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Stijlvol wonen in Kessel-Lo

Geachte Heer, Mevrouw,
Best Geïnteresseerde,
Met alle genoegen, kunnen wij U vandaag - na voorlegging van diverse ontwerpen en uitvoerige besprekingen met de dienst Ruimtelijke Orde van de Stad
Leuven - ons prachtige, nieuwe project “Lentedreef” voorstellen.
Samen met architectenkantoor Beneens-Heynen, hebben we getracht om een
gebouw in een tijdloze architectuur te realiseren op een steenworp van het
centrum van Kessel-lo en het Provinciaal domein, en op wandelafstand van het
Station en het centrum van Leuven.
Er is klimaat-bewust gekozen voor appartementen met een laag energieverbruik. Voor verwarming, ventilatie en warm water worden groene – hernieuwbare - energiebronnen voorzien. De appartementen krijgen als gevolg daarvan
een BEN-label.
Samen met de hoogwaardige materialen en een doorgedreven, stijlvolle afwerking - zowel binnen als buiten - zorgt dit voor een uitzonderlijke woonbeleving.
Het project telt 6 appartementen met mooie terrassen en grote raampartijen die
voor veel lichtinval zorgen.
Een ondergrondse parkeergarage, bereikbaar met een autolift, voorziet in voldoende parkeergelegenheid en privatieve kelderbergingen.
Op het gelijkvloers is tevens een afsluitbare zone voorzien voor de stalling van
traditionele en electrische fietsen.

Wij wensen U nog veel kijkgenot, verwondering en genoegen bij het bekijken
van deze brochure,
Luc Beerten, zaakvoerder
Beerten Vastgoed
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Residentie Lentedreef wordt met oog voor een tijdloze architectuur, hoogwaardige materialen en een stijlvolle afwerking op maat, gerealiseerd.
U bekomt met dit project de uitgelezen kan om in een rustige omgeving optie
te nemen op uw droomappartement of penthouse; een zekere investering voor
de toekomst.
Aarzel niet om ons te contacteren.
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E314

Leuven
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Midden in het groen.

Bijzonder Kessel-Lo.

Overal dichtbij.

Ontdek het veelvuldige en gevarieerde groen in de
verschillende natuurgebieden die Kessel-Lo rijk is ... In
Kessel-Lo ligt namelijk een groot provinciaal domein.
Een adembenemend decor van vijvers, speeltuinen,
zwembad en andere recreatiegebieden. Perfect voor
wandelaars en fietsers. Het is die combinatie van natuur, toerisme en cultuur die Kessel-Lo zo uniek maakt.

Het is goed wonen in Kessel-Lo. Alles wat je dagelijks nogig hebt ligt op wandelafstand. Op minder dan
een kwartier wandelen van ben je al bij het station je
van Leuven en het gezellige, bruisende centrum van
Leuven met winkels, horecazaken, markten en evenementen, gezondheidszorg, cultuur, werkgelegenheid ...
Kortom, een gemeente op mensenmaat.

Door zijn centrale ligging vlakbij Leuven, biedt Kessel-Lo een ideaal woon-werk verkeer. Met de E40
richting Gent en Luik en en de E314 richting Hasselt
ben je in geen tijd op je bestemming. Of verkies je
het openbaar vervoer? Het NMBS treinstation van
Leuven en verschillende bushaltes liggen op wandelafstand van je appartement.

Winkelen
Supermarkt
Horeca
Onderwijs
Bushalte De Lijn
Station NMBS
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Een plek waar je stijlvol kan wonen temidden van het
groen. Voorzien van de nodige luxe en faciliteiten.
Waar je zorgeloos thuis kan komen en kan genieten.
Lentedreef biedt het allemaal. Dit residentieel nieuwbouwproject dat zich focust op wonen vlakbij de stad in
combinatie met een groen landschap voelt meteen als
thuis. Met zijn tijdloze architectuur in een groene omge-
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Klimaatvriendelijk
en energiezuinig.
ving en dichtbij het centrum van Leuven is het een geweldige plaats om thuis te noemen. Ervaar iedere dag
opnieuw een optimale woonbeleving. Lentedreef beschikt over in totaal 6 appartementen, 9 onder-grondse
auto-staanplaatsen met kelder en een afgesloten stalling voor 6 fietsen met electrisch laadpunt. Ook buiten
is er ook nog plaats voor een aantal fietsen.

Lentedreef is een uitgesproken energiezuinig en
standingvol gebouw waarbij een laag energielabel, meer bepaald de BEN-norm (<30) wordt gehaald met toepassing van hernieuwbare energiebronnen (o.a. fotovoltaïsche zonnepanelen voor
private toepassing) waardoor de koper een korting van 50% of 100% op de onroerende voorheffing (basis KI) gedurende een periode van 5 jaar

bekomt. Daarnaast zijn alle appartementen standaard voorzien van vloerverwarming met optie
tot verkoeling, ventilatie-systeem D, een warmtepomp, volledige 3-dubbele, deels zonnewerende
(zuid-gericht) beglazing en regenwaterrecuperatie. Wij zorgen er voor dat de appartementen gepoetst worden bij oplevering.
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Een oase van rust,
vlakbij in de stad.
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Woordje van de architect.
Het appartementsgebouw telt 6 appartementen, type één-, twee- en drie-slaapkamers die geschakeld zijn rond een centrale trappenhal en gemeenschappelijk lift.
Ondergronds geeft de trappenhal/lift uit op de kelder met technische ruimtes, bergingen, gemeenschappelijke vuilnisruimte en parking. De parkeerkelder kan ook worden bereikt via een autolift, ingeplant naast de circulatiekoker, aan straatzijde van het
perceel. In de kelder worden 8 parkeerplaatsen voorzien waarvan een parkeerplaats
voor mindervaliden. Per appartement wordt tevens een privatieve kelderberging
voorzien, geschikt voor een algemene opslag.
Op het gelijkvloers is er aan de voorgevel, geaccentueerd door het materiaal gebruik
en de verhardingen / groenaanleg, naast de poort die toegang biedt tot de autolift, een inkomzone voorzien dewelke toegang geeft tot de gemeenschappelijke hal
met lift en trappenhal alsook rechtstreekse toegang tot 2 appartementen en tot een
afsluitbare fietsenstalling. De leefruimtes van deze 2 ruime appartementen zijn ingericht aan de achterzijde van de appartementen en grenzen aan een grote private
buitenruimte in de vorm van een eigen tuin/terras.
Op de eerste verdieping voorziet het gebouw 2 appartementen met twee slaapkamers. De leefruimtes van beide appartementen zijn aan de achterzijde voorzien en
grenzen aan een ruim inpandig terras. Door de terrassen inpandig te voorzien is het
platte dak van het gelijkvloers volume niet toegankelijk en is er geen privacy hinder
ten opzichte van de tuinen/terrassen op het gelijkvloers. Dit ontoegankelijk platte dak
wordt ingericht als groen-dak.

De nieuwbouw bestaat uit één volume. De linker- en rechterzijgevel worden op de
zijdelingse perceelsgrenzen opgericht en afgewerkt met vezelcementleien. Het appartementsgebouw wordt opgericht in een hedendaagse, tijdloze architectuur met
toepassing van duurzame materialen: rood/bruin genuanceerde gevelsteen / blauwe
hardsteen / aluminium buitenschrijnwerk / architectonisch beton / keramische dakpannen of leien, en zal zicht harmonieus integreren in de omgeving.
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Op de tweede verdieping worden 2 duplexappartementen met drie slaapkamers
voorzien. Het leefgedeelte van beide appartementen wordt op de tweede verdieping van de nieuwbouw voorzien, het nachtgedeelte op de derde verdieping, onder het hellend dak. Beide appartementen beschikken wel over een slaapkamer /
badkamer (natte cel) op het niveau van het leefgedeelte. De overige slaapkamers/
badkamers (en bureauruimte) worden voorzien op de derde verdieping, onder het
hellend dak. De leefruimtes van beide appartementen zijn aan de achterzijde van het
gebouw voorzien en grenzen aan een ruim inpandig terras. Beide appartementen
hebben een tweede privé buitenruimte, op de derde verdieping, aan de voorgevel,
grenzend aan de nachthal / bureauruimte en/of de grote slaapkamer.
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Appartement 0.1
Oppervlakte appartement
Oppervlakte terras		
Oppervlakte tuin		

111,04 m2
24,85 m2
63,39 m2

Aantal slaapkamers		
Aantal badkamers		

2
1
Voorgevel

Achtergevel
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Grondplan

14

15

Appartement 0.2
Oppervlakte appartement
Oppervlakte terras		
Oppervlakte tuin		

81,71 m2
17,96 m2
10,96 m2

Aantal slaapkamers		
Aantal badkamers		

1
1
Voorgevel

Achtergevel
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Grondplan
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Appartement 1.1
Oppervlakte appartement
Oppervlakte terras		

89,46 m2
8,13 m2

Aantal slaapkamers		
Aantal badkamers		

2
2
Voorgevel

Achtergevel
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Grondplan
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Appartement 1.2
Oppervlakte appartement
Oppervlakte terras		

83,51 m2
7,53 m2

Aantal slaapkamers		
Aantal badkamers		

2
2
Voorgevel

Achtergevel
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Grondplan
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Duplex appartement 2.1
Oppervlakte appartement
Oppervlakte terras		

133,80 m2
17,49 m2

Aantal slaapkamers		
Aantal badkamers		

3
2
Voorgevel

Achtergevel
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Grondplan
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Duplex appartement 2.2
Oppervlakte appartement
Oppervlakte terras		

127,88 m2
16,03 m2

Aantal slaapkamers		
Aantal badkamers		

3
2
Voorgevel

Achtergevel
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Grondplan
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Parkeerplan

