
 

 

VERKOOPLASTENBOEK 

 

ZONHOVEN 

“Heuvela” 
6 eengezinswoningen 

 

 

 

 

 

Project “Heuvela Zonhoven”  Nieuwbouwproject in moderne stijl op een zeer uitstekende locatie vlakbij het centrum van 

Zonhoven, deze woningen worden opgericht in tijdloze architectuur met duurzame materialen 
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1 KORTE INLEIDING 
1.1 BESCHRIJVING PROJECT 
Nieuwbouwproject in moderne stijl bestaande uit 6 geschakelde eengezinswoningen op een uitstekende 

locatie te ZONHOVEN (Heuveneindeweg 50 t.e.m. 60 aan de nieuwe Colruyt). Deze mooie moderne woningen 

worden opgetrokken met een licht grijze baksteen met witte en grijze schakeringen, aluminium ramen, … en 

worden volledig afgewerkt verkocht. 

Op gelijkvloers beschikken de woningen over een inkomhal, wc, berging/technisch lokaal, badkamer, twee 

slaapkamers, traphal en carport. Op de verdieping bestaande uit de overloop, keuken en eethoek, zithoek, 2de 

berging en wc, terras (grotendeels overdekt) . 

3D AANZICHTEN: ONDERSTAANDE BEELDEN ZIJN INDICATIEF EN NIET BINDEND 

 

Figuur 1: 3D-voostelling voorgevel linkse hoek 

 

Figuur 2: 3D-voorstelling voorgevel rechter hoek 
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Figuur 3: 3D-voorstelling voorgevel (ochtendzicht) 

 

 

Figuur 4: 3D-voorstelling terras 
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Figuur 5: 3D-voorstelling terras 

 

 

 

 

 3D-voorstellingen zicht woonkamer/keuken (indicatief) 
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VERKOOPSPRIJZEN RUWBOUW EN AFWERKING 
 

PRIJS voor de WONINGE 1 + 2 + 3 + 5 - Heuveneindeweg 52   

Grondwaarde 36 666 € 

Constructiewaarde 227 958.68 € incl. volledige afwerking 

 = 264 624.68 € totaal excl. btw en kosten 

 

PRIJS WONING 6 - Heuveneindeweg 60   

Grondwaarde 36 666 € 

Constructiewaarde 235 816.63 € incl. volledige afwerking 

 = 272 482.63 € totaal excl. btw en kosten 

 

2 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN EN GRONDWERKEN 
2.1 INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS 
De aannemer zal bij aanvang van de werken de volgende inrichting voorzien: 

- materiaalkeet 

- meterkast voorlopige aansluiting elektriciteit 

- water 

De containers voor bouwafval, steenpuin en hout worden tijdig afgevoerd. Het tracé der werken wordt 

uitgepaald. Eventuele stabiliteitsstudies worden door studiebureau of leverancier van de predallen uitgevoerd. 

2.2 VOORAFGAANDE WERKZAAMHEDEN 
De aannemer is ertoe gehouden een toegangsweg tot de werf te voorzien, welke toegankelijk is voor alle 

onderaannemers. 

Deze tijdelijke toegang zal verwijderd worden op verzoek van de aannemer of het bestuur. 

2.3 GESCHIKT MAKEN VAN DE GROND 
De aannemer wordt verondersteld kennis te hebben genomen van de toestand van het terrein.  

De teelaarde wordt afgegraven en op de bouwplaats gestockeerd. Nadien wordt deze teelaarde uitgespreid 

rondom het gebouw. Overtollige teelaarde zal van de bouwplaats worden verwijderd. 

2.4 BOUWPUTTEN 
De funderingen worden uitgegraven tot op de vaste bodem. Een aardingslus wordt conform het AREI geplaatst 

onder de funderingssleuven of naast de vloerplaat. 

De aannemer is verantwoordelijk voor het niet nakomen van deze verplichtingen. 

2.5 GRONDAANVULLINGEN 
De bouwput wordt aangevuld met zand. Deze zal voldoende aangetrild worden. 

De aannemer mag gebruik maken van uitgegraven of van aangevoerde grond. 

Alle overtollige grond zal worden afgevoerd. 
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3 FUNDERINGEN – KELDERS – METSELWERK – BETON – 

DRAAGVLOEREN 
3.1 FUNDERINGEN 
De funderingswerken worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van het raadgevend studiebureau. Deze 

funderingen worden aangezet tot op vaste grond en op vorstvrije diepte.  

De funderingssleuven thv scheidingsmuren rijwoningen zijn gemeenschappelijk. De ondergrondse 

funderingszolen van de winkel zitten deels onder vloerplaat woningen.  

3.2 STEUN- EN KELDERMUREN 
Het funderingsmetselwerk wordt gemetseld met betonblokken. Een PVC-folie tegen opstijgend vocht wordt in 

de opgaande binnenmuren voorzien waar nodig. Wachtbuizen in de grond volgens de voorschriften van de 

betrokken nutsvoorzieningen. 

3.3 OPGAAND METSELWERK 
Binnenmetselwerk zal voorzien worden in SNELBOUWBLOKKEN van 9 cm en 14 cm breedte 

De scheidingsmuur aan zijde winkel uit betonblokken. 

