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1.1 LEIETOP

Gelegen op één van de meest gegeerde locaties in Deinze zal het 
project Leietop de stad Deinze de komende jaren verder vorm-
geven. Leietop wordt na de Leiespiegel en het Leietheather een 
volgend beeldbepalend stadsvernieuwingsproject. 

Leietop bevindt zich op het einde van de Louis Dhontstraat, 
langsheen de Oude Leiemeander, vlakbij de Markt, de Tolpoort-
straat en de Brielmeersen. Samen met de komst van de nieuwe 
fiets- en voetgangersbrug vormt Leietop een belangrijke nieuwe 
verbinding tussen de Brielparking en de Tolpoortstraat. 

Leietop is ‘future-proof’, wat betekent dat we vandaag toe-
komstgericht bouwen met het oog op hoe we in de toekomst 
zullen wonen en leven. Een project voor de komende generaties.

Ten eerste is integrale duurzaamheid een belangrijk aspect bin-
nen deze ontwikkeling. Alle appartementen staan energetisch 
op punt en zijn voorzien van de modernste technieken met een 
E-peil van maximaal E35. Alle wagens gaan ondergronds en er 
wordt bijzonder veel aandacht besteed aan fietsvoorzieningen 
en opbergmogelijkheden. In de collectieve ruimte worden er 
slimme thuisleverkasten voorzien zodat uw pakjes te allen tijde 
geleverd kunnen worden. Bovendien wordt er naast de groene 
en open ruimte op het maaiveld ook een collectieve daktuin 
voorzien.
Ten tweede gaan omgeving en architectuur hand in hand. De 
gebouwen worden omringd door water en groen en staan ver-
hoogd ten opzichte van het maaiveld. Dit zorgt voor een ver-
hoogde privacy en mooier zicht vanuit de appartementen. De 
natuurlijke en groene omgevingsaanleg geven het project een 
mooie landschappelijke glooiing.

Tot slot kenmerken de appartementen zich door hun grote zuid-
west georiënteerde leefterrassen die aansluiten op de lichtrijke 
leefruimtes met grote raampartijen. Elk appartement geniet van 
unieke zichten op het water en/of op het groen. Wonen wordt 
beleven!
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1.2   OVER IMMOGRA  
   — DE ONTWIKKELAAR

Leietop is een ontwikkeling van Immogra, een professionele en 
vooruitstrevende vastgoedontwikkelaar en -investeerder. Een fa-
miliale groep, sinds meer dan 50 jaar in de Belgische bouw- en 
vastgoedsector aanwezig, en actief in zowel kantoren, retail als 
residentieel vastgoed. Vanuit de hoofdzetel te Gent wordt dage-
lijks gewerkt aan de projecten van morgen. 

Immogra staat in voor het volledig ontwikkelingstraject waarbij 
de bewoner centraal staat. 

De strategie van Immogra is duidelijk: investeren in strategische 
toplocaties die een meerwaarde zijn voor mens en omgeving. 
Plekken creëren waar het goed wonen is.

1.3   OVER A154 
  — DE ARCHITECT

a154 architecten bestaat uit een team van architecten, ingeni-
eurs en interieurvormgevers. Hun portfolio is divers in grootte 
en complexiteit: zowel nieuwe gebouwen, verbouwingen, her-
bestemmingen, restauraties behoren tot de specialiteit. Dankzij 
deze schaalgrootte ontstaat een ruim toepassingsgebied, waar-
binnen a154 architecten kwaliteitsvolle gebouwen op maat cre-
eert.

1.4  OVER JAN DE NUL 
 — DE AANNEMER

De gerenommeerde aannemer Jan De Nul bouwt het project 
Leietop. Jan De Nul staat voor kwaliteit en een correcte en stipte 
uitvoering van de werken. Als internationale groep heeft Jan De 
Nul alle expertise in huis om dit project te bouwen.

1.5   OVERZICHT PARTNERS  
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2.1  LIGGING &  
SAMENSTELLING 

Het project Leietop is gelegen op het einde van de Louis Dhont-
straat langsheen de Oude Leiemeander.

Het project bestaat uit 2 gebouwen (gebouw A en B) en om-
vat 68 appartementen, een collectieve ruimte, een commerciële 
ruimte, een berging voor bakfietsen en een ondergrondse par-
keergarage.

Gebouw A situeert zich ten noorden van de site langsheen de 
Louis Dhontstraat en wordt gekenmerkt door de U-vorm met 
binnentuin en collectieve daktuin. Gebouw B situeert zich ten 
zuiden van de site. In het midden tussen A en B loopt een fiets- 
en voetgangerspad. De inrit van de ondergrondse parking be-
vindt zich in de oostvleugel van gebouw A.

2.2  BIJZONDERE TROEVEN

De architectuur van de gebouwen is open, eigentijds en warm. 
De gevel bestaat uit grijs-beige genuanceerd gevelmetselwerk, 
met witte terrassen in combinatie met zwart aluminium buiten-
schrijnwerk en zwarte spijltjesbalustrades. Alle appartementen 
zijn optimaal en praktisch ingedeeld met aandacht voor ruimte, 
licht en wooncomfort. De ruime leefterrassen baden in licht en 
zon en kijken uit op de Leie en/of op prachtig groen. 
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De technische beschrijving heeft tot doel de koper te informe-
ren over de voorziene bouwwerken en de gekozen bouwmate-
rialen. Dit lastenboek vormt een ondeelbaar geheel met de ver-
koopovereenkomst en de verkoopplannen. 

Indien in de bijzondere voorwaarden geen afwijkingen zijn be-
paald, blijft dit lastenboek integraal van toepassing. De plannen 
zijn met de meeste zorg en te goeder trouw opgemaakt door de 
ontwerpers. Mochten er verschillen voorkomen, hetzij in meer 
hetzij in min, zullen die beschouwd worden als aanvaardbare af-
wijkingen die in geen geval de overeenkomst op één of andere 
wijze kunnen wijzigen. 

De materialen, van eerste keus, zijn vrij van alle gebreken en 
waarborgen het architecturale uitzicht van het project.

De ontwikkelaar, de ontwerpers, de aannemer en de studiebu-
reaus kunnen, al dan niet in samenspraak, in alle omstandighe-
den en te allen tijde wijzigingen aanbrengen of aanpassingen 
doen daar waar zij dit nodig achten. Deze wijzigingen kunnen 
betrekking hebben op de keuze van de bouwmaterialen (mer-
ken, materialen, kleuren, formaten, ...) en/of op de uitvoering van 
de werkzaamheden (detaillering, ...), zolang dit de voorziene prijs 
noch de voorziene kwaliteit in negatieve zin beïnvloedt.  

3.1  BESCHRIJVING VAN DE   
RUWBOUWWERKEN

3.1.1. TERREIN BOUWRIJP MAKEN 

Voor de start der werken worden de bestaande constructies afge-
broken. Alle boven- en ondergrondse massieven zullen worden 
verwijderd. Deze werken omvatten onder meer het rooien van 
de bomen en het struikgewas, het opruimen van alle bouwafval 
en het bouwrijp maken van het terrein.

3.1.2. INRICHTING BOUWPLAATS 

De aannemer zorgt voor het bouwrijp maken van het terrein en 
het inplanten van de werken met de bijhorende werfinrichting. 
Hiertoe wordt een voorlopige afsluiting van de bouwplaats voor-
zien die moet beletten dat derden zich toegang zouden verschaf-
fen tot de werf. Haar onderhoud en de verwijdering ervan bij 
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het beëindigen van de werken valt ten laste van de aannemer. 
De werf zal worden voorzien van een werfbord.

De ontwikkelaar, of de door de ontwikkelaar aangestelde derde, 
heeft het recht om op de werfafsluiting en de gebouwen publi-
citeit aan te brengen.