Stijlvol wonen in Kessel-Lo

Parkeerplaatsen
8
Berging		7
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Verkoopslastenboek
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2. Bijlage: 		
Overzicht 		
aannemers
Residentie Lentedreef is een kleinschalig residentieel nieuwbouwproject met ruime ruime 1-,
2- en 3- slaapkamerappartementen met veel natuurlijke lichtinval waardoor een optimale woonbeleving wordt bereikt. De residentie wordt
opgericht in een hedendaagse, tijdloze architectuur met toepassing van duurzame materialen.
De wel-doordachte, gevarieerde organisatie en
indeling van de grondplannen dragen bij tot een
zeer aantrekkelijke woon-accommodatie. Het
project bevindt zich op een uitstekende locatie,
gelegen in het centrum van Kessel lo, op minder
dan een kwartier wandelen van Leuven Station
en de binnenstad.
Het project voorziet in 6 appartementen, 9 onder-grondse auto-staanplaatsen met kelder en
een afgesloten stalling voor 6 fietsen (met electrisch laadpunt). Buiten is er ook nog plaats voor
een aantal fietsen.
Residentie Lentedreef is een uitgesproken energie-zuinig en standingvol gebouw waarbij een
laag energie-label, meer bepaald de BEN-norm
wordt gehaald met toepassing van hernieuwbare energiebronnen (o.a. fotovoltaïsche zonnepanelen voor private toepassing) waardoor de
koper een korting van 50 of 100% op de onroerende voorheffing (basis KI) kan bekomen gedurende een periode van 5 jaar.
De appartementen zijn daarnaast standaard
voorzien van vloerverwarming, balans-ventilatie,
volledige 3-dubbele en deels zonne-werende
(zuid-oosten) beglazing en worden volledig gepoetst (bepalingen promotor) opgeleverd.
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Bouwpromotor
Begeco Projectontwikkeling bvba
Middenstraat 63
3582 Beringen
M: 0495 64 12 10
Verkoop
ERA PEETERS & VERBOVEN
Leuvense straat 52
3010 Kessel-lo
T: 016 22 15 00
Architect
Architectenvennootschap
Beneens-Heynen bvba
Hasseltse Steenweg 8b1
3540 Herk-de-Stad
T: 013 55 31 56
Studiebureau
BTA Ingenieurs Luikersteenweg 227
3500 Hasselt
T: 011 27 46 46
EPB & ventilatie verslagen
Veiligheidscoordinatie
2B Safe bvba
Tiense Steenweg 129 A bus 1,
3380 Glabbeek
T: 016 81 01 74

3. Algemene
beschrijving
van de werken
Alle werken worden uitgevoerd door erkende
en geregistreerde aannemers. De ontwikkelaar
behoudt zich het recht voor om de keuze van
materialen en uitvoeringswijze aan te passen,
in functie van het architecturaal concept of de
noodzaak en dit in overleg met de ontwerper(s).
De uitvoering zal echter altijd gelijkwaardig zijn
met hetgeen beschreven is, of beter, zonder
verrekening voor de koper.

3.1.

Bondige beschrijving
van de te leveren werken

De oprichting van het gebouw gebeurt in overeenstemming met de bouwvergunning, de uitvoeringsplannen, en onderhavig verkooplastenboek. In geval van afwijking primeren de meest
recente door de bouwpromotor goedgekeurde
plannen op de oudere plannen. In geval voor de
afwijkingen, voorzien in de uitvoeringsplannen,
een wijziging in stedenbouwkundige vergunning vereist is, staat de ontwikkelaar in voor het
bekomen van deze vergunning, dit op zijn risico
en kosten. Eventuele aanpassingen op vraag
van de koper mogen geen aanleiding geven tot
een nieuwe stedenbouwkundige aanvraag.
De architect staat in voor het opstellen van de
plannen, de technische beschrijvingen en de
periodieke controle op de werf tijdens de duur
van de werken. Alle wijzigingen die de stedenbouwkundige vergunning in het gedrang zouden kunnen brengen, dienen zijn goedkeuring
te dragen. De ontwikkelaar zorgt, op zijn kosten,
voor de voorlopige afsluiting van de bouwplaats.
Deze afsluiting moet beletten dat derden zich
toegang zouden verschaffen tot de werf. Op de
afsluiting zijn de veiligheidsvoorschriften aangegeven die door iedereen die de werf betreedt
moeten gerespecteerd worden. De afsluiting
beantwoordt aan de voorschriften van de lokale
overheid. Het onderhoud van de afsluiting valt
ten laste van de ontwikkelaar gedurende de
ganse tijd van de werken. De ontwikkelaar heeft

het recht om publiciteit aan te brengen op de
afsluiting, op de werfzone en/of op het gebouw.
Bij het beëindigen van de werken wordt de afsluiting van de bouwzone verwijderd.

3.2. Nutsaansluitingen
Alle tellers zullen centraal worden opgesteld,
volgens de richtlijnen van de respectievelijke
nutsmaatschappijen, in de lokalen zoals aangeduid op de architectuurplannen. De voorlopige
aansluitingskosten voor water en elektriciteit nodig voor de werf, zijn ten laste van de ontwikkelaar. De definitieve indienststellings- en aansluitingskosten en het plaatsen van de tellers voor
water, gas, elektriciteit, alsook het aansluiten
voor teledistributie en telefoon zijn ten laste van
de koper en niet inbegrepen in de verkoopprijs.
Deze kosten zullen afzonderlijk gefactureerd
worden aan de koper. Deze kosten maken deel
uit van een verrekening en moeten voldaan zijn
voor de voorlopige oplevering van het appartement. Bij de voorlopige oplevering worden de
afgesloten contracten (indien die er zijn) met
betrekking tot de nutsvoorzieningen overgedragen aan de koper.

3.3. Grondwerken
De grondwerken worden aangepast aan de
aard van de bodemgesteldheid en omvatten
alle uitgravingswerken volgens de plannen voor
het uitvoeren van de funderingen, kelders en rioleringen. De uitgravingen zijn diep genoeg om
stevige funderingen te bekomen en tevens het
aanleggen van sleuven, riolen, onderzoekskamers en eventuele draineringwerken mogelijk
te maken. De grond, afkomstig van uitgravingen,
zal voor zoveel als mogelijk en nodig terug uitgespreid worden op de bouwwerf. De overtollige grond zal worden afgevoerd. Indien nodig
wordt grond aangevoerd om het terrein op het
gewenst niveau te brengen.
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3.4. Funderingen,
ondergrondse constructies
en kelders
Vóór aanvang van de werken, wordt een diepsondering uitgevoerd door een gespecialiseerde
firma, die inzicht zal verschaffen in de plaatselijke grondweerstand. Op basis hiervan wordt
het funderingsconcept door een stabiliteits- ingenieur bepaald. De kelder wordt uitgevoerd
als een waterdichte kuip: de vloer en de buitenwanden zijn in gewapend beton; de binnenwanden worden gemetseld in grijze betonblokken.
De waterdichte aansluiting tussen de betonnen
vloer en de betonnen buitenwanden, wordt o.a.
verwezenlijkt door stalen kimplaten. De betonvloer van de kelder wordt glad afgewerkt. Lichte
scheurvorming in de betonnen vloeren en wanden, ten gevolge van het drogingsproces (krimp)
van beton, wordt als normaal beschouwd, tenzij
hierdoor het functioneel gebruik van de kelder
in het gedrang komt, wegens zeer ernstige waterinfiltratie en/of stabiliteitsproblemen.

3.5. Dragende
structuurelementen
De dragende structuur boven de parkeerkelder heeft een brandstabiliteit, volgens het advies van de plaatselijke brandweer en wordt
gevormd door de dragende binnen- en buitenmuren enerzijds en de trap- en liftkernen anderzijds. De dragende muren worden uitgevoerd in
beton of in verlijmde blokken in kalkzandsteen
of snelbouw. Waar nodig worden betonnen kolommen en balken in het metselwerk geïntegreerd. De dragende structuur wordt uitgevoerd
conform de stabiliteitsstudie. Alle dragende
structuurelementen worden berekend door een
erkend stabiliteitsingenieursbureau. De berekeningen gebeuren volgens de geldende Euronormen en codes. Stabiliteitsplannen hebben
altijd voorrang op de architectuurplannen. Het is
de kopers verboden, zonder voorafgaande toestemming van de ontwikkelaar en de ingenieur
stabiliteit, enige wijziging aan deze structuurelementen aan te brengen.
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3.6. Dragende
vloerelementen
De dragende vloer- en dakplaten worden uitgevoerd in welfsels, gewapend beton of geprefabriceerde breedvloerplaten met betonopstorting in functie van de richtlijnen van de ingenieur
stabiliteit. De dikte is bepaald in functie van de
overspanningen en de belastingen (mobiele
overlasten en de scheidingswanden die op de
plannen zijn aangegeven).

3.7. Rioleringen
De riolering wordt conform de plannen en de
bepalingen opgelegd door de overheid uitgevoerd in kunststof met de nodige verluchtingen,
met een afzonderlijk afvalwatersysteem voor
enerzijds regenwater en anderzijds vuil water.
De ontwikkelaar zorgt voor de aansluitingen op
de openbare rioleringen. De leidingen vertonen
een voldoende helling en doorsnede teneinde
een vlugge lozing te verzekeren. De buizen zijn
uitgerust met de nodige toezichtstukken, ellebogen, verbinding- en verloopstukken. Buitenriolering en riolering in volle grond wordt uitgevoerd
in kunststof (benor-kwaliteit). Het rioleringsnet
wordt voorzien van de nodige toezichtputten
en reukafsluiters, rechtstreeks aangesloten op
de openbare riolering en uitgevoerd volgens
de vigerende voorschriften opgelegd door de
plaatselijke instanties. De riolering zal worden
gekeurd door een erkend keuringsorganisme.
Voor de opvang van het regenwater worden er
een betonnen regenwaterput van 10.000 l voorzien. Herbruik van het regenwater gebeurt via
de gemeenschappelijke kranen.

3.8. Metselwerk

3.10. Buitenschrijnwerkerij

3.8.1. Keldermetselwerken
Binnenmuren van de kelder worden uitgevoerd
in metselwerk in in zichtbaar blijvende grijze betonblokken met volle voeg volgens de plannen,
vol of hol naargelang de studie.

De ramen worden uitgevoerd in thermisch onderbroken aluminium profielen. De kleur wordt
door de architect en de ontwikkelaar bepaald,
conform de bouwvergunning. Te openen delen
conform de aanduidingen op de grond- en gevelplannen. Het buitenschrijnwerk wordt voorzien van thermische, 3-dubbel isolerende beglazing, aangepast aan de geldende normen met
betrekking tot EPB en windbelasting. Het zuidelijk en westelijke gericht gedeelte zal bestaan
uit zonnewerende beglazing. Alle buitenschrijnwerk is voorzien van het nodige hang- en sluitwerk. Eventuele krassen dienen aangetoond en
gemeld bij de voorlopige oplevering. Alle raamen deurdorpels worden uitgevoerd in aluminium
of blauwe hardsteen, conform detaillering door
de architect.

3.8.2. Dragend metselwerk
De metselwerken, in combinatie met de betonconstructie, worden op traditionele bouwwijze
uitgevoerd. De dragende muren worden uitgevoerd in kalkzandsteen, snelbouwstenen van
gebakken aarde, betonblokken, silicaatblokken
of betonwanden en dit volgens de dikte aangeduid op de plannen. De dimensionering is in
overeenstemming met de geldende normen en
bepaald in overleg met de verantwoordelijke ingenieur stabiliteit.
3.8.3. Gemene scheidingsmuren
De muren tussen twee wooneenheden en de
muren tussen appartement en gemeenschappelijke ruimte worden uitgevoerd met de nodige
aandacht voor thermische en akoestische eisen. Dit betekent dat deze muren dubbelwandig
worden uitgevoerd met akoestische isolatie.
3.8.4. Niet-dragende binnenwanden
De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd in traditioneel metselwerk in snelbouwbaksteen, kalkzandsteen of gipsblokken,
volgens dikte vermeld op de bouwplannen, bepaald in overleg met de verantwoordelijke ingenieur.

3.9. Gevelafwerking
De gevels worden afgewerkt conform de plannen. De terrasleuningen, balustrades en terrasscheiding worden uitgevoerd in glas en/of metaal nog vast te leggen door de ontwikkelaar in
samenspraak met de architect.

3.11. Dakbedekking
De geïsoleerde platte daken worden afgewerkt
met een dakbedekking bestaande uit een rubberen of bitumineuze dakdichting, conform detaillering door de architect. Alle aangewende
materialen bezitten een Benor keurmerk. De uitvoering zal gebeuren door een gespecialiseerd
aannemer die een 10-jarige waarborg geeft op
de dakdichting. De daken die niet als terras
worden afgewerkt zijn voorzien van een grindballast. Op de daken is ruimte voorzien om zonnepanelen - deels inbegrepen in de aanneming
konform de voorstudie EPB, deels optioneel
- en airco-units te plaatsen. Daken boven de
kelder worden afgewerkt volgens het tuinplan.

3.12. Regenwaterafvoeren
Regenwaterafvoerleidingen worden, zoals aangeduid op de plannen, zichtbaar of via de schachten uitgevoerd. De platte daken worden voorzien van spuwers om overbelasting van het dak
bij verstopping van de regenwaterafvoeren te
voorkomen. Het bufferen van het opgevangen
regenwater gebeurt in de daartoe voorziene regenwaterput met een overloop naar een infiltratieput of open infiltratiebekken (wadi).
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3.13. Schouwen en kanalen
De nodige leidingenkokers, kanalen en schoorstenen zijn voorzien tot in de appartementen.
De afmetingen van de schouwen, kanalen en
leidingenkokers zijn indicatief en kunnen tijdens
het verdere ontwerpproces wijzigen.

3.14. Terrassen en dakterrassen
De terrassen, afgewerkt met tegel op dragers,
liggen op (± 2cm) dezelfde vloerpas als de binnenruimte. Een degelijke afwatering van de
terrassen is voorzien. De dakterrassen worden
waterdicht afgewerkt. Waterstagnatie van enkele mm is toelaatbaar. De balustrades van de
terrassen en dakterrassen worden uitgevoerd in
glas en/of metaal.

3.15. Buitenafwerking
Voor de gelijkvloerse appartementen is een privatieve verharde buitenruimte en aangelegde
tuin, volgens aparte specificities en uitgewerkt
tuinplan, voorzien.

3.16. Thermische isolatie
In overeenstemming met de EPB regelgeving
op het moment van indienen van de bouwaanvraag, zal het gebouw voorzien worden van de
nodige thermische isolatie om aan de geldende
eisen te voldoen. Alle onderdelen van het zogenaamde “beschermd volume” (buitengevels,
vloeren en daken) worden geïsoleerd, type isolatie en dikte volgens de EPB berekeningen.

3.17. Akoestische isolatie
Om te voldoen aan de akoestische eisen van
“normaal akoestisch comfort”, in overeenstemming met de Belgische norm NBN S01-400-1,
worden diverse maatregelen getroffen op gebied van luchtgeluid-, contactgeluid- en gevelgeluidisolatie. Tussen de verschillende lokalen
binnen eenzelfde appartement worden geen
akoestische eisen gesteld, wel tussen de appartementen onderling en tussen de appartementen en de gemeenschappelijke ruimten.
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4. Gemeenschappelijke
delen
4.1.

Gelijkvloerse
gemeenschappelijke inkom

Het inkomsas, lift en trappenpartij staan rechtstreeks in verbinding met de inkomhal. De toegang tot deze trap en liftzone kan enkel betreden
worden door het openen van de inkomdeur. De
bediening hiervan kan via de videofooninstallatie
in de appartementen of via een sleutelsysteem.
Voor deze inkomdeur worden brievenbussen en
een bellenbord met ingebouwde videofooninstallatie voorzien. De verlichting zal aangestuurd
worden via een bewegingsdetectiesysteem. In
het gebouw zijn trappen met trapleuningen in
gelakt staal of gelijkwaardig voorzien zoals voorgeschreven door de bevoegde instanties. De
vloeren in de traphal(len)/gang(en) en de traptreden en tegentreden in de trappenhuizen zijn
uitgevoerd in een keramische, hoogwaardige,
telkens met bijpassende vloer- en trapplinten. De
lichtpunten in de traphal en op het liftbordes worden aangestuurd via een bewegingsdetectiesysteem. De noodverlichting wordt voorzien volgens
de geldende voorschriften. Brandwerende en
zelfsluitende deuren zijn voorzien van deurdrangers waar nodig.

4.2. Autostaanplaatsen - autolift
De privé autostaanplaatsen bevinden zich in de
ondergrondse parkeergarage op verdieping -1
en zijn afgebakend d.m.v. een belijning. De mogelijkheid om laadpunten te voorzien is optioneel. Dit zal deel uitmaken van een verrekeningsvoorstel. De inrijpoort is een sectionaalpoort
welke kan bediend worden met een zender en
een code-klavier (buiten). Per staanplaats is één
zender voorzien. De toegang tot de ondergrondse parkeerkelder wordt voorzien dmv een comfortabele autolift, die aan elke reglementering en
alle technische normen terzake voldoet.

4.3. Bergingen

4.7. Lift

De individuele kelderbergingen worden zo geconcipieerd dat deze afzonderlijk afsluitbaar zijn
en het veilig opbergen van materiaal kan worden gegarandeerd, ze zijn niet geschikt voor het
opslaan van vochtgevoelige materialen. Waar
mogelijk (om brand-technische redenen) worden de tussenwanden of deuren niet over de
volledige verdiepingshoogte uitgevoerd zodat
een betere ventilatie van de bergingen bekomen wordt. Per berging is er één lichtpunt voorzien met één opbouwschakelaar en één opbouwstopcontact, aangesloten op de privatieve
meter van het betrokken appartement.

Alle appartementen zijn bereikbaar met een lift
met machinerie in de liftschacht. Er is één lift
voorzien voor de woonblok. De lift loopt door
tot in de kelder. Elke lift is geruisarm en voorzien
van telescopische schuifdeuren en automatische niveauregeling. Ze beantwoorden aan
alle voorschriften betreffende veiligheid en zijn
gekeurd voor indienststelling door een erkend
controle organisme. Het nuttige draagvermogen
bedraagt 630 kg (8 personen) en voldoet aan de
toegankelijkheidsnorm voor andersvaliden.

4.4. Fietsenstalling

De elektrische inrichting voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties
en aan de voorschriften van de netbeheerder.
De installatie omvat onder andere de distributiekabels in de gemeenschappelijke delen, met
een afzonderlijke kabel voor de lift. De lichtpunten, schakelaars en stopcontacten worden
uitgevoerd volgens de aanduidingen op het
elektrisch plan, conform de voorschriften betreffende veiligheid en elektrisch comfort. De
installatie wordt gekeurd door een erkend controleorganisme. Het merk en type van verlichtingsarmaturen en noodverlichtingsarmaturen in
de gemeenschappelijke delen worden gekozen
in overleg tussen de architect en de ontwikkelaar, en worden geplaatst volgens de geldende
voorschriften. Ze worden aangestuurd door bewegingsmelders met ingebouwde tijdschakelaars. Alle afdekplaten van inbouwmateriaal zijn
uitgevoerd in kunststof. Voor de elektriciteit van
de gemeenschappelijke delen zijn er diverse
aparte meters voorzien. Er is één meter voorzien
voor de verlichting van de volledige parkeergarage, de volledige buitenverlichting van het gebouw, de inrijpoort en de pompen in de putten.
Daarnaast is er per trappenhal een aparte meter
voorzien voor de lift, de verlichting van de eigen
trappenhal en tellerruimte. De kosten van het
gemeenschappelijke elektriciteitsverbruik worden vastgesteld door de distributiemaatschappij
betreffende elektriciteit en verrekend door de
syndicus. Alle kosten voor de aansluitingen zijn
ten laste van de kopers en worden door de ontwikkelaar verrekend aan de kopers.

Op het gelijkvloers is een afsluitbare zone voorzien voor de stalling van traditionele en electrisch fietsen. Een electrisch laadpunt verbonden
met een aparte meterkast voor alle gebruikers
dewelke de batterij van hun electrisch fiets willen opladen (regeling via syndicus), waarvan de
verbruikskosten op gelijkwaardige basis tussen
alle gebruikers zullen verdeeld worden.

4.5. Binnenschrijnwerk
Alle binnendeuren in de gemeenschappelijke
delen zijn vlakke, afgewerkte, tubespaan verfdeuren geschilderd aan de binnenzijde van de
gemeenschap. Waar de brandnormen het eisen,
worden zelfsluitende brandwerende deuren
voorzien zoals aangegeven op de architectuurplannen. Alle deuromlijstingen worden uitgevoerd in metaal, hout of gelijkwaardig materiaal
om te verven. Alle binnenschrijnwerk in de gemeenschappelijke delen is voorzien van het nodige hang- en sluitwerk.

4.6. Infrastructuur
Het gedeelte openbaar terrein rondom het gebouw wordt aangelegd conform de bouwvergunning en de richtlijnen van de gemeente.

4.8. Elektrische inrichtingen
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4.9. Water
De waterdistributie wordt via één leiding van de
maatschappij in de kelder binnengebracht. Er
zijn afzonderlijke meters per appartement voorzien, en een meter voor de gemeenschappelijke delen. Alle meters worden geplaatst in het
gemeenschappelijke meterlokalen in de kelder,
volgens de voorschriften van de maatschappij
voor watervoorziening. De kosten voor het binnenbrengen van de leiding en de aansluiting
van de meters valt ten laste van de kopers. Deze
aansluitingskosten worden door de bouwpromotor doorgerekend aan de kopers.

4.10. Schilderwerken
De gemeenschappelijke delen (muren, plafonds
en deuren) zullen worden geschilderd in twee fases. Een eerste laag zal worden aangebracht bij
de voorlopige oplevering van de gemene delen.
Een tweede eindlaag binnen het jaar nadat het
gebouw voorlopig werd opgeleverd, dit teneinde
beschadigingen opgelopen bij de verhuis, tijdens
de tweede afwerkingslaag te kunnen herstellen.

4.11. Brandbeveiliging
Poederblussers, brandhaspels en rookventilatie
wordt voorzien, conform de vereisten van de
brandweer.

5. Afwerking van
de privatieve delen
5.1. Pleisterwerken
Uitvoering gebeurt volgens de regels der kunst
volgens de richtlijnen van het WTCB. De dragende en niet dragende wanden worden afgewerkt
met pleisterwerk, verstevigd door middel van
hoekbeschermers op uitspringende hoeken.
Behalve op de ondergrondse verdieping waar
de wanden in zichtbaar blijvend metselwerk of in
beton worden uitgevoerd. De plafonds worden
afgewerkt met een (dun)pleister. De muren en
plafonds zullen klaar voor de schilder afgewerkt
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worden, m.a.w. de schilder dient voorbereidend
aan de schilderwerken te plamuren, schuren en
kitten. Geen enkele verantwoordelijkheid kan
de ontwikkelaar ten laste worden gelegd voor
kleine scheurtjes die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het zetten van de nieuwbouw. Het is aangeraden om niet onmiddellijk
te schilderen of te behangen omwille van de
vochtigheid van de pleister en om scheuroverbruggend behang te gebruiken.

5.2. Vloer- en muurbekleding
De keuze van vloer- en muurbetegeling dient
– na telefonische afspraak – te gebeuren in de
toonzaal van:
Atrio
Nikelaan 25
2430 Laakdal
T : 013 53 98 90
De vloeren worden geplaatst volgens de regels
der kunst. Een thermische en akoestische vloercontactisolatie is voorzien. De tegelvoegen hebben een gelijkmatige breedte in functie van het
gekozen type vloer. De vloertegels worden gekleefd op de cementchape. Bijpassende plinten
worden voorzien. De plaatsing is inbegrepen in
de aankoopprijs van het appartement voor zover het gekozen formaat van de vloertegels tussen de 20/20 cm en 60/60 cm is. Voor kleinere
en/of grotere formaten, gerectificeerde tegels,
afwijkende (= niet recht) legpatronen e.d. zal er
een supplementaire plaatsingsprijs gevraagd
worden. Indien gewenst kan er een prijsofferte
gemaakt worden voor het leveren en plaatsen
van een alternatieve vloerbdekking op voorwaarde dat deze materialen beschikbaar zijn bij
onze leverancier en geschikt zijn voor plaatsing
op een vloerverwarming.
De keuze van de vloerbedekking kan gevolgen
hebben voor de uitvoeringstermijn i.f.v. de benodigde droogtijd van de chapevloer. De wandtegels, die inbegrepen zijn in de aankoop van
het appartement, hebben afmetingen die groter
zijn dan 15/15 cm en kleiner dan 30/60 cm. Voor
kleinere en/of grotere formaten, gerectificeerde
tegels, afwijkende (= niet rechte) plaatsingspa-

tronen, sierlijsten, listellen e.d. zal er een supplementaire kost- en plaatsingsprijs gevraagd
worden. Er is een gedeeltelijk betegeling tot op
zekere hoogte voorzien, vastgelegd in een aantal m²’s per woongelegenheid. Ook het nodige
kitwerk voor de in basis voorziene wandtegels
is mee voorzien. De nodige waterdichting achter
de voorziene wandtegels (kerdi doek of gelijkwaardig) is eveneens voorzien.
De bijkomende kosten van ontkoppelings vloermatten (versterking uitzettingsvoegen) die door
de vloerleverancier worden voorgeschreven als
gevolg van de keuze van bijzondere tegelformaten of tegels, zijn ten laste van de koper.
Voor de keuze van de vloer- en wandbekleding
zijn volgende budgetten voorzien (kantoren –
geen wandbetegeling) Het betreft particuliere
handelswaarde, inclusief 21 % BTW:
5.2.1. Vloeren en plinten
Appartementen
• In leefruimte, gangen, toilet en badkamer:
- Vloer: 40,00 euro/m²
- Plint: 10,00 euro/lm
In de berging:
- Vloer: 30,00 euro/m²
- Plint: 10,00 euro/lm
• In de slaapkamers:
- Laminaat: 40,00 euro/m²
		 geleverd en geplaatst
- Plint: 8,00 euro / lm
5.2.2. Wandtegels
• Badkamer, keuken:
- Appartementen 12 m²: 35,00 euro/m²
5.2.3. Vloerovergangen
In principe dient in de deuropening tussen twee
lokalen een overgangs profiel als onderbreking
geplaatst. De koper wordt evenwel volgend
voorgesteld:
• Ingeval van doorlopende stenen vloer:
geen entreport (bouwheer en architect
staan in dit geval nooit in voor
eventuele scheurvorming in de vloer)
• Ingeval van niet-doorlopende vloer:
overgangsprofiel wordt voorzien
• Ingeval van laminaat of parket:
strip wordt voorzien.

De koper kan hier steeds van afwijken en beslist bij de vloerleverancier of hij al dan niet een
overgangsprofiel als onderbreking tussen twee
lokalen wil voorzien.
Het kiezen van sanitair, keuken en binnendeuren dient definitief beslist alvorens de vloeren te
komen kiezen. Van de vooropgestelde budgetten voor vloer- en muurbekleding kan niet in min
worden afgeweken.

5.3. Binnenschrijnwerk
5.3.1. Binnendeuren
De keuze van de binnendeuren dient te gebeuren in de toonzaal van:
Porta Nova
Stadsheide 35
3500 Hasselt
T: 011 21 48 66
De standaard binnendeuren zijn van het type
tubespaan schilderdeuren. De draairichting is
zoals aangeduid op de indelingsplannen. Inbegrepen: het deurblad, de deuromlijsting, het
hang- en sluitwerk en de plaatsing. Deurkruk
en scharnieren in inox. In een aantal, specifiek
aangeduid aantal woongelegenheden is er tussen hal en leefruimte een heldere glazen deur
op vloerveer inclusief trekker in inox, voorzien.
De inkomdeuren van de appartementen zijn in
aluminium, minimaal voorzien van een 3- puntssluiting, veiligheids-cilinder, een akoestische
dichtingsstrip, een enkele deurkruk aan de binnenzijde en deurtrekker aan de buitenzijde.
5.3.2. Gordijnkasten
Deze worden standaard niet voorzien.

5.4.
				

Inrichting en afwerking
van de appartementen

Deze werken zijn niet inbegrepen in de prijs:
schilderklaar maken van muren en plafonds, het
schilderen, behangen, meubels, gordijnen, gordijnkasten, verlichtingsarmaturen, enz… Deze
werken kunnen uitgevoerd worden door de kopers na overdracht van het appartement.
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6. Technische
uitrusting van de
appartementen
6.1. Sanitaire uitrusting
6.1.1. Algemeen
De sanitaire installatie wordt berekend en uitgevoerd conform de normen en voorschriften van
het plaatselijk waterbedrijf en de van toepassing
zijnde normen en reglementeringen. De diameters van afvoer- en toevoerleidingen zijn gedimensioneerd op basis van het aantal sanitaire
toestellen. Alle stijgleidingen, aanvoerleidingen
en afvoerleidingen zijn uitgevoerd in kunststofbuizen. Elk appartement heeft zijn individuele
meter in het gemeenschappelijk meterlokaal in
de kelder. De aanvoerleiding tussen de meter
en het appartement heeft een aangepaste diameter. Elk appartement wordt voorzien van een
algemene afsluitkraan, een terugslagklep en
een collector waar elk vertrekpunt is op aangesloten.
6.1.2. Sanitaire leidingen
Voor de afvoerleidingen wordt uitgegaan van de
volgende toestellen per appartement:
• WC: Hangtoilet en handwasbakje
koudwater
• Badkamer: Acryl ligbad en/of douche
(maximum debiet 9l/min), enkele of
dubbele lavabo - koud- en warmwater
• Berging: CV ketel en wasmachine
koudwater
• Keuken: spoelbak en afwasmachine
koud- en warmwater
• Terras: koudwater aansluiting voor
gelijkvloerse appartementen en
penthouses
• Opmerking: er is geen luchtkanaal voorzien
voor de dampkap en droogkast.De keuze van
beide toestellen wordt hierop afgestemd.
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Bij de keuze van de douche dient men er rekening mee te houden dat sommige regendouches
een hoger debiet vragen. Aanpassingen aan de
positie van toestellen en leidingen is mogelijk
zolang de planning van de werken hierdoor niet
in het gedrang komen. In dit geval is geen wijziging meer mogelijk. Bij aanpassingen van de
posities van sanitaire toestellen dienen de afstanden (riolering/warmwaterleidingen) steeds
vooraf gecheckt te worden door studiebureau.
Al de toegestane wijzigingen zullen uitgevoerd
worden na schriftelijk akkoord van de koper.

De keukens worden standaard uitgerust met de
hiernavolgende toestellen:

6.1.3. Sanitaire toestellen badkamer en toilet
De particuliere handelswaarde voor sanitaire
toestellen in de appartementen (geen sanitaire
toestellen behalve toilet-uitrusting) bedraagt:

“Het Kookhuis”
Hasseltse Steenweg 151
3720 Kortessem
T.: 011/24 60 40.

• 4.000 euro inclusief btw voor
appartementen met 1 of 2 slaapkamers
• 6.000 euro inclusief btw voor
appartementen met 3 slaapkamers

Er wordt een geïnstalleerde keuken van hoogwaardige kwaliteit voorzien, volgens het ontwerp
opgemaakt door de keukenleverancier. Indien
de koper optioneel kiest voor een inductiekookplaat met een hoog vermogen, dient nagekeken
te worden of de elektrische installatie voldoet.
Zoniet moet de elektrische installatie verzwaard
worden. Dit zal deel uitmaken van een verrekeningsvoorstel. Van de vooropgestelde budgetten kan niet in min worden afgeweken.

De keuze van de sanitaire toestellen dient te gebeuren in de toonzaal van:
Lambrechts
G. Verwilghensingel 36
3500 Hasselt
T: 011 25 24 77
Van de vooropgestelde budgetten kan niet in
min worden afgeweken. Voor de douches worden geen inloopdouches met betegelde vloeren toegestaan.

6.2 . Keuken
De particuliere handelswaarde voor de keuken
in de appartementen (geen keuken voorzien
voor kantoren) bedraagt:
• 6.500 euro inclusief btw
voor de appartementen met 1 slaapkamer
• 8.500 euro inclusief btw
voor de appartementen met 2 slaapkamers
• 11.000 euro inclusief btw
voor de appartementen met 3 slaapkamers

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Spoeltafel met ééngreepsmengkraan
Dampkap (recirculatiekap met koolstoffilter)
Keramische kookplaat
Conventionele oven
Koelkast
Vaatwasmachine

De keuze van de keuken dient te gebeuren in
de toonzaal van de keukenleverancier:

6.3. Elektrische installatie
De koper ontvangt een elektriciteitsplan waarop de voorziene configuratie is uitgewerkt van
stopcontacten en lichtpunten. De koper mag de
plaatsen van de aangegeven punten wijzigen
of vermeerderen, zolang de planning van de
werken dit toelaat. Extra stopcontacten of lichtpunten zullen verrekend worden. Ook het wijzigen van de plaats kan een meerprijs tot gevolg
hebben. Deze meerwerken kunnen enkel uitgevoerd worden door de erkende installateur van
de bouwpromotor, na afspraak en schriftelijke
bevestiging van de meerwerken door de koper.
Wijzigingen dienen uiterlijk op datum die bij de
start van de kopersbegeleiding zal worden vastgelegd te worden doorgegeven, teneinde de
coördinatie tijdig en correct te laten verlopen.
Er zal dan door de bouwheer een lijst met eenheidsprijzen voorgelegd worden, op basis waarvan eventuele wijzigingen in meer of min zullen
verrekend worden.

Eventuele gewenste aanpassingen, na uitvoering
van de elektrische leidingen, maar vóór uitvoering van de uitvullingslaag op de draagvloeren.
Volgende lijst betreft een indicatieve opsomming v/d elektrische installaties. Voor meer details zie plannen.
Living:
3 lichtpunten met 3 schakelaars
6 stopcontacten
1 stopcontact radio/TV/RJ45 voor digitale TV 1
aansluiting telefoon/bel
1 thermostaat
Keuken:
1 centraal lichtpunt met 1 schakelaar 1 stopcontact voor koelkast
1 stopcontact voor elektrische kookplaat 1 stopcontact voor oven
1 stopcontact voor vaatwasmachine 1 stopcontact voor dampkap
4 stopcontacten op werkbladhoogte Toilet:
1 lichtpunt met 1 schakelaar
Slaapkamers:
1 lichtpunt met 1 schakelaar
3 stopcontacten, 1 stopcontact radio/TV/RJ45
voor digitale TV
Badkamer:
1 lichtpunt met 1 schakelaar
1 voeding voor stopcontact in badkamermeubel
Bergruimte:
1 lichtpunt met 1 schakelaar
1 stopcontact
1 voeding CV
1 stopcontact wasautomaat
1 stopcontact droogkast Inkomhal en/of nacht
hal:
1 lichtpunt met 1 schakelaar
1 stopcontact belinstallatie
Balkon(nen) aan woonkamerzijde en koeren:
1 lichtpunt met 1 schakelaar
1 stopcontact Berging kelder:
1 lichtpunt met 1 schakelaar
1 stopcontact
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Het is verboden eigen wijzigingen aan de elektrische installatie aan te brengen vermits deze
deel uitmaakt van een keuringsverslag. De installatie wordt uitgevoerd volgens de Belgische
normen, het Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie (AREI) en de voorschriften van de
plaatselijke elektriciteitsmaatschappij. De installatie wordt gekeurd door een erkend organisme.
Ieder appartement heeft een afzonderlijke dagen nachtteller. Vanaf de individuele meter vertrekt enerzijds de voedingskabel naar het appartement, en anderzijds de voeding naar de
kelderberging vanuit een apart verdeelbord geplaatst bij de elektriciteitsmeter in het gemeenschappelijk meterlokaal in de kelder.
Het individuele elektrische verdeelbord in het
appartement, voorzien van een mono-fasige aansluiting (230V – 40A) bevindt zich in de berging
van het appartement en is uitgerust met automatische zekeringen, verliesstroomschakelaars
(300mA en 30mA) en een aangepaste aarding.
De elektrische kabels vertrekken vanaf het electrisch bord van het appartement tot in het algemeen technisch lokaal en van de berging tot in
het algemeen technisch lokaal. In alle bewoonbare ruimten zullen de kabels ingewerkt worden
in de muren, plafonds en vloeren. In de niet-bewoonbare ruimten (o.a. berging in de kelder) zullen ze zichtbaar zijn, in opbouw. Alle afdekplaten
zijn uitgevoerd in wit kunststof, type Niko Original of gelijkwaardig. Er zijn geen lichtarmaturen
voorzien in de privatieve delen. De koper dient
dus zelf de verlichtingsarmaturen te plaatsen, na
de voorlopige oplevering van het appartement.
Spots mogen enkel geplaatst worden in valse
plafonds. Sparingen in de vloerplaten zijn ten
strengste verboden. Verlichtingsarmaturen op
terrassen, volgens specifiek plan, zijn wel in basis
voorzien. Merk en type hiervan wordt gekozen
door de architect en de bouwpromotor. De koper
kan deze niet wijzigen aangezien dit een impact
heeft op het uitzicht van het gebouw. Elk appartement wordt standaard uitgerust met één rookmelder in inkomhal of nachthal. PV panelen zijn
voorzien konform de studie EPB-studie op basis
van het maximaal te behalen E-30 peil.
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De plaatsing van bijkomende, optionele PV panelen is mogelijk indien er daarvoor nog beschikbare ruimte overblijft. De promotor kan
deze ruimte toewijzen aan de kopers (bij voorkeur in gelijke mate) voor zover er dus ruimte
beschikbaar is en mits het uitdrukkelijke akkoord van de promotor. De toezegging van het
maximum aantal PV panelen (standaard en optioneel) per appartement werd berekend door de
EPB verslaggever. Met dit maximum aantal PV
panelen wordt een maximum E-peil van E30 tot
minimum E 20 gegarandeerd, teneinde de 50
of 100% vrijstelling van onroerende voorheffing
gedurende 5 jaar te verkrijgen.

6.4. Videofooninstallatie
In het brievenbusgeheel -indien niet mogelijk,
apart - van het appartementsgebouw wordt een
oproeptoestel geïnstalleerd. De videofoon-ontvanger wordt in ieder appartement geïnstalleerd
volgens aanduiding op de electriciteitsplannen.
Aan de inkomdeur van elk appartement wordt
een beldrukknop voorzien welke gekoppeld is
aan de videofoon.

6.5. Teledistributie en telefoon
Het buizennet met standaardbekabeling voor
de aansluiting van teledistributie en telefoon is
voorzien in elk appartement. Vanuit het technisch lokaal telefonie is er met elk appartement
een verbinding met het centraal aansluitpunt dat
voorzien wordt in de berging van elk appartement. Elk appartement wordt uitgerust met een
dataverbinding met een centraal aansluitingspunt in de berging. Dit centraal aansluitingspunt
is doorverbonden met het technisch lokaal van
het volledige gebouw. Elk appartement wordt uitgerust met 2 data aansluitingspunten : er wordt
een UTP voorzien voor Proximus en een coax
voor Telenet. De kosten van aansluiting, van aanvraag tot aansluiting en abonnement zijn ten laste
van de gebruikers die op eigen initiatief of door
tussenkomst van de syndicus op hun verzoek, de
nodige stappen ter zake zullen ondernemen.

6.6. Centrale Verwarming
en warmwaterproductie
Per appartement is een individuele centrale verwarming voorzien d.m.v. een lucht-water-warmtepomp, welke tevens het warm water bereidt
d.m.v. geïntegreerde boiler. Overal wordt vloerverwarming voorzien met uitzondering van de
slaapkamers waar de vloerverwarming wordt
vervangen door elektrische convectoren (minder trage opwarming). Het resultaat van deze
convectoren dient nog in de EPB-studie verwerkt. In de badkamer wordt de vloerverwarming aangevuld met een elektrische handdoekdroger indien gewenst (in budget inbegrepen).
Er is geen verwarming voorzien in de berging
en het toilet. De vermogens van de vloerverwarming zijn berekend door en op verantwoordelijkheid van de fabrikant of studiedienst van
de installateur. Optioneel (mits meerprijs) kan
een module voor een actieve vloerkoeling in de
warmtepomp worden geïmplementeerd, eventueel na de EPB-aangifte (zodat deze koeling
geen negatieve impact heeft op het behaalde
E-peil). Indien de koper ervoor opteert deze koeling initieel te laten installeren, zal vooraf worden
berekend hoe de negatieve E-peil-punten kunnen worden gecompenseerd door de installatie
van extra zonnepanelen (die supplementair zullen worden verrekend).
Het type van vloer en de regeling van de koeling dienen afgestemd met de vloerleverancier
en de installateur van de warmtepomp (ter vermijding condensatie-vorming). De promotor kan
hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.
De vloerverwarming wordt dusdanig gedimensioneerd dat bij een buitentemperatuur van min
10°C volgende minimumtemperaturen bereikt
worden:
•
•
•
•

Leefruimte / keuken 		
22°C
Slaapkamers 		
18°C
Hal 				18°C
Badkamer 			23°C

Voor de appartementen is de vloerverwarming
afgestemd op een tegelvloer; ingeval de koper
een parketvloer verkiest kan dit aanleiding geven tot andere minimumtemperaturen en aanpassingen waar nodig. De eventueel hieraan
verbonden kosten zijn voor rekening van de
koper.

6.7. Ventilatie
6.7.1. Ventilatiesysteem
Het gebouw is voorzien van een ventilatiesysteem type D, type konform detail in bijlage.
Door de mechanische aan- en afvoer van lucht
voldoen alle appartementen aan de minimale
ventilatie -eisen die worden opgelegd door de
EPB-reglementering die van toepassing is op het
moment van indiening van de bouwaanvraag.
Via een warmtewisselaar wordt de verse buitenlucht ingeblazen in de droge ruimtes (woonkamer en slaapkamers). De afvoer van bezoedelde
lucht zal gebeuren via de natte lokalen (berging,
badkamer, wc en keuken).
Via de warmtewisselaar wordt een groot gedeelte van de warmte uit de afgevoerde lucht
terug in de verse lucht gestopt. Dit levert een
grote energiewinst op, en vermijdt dat er in de
winter koude buitenlucht in het appartement
binnengebracht wordt.
Alle zichtbare lucht aan- en afvoerpunten worden uitgevoerd in witte ventilatieventielen. De
ventilatie-unit wordt in de berging geplaatst.
Type en afmetingen van de unit zijn afhankelijk
van de grootte van het appartement. De luchtkanalen worden ingewerkt in de dragende vloerplaten, conform de detailstudie van het studiebureau en de installateur. Als gevolg hiervan zijn
inbouwspots enkel toegelaten in een verlaagd
plafond.
In de berging kunnen er wel nog luchtkanalen
zichtbaar zijn. Door een voldoende verluchting
krijgen vocht, schimmels, slechte geuren en stof
geen kans uw appartement aan te tasten en
blijft het binnenklimaat optimaal.
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6.7.2. Dampkap
De keuken moet verplicht worden voorzien van
een recirculatie-dampkap. Dit om te vermijden dat
het ventilatiesysteem uit balans wordt gehaald.
6.7.3. Droogkast
Er worden geen luchtafvoerkanalen voorzien voor
de droogkast. Deze dienen daarom verplicht van
het condenserende type te zijn.

6.8 Brandbeveiliging
De wergeving inzake rookmelders van Wonen-Vlaanderen wordt gerespecteerd en het
minimumaantal te plaatsen rookmelders zal voorzien worden.

7.
7.1.

Algemene
voorwaarden
Keuze van leveranciers,
onderaannemers en
bouwmaterialen

Voor iedere post van afwerking is een leverancier of onderaannemer door de bouwpromotor
gekozen. Deze firma’s zijn op de hoogte van de
standaardvoorzieningen. Het is aan de kopers
toegestaan wijzigingen uit te voeren aan de keuze
van materialen in hun appartement, doch slechts
bij de aangeduide leveranciers, waarmee reeds
contractuele bepalingen werden vastgelegd. Het
is niet mogelijk om niet opgebruikte handelswaarden van een stelpost te verschuiven en te verrekenen met andere stelposten of door te schuiven
naar andere onroerende goederen of personen.
Het is de koper niet toegelaten werken, van om
het even welke aard vóór de voorlopige oplevering van het gebouw door derden te laten uitvoeren, uitgezonderd met schriftelijke toelating van de
bouwpromotor.
De bouwpromotor neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor wijzigingen waarvan hij niet
op de hoogte werd gebracht. De wijzigingen die
zouden aangebracht worden aan dit beschrijvend
lastenboek op aanvraag van de kopers, zullen
enkel de afwerking mogen betreffen. Bovendien
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mag hierdoor geen vertraging veroorzaakt worden in de termijn van uitvoering van het geheel
der werken of schade berokkend worden aan
de onderneming. De bouwpromotor, architect en
ingenieur zijn volstrekt vrij al dan niet in te gaan
op dergelijke vragen van de kopers. Op alle uitgevoerde veranderingswerken wordt een meerkost
aangerekend voor de administratie en coördinatiekosten. De veranderingswerken worden gefactueerd en dienen betaald te worden bij de voorlopige afrekeningen, tenzij het over wijziginen gaan
die meer bedragen dan 10% van de koopprijs van
het appartement, in dat geval worden deze mee
opgenomen in de globale betalingsschijven. Door
het feit een belangrijke wijziging aan te brengen
ziet de koper af van zijn afgesproken opleveringsdatum. Mede omwille van redenen van coördinatie en verantwoordelijkheid kunnen de wijzigingen
en meerwerken alleen uitgevoerd worden door
aannemers aangeduid door de bouwpromotor.
De bouwpromotor kan nooit aansprakelijk gesteld
worden voor de gebreken van grondstoffen, materialen en producten van een bepaalde kwaliteit,
herkomst of type en hun verwerking, opgelegd
door de koper, in weerwil van het schriftelijk voorbehoud van de aannemer of de bouwpromotor,
noch voor de gebreken, veroorzaakt of verergerd
door de koper na de voorlopige oplevering. Er
wordt echter beklemtoond dat de bouwpromotor
zich steeds, en onder welke voorwaarden hoegenaamd ook, uitdrukkelijk en exclusief het recht
voorbehoudt, al dan niet in samenspraak of op
initiatief van de architect, om aanpassingen of wijzigingen aan te brengen daar waar hij het nodig
acht, zowel wat betreft de uiteindelijke keuze van
de bouwmaterialen als de in uitvoering gebrachte bouwwerkzaamheden, zolang de kwaliteit van
deze materialen niet lager zal zijn dan oorspronkelijk voorzien.
De bouwpromotor is niet aansprakelijk voor de
kleine wijzigingen inzake constructie, maten en
kleuren, door de fabrikant aangebracht. Worden
niet beschouwd als gebrek in de conformiteit,
als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte
verschillen in de kleur of lichte verschillen in de
afmetingen van het goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of
algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

Alle meubilair en uitrusting vermeld op de renders, bouw- en verkoopplannen zijn enkel vermeld ten indicatieve en informatieve titel. De
gebouwen worden opgetrokken in duurzame
materialen van eerste keus, vrij van alle gebreken, die de stevigheid en het esthetische uitzicht van het gebouw waarborgen.

7.2. Toegang tot de werf
De koper zal slechts toegang hebben tot de
bouwwerf mits voorafgaandelijk akkoord en voor
zover hij begeleid is van een afgevaardigde van
de bouwpromotor. Dit kan slechts na het voltooien van de ruwbouwwerken en na afspraak, en dit
op uitsluitend risico en gevaar van de koper, zonder enig mogelijk verhaal tegenover de bouwpromotor. Dit vooral om redenen van veiligheid
en in overeenstemming met de verzekeringsvoorwaarden. De koper heeft niet het statuut van
bouwpromotor: hij mag bijgevolg niet tussenbeide komen in het realisatieproces van het op te
richten gebouw, noch rechtstreeks contact opnemen met de uitvoerders en aanduidingen of wijzigingen aan hen meedelen. Alle informatie dient
via de bouwpromotor of de door hem aangestelde verantwoordelijke te verlopen. Bij gebrek
hieraan zal de koper verantwoordelijk zijn voor
de eventuele schade hierdoor veroorzaakt. De
koper is gehouden zijn eventuele opmerkingen
mee te delen bij de voorlopige oplevering.

7.3. Verzekering
& risico, overdracht
De bouwpromotor sluit een verzekeringspolis af
die loopt tot aan de voorlopige oplevering. Na
de voorlopige oplevering wordt deze verzekeringspolis vervangen door een blokpolis. Deze
blokpolis zal door de syndicus worden afgesloten en zal de kosten verbonden aan deze polis
doorrekenen aan de kopers pro rata hun aandeel
in de gemeenschappelijke kosten. De overdracht
van risico’s overeenkomstig artikels 1788 en 1789
van het Burgerlijke Wetboek zal geschieden bij
de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen van het gebouw of bij voorlopige
oplevering van verkochte privatieve elementen in
het gebouw indien deze laatste oplevering, om
welke reden ook, vroeger zou geschieden.

7.2. Tienjarige
aansprakelijkheid
Overeenkomstig artikels 1792 en 2270 van het
Burgerlijke Wetboek neemt de tienjarige aansprakelijkheid een aanvang op datum van de
voorlopige oplevering.

7.5. Opleveringen
uitvoeringstermijnen
Na beëindiging van de afgesproken werken in
het appartement, wordt het appartement voorlopig opgeleverd (zie ook artikel 7.17). Hierdoor zal
het appartement gepoetst (bepalingen promotor)
achtergelaten worden. De definitieve sleutels zullen na deze oplevering en na integrale betaling
van de afrekening overhandigd worden.
De oplevering gebeurt door de bouwpromotor (of een afgevaardige ) en de koper. De bepalingen mbt de start van de werken en de
uitvoeringstermijn zijn vastgelegd in de verkoops-overeenkomst en de termijn is uitgedrukt
in “werkbare werkdagen” in de bouwsector. De
hierna vermelde dagen zullen dan ook niet als
werkdag worden gerekend: zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen, de compensatierustdagen in de bouwsector, alle gekende en
betaalde vakantiedagen in de bouw of iedere
dag waarop gedurende ten minste 4 uur niet
kan worden gewerkt ingevolge de ongunstige
weersomstandigheden (“erkende weerverletdagen”). Elke gebeurtenis die vanuit menselijk
oogpunt een onoverkomelijke hinderpaal vormt
voor de normale uitvoering van de verplichting
van de verkoper of waardoor hij gedwongen
wordt het werk tijdelijk of definitief stop te zetten, wordt beschouwd als een geval van overmacht (bijvoorbeeld oorlogen, ongevallen en de
daaraan verbonden gevolgen, onderbrekingen
in toevoer van materialen, algemene of gedeeltelijke stakingen, oproer, lock-out, onlusten machinebreuk, brand, schaarste van vervoermiddelen en/of grondstoffen, gebrek aan drijfkracht,
besmettelijke ziekten, weersomstandigheden
zoals vorst en uitzonderlijke regenperiode,
overstromingen, grote droogte, een algemeen
bekend tekort aan geschoolde arbeidskrachten, en in het algemeen iedere oorzaak die
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een schorsing in de normale gang der werken
of de leveringen tot gevolg kan hebben). De
tijdelijke onderbreking van de werken wegens
overmacht brengt van rechtswege zonder schadevergoeding een verlenging van de oorspronkelijke bepaalde uitvoeringstermijnen met zich
mee. Deze verlenging is gelijk aan de duur van
de onderbreking, vermeerderd met de tijd die
noodzakelijk is om het werk op de bouwplaats
weer op gang te brengen.
Elke uitvoering van werken in een appartement
door een aannemer die niet door de bouwheer/
promotor werd aangesteld heeft als gevolg
dat de vooropgestelde te respecteren uitvoerings-termijn vervalt. In de verkoopsovereenkomst is de procedure inzake startdatum van de
werken en vooropgestelde uitvoeringstermijn
vastgelegd.

De oppervlaktes van de privatieve delen worden als volgt berekend:
✓ De maten worden genomen op de
buitenzijde van de gevels en op de as
van de gemeenschappelijke muur.
✓ De oppervlakten van de kokers zijn
afgetrokken.
✓ De terrassen, balkons en tuinen zijn
opgemeten volgens hun omtrek,
exclusief de eventuele steunmuren.

Indien de koper tijdelijk de stopzetting of stillegging van de werken beveelt, heeft de bouwpromotor in ieder geval recht op onmiddellijke betaling van de waarde van de uitgevoerde werken.
De bouwpromotor heeft eveneens recht op schadeloosstelling indien daartoe grond bestaat.

7.7.

Voor de door de koper bevolen of aan hem te
wijten onderbrekingen, die niet in het bijzonder
bestek werden bepaald en die zich in de contractueel vastgelegde uitvoeringstermijn voordoen en over het algemeen 1/20ste van deze
termijn, en tenminste 10 werkdagen overschrijden, heeft de bouwpromotor het recht een schadeloosstelling te vorderen waarvan het bedrag
in gemeen overleg wordt vastgelegd.

De erelonen van de architect zijn inbegrepen
in de verkoopprijs. Deze erelonen behelzen de
verplichtingen die normalerwijze eigen zijn aan
een architect met uitzondering van datgene wat
betrekking heeft op alle decoratiewerken of datgene wat voortvloeit uit een wijziging van de
oorspronkelijke plannen, die eventueel zouden
aangevraagd zijn door de koper.

7.6. Plannen
De plannen op grotere schaal hebben steeds
voorrang op de plannen op kleinere schaal.
De plannen van het project die aan de kopers
overhandigd worden, dienen als basis voor het
opstellen van de verkoopovereenkomst. Zij
worden ter goede trouw gemaakt door de architect na meting van het terrein. De verschillen
die zouden voorkomen, hetzij min, hetzij meer,
zullen worden beschouwd als aanvaardbare 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.
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De getekende meubelen, kasten en toestellen
zijn enkel ten titel van indicatie aangeduid. De
secties en plaatsing der kolommen en balken
worden bepaald door de raadgevende ingenieur, die de stabiliteitsplannen opmaakt in samenspraak met de architect. Zichtbare balken en kolommen zullen als normaal worden beschouwd,
evenals sommige leidingen, al dan niet vermeld
op de plannen.

Erelonen van de architect
coördinatiekosten –
administratiekosten

7.8. Taksen en belastingen
De BTW op facturen en alle andere eventuele
taksen vallen ten laste van de kopers.

7.9. Zettingen
De aandacht van de kopers wordt gevestigd op
het feit dat het gebouw nieuw is en dat bijgevolg
zich een lichte zetting kan voordoen - onder andere veroorzaakt door temperatuurschommelingen- waardoor lichte barsten mogelijk zijn. Noch
de bouwpromotor, noch de architect, noch de
ingenieur, noch de aannemer kunnen hierdoor

verantwoordelijk worden gesteld. De bouwpromotor is tevens niet verantwoordelijk voor de
schade teweeggebracht door te vroegtijdige
schilder- en behangwerken door de kopers.

7.12. Eerste opkuis

De kosten van meer- en minwerken of de kosten
van een andere keuze dan de voorziene standaardmaterialen qua afwerking zijn niet inbegrepen. Ze worden vermeld in terzake opgestelde
documenten met de door de koper weerhouden keuze van wijzigingen en worden samen
met de verschillende betalingsschrijven aan de
koper gefactureerd.

7.13. Commerciële beelden
en 3D-renderingen

7.10. Waarborgen
Overeenkomstig de voorschriften van het Burgerlijk Wetboek. Verplichtingen der partijen:
✓ De verkoper is verplicht het appartement
te leveren, bij het ondertekenen van het
Proces-verbaal van voorlopige oplevering.
✓ De koper heeft de verplichting het
appartement in ontvangst te nemen
en er de prijs van te betalen overeenkomstig
artikelen 1582, 1650 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek.
✓ De koper zal het appartement niet in bezit
nemen, vooraleer de bouwpromotor hem de
sleutels hiervan heeft overhandigd. Voor de
inbezitneming van het appartement wordt
een proces-verbaal van oplevering
opgemaakt in twee exemplaren en
ondertekend door de 2 partijen
(bouwpromotor of afgevaardigde en de
koper). Slechts na het ondertekenen
van voormeld P.V. en de algehele betaling
van het verschuldigd bedrag worden de
sleutels overhandigd. Door het betrekken
van het appartement, uitvoeren of laten
uitvoeren van werken door derden, aanvaardt
de koper stilzwijgend de overname.

7.11. Veiligheidscoördinator
De bouwpromotor stelt een veiligheidscoördinator aan met opdracht tot coördinatie van de veiligheid tijdens de uitvoering van dit bouwproject.
De kosten vallen ten laste van de bouwpromotor.

Het appartement wordt voor de voorlopige oplevering gepoetst (bepalingen promotor), met
verwijdering van alle puin en bouwafval.

Exterieur- en interieurafbeeldingen die door of
in opdracht van de bouwpromotor worden verstrekt, binden de bouwpromotor niet. Hoewel
de bouwpromotor er naar streeft deze afbeeldingen zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn, mogen zij niet worden beschouwd als een exacte
voorstelling van hetgeen wordt aangeboden.

7.14. Zijn niet inbegrepen
in de verkoopprijs
✓ De kosten van registratie op het
grondaandeel, de notariskosten van de
verkoopakte, de kosten van de basisakte,
de btw op de constructiewaarden en de
overheidskosten.
✓ De eventuele kosten voor verwarming/
bouwdrogers van de privé lokalen van de
koper voor de oplevering van het privatief,
indien deze verwarming/droging als
doel heeft het drogen van deze lokalen te
bevorderen.
✓ De kosten verbonden aan de aansluiting en
indienststelling van de nutsvoorzieningen
(water, gas, elektriciteit, teledistributie,
riolering, telefoon, …) zijn niet in de prijs
inbegrepen. Deze zullen verdeeld
worden over het aantal kavels.
✓ De kosten van meer- en minwerken of de
kosten van een andere keuze dan de
voorziene standaardmaterialen qua
afwerking zijn niet inbegrepen. Ze worden
vermeld in terzake opgestelde documenten
met de door de koper weerhouden keuze
van wijzigingen en worden samen met de
verschillende betalingsschrijven aan de koper
gefactureerd.
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7.15. Mogelijke wijzigingen
in het appartement
7.15.1. Indelingswijzigingen
Het is perfect mogelijk een aantal aanpassingen/wijzigingen door te voeren aan de indeling
van uw appartement. Wij willen u wel meegeven
dat deze ruimtes werden ontworpen met het
oog op een maximale benutting en een optimale functionaliteit. Het lijkt ons dan ook weinig
waarschijnlijk dat er op dit vlak veel marge tot
verbetering bestaat.
Mocht u toch opteren voor indelingswijzigingen,
hou er dan rekening mee dat deze enkel van toepassing zijn op de NIET dragende binnenmuren.
Volgende indelingswijzigingen zijn mogelijk:
• het aanpassen van niet-dragende wanden
• het aanpassen van de positie van de
deuropening in niet-dragende wanden
Mocht u extra keuzes maken, dan voorzien in de
basis, dan zal dit deel uitmaken van een verrekeningsvoorstel. Aanpassingen aan de niet-dragende binnenmuren zijn mogelijk zolang de planning
van de werken hierdoor niet in het gedrang komt.
In dit geval is geen wijziging meer mogelijk. Al de
toegestane wijzigingen zullen uitgevoerd worden na schriftelijk akkoord van de koper.
Afhankelijk van de fase waarin de bouw zich bevindt kan het zijn dat de aanpas-singsmogelijkheden voor de koper evenwel beperkt worden
door reeds uitgevoerde werken. Indien door de
koper bepaalde wijzigingen worden gevraagd,
waarvoor de tussenkomst van het studiebureau
en/of architect noodzakelijk is, zal deze kost ten
laste van de koper zijn.
Deze verrekening dient door de koper goedgekeurd te zijn, alvorens het studiebureau en/of
architect opdracht krijgt voor de berekening en
zal sowieso aangerekend worden, ook al ziet de
koper af van deze wijziging.
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7.15.2. Sanitaire installaties
De koper heeft de mogelijkheid om een gepersonaliseerde offerte te laten maken volgens
de door hem uitgekozen toestellen en opstellingen. Indien deze offerte meer zou bedragen
dan het voorziene budget, zal dit supplementair
aangerekend worden.
Volgende wijzigingen sanitair zijn mogelijk:
• Het (beperkt) verplaatsen van toestellen
(mogelijkheid te bekijken in functie van de
leidingen)
• Het aanpassen of toevoegen van aan- en
afvoerleidingen (kan verzwaring van de ketel
tot gevolg hebben),
• Het toevoegen van extra toestellen
(vb kolomkastjes, uitgietbak in berging, …)
De plaatsing van de toestellen is uiteraard mee
inbegrepen. Mocht u extra plaatsingskeuzes
maken of extra leidingen laten voorzien, dan basis voorzien, dan zal dit deel uitmaken van een
verrekeningsvoorstel.
Sanitaire accessoires (wc-borstelhouder, zeepdispenser, handdoekhouder, …) dienen na de
voorlopige oplevering geplaatst te worden door
de koper.
De invulling van de verticale kokers voor aan- en
afvoerleidingen, ventilatie van sanitaire lokalen,
enz… kunnen niet gewijzigd worden op vraag
van individuele kopers aangezien deze kokers
voor meerdere appartementen dienst doen en
dus vastliggen voor het gehele gebouw.
7.15.3. Keuken
De koper heeft de mogelijkheid om een gepersonaliseerde offerte te laten maken volgens de
door hem uitgekozen toestellen en opstellingen.
Indien deze offerte meer zou bedragen dan het
voorziene budget, zal dit supplementair aangerekend worden. De configuratie van de keuken
kan door de koper naar eigen behoefte aangepast worden. Indien er bijkomende technieken
(extra stopcontacten, aan- of afvoerleidingen, …)
noodzakelijk blijken te zijn n.a.v. de keuze van de
koper zullen deze deel uit maken van een verrekeningsvoorstel. De dampkap dient steeds van
het recirculatietype (met koolstoffilter) te zijn.