Lateien boven deur- en raamopeningen zullen met aangepaste lateien overspannen worden. 

Alle metselwerk wordt te lood en goed vlak uitgevoerd. De stenen worden vol en zat in de mortel gelegd of 

verlijmd. Verankeringen zoals spouwankers en klossen zijn daar waar nodig voorzien. 

Samenstelling van de mortel : 

 - zand   : fijnheidsmodulus 1.70 tot 0.90 

   : max. hoeveelheid organische stoffen : 0.50% 

   : het zand mag geen vreemde stoffen bevatten 

 - water   : dient volledig zuiver te zijn  

 - cement : portlandcement P.30 

Een prefab-mortel is eveneens toegestaan. 

Muurdoorvoeren met verluchtingsroosters volgens plan. 

Een akoestische scheidingsisolatie tussen de onderlinge scheidingsmuren zal voorzien worden in MINERALE WOL  

20 MM OF GELIJKWAARDIG (CONFORM EPB NORM). 

 

3.4 BUITENMETSELWERK 
De volgende gevelbekleding worden gebruikt : 

-  VANDERSANDEN REGA WF 50 
 

Alle metselwerk wordt te lood en goed vlak uitgevoerd. De stenen worden vol en zat in de mortel gelegd of 

verlijmd. Verankeringen zoals spouwankers en klossen zijn daar waar nodig voorzien. 

Spouwisolatie wordt uitgevoerd (CONFORM EPB NORM) in 120 mm PIR 

De spouwisolatie zal zorgvuldig aaneensluitend tegen de buitenzijde van het binnenspouwblad worden 

geplaatst. Met speciale isolatieclips verankerd men deze isolatie op de gegalvaniseerde spouwhaken. 

Metselwerkconsoles ter ondersteuning van het gevelmetselwerk blijven in het zicht. 

Overal waar er voegwerk dient voorzien te worden, gebeurt dit voegwerk achteraf. Het voegwerk wordt 

uitgevoerd door ervaren voegers. Alvorens het voegwerk uit te voeren, dient het metselwerk schoongeborsteld 

te worden en zal men de voegen zo nodig uitdiepen. De kleur van het voegwerk zal tijdens de werkzaamheden 

bepaald worden a.d.h.v. voegstalen die op goedkeuring gebeuren van aannemer en architect. 
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De gevels worden afgewerkt conform de plannen, doch de promotor behoudt zich het recht om bepaalde 

materialen te wijzigen in het kader van de uitvoering. De kwaliteit van de gewijzigde materialen zal zeker nooit 

minderwaardig zijn ten opzichte van de voorziene materialen. 

3.5 BOUWSTEEN 
Alle gebruikte natuursteen is vrij van gebreken (klasse C) en wordt voorzien onder de buitendeuren. 

3.6 GEWAPEND BETON 
Samenstelling en aard volgens de gegevens van het raadgevend studiebureau.. 

Bij de plaatsing van het ijzer wordt gebruik gemaakt van de nodige afstandshouders. Waar mogelijk, mag de 

aannemer prefab gewapende betonnen liggers gebruiken. 

De aannemer zal rekening houden met een grotere betondekking naargelang de Rf-waarde. 

Basissamenstelling van het gewapende beton of volgens studie : 

- 350 kg (280 liter) portlandcement 

 - 800 liter (1.230 kg) grind 4/16 

 - 400 liter (600 kg) droog zand 

- 140 liter (140 kg) zuiver water 

De aannemer kan ook stortklaar beton van de centrale laten leveren. 

Betonnen trappen met schuine onderzijde worden voorzien van een netwapening. 

Dwarsstaven worden daar waar mogelijk in de muur voorzien bij iedere trede. 

De stabiliteitsplannen hebben altijd voorrang op de architectuur- en verkoopsplannen. De berekeningen 

gebeuren volgens de Belgische normen. 

3.7 STAAL 
Volgens de berekeningen van de stabiliteitsingenieur. 

Alle constructies in metaal zijn voorafgaandelijk roestwerend behandeld. 

3.8 DRAAGVLOEREN 
BREEDVLOERPLATEN met GLADDE ONDERZIJDE 

De draagvloeren zijn berekend voor een nuttige overlast volgens de studie van de ingenieur. Ze worden indien 

nodig, op vakkundige wijze onderstut tot de eventuele druklaag voldoende is uitgehard. De nodige 

bijlegwapeningen worden conform stabiliteitsstudie geplaatst. 

Eventuele leidingen kunnen in de druklaag worden geplaatst. 

Opmerking: de kopers zijn ervan op de hoogte dat er mogelijk een opstapje (raamprofielhoogte) voorzien in 

naar het terras. Dit zal in uitvoering tot een minimum worden beperkt. 