3.1.3. VERZEKERING VAN DE BOUWPLAATS

Gedurende de duur van de werken voorziet de aannemer in een 
ABR-verzekeringspolis afgesloten bij een erkend verzekeraar. 
De aannemer sluit tevens een decenale verzekering af.

3.1.4. GRONDWERK EN FUNDERINGEN

De grondwerken bevatten de uitgravings- en aanvullingswerken 
volgens de afmetingen en aanduidingen op de ontwerpplannen 
voor het uitvoeren van funderingen, kelders en rioleringsele-
menten. De overtollige aarde wordt van de werf verwijderd. Alle 
aan- en afvoer van grond gebeurt in overeenstemming met de 
vigerende milieuwetgeving.

De uitgravingsdiepte wordt aangepast aan de te maken funde-
ringen en om tevens het aanleggen van sleuven, riolering en 
onderzoekskamers mogelijk te maken. Indien nodig wordt het 
grondwaterpeil verlaagd door middel van bemaling teneinde de 
werken te kunnen uitvoeren in een droge bouwput.

De funderingswerken worden aangepast aan de aard van de bo-
demgesteldheid in overeenstemming met de adviezen van de 
grondsonderingen. De keuze van het type van de funderingen 
en de effectieve plannen worden opgemaakt overeenkomstig de 
studie van de ingenieur stabiliteit.

3.1.5. ONDERGRONDS METSELWERK

Alle ondergrondse constructies, in aanraking met de grond, 
zullen uitgevoerd worden in beton en in vol betonmetselwerk.  
De uitvoering gebeurt conform de instructies van het studiebu-
reau stabiliteit.

3.1.6. AARDINGEN

De aardingslus wordt geplaatst in overeenstemming met de  
vigerende wetgeving.

TECHNISCHE BESCHRIJVING GEBOUW



3.1.7. RIOLERINGSWERKEN 

Deze omvatten alle afvoerleidingen bestemd voor de afvoer van 
afvalwater, fecaal water en regenwater.

De rioleringen worden aangelegd overeenkomstig de vigerende 
wetgeving, studie en/of voorschriften met inbegrip van de no-
dige grondwerken, beton-, metsel-, bezettings- en asfalterings-
werken.

Toezichtsputten en deksels worden geplaatst volgens de studie 
van de riolering en omgevingswerken, rekening houdende met 
de toekomstige belastingen zijnde type licht of zwaar verkeer. 

Buizen kunnen zichtbaar worden opgehangen aan het plafond 
van de parkeergarage. 

De grootte van de regenwaterputten/bufferputten is gedimen-
sioneerd op basis van het regenwateraanbod en de regenwater-
recuperatievraag. Het regenwater zal hergebruikt worden voor 
de collectieve daktuin, de commerciële ruimte en voor volgende 
appartementen: A-F0; A-G0; A-H0; B-A0; B-B0; B-C0; B-D0; B-A1; 
B-B1; B-C1; B-D1.

3.1.8. NUTSLEIDINGEN

Voorafgaand aan de werken zal de aannemer erop toezien dat 
alle bestaande nutsleidingen op het terrein in kaart worden ge-
bracht en dat een hoogtepeiling wordt gemaakt van de bestaan-
de rioleringen.

Tijdens de werken voorziet de aannemer op eigen kosten een 
tijdelijke installatie voor de aansluiting van elektriciteit, water, ri-
oleringen en telefonie voor zover noodzakelijk.

De definitieve leidingen worden voorzien volgens de richtlijnen 
van de betrokken nutsmaatschappijen voor de aansluiting van 
water, elektriciteit, distributie en telefoon/data. In samenspraak 
met de bevoegde diensten worden alle nutsvoorzieningen via 
waterdichte doorgangen binnengebracht.

De definitieve aansluitingskosten, rioolaansluiting en het plaat-
sen van de tellers voor water, elektriciteit alsook het aansluiten 
van teledistributie en telefoon zijn ten laste van de koper.

3.1.9. BOUWWERKEN IN BETON

Alle betonnen constructies worden uitgevoerd volgens de opge-
stelde plannen, meetstaten en beschrijvingen van de ingenieur 
stabiliteit. Het werk moet beantwoorden aan alle eisen van goed 
en degelijk werk. 

Waar mogelijk kunnen betonnen constructies in prefab-elemen-
ten uitgevoerd worden zoals wanden, platen, balken, trappen, 
bordessen, …

De wapening wordt uitgevoerd in overeenstemming met de plan-
nen en borderellen van het studiebureau. Ze moet op afstand 
van de bekisting worden gehouden met behulp van speciale af-
standshouders, zodat een correcte betondekking verzekerd is.

Voor alle betonwerk is de aannemer vrij de bekistingswijze toe te 
passen die hij verkiest, in samenspraak met de ontwerpers en de 
ingenieur stabiliteit. 

Er mogen geen boringen of uitsparingen gebeuren in de beton-
wanden of dragende wanden zonder akkoord van de ingenieur 
stabiliteit.

Het gebouw is onderkelderd. De vloerplaat en de buitenwanden 
van de kelder worden uitgevoerd volgens de waterdichtheids-
klasse 0, bepaald door de ingenieur stabiliteit.

Daar waar nodig zullen de koudebruggen onderbroken worden 
bij middel van thermische hulpmiddelen volgens de richtlijnen 
van de EPB-adviseur. 

3.1.10. BOUWWERKEN IN STAAL

De berekeningen, het ontwerp, de fabricage, de montage en de 
oppervlaktebehandeling van de structurele elementen in staal 
zijn volgens de studie van de ingenieur stabiliteit en overeen-
komstig de wetgeving, normen en voorschriften ter zake.

3.1.11. GEVELS 

De buitengevels worden uitgevoerd conform het ontwerp en de 
aanwijzingen van de ontwerpers. De samenstelling van de bui-
tengevels en het formaat, het type en de kleur van de verschil-
lende gevelonderdelen worden bepaald door de ontwerpers in 
samenspraak met de ontwikkelaar. De mortels zijn aangepast aan 
de aard van het metsel- en voegwerk. Spouwankers worden mee 
ingewerkt in geval van spouwmuren. Alle metselwerk is pas, vlak 
en in het lood, met de nodige open stootvoegen.

De gevels worden uitgevoerd in een licht grijs-beige genuanceer-
de gevelsteen. De gevelstenen worden gemetseld of gelijmd vol-
gens de keuze van de ontwerpers. Het type voegwerk wordt be-
paald door de ontwerpers en kan zowel open als opgevoegd zijn. 

3.1.12. BUITENSCHRIJNWERK

Het buitenschrijnwerk zal bestaan uit zwarte hoogwaardige ALU 
profielen voor een optimale warmte-isolatie. 

De dimensionering en de berekeningen zijn overeenkomstig de 
geldende voorschriften van toepassing op het buitenschrijnwerk 
(kwaliteit, windbelasting, ventilatie, enz. ).

De beglazing bestaat uit super-isolerend glas en heeft een U-waar-
de 1.0 zoals bepaald door EPB-adviseur in het EPB-rapport.  
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Het type (kleur, reflectie, ...) en de samenstelling (glasdikte, ...) 
van de beglazing wordt bepaald door de ontwerpers in nauwe 
samenspraak met de EPB-adviseur en overeenkomstig de gel-
dende normen en voorschriften ter zake.

Alle voorkomend beslag is geëigend voor de specifieke toepas-
sing en wordt qua uitzicht zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. 
Scharnieren zijn voorzien in de kleur van de ramen. Alle beslag 
wordt bijgesteld en gesmeerd opgeleverd.

De ramen zijn schuif, draai-, draai-kip- of vaste ramen. De exacte 
raamindeling en/of het raamtype kunnen nog gewijzigd worden 
volgens de keuze van de ontwerpers, in functie van het totaal-
concept van het gebouw. 

Met betrekking tot het schrijnwerk en de aansluitende gebouw-
delen (terrassen, gevelbekleding, …) kunnen wijzigingen aange-
bracht worden om esthetische en/of stabiliteitstechnische rede-
nen op verzoek van de ontwerpers en/of de ingenieur stabiliteit.

3.1.13. TERRASSEN

Alle appartementen beschikken over een ruim terras. De aan-
sluitingen tussen de terrassen en de leefruimtes worden in re-
gel drempelloos uitgevoerd, tenzij anders aangeduid op plan, of 
omwille van  stabiliteitsredenen of  andere technische redenen 
hiervan moet worden afgeweken.

De voorzijde van de terrassen op de verdiepingen worden voor-
zien van banden in architectonisch beton. De onderzijde wordt 
afgewerkt in gevelbepleistering. Alle aanhorende details zoals 
regenwaterafvoeren/of spuwers worden bij de (pre-)fabricatie 
voorzien. De terrassen worden bekleed met tropisch hardhout. 
De uitvoeringsdetails worden bepaald door de ontwerpers.

De terrassen op de verdiepen zijn voorzien van zwarte spijltjes-
balustrades volgens keuze van de ontwerpers. De gelijkvloerse 
terrassen zijn voorzien van een natuurlijke afscheiding (type 
haag) volgens keuze van de ontwerpers. De terrasscheidingen 
tussen 2 aanpalende terrassen worden voorzien in glas (type en 
kleur nog nader te bepalen door de ontwerpers).

Alle leuningen en balustrades worden uitgevoerd volgens de gel-
dende voorschriften inzake veiligheid.

Het type verlichtingsarmatuur dat op de terrassen is voorzien, 
wordt bepaald door de ontwerpers. Zowel plaatsing in de ter-
rasvloer, op de wand of het plafond is mogelijk. Op het terras 
wordt tevens 1 buitenstopcontact en 1 vorstvrije buitenkraan op 
de gevel voorzien.

De terrassen zijn berekend op een normale gebruikslast van per-
sonen en tuinmeubilair. 
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3.1.14. BINNENWANDEN

Alle dragende binnenmuren worden uitgevoerd volgens de he-
dendaagse bouwmethode en overeenkomstig de regels van 
het goede vakmanschap en de goede constructie. De dragende 
muren worden uitgevoerd in metselwerk, cellenbetonblokken, 
silicaatsteen of gewapend beton, waar nodig in combinatie met 
kolommen, volgens de richtlijnen en berekeningen van de inge-
nieur stabiliteit en keuze van de ontwerpers. Alle zichtbaar blij-
vend metselwerk wordt meegaand opgevoegd en in geval van 
silicaatsteen vol verlijmd.

Alle niet-dragende binnenwanden in de appartementen worden 
uitgevoerd als lichte scheidingswanden bestaande uit gipsblok-
ken of cellenbetonblokken. Bij gipsblokken worden de niet-be-
tegelde wanden afgewerkt met een microfilmlijm en glad opge-
leverd. Bij cellenbetonblokken worden deze voorzien van een 
dunne pleisterlaag.

3.1.15. ISOLATIE

Alle voorzieningen qua thermische isolatie worden uitgevoerd 
conform de EPB-normen en de richtlijnen van de EPB-adviseur. 
Alle appartementen voldoen minimaal aan de opgelegde norme-
ring van  S-31 - en E35. 

De types en diktes van de isolatiematerialen worden nauwkeurig 
bepaald door de ontwerpers in samenspraak met de EPB-ver-
slaggever.

Alle platte daken worden afgewerkt met harde isolatieplaten (of 
gelijkwaardig) zoals bepaald in de EPB-studie. 

De appartementen zullen voldoen aan de toepasselijke normen 
inzake normaal akoestisch comfort.

Qua geluidsisolatie worden de horizontale draagstructuren zo 
voorzien dat de contactgeluiden maximaal worden vermeden. 
Een isolerende uitvullingslaag wordt aangebracht over de volle-
dige vloeroppervlakte van de privatieve delen. De dekvloer zal 
akoestisch losgekoppeld worden van de onderstructuur alsook 
aan de randen d.m.v. randisolatie.  De woningscheidende wanden 
worden eveneens uitgerust met een akoestische isolatie.

3.1.16. TECHNISCHE LEIDINGSCHACHTEN

De bouwheer kan beschikken over de leidingschachten dewelke 
op plan zijn aangeduid. Daarbinnen mag hij naar eigen goeddun-
ken, op de meest efficiënte wijze, verschillende kanalen of buizen 
installeren en aansluitingen van toestellen of lokalen erop combi-
neren met dien verstande dat voldaan is aan de voorschriften en 
de normen dienaangaande opgelegd. De verkoper behoudt zich 
het recht voor de positionering en de grootte van de verticale 



technische kokers of schachten te wijzigen of te optimaliseren in 
functie van technische noodwendigheden zonder dat de koper 
hier enig verhaal kan tegen inbrengen.

3.1.17. DAKBEDEKKING

Voor elke uitvoering levert de aannemer schriftelijk een 10-jarige 
waarborg af voor volledige waterdichtheid van de dakbekleding. 
De aannemer kan de werken slechts laten uitvoeren door een 
onderaannemer die een erkend dakdichter is.

De platte daken worden voorzien van een dampscherm, isolatie 
conform de EPB-richtlijnen en een waterdichtingsmembraan, 
zijnde een totaalsysteem met technische goedkeuring en als 
dusdanig uitgevoerd.

De hemelwaterafvoer van alle platte daken gebeurt via tapbui-
zen, combineerbaar met enerzijds het dakdichtingssysteem en 
anderzijds het afvoerleidingenstelsel.

Regenafvoerbuizen worden voorzien in de technische schachten 
en/of in de gevels in aangepaste diameters en materialen. Van 
hieruit wordt het regenwater van de daken opgevangen in de di-
verse regenwaterputten voor het hergebruik van het regenwater. 

Voor alle hemelwaterafvoer van de balkons wordt gebruik ge-
maakt van een aangepast afvoerrooster ingewerkt in het beton. 
Deze zijn rechtstreeks ingestort en gekoppeld aan de afvoerbui-
zen die zowel het regenwater als het water afkomstig van de bal-
kons afvoeren.

Ter hoogte van de trappenhuizen worden aangepaste rookkoe-
pels voorzien ten behoeve van de evacuatie van rookgassen in 
geval van brand.

De zichtbaar blijvende daken worden afgewerkt d.m.v. een ex-
tensief groendak. 
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3.2  AFWERKING VAN DE  
GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN

3.2.1. GEMEENSCHAPPELIJKE INKOMHAL 

De gemeenschappelijke inkomhallen van het gebouw worden 
conform de standing van het gebouw ingericht volgens keuze 
van de ontwerpers. 

De brievenbusgehelen worden voorzien van geïntegreerde deur-
bellen, dewelke zijn uitgerust met een cameraoog voor de vide-
ofooninstallatie. Deze bevinden zich in de inkomhallen. Voor de 
appartementen A-F0, A-G0 en A-H0 wordt een brievenbus op 
de gevel voorzien.

De inkomhallen worden telkens uitgerust met een ingewerkte 
vloermat en decoratieve verlichting met bewegingssensor vol-
gens het ontwerp van de architect.

In het gebouw zijn evacuatietrappen voorzien conform de voor-
schriften van de bevoegde instanties. Alle binnentrappen en bor-
dessen worden uitgevoerd in zichtbaar blijvend prefabbeton en 
voorzien  van  antislipneuzen. De trappen worden voorzien van 
de nodige handgrepen en leuningen in overeenstemming met de 
normen terzake.