7.15.4. Elektrische installatie
De basis voorzieningen van de elektrische installatie wordt als bijlage gevoegd bij dit lastenboek,
alsook de bijhorende tabel met hoeveelheden.
De koper is vrij om hieraan aanpassingen te doen
naar eigen behoeften. Mocht u extra keuzes maken dan in basis voorzien, dan zal dit deel uit maken van een verrekeningsvoorstel.
Volgende wijzigingen van de elektrische installatie zijn mogelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lichtpunten
Stopcontacten
Schakelaars, dimmers
Aansluitpunten voor telefoon, data, tv, …
Audio
Alarmbekabeling
Andere kleur/afwerking van de afdekplaatjes
…

7.15.5. Verwarmingsinstallatie
De basis voorzieningen van de verwarmingsinstallatie staan genoteerd in het lastenboek.
Mocht u extra keuzes maken dan in basis voorzien, dan zal dit deel uit maken van een verrekeningsvoorstel.
7.15.6. Vloer- en wandafwerking
De voorziene budgetten voor vloer- en wandtegels kan u terug vinden in het lastenboek. De
koper heeft de mogelijkheid om een gepersonaliseerde offerte op maat te laten maken bij de
toonzaal vloeren. Indien deze offerte meer zou
bedragen dan het voorziene budget, zal dit supplementair aangerekend worden.
De plaatsing van de basis voorziene vloer- en
wandtegels is uiteraard mee inbegrepen.Mocht
u extra plaatsingskeuzes maken dan in basis
voorzien, dan zal dit deel uitmaken van een verrekeningsvoorstel.
Welke wijzigingen van de vloer- en wandafwerking zijn mogelijk:
• Grotere of kleinere formaten
• Laminaat/parket ipv tegels
• Eventuele andere wijzigingen te
bekijken in de toonzaal vloeren

7.15.7. Binnendeuren
De beschrijving van de binnendeuren kan u terug vinden in het lastenboek. De koper heeft
echter de mogelijkheid om een gepersonaliseerde offerte op maat te laten maken bij de
toonzaal deuren. Indien deze offerte meer zou
bedragen dan het voorziene budget, zal dit supplementair aangerekend worden.
Indien de koper aanpassingen wenst van de draairichting van de deuren, moet zeker bekeken worden dat dit niet in conflict komt met de schakelaars.
Welke aanpassingen van de binnendeuren zijn
mogelijk:
• Het veranderen van de draairichting van
de deur (let op voor schakelaars)
• Het vervangen van standaard deuren
door glazen deuren (let op, extra kost
voor pleisterwerken dagkanten)
• Het vervangen van standaard deuren door
andere types van deuren (deuren met
ingepleisterde omlijsting niet mogelijk)

7.16. Procedure en documenten
als gevolg van wijzigingen
Dossier 1: Na de gevraagde wijziging(en) aan indeling en/of elektrische/sanitaire installatie wordt
(in samenspraak met de aannemer, architect en/
of studiebureau), binnen een termijn van 2 tot 3
weken, een aangepast plan opgemaakt. Dit plan
wordt samen met een offerte voor die wijziging(en)
opgestuurd naar de koper ter goedkeuring voor
uitvoering. Binnen de 7 dagen dient de koper deze
offerte voor akkoord ondertekend terug te sturen.
Dossier 2: Wanneer de koper niet akkoord gaat
met dossier 1, heeft hij recht op een aanpassing.
De koper dient binnen de 7 dagen na ontvangst
van de plannen en offerte(s) van dossier 1, zijn
nieuwe instructies mee te delen.
In samenspraak met de aannemer, architect en/
of studiebureau wordt, binnen een termijn van
2 tot 3 weken, een aangepast plan op van de
gewijzigde indeling en/of elektrische/sanitaire
installatie. Dit plan wordt samen met een offerte
voor die wijziging(en) opgestuurd naar de koper
ter goedkeuring voor uitvoering.
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Binnen de 7 dagen dient de koper deze offerte
voor akkoord ondertekend terug te sturen. Indien
de koper daarna nog niet akkoord is, zal er voor
ieder nieuw geopend dossier 250 euro, exclusief
btw, administratiekosten aangerekend worden,
ongeacht de grootte van de nog gevraagde wijzigingen en exclusief eventueel bijkomende kosten voor aanpassingen van tekeningen.
Alle wijzigingen dienen schriftelijk te worden bevestigd door de koper, alvorens de de opdracht
tot uitvoering wordt gegeven.
Wijzigingen in de showrooms
Nadat de koper zijn keuze in de showroom definitief heeft bevestigd, bezorgen de showrooms
de promotor de ondertekende offerte/bestelling
van de koper. Bij eventuele meerprijzen met betrekking tot plaatsing, bijkomende afwerkingen,
enz., die niet zijn opgenomen in de bestelling
van de toonzalen, zal de promotor een aangepaste offerte opmaken en ter goedkeuring naar
de koper sturen. Binnen de 7 dagen dient de
koper deze offerte voor akkoord ondertekend
terug te sturen. Indien de bestellingen van de
keuzes van materialen voor vloer- en wandtegels, keuken, sanitaire toestellen, wijzigingen
elektriciteit en deuren na goedkeuring van de
offerte worden gewijzigd, wordt een forfaitaire onkostenvergoeding aangerekend van 250
euro, exclusief btw, voor de heropening van het
betreffende dossier.
Belangrijk:
Wijzigingen zijn pas van kracht indien de promotor vóór de gestelde datum in het bezit is van het
goedgekeurde plan én een ondertekende offerte. Wanneer tijdig (volgens opgegeven planning)
in het bezit van alle gevraagde documenten, zal
deze alle nodige plannen, offertes, … ter uitvoering bezorgen aan de aannemer.
Eventuele latere wijzigingen zullen door de promotor op hun haalbaarheid onderzocht en vervolgens begroot worden. Indien door laattijdige
reactie van de koper er reeds werken zijn uitgevoerd en/of bestellingen zijn geplaatst, welke
dienen gewijzigd te worden, dan zijn deze supplementaire kosten ten laste van de koper.
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7.17. Voorlopige oplevering

7.18. Tegenstrijdigheden

Bijlage:

Na voltooiing van de werken zal de promotor de
kopers een uitnodiging sturen voor de voorlopige oplevering van de privatieve delen.

De verkoopovereenkomst, onderhavig lastenboek en de plannen vullen elkaar aan.
Moesten er zicht tegenstrijdigheden voordoen,
dan gelden de documenten in de volgorde zoals hierboven vermeld. Werken die niet expliciet
vermeld staan in voorgaande beschrijving zijn
niet in de verkoopprijs inbegrepen. Alle meubilair is op de plannen getekend enkel ten titel van
inlichting en maakt geen deel uit van de huidige
overeenkomst.

• Lijst maximum aantal zonnepanelen
per appartement E-30 en E-20
• Lijst type ventilatie-systeem

De voorlopige oplevering van privatieve delen
kan ten vroegste plaats hebben 140 werkdagen
na het bepalen van de volledige definitieve keuze, ondertekend op de offerte verkregen van
de aannemer, bij wijze van de totale goedgekeurde min- of meerwerken van de specifieke
afwerking (vloer + wandtegels, keuken, sanitaire
toestellen, binnendeuren of andere keuzes/wijzigingen ivm de afwerking, en voor zoverre de
gekozen materialen onmiddellijk leverbaar zijn)
en dit om rekening te houden met noodzakelijke
lever- en uitvoeringstermijnen.

7.19. Aanvaarding
verkoopslastenboek
Ondergetekende, koper van:

De promotor stelt een datum voor wanneer de
voorlopige oplevering kan doorgaan en maakt
nadat deze plaats heeft gevonden een proces
verbaal op van de voorlopige oplevering. Deze
gaat door in aanwezigheid van de koper.

• Het appartement

De sleutels van het appartement worden door
de promotor pas aan de kopers overhandigd na:

Verklaart zich akkoord met de inhoud van onderhavig verkoopslastenboek.

• volledige facturatie én betaling van zowel
het basisbedrag als goedgekeurde
meerwerken en aansluitingskosten gas,
elektriciteit en water.
• vrijgave van de voltooiingswaarborg.
• voett

De koper verklaart tevens kennis genomen te
hebben van het ontwerp van basisakte waarvan
hij een kopie ontvangen heeft.

Er zal worden overgegaan tot voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen
wanneer de werken in die mate beëindigd zijn
dat deze gemeenschappelijke delen de functie
kunnen vervullen waartoe zij bestemd zijn. De
voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen zal gebeuren in het bijzijn van de
door de promotor aangestelde syndicus van het
gebouw, die optreedt als gevolmachtigde en afgevaardigde van al de mede-eigenaars.
De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring in van de opgeleverde werken en sluit ieder
verhaal voor zichtbare gebreken uit.
De 10-jarige aansprakelijkheid vangt aan bij de
ondertekening van het proces-verbaal van voorlopige oplevering, zowel wat betreft de privatieve als de gemeenschappelijke delen.

• Garage/standplaats
• Berging/kelder

Voor akkoord,

Voor akkoord,

De verkoper,

De koper,
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Stijlvol wonen in Kessel-Lo
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