor bepaalt het ogenblik waarop de woning zich in staat van oplevering bevindt, rekening houdend met het feit dat
kleine nog uit te voeren werken geen hinderpaal kunnen vormen voor de oplevering van het appartement.
Tijdens deze oplevering zal er overgegaan worden tot een tegenstrijdig onderzoek van het goed. Dit onderzoek zal aanleiding
geven tot het opstellen ter plaatse van een proces-verbaal dat ondertekend zal worden door de partijen. De voorlopige
oplevering houdt niet alleen de vaststelling in, maar ook de aanvaarding ervan. Hierdoor erkent de koper ook dat er geen
zichtbare gebreken zijn of aanvaardt hij deze gebreken voor zover ze aanwezig zouden zijn en heeft hij in geen geval nog een
vorderingsrecht dienaangaande.
Dit proces-verbaal zal al de zichtbare gebreken vermelden, het proces-verbaal van de voorlopige aanvaarding van het
appartement zal eveneens de termijn vermelden, nodig voor de uitvoering van de opmerkingen die in het proces-verbaal
zullen voorkomen. Onmiddellijk na de uitvoering van deze werken zal de aanvaarding definitief zijn voor de zichtbare
gebreken. De tienjarige verantwoordelijkheid vangt aan bij de voorlopige aanvaarding van het appartement.
Het postinterventiedossier zal overhandigd worden na de oplevering.
11.9 WEDERZIJDSE VERBINTENISSEN VAN DE PARTIJEN
De verkoper is er toe gehouden het verkochte pand te leveren overeenkomstig de art. 1581 en vsv van het Burgerlijk
Wetboek eensdeels en de basisakte anderdeels. De koper is ertoe verplicht het aangekochte goed te aanvaarden zij het dan
onder alle waarborg naar rechte. Het betreft in dit geval een ruilovereenkomst. De kopers zijn ertoe gehouden het gebouw
te onderhouden zowel privatief als gemeenschappelijk, volgens het onderhoudsboekje van gebouwen, dat opgenomen is in
het algemeen reglement van de mede-eigenaars.
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12 OVERZICHT VAN MOGELIJKE WIJZIGINGEN
Hierbij een opsomming van de zaken die mogelijk kunnen worden gewijzigd. Hou er aub rekening mee dat er ook deadlines
zijn tegen wanneer bepaalde zaken kunnen worden gewijzigd. 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 om de
onderstaande zaken te bespreken tenzij anders vermeld – zie bijlage bij dit document.
Hou er ook rekening mee dat u steeds een afspraak dient te maken bij de desbetreffende contactpersoon van de
leverancier. Deze contactpersoon beschikt over alle info betreffende het project. 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
gaat met de voorgestelde materialen.

Datum

Voor akkoord,
De bouwheer of gevolmachtigde,

Voor akkoord,
De koper,

Alle foto’s en andere afbeeldingen opgenomen in dit lastenboek zijn zuiver indicatief en verbinden de bouwheer geenszins tot
uitvoering van deze presentatie. Ze dienen enkel en alleen als illustratie en kunnen een voorbeeld zijn van hoe een appartement
kan worden uitgevoerd.
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