De lichtpunten worden bediend met een bewegingsschakelaar en 
zijn voorzien van een minuterie in combinatie met noodverlich-
ting.

Er wordt een overgangsprofiel voorzien onder de inkomdeuren 
van de privatieven en de deuren van de gemeenschappelijke delen, 
voor zover er verschillende types bevloering worden toegepast.

3.2.2. GEMEENSCHAPPELIJKE GANGEN  
EN LIFTSASSEN

De gemeenschappelijke gangen en liftsassen op de verdiepingen 
worden afgewerkt met hoogwaardige keramische tegels, even-
tueel dezelfde als deze in de inkomhal (volgens de keuze van de 
ontwerpers).

3.2.3. LIFTINSTALLATIE

Alle liften zijn van het moderne, geruisloze type, rolstoeltoe-
gankelijk en met automatische niveauregeling en telescopische 
schuifdeuren, volledig conform alle voorschriften inzake veilig-
heid. De liften worden uitgerust met lichtgevende bedienings-
knoppen, een alarmsysteem en een knop voor het heropenen van 
de lift, aangename verlichting, wandpanelen en een wandspiegel 
met handgreep. De liften hebben elk een hefvermogen voor 8 
personen of maximaal 630kg. De vloeren van de liftcabines 
worden afgewerkt met keramische tegels.

3.2.4. ONDERGRONDSE PARKING

De ondergrondse parking bevat parkeerplaatsen en garage-
boxen. Er worden tevens voldoende gemeenschappelijke fiet-
senbergingen voorzien. Er zijn privatieve bergingen beschikbaar 
alsook de nodige vereiste technische lokalen.

Alle fietsplaatsen worden toegewezen aan de gebruikers door 
de syndicus. De fietsenstallingen zijn voorzien van fietsrekken. 

Aan de ingang van de ondergrondse parking wordt een elektri-
sche poort voorzien. De bediening gebeurt automatisch, reke-
ning houdend met voetgangers en voertuigen. Het bedienings-
systeem omvat o.a. volgende elementen: afstandsbediening, 
sleutelschakelaar, signalisatielichten en tijdsrelais. Elke koper 
van een appartement ontvangt twee afstandsbedieningen. 

Via de liften in de parking onder het gebouw heeft elke be-
woner rechtstreeks toegang tot de verdieping van zijn of haar 
appartement (met uitzondering van A-F0, A-G0 en A-H0). De 
appartementen A-F0, A-G0 en A-H0 kunnen gebruik maken 
van de lift ter hoogte van de commerciële ruimte.

Via een bewegingsschakelaar wordt de gemeenschappelij-
ke verlichting met minuterie bediend. Noodverlichting wordt 
voorzien in overeenstemming met de geldende normen en re-
gelgeving ter zake.

Het volledige vloeroppervlak van de ondergrondse parking 
(incl. alle aldaar gelegen lokalen en sassen) alsook alle overige 
technische lokalen wordt afgewerkt in een grijze, gepolierde 
betonvloer. De zones t.h.v. het liftsas en het trappenhuis wor-
den eveneens afgewerkt in gepolierde beton. 

3.2.5. FIETSENSTALLING VOOR BAKFIETSEN

Op het gelijkvloers is er een afgesloten fietsenstalling voorzien 
voor bakfietsen. Deze fietsenstalling is uitsluitend toegankelijk 
voor de koper van een privatieve bakfietsplaats.

De toegang tot deze fietsenstalling gebeurt via een geautomati-
seerde schuifdeur.

3.2.6. COLLECTIEVE RUIMTE

Op de hoek van gebouw A – zijde Louis Dhontstraat wordt een 
collectieve ruimte voorzien. In deze polyvalente ruimte zal een 
slimme brievenbus/thuisleverkast worden voorzien. 

Deze ruimte kan tevens polyvalent gebruikt worden door de be-
woners. De syndicus zal instaan voor het beheer van deze collec-
tieve ruimte.
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3.2.7. COLLECTIEVE DAKTUIN

Er wordt een gemeenschappelijke daktuin aangelegd op de eer-
ste verdieping van gebouw A. 

De syndicus zal instaan voor het beheer van deze collectieve dak-
tuin. Een deel van de daktuin is tevens exclusief toegewezen aan 
de commerciële ruimte.

3.2.8. SCHOONMAAKLOKAAL

In de kelder is een schoonmaaklokaal voorzien.

3.2.9. PLEISTERWERKEN

Pleisterwerken zijn van toepassing in de inkomhallen, gangen, 
traphallen en liftsassen. In alle andere (technische) lokalen of lo-
kalen van gemeenschappelijk nut blijven de wanden in beton of 
metselwerk in het zicht. De onderzijde van de trappen zijn niet 
voorzien van pleisterwerk en blijven in het zicht.

Behoudens in zones t.h.v. het liftsas worden in de kelderverdie-
ping de wanden en plafonds niet bepleisterd. In de parking en bij-
horende lokalen worden de plafonds uitgevoerd in gladde beton. 
De muren worden uitgevoerd in gladde, meegaand gevoegde be-
tonsteen of silicaatsteen of zichtbaar metselwerk. 

De bepleistering wordt uitgevoerd overeenkomstig de regels van 
de kunst, met een normale afwerkingsgraad volgens “TV 199 – 
binnenbepleistering deel 1” en omvat alle mogelijke werken ter 
voorbereiding van de ondergrond (verwijderen van losse delen, 
voorbehandeling met primer, waar nodig wordt een wapenings-
weefsel aangebracht).

Alle verticale wanden, niet uitgevoerd in volle gipsblokken, wor-
den bedekt met 2mm spuitpleister in gladde effen afwerking. Alle 
verticale wanden in gipsblokken worden afgefilmd.

De plafonds worden bedekt met 2mm spuitpleister in gladde ef-
fen afwerking. Eventuele voegen tussen geprefabriceerde vloer-
platen (predallen) worden versterkt, opgevoegd en geëgaliseerd 
en nadien met spuitpleister afgewerkt.

Kleine scheurtjes ten gevolge van zettingen en/of temperatuur-
schommelingen zijn inherent aan het bouwproces en kunnen 
niet ten laste worden gelegd van de ontwikkelaar en/of aanne-
mer. Hetzelfde geldt voor scheurtjes ter plaatse van de grens 
tussen twee verschillende soorten materialen (bv. tussen wan-
den metselwerk en wanden in beton).

3.2.10. VERLAAGDE PLAFONDS

Waar nodig kunnen plaatselijk verlaagde plafonds worden voor-
zien in gipskarton in functie van het wegwerken van technieken. 
Er worden geen verlaagde plafonds voorzien in de kelderverdie-

ping en in de technische lokalen of in lokalen van gemeenschap-
pelijk nut.

3.2.11.  BINNENSCHRIJNWERK

De binnendeuren in de gemene delen zijn effen schilderdeuren 
en zijn voorzien van het nodige hang- en sluitwerk. 

De deuren voldoen aan de vigerende normen en voorschriften 
(nl. m.b.t. akoestiek, brandveiligheid, luchtdichtheid (Blower-
doortest) en isolatie).

De technische lokalen en evacuatiewegen cfr. de brandnorm 
(volgens aanduiding op plan) zijn voorzien van brandvertragen-
de deuren en omlijstingen. In overeenstemming met de gelden-
de normering worden alle brandwerende deuren aan techni-
sche lokalen en evacuatiewegen voorzien van een automatische 
deurdranger (zelfsluitende deurveer).

3.2.12. SANITAIRE INSTALLATIES

De kosten van het gemeenschappelijk waterverbruik en de huur 
van de tellers zal worden vastgelegd door de distributiemaat-
schappij water en verrekend worden door de syndicus.

Alle kosten van aansluiting (individueel en gemeenschappelijk) 
zullen worden doorgerekend aan de kopers.

Er zal een gemeenschappelijke teller zijn waarop de waterver-
deling van de gemene delen zal worden aangesloten. Deze teller 
wordt geplaatst in het gemeenschappelijk tellerlokaal. Alle af-
voerbuizen en de volledige binnenriolering worden voorzien in 
de benodigde diameters, zo ook benodigde verbindingen, steu-
nen, beugels, toezichtstukken, ...

3.2.13. ELEKTRISCHE INSTALLATIE

De kosten van het gemeenschappelijk elektrisch verbruik en de 
huur van de tellers zal worden vastgelegd door de distributie-
maatschappij elektriciteit en verrekend worden via de syndicus.

Er zijn gemeenschappelijke tellers met bijhorende verdeelborden 
waarop elektriciteitsverdeling van de gemene delen zal aangeslo-
ten worden. Deze tellers en verdeelborden worden geplaatst in 
de gemeenschappelijke tellerlokalen.

De installatie is conform de technische voorschriften van toe-
passing volgens de plaatselijke energiemaatschappij, de gelden-
de normen en voorschriften van toepassing op de elektrische 
installaties en het AREI. Schakelaars, stopcontacten en aansluit-
dozen worden uitgevoerd volgens aanduidingen op het elek-
trisch plan. De installatie wordt gekeurd door een erkend con-
trole organisme. 

De gemene delen worden voorzien van de nodige lichtarmaturen. 
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De installaties inzake brandmelding en -detectie worden uitge-
voerd in overeenstemming met de normen en regelgeving ter 
zake en de richtlijnen van de brandweer. 

De mogelijkheid zal bestaan om via een gemeenschappelijke tel-
ler een beperkt aantal elektrische laadpalen te voorzien. Dit op 
aanvraag en mits meerprijs. De verrekening van het verbruik zal 
gebeuren via de beheersinstantie van de laadpalen.

3.2.14. VENTILATIE

De ondergrondse parkeergarage en bijhorende lokalen (bergin-
gen, ...) worden geventileerd in overeenstemming met de toe-
passelijke normen. Er is een rook- en warmteafvoerinstallatie 
voorzien met bijhorende noodstroomgenerator. 

3.2.15. SCHILDERWERKEN

De gemeenschappelijke delen van het gelijkvloers en de ver-
diepingen zoals muren, plafonds, inkomdeuren, tussendeuren, 
houtwerk, liftdeuren,…  worden geschilderd in de kleuren vol-
gens de keuze van de ontwerpers. 

In de ondergrondse verdiepingen worden enkel de zone t.h.v. het 
liftsas (incl. de deuren en omkastingen) geschilderd. Er worden, 

in de ondergrondse en bovengrondse gemeenschappelijke loka-
len, waar de muren worden uitgevoerd in zichtbaar blijvend met-
selwerk of beton, geen schilderwerken voorzien (bijvoorbeeld in 
de tellerlokalen, bergingen, kelders, …).

De deuromlijstingen en deuren van gemeenschappelijke delen 
worden geschilderd. De inkomdeuren van de appartementen 
worden enkel geschilderd langs de kant van de gemeenschappe-
lijke gang (indien van toepassing). In de parking worden de auto-
staanplaatsen aangeduid en genummerd.

3.2.16. OMGEVINGSAANLEG

De volledige aanleg van de tuinen, aankledingen, op- en inritten zijn 
volgens ontwerpstudie van het studiebureau infra en omgeving.
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gestelde parket met een toplaag in Europese eik voorzien met 
een handelswaarde van 80 €/m² (exclusief btw en incl. plaatsing) 
en bijhorende plinten in MDF te schilderen door de koper. 

In de badkamer, wc en berging zijn hoogwaardige keramische te-
gels in formaat 60x60 voorzien met een handelswaarde van 40 €/
m² (exclusief btw en plaatsing) en bijhorende plinten. De tegels en 
de plinten worden verlijmd op de chape en opgevoegd. In lokalen 
waar wandbe¬kleding voorzien is, worden geen plinten geplaatst.

Er worden overgangsprofielen voorzien waar nodig.

In de badkamer worden de opgaande wanden in de douches 
betegeld op volle hoogte met hoogwaardige keramische tegels 
formaat 30x60 met een handelswaarde van 30 €/m² (exclusief 
btw en plaatsing). Op de voorzijde van het bad (indien van toe-
passing) zal de vloertegel worden opgetrokken. 

 3.3.4. BINNENSCHRIJNWERK

Alle deuren voldoen aan de vigerende normen en voorschriften 
(nl. m.b.t. akoestiek, brandveiligheid, luchtdichtheiden isolatie).

De inkomdeur van elk appartement bestaat uit een brandvertra-
gende deur. Deze is uitgerust met een spionoog en een 3-punts-
sluiting.

Het sleutelplan zal ervoor zorgen dat het aantal sleutels tot een 
absoluut minimum beperkt wordt om zo ook de veiligheid te ga-
randeren. Zo wordt een sleutel voorzien die toegang biedt tot 
het appartement, de gemeenschappelijke ruimtes en de inkom-
deuren.

De binnendeuren in de appartementen zijn standaard schilder-
deuren van het type tubespaan. Omlijsting in Europees grenen-
hout, Europese berk of MDF. Deurkrukken en slotplaten zijn in 
aluminium of in inox.

Tussen de living en de inkomhal wordt een beglaasde pivote-
rende deur zonder kader voorzien. Het betreft een deurblad in 
helder glas. Aan beide zijden bevindt zich een vaste deurtrekker.

De binnendeuren zullen onderaan niet volledig afsluiten om de 
doorstroom van verse lucht tussen de verschillende ruimtes te 
kunnen garanderen ter bevordering van de optimale werking van 
de balansventilatie. 

Het plaatsen van andere types binnendeuren is maatwerk en is 
niet in de basiskoopprijs inbegrepen.

3.3.5. KEUKENS

Voor de keukens wordt er samengewerkt met de ervaren keu-
kenbouwer TRYBOU. Dit bedrijf is de ideale partner voor de rea-
lisatie van jouw droomkeuken. 

3.3  AFWERKING VAN DE  
PRIVATIEVE DELEN

De afwerkingsmaterialen zoals hieronder toegelicht zijn inbegre-
pen in de basiskoopprijs. Alle kosten met betrekking tot keuzes 
verschillend van de voorziene standaardmaterialen of de voor-
ziene indeling van het appartement zijn niet inbegrepen. 

Alle maten en oppervlaktes op de verkoopplannen zijn indicatief 
en zijn ruwbouwmaten. De intekening van keuken, sanitair, vloe-
ren, meubilair en maatwerk is louter illustratief. De appartemen-
ten worden borstelschoon gereinigd opgeleverd.

3.3.1. PLEISTERWERKEN BINNENWANDEN  
   EN PLAFONDS

De bepleistering wordt uitgevoerd overeenkomstig de regels van 
de kunst, met een normale afwerkingsgraad volgens “TV 199 – 
binnenbepleistering deel 1” en omvat alle mogelijke werken ter 
voorbereiding van de ondergrond (verwijderen van losse delen, 
plaatsen van een hechtprimer, waar nodig het aanbrengen van 
wapeningsweefsel).

In de appartementen wordt pleisterwerk voorzien. Wanden in si-
licaat of beton krijgen een micro pleister. Wanden in gipsblokken 
worden afgefilmd. Plafonds in beton krijgen een micro pleister.

Kleine scheurtjes ten gevolge van zettingen en/of temperatuur-
schommelingen zijn inherent aan het bouwproces en kunnen 
niet ten laste worden gelegd van de ontwikkelaar en/of aanne-
mer. Hetzelfde geldt voor scheurtjes ter plaatse van de grens 
tussen twee verschillende soorten materialen (bv. tussen wan-
den metselwerk en wanden in beton).

3.3.2. VERLAAGDE PLAFONDS

Plaatselijk kunnen valse plafonds worden voorzien in functie van 
het wegwerken van technieken. Er worden geen verlaagde pla-
fonds voorzien in de bergingen.

3.3.3. VLOER- EN WANDBEKLEDING

Het gamma van de vloer- en wandbekleding wordt voorgesteld in 
de toonzaal van de door de ontwikkelaar aangeduide handelaar. 
De vloer- en wandbekleding wordt geplaatst in overeenstem-
ming met de individueel besproken keuze. De keuzemogelijkheid 
vervalt op het ogenblik dat het vorderen van de werkzaamheden 
de aannemer verplicht tot bestelling over te gaan. Indien de ko-
per een vloer- of wandafwerking kiest buiten de standaard, kan 
naast een verrekening in handelswaarde ook een verrekening in 
plaatsing worden doorgerekend. Dit naargelang de plaatsings-
modaliteiten van de gekozen tegels of materialen.

In de leefruimte, keuken, hal en slaapkamers wordt een samen-
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In de totaalprijs van het appartement is de levering van de keuken 
voor de vermelde handelswaarde en de plaatsing ervan inbegre-
pen en bevat tevens alle keukenmeubelen, toestellen, accessoires 
en werkblad(en). De verrekening van de definitieve keuze van de 
koper gebeurt ten opzichte van de voorziene particuliere handels-
waarde.

Er wordt bijzondere aandacht op gevestigd dat wijzigingen in de 
opstelling van het meubilair eveneens aanleiding kunnen geven 
tot wijzigingen in de elektriciteit en/of sanitair (positie af- en 
aanvoeren). De klant zal ten gepaste door de keukenleverancier 
worden uitgenodigd ter bespreking van het ontwerp en de uit-
voering van de keuken.

De hierna vermelde handelswaardes zijn de voorziene particulie-
re prijzen inclusief plaatsing en inclusief BTW:

3.3.6. SANITAIRE INSTALLATIE

Elk appartement beschikt over zijn eigen waterteller zodat het 
individuele verbruik kan afgerekend worden door de watermaat-
schappij en zal individueel kunnen worden afgesloten ter plaatse 
van de teller. 

De sanitaire installatie omvat het leveren en plaatsen van alle 
sanitaire leidingen en alle sanitaire toestellen conform het ver-
koopplan. 

De vermelde handelswaarden zijn particuliere bruto prijzen zoals 
geafficheerd in de showroom van de groothandelaar. De koper 
kan zelf zijn keuze maken in de showroom van de opgegeven 
groothandel waarbij een verrekening t.o.v. het voorziene budget 
mogelijk is. Er zal een gepersonaliseerde en gedetailleerde of-
ferte worden overgemaakt aan de koper volgens de individuele 
keuzes. De plaatsing van de basistoestellen conform het ver-
koopplan is voorzien in de basiskoopprijs.

Aanpassingen aan de toestellen zijn mogelijk op voorwaarde dat 
deze aanpassing geen enkele impact heeft op de positie van de 
technieken noch op de afwerking en op voorwaarde dat de toe-
stellen steeds worden gekozen bij de opgegeven groothandel.

De sanitaire toestellen en badkamermeubels worden geleverd 
door een nog te bepalen leverancier. 

De hierna vermelde handelswaardes zijn de voorziene particulie-
re prijzen exclusief plaatsing en inclusief BTW:

 
In de berging van elk appartement zijn de nodige aansluitingen 
en afvoeren voorzien voor een wasmachine en droogkast. Indien 
de koper een droogkast wenst te plaatsen dient deze van het 
type condensatie te zijn.

3.3.7. ELEKTRISCHE INSTALLATIE

De installatie is conform de technische voorschriften van toe-
passing volgens de plaatselijke elektriciteitsmaatschappij, de 
geldende normen en voorschriften van toepassing op de elektri-
sche installaties en het AREI. De installatie wordt gekeurd door 
een erkend controle organisme. 

In elke leefruimte, alsook in de hoofdslaapkamer (‘master be-
droom’), worden aansluitingen voor TV & data voorzien. Het 
betreft hier telkens 1xUTP en 1xCOAX.

Elke leefruimte wordt voorzien van een videofoon-installatie 
waarvan de camera en belknoppen zijn opgesteld ter hoogte van 
de inkomhallen van het gebouw. Dankzij deze videofoon heeft u 

Type 1 A-A0 12.600 EUR

Type 2 A-B0 ; A-B1 ; A-B2 ; A-B3 ; A-B4 ; A-B5 ; 
A-B6 ; A-B7 14.500 EUR

Type 2 bis A-A1 ; A-A2 ; A-A3 ; A-A4 ; A-A5 ; A-A6 ; 
A-A7 14.500 EUR

Type 3 A-C0; A-C1; A-C2 ; A-C3 ; A-C4 ; A-C5 ; 
A-C6 ; A-C7 14.500 EUR

Type 4 A-F0 ; A-G0 ; A-H0: 14.250 EUR

Type 5 A-E2 ; A-K0 ; A-K1 ; A-K2 ; A-J1 ; A-J2: 13.600 EUR

Type 6 A-L0 ; A-L1 ; A-L2: 13.175 EUR

Type 7 A-M0: 11.900 EUR

Type 8 A-D1 ; A-D2: 13.825 EUR

Type 9 A-E1: 13.900 EUR

Type 10 A-I1 ; A-I2 ; A-I3 ; A-J3: 13.205 EUR

Type 11 A-M1 ; A-M2: 13.450 EUR

Type 12 B-A0 ; B-A1 ; B-A2 ; B-D0 ; B-D1 ; B-D2 ; B-D3 ; B-D4 ;  
B-D5 ; B-D6 ; B-D7: 15.350 EUR

Type 13 B-B0 ; B-B1 ; B-B2 ; B-C0 ; B-C1 ; B-C2 ; B-C3 ;  
B-C4 ; B-C5 ; B-C6 ; B-C7 14.500 EUR

Gebouw A A-F0; A-G0 ; A-H0 8.500 EUR

Gebouw A overige appartementen: 5.000 EUR

Gebouw B  type B en C 6.500 EUR

Gebouw B  type A en D 11.500 EUR



steeds visuele controle op de toegang van het gebouw. Tevens 
is elke private inkomdeur voorzien van een individuele deurbel. 

De lichtpunten worden voorzien op een logische plaats in de 
ruimte, volgens de richtlijnen van de ontwerpers en de installa-
teur. De koper dient zelf de armaturen te voorzien. 

De plaatsing van schakelaars en stopcontacten wordt vooraf 
bepaald door de aannemer en de ontwerpers. Omwille van sta-
biliteitsredenen is het niet mogelijk om schakelmateriaal in be-
tonnen wanden te plaatsen op vraag van de koper. De koper kan 
in samenspraak met de klantenbegeleider en mits bijhorende 
verrekening het uitvoeringsplan elektriciteit aanpassen. 

Het schakelmateriaal is van het merk NIKO, type Original White 
(of gelijkwaardig).

Elk appartement wordt uitgerust met (een) autonome rookmel-
der(s) in overeenstemming met de geldende regelgeving.

De privatieve kelders worden uitgerust met een lichtpunt met 
schakelaar of bewegingsmelder en 1 stopcontact. De garage-
boxen worden tevens voorzien van een lichtpunt met bewe-
gingsmelder en 1 stopcontact.

De tabel hieronder geeft een overzicht van de lichtpun-
ten, schakelaars en stopcontacten per ruimte.

Legende: WM: Wasmachine / DK: Droogkast / DV: Diepvries /  
O: Oven / M: Microgolf / F: Frigo / VW: Vaatwas / DK: Dampkap / 
KP: Kookplaat

RUIMTE LICHTPUNTEN SCHAKELAARS STOPCONTACTEN DATA COAX THERMOSTAAT VIDEOFOON

Inkomhal 3 2 1

Slaapkamer 1 (Master) 1 2 7 1 1

Slaapkamer 2 (Dubbel) 1 2 7

Slaapkamer 2 (Enkel) 1 2 3

Slaapkamer 3 (Enkel) 1 2 3

Badkamer 1 (Master) 2 2 3

Douchekamer

Toilet 1 1

Berging* 1 1 WM/DK/DV+3

Keuken 2 2 O/M/F/VW/DK/KP+3

Leefruimte 3 5 8 2 1 1 1

Terras 2 1

TOTAAL 18 21 39 3 2 1 1

3.3.8. CENTRALE VERWARMING EN  
WARMWATERPRODUCTIE

Alle werken hieronder opgesomd moeten worden opgevat met 
inbegrip van alle nodige werken, leveringen en prestaties nodig 
om een goed functionerend geheel te bekomen. Zij moeten vol-
doen aan de van toepassing zijnde wetgeving.

Het sanitair warm water en de verwarming worden opgewekt 
door een individuele warmtepomp lucht/water. Deze installatie 
bevat een binnen- en buitenunit waarvan de binnenunit in de 
berging van het appartement wordt opgesteld. De warmtepomp 
is een energiezuinig systeem op lage temperatuur welke gecom-
bineerd wordt met vloerverwarming. De vloerverwarming wordt 
in alle ruimtes van het appartement voorzien, met uitzondering 
van de berging. De verwarming wordt in de leefruimte gestuurd 
door een digitale kamerthermostaat, met dag- en nachtregeling. 
De warmtepomp staat ook in voor de productie van het sanitair 
warm water d.m.v. een geïntegreerde sanitair warm water boiler.

In de badkamer wordt een elektrische handdoekdroger voor-
zien. In de diverse lokalen zullen volgende temperaturen aange-
houden worden bij een buitentemperatuur van -10°C; voor het 
aanpalend appartement wordt +10 °C genomen.

Bad-/douchekamer       24°C

Leefruimte & keuken  22°C

Slaapkamers   20°C 
Hall/nachthall   18°C

Optioneel  en tegen meerprijs is ook koeling mogelijk via de 
vloerverwarming.

*voedingen basistechnieken reeds voorzien.
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3.3.9. VENTILATIE

Het appartement wordt voorzien van een ventilatiesysteem D 
in overeenstemming met de huidige EPB regelgeving. Hierbij 
wordt zowel de luchtaanvoer als –afvoer middels mechanische 
ventilatoren geregeld. Dit systeem is efficiënter en heeft een ho-
ger comfort dan andere systemen gezien er gewerkt wordt met 
warmterecuperatie en er geen koude lucht wordt aangezogen via 
raamroosters. Hierdoor worden koude luchtstromen vermeden. 
De afgezogen binnenlucht circuleert door een warmtewisselaar, 
die de warmte onttrekt aan deze lucht alvorens ze naar buiten 
uit te blazen. Deze warmte wordt vervolgens gebruikt om nieuw 
aangezogen buitenlucht voor te verwarmen alvorens in het ap-
partement terug in te blazen.

De ventilatie unit (type en merk in overleg met EPB) wordt op-
gehangen in de berging. In de bergingen blijven de kanalen in het 
zicht om onderhoud en herstellingen mogelijk te maken. 

3.3.10. SCHILDERWERKEN

Er worden geen schilderwerken voorzien in de privatieve delen. 
Het gladplamuren en schuren van de muren is niet inbegrepen 
en dient te gebeuren door de schilder. 
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Aanpassingen moeten tijdig en schriftelijk aangevraagd worden. 
Hiervoor stelt de aannemer/bouwheer vaste deadlines per fase 
van de afwerking op. De ontwikkelaar en/of aannemer/bouwheer 
is niet verplicht om extra werken uit te voeren. Het zijn de ont-
werpers of technisch adviseur die hun oordeel vellen over de haal-
baarheid van de wijzigingen. 

De koper is verplicht om binnen de veertien dagen te antwoorden 
op elk verzoek door de aannemer/bouwheer tot hem gericht met 
betrekking tot de keuze van materialen en de afwerking van zijn 
privatief. Bij het uitblijven van een antwoord van de koper kan de 

aannemer/bouwheer in naam van en voor rekening van de koper 
de keuze van afwerkingsmaterialen vastleggen en dit op basis van 
de materialen vermeld in het lastenboek.

De meerkosten die wijzigingen met zich meebrengen, met inbe-
grip van eventuele bijkomende studiekosten of kosten gelieerd 
aan termijnsverlenging, zijn ten laste van de koper.

Voor het overige wordt verwezen naar artikel 8 “KEUZES EN WIJ-
ZIGINGEN DOOR DE KOPER” van de verkoopovereenkomst.

KLANTENBEGELEIDING, KEUZES 
& WIJZIGINGEN DOOR DE KOPERS

  
K

L
A

N
T

E
N

B
E

G
E

L
E

ID
IN

G
, 

K
E

U
Z

E
S

 E
N

 W
IJ

Z
IG

IN
G

E
N

 D
O

O
R

 D
E

 K
O

P
E

R
S



5ALGEMENE
BEPALINGEN



28

5.1  VOORSCHRIFTEN EN   
RICHTLIJNEN

Dit project wordt gebouwd volgens de geldende normen op het 
ogenblik van de goedkeuring van de omgevingsvergunning. Het 
voldoet aan de nodige voorschriften en richtlijnen. 

5.2  PLANNEN, MEETCODE,   
VERSCHILLEN EN ANDERE   
VERMELDINGEN OP PLANNEN 

De aannemer/bouwheer, de ontwerpers en de studiebureaus 
hebben elk het recht aan de plannen wijzigingen aan te bren-
gen die zij nuttig of noodzakelijk zouden achten, hetzij om ze 
in overeenstemming te brengen met het gebruik van nieuwe 
materialen, hetzij om redenen van artistieke, technische, struc-
turele, wettelijke of esthetische aard, zonder echter de kwaliteit 
te schaden. 

De ingenieur stabiliteit bepaalt de kolommen en balken, onder 
toezicht van de ontwerpers. Balken en kolommen maken deel uit 
van het project, net als niet-vermelde leidingen.

De plannen van het gebouw die aan de kopers overhandigd wor-
den, dienen als basis voor het opstellen van de verkoopovereen-
komst. Zij werden te goeder trouw opgemaakt door de ontwer-
pers.

De plannen werden opgemeten volgens artikel C.2.4.2 ‘Ge-
bruiksoppervlakte van een woning’ van de norm NBN B06-002 
(1983); namelijk vanaf de buitenkant van de buitenmuur tot aan 
de as van de scheidingsmuur tussen twee appartementen of 
grenzend aan de gemeenschappelijke centrale kern. Technische 
kokers gelegen binnen de omtrek van het appartement zijn gere-
kend in de oppervlakte van het betreffende appartement. Tech-
nische kokers gelegen tussen twee verschillende appartementen 
worden voor 50% bij elk appartement gerekend.

De terrassen worden als volgt opgemeten:

•  Uitkragende terrassen: van de buitenkant van de buitenmuur  
  (appartement) tot aan de buitenrand van het terras   
  (betonplaat).

•  Inpandige terrassen: van de buitenkant van de buitenmuur (ap-
partement) tot aan de buitenkant van de terrasmuur (gevel).

• Wand tussen 2 terrassen: 50% bij elk appartement. 

De opgegeven maten en oppervlaktes zijn benaderend. De ver-
schillen in min of meer die zouden vastgesteld worden, worden 
als gedoogzaamheden aanzien, en kunnen geen aanleiding geven 
tot verrekeningen of schadeloosstellingen. In geen geval kunnen 
partijen zich op deze afwijkingen beroepen om een vergoeding 
of supplement te eisen.

De intekening van meubilair, vloeren, keuken en sanitair is louter 
illustratief.

5.3  MATERIALEN EN  
MERKAANDUIDINGEN 

De aannemer/bouwheer heeft het recht de plannen te wijzigen 
en andere materialen van gelijkwaardige kwaliteit te gebruiken 
dan diegene die in het lastenboek worden vermeld, in de mate 
dat;

1.  deze wijzigingen gevorderd worden door de ontwerpers, de 
ingenieur(s), de bevoegde overheden, door de verzekerings-
maatschappijen of door de maatschappijen van openbare nuts-
voorzieningen, zoals onder meer de water-, distributie- en elek-
triciteitsmaatschappijen en adviserende instanties; 

2. deze wijzigingen nodig zijn omwille van de techniek der 
bouwkunst, 

3. de aannemer/bouwheer meent dat door deze wijziging de ge-
meenschappelijke delen en/of privatieve delen of het nut van de 
gemeenschappelijke diensten zouden verbeterd worden;

4. de aannemer/bouwheer in de loop van de bouwwerken 
meent dat deze wijzigingen nodig of nuttig zijn om ze in overeen-
stemming te brengen met het gebruik van nieuwe materialen, 
ingevolge (on)beschikbaarheid op de markt van de voorziene 
materialen, minwaarde in de kwaliteit, onverenigbare vertragin-
gen in de leveringen,  faling of onvermogen van de leveranciers 
of onderaannemers, enzovoort. 

ALGEMENE BEPALINGEN
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5.4  RENDERS, 3D-BEELDEN, 
AFBEELDINGEN EN SIMULATIES

De renders, 3D beelden, afbeeldingen en simulaties zijn louter 
illustratief en niet bindend. De koper kan geen enkel recht ha-
len uit beelden of afbeeldingen in dit verkoopslastenboek, pro-
jectwebsite, verkoopbrochure of andere commerciële dragers.

5.5  HANDELSWAARDEN

Boven de voorziene standaardmaterialen kan de klant andere 
keuzes maken, dit binnen de deadlines vooropgesteld door de 
aannemer/bouwheer. Gekozen meerwerken maken deel uit van 
afzonderlijke verrekeningen. Minprijzen worden niet verrekend. 
Het verschuiven van budgetten is eveneens niet mogelijk. 

5.6  ERELONEN

De erelonen van de ontwerpers, ingenieurs en veiligheidscoördi-
nator zijn inbegrepen in de prijs. 

Deze erelonen behelzen de verplichtingen die hen normalerwijze 
eigen zijn, met uitzondering van deze die betrekking hebben op 
alle interieur- of inrichtingswerken of werken die voortvloeien 
uit een planaanpassing op vraag van de koper. 

Indien de koper zou overgaan tot wijziging aan de plannen, in 
zoverre mogelijk en toegestaan, zal hiervoor een supplementair 
ereloon gevraagd worden. 

Indien de koper zich laat bijstaan of adviseren door een derde 
(architect, expert,…), zijn alle kosten, erelonen, etc. ten zijne las-
te. In geen geval zal enige uitspraak of daad van deze derde de 
bouwheer kunnen binden. Alle contractuele bepalingen gelden 
uitsluitend en rechtstreeks tussen de koper en de verkoper.

5.7  EPB 

Het ereloon voor de EPB is inbegrepen in de verkoopprijs, met 
uitzondering van wijzigingen gevraagd door de kopers. Hierin zal 
rekening gehouden worden met de regelgeving inzake isolatie 
voorschriften volgens de studie van de EPB-verslaggeving en dit 
op basis van de van toepassing zijnde normen op datum van de 
omgevingsvergunningsaanvraag.  

5.8  DIVERSE 
AANSLUITINGSKOSTEN

De aannemer/bouwheer voorziet in de nodige overeenkomsten 
met de betreffende zijnde nutsmaatschappijen en/of energiele-
veranciers.

De kosten van de aansluiting op de nutsvoorzieningen, de hoog-
spanningscabine, de abonnementskosten, de aankoopprijs en de 
plaatsingskosten van de tellers, tellerkasten en de leidingen en/of 
vertakkingen te rekenen vanaf de hoofdleidingen,… zijn ten las-
te van de koper. Deze kosten worden verrekend bij de notariële 
akte of bij de voorlopige oplevering van het appartement. 

De aannemer/bouwheer is gemachtigd om de tellers te openen 
met het oog op de verwarming van de diverse privatieven in de 
fase tot de voorlopige oplevering. De kosten die hieraan verbon-
den zijn ten laste van de aannemer/bouwheer.

De overdracht van de nutsvoorzieningen (water, elektriciteit) ge-
beurt bij voorlopige oplevering van het appartement. 

5.9 WERKEN UITGEVOERD   
DOOR DE KOPER

Het is de koper niet toegelaten om werken, van  welke aard ook, 
voor de voorlopige oplevering van het privatief te laten uitvoe-
ren.

5.10 TOEGANG TOT DE WERF

De toegang tot de werf is verboden, tenzij mits voorafgaandelijk 
schriftelijk akkoord van de aannemer/bouwheer en mits de ko-
per vergezeld is door een vertegenwoordiger van de verkoper 
en/of de werfleiding.  Toegang tot de werf gebeurt steeds op 
eigen risico van de koper. 

5.11 VERZEKERING EN  
RISICO-OVERDRACHT

De aannemer/bouwheer onderschrijft tijdens de duur van de 
bouwwerken boven de wettelijke BA-verzekering een algemene 
bouwplaats risico verzekering.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen neemt de tienjarige 
aansprakelijkheid respectievelijk een aanvang op datum van de 
voorlopige oplevering van het appartement. 

De aannemer/bouwheer is slechts verantwoordelijk voor zicht-
bare gebreken tot aan de voorlopige oplevering. Tot aan de de-
finitieve oplevering is de aannemer/bouwheer verantwoordelijk 
voor verborgen gebreken, waarbij elke andere schade of vergoe-
ding uitgesloten is. 
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5.12 GARANTIES

De koper is verantwoordelijk om de onderhoudsvoorschriften, 
zoals opgenomen in het postinterventiedossier, integraal na te 
leven. De koper kan in dit kader geen verhaal uitoefenen op de 
aannemer/bouwheer of hen hiervoor aansprakelijk stellen. De 
aannemer/bouwheer kan niet aansprakelijk gesteld worden indien 
de kopers de onderhoudsvoorschriften, zoals opgenomen in het 
postinterventiedossier, niet opvolgen.

5.13 ZETTINGEN

Krimp – of zettingsbarsten veroorzaakt door temperatuurschom-
melingen, door de zetting van het gebouw of door de aansluiting 
tussen verschillende types materialen vallen niet onder de verant-
woordelijkheid van de ontwikkelaar, de aannemer, stabiliteitsinge-
nieur en de ontwerpers, en zijn geen reden tot het uitstellen van 
betalingen. Het gaat immers om verschijnselen inherent aan de 
natuur van het gebouw. Hogervermelde partijen kunnen ook niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van te 
vroegtijdige schilder- en behangwerken door de kopers. 

Opgemaakt te Gent op 26/11/2020 i.s.m. a154- architecten.

De koper verklaart dit document te hebben gelezen en de inhoud 
ervan te kennen.

Voor akkoord,*

*De handtekening wordt voorafgegaan door de vermelding  
‘gelezen en goedgekeurd’ en van de datum.
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