 

4 DAKCONSTRUCTIE – SANERING – METAALSCHRIJNWERK 
4.1 DAKSCHRIJNWERK 
De dakranden worden bekleed met weersbestendige materialen 

4.2 DAKWATERAFVOER 
Men maakt eventueel gebruik van ZINKEN AFVOERBUIZEN (IN ZICHT) en/of PVC AFVOERBUIZEN (UIT ZICHT/SCHACHTEN) 

4.3 DAKBEDEKKINGEN 
Platte daken :  

De platte daken worden in helling gelegd met een CEMENTDEKVLOER. 
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Een waterdichte ROOFING (dampscherm + eindlaag ) en/of EPDM wordt gebruikt als waterdichtingsmembraan. 

De platte daken grenzend aan een bewoonde ruimte worden geïsoleerd met  hoogwaardige isolatie PIR  

(conform huidige EPB norm).  

DAKRANDPROFIELEN (RAL 7039) werken het geheel af  

Er is conform de bouwvergunning een groen dak voorzien (buffering regenwater). 

Dit is een extensief groen dak. 

Er komen PV (zonnepanelen) op het dak. 

4.4 SANERING 
Een leidingnet uit PVC-buizen zullen de afvalwaters naar de bestemde putten en straatriolering afvoeren. 

Putten uit metselwerk, beton of PVC doen dienst als reukafsluiter en/of toezicht putten. 

Gietijzeren deksels zorgen voor de toegankelijkheid naar deze putten. 

Indien de gemeente een septische put of regenwaterput vereist, zal er voldoende capaciteit voorzien worden. 

Conform de bouwergunning is er een infiltratieput i.p.v. een regenwaterput onder de inrit voorzien.  

Er is geen regenwaterput + eventuele regenwaterrecuperatie mogelijk. 

 

METAALSCHRIJNWERK 
Metalen handgrepen en balustrades (conform plan) worden voorzien van een passende kleur. 

Alle buitentoepassingen worden vooraf roestwerend behandeld.  

Balustrades voorgevel in transparant glas en bevestigd tegen metalen kader in kleur buitenschrijnwerk.  

Uitzicht principeschets kan afwijken t.o.v. de werkelijkheid. 
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5 BUITENSCHRIJNWERK EN BUITENBEKLEDINGEN 
5.1 BUITENSCHRIJNWERK 
Ramen en buitendeuren zijn vervaardigd uit thermisch onderbroken  ALUMINIUMPROFIELEN IN RAL 7039. Plaatsing 

en afmetingen volgens de gegevens op plan en de richtlijnen van de fabrikant. Alle beglazing wordt uitgevoerd 

in isolerend dubbel glas (glaswaarde 1.0). Standaard hang- en sluitwerk zijn voorzien. De overgang tussen 

buitenparement wordt opgevuld met speciaal daarvoor bestemde voegband, waarover een gepaste silicone 

wordt gespoten.  

De nodige VENTILATIEROOSTERS zullen geplaatst worden indien nodig.  

Conform EBP-norm, gebruik D-systeem geen ventilatieroosters in het buitenschrijnwerk nodig. 

5.2 GEVELBEKLEDING 
De vulpanelen tussen schrijnwerk en onderin de carport zal gebeuren met Rockpanel (of gelijkwaardig) in een 

benaderende kleur zoals het buitenschrijnwerk. Isolatie hieronder conform EPB verslag. 

 BUITENPLAFONDS 
Plafond terras en carport in watervaste gipskarton. 

 

6 AFWERKING DER OPPERVLAKKEN 
6.1 BINNENBEPLEISTERINGEN 
 

Een EENLAGIGE MACHINALE SPUITPLEISTER zal op de muren en plafond (binnen) aangebracht worden. 

De bepleistering wordt machinaal in een laag aangebracht volgens de regels van de kunst. Behalve daar waar 

wandtegels voorzien zijn, zal de bepleistering “klaar voor de schilder / behanger” afgewerkt worden. Indien 

deze muren of plafonds worden geschilderd of behangen, zal de schilder / behanger nog eventuele bijkomende 

plamuurwerken moeten uitvoeren. Kleine herstellingen van beschadigingen en onregelmatigheden behoren 

altijd tot de werkzaamheden van de schilder / behanger. 

Kleine scheurtjes in het pleisterwerk zijn altijd mogelijk wegens de normale zettingen van het gebouw. Het is 

dan ook aangeraden om niet onmiddellijk te schilderen of behangen. Deze zettingsscheuren en oneffenheden 

mogen dan ook geen reden zijn tot weigering van oplevering of betaling. Kitwerken worden altijd door de 

schilder uitgevoerd. 

6.2 DEK- EN BEDRIJFSVLOEREN 
Een vlakke chape (zand/cementdekvloer) van ± 6-8  CM zal men plaatsen op vloerisolatie (beschreven in art.6.3.) 

Deze dikte is afhankelijk per verdiepingsvloer en de EPB-studie die vooraf is opgemaakt. 

De chape zal STANDAARD op ± 15 MM onder het afgewerkt vloerpeil worden uitgevlakt. 

Belangrijk !!! 

Indien de koper een vloerafwerking kiest die een ander chape-peil vereist, zal hij dit tijdig aan de aannemer 

schriftelijk meedelen !!! 

Wanneer de chape met verschillende afgewerkte peilen moet worden uitgevoerd, zal er een supplement van   

€ 2,- / M2 (excl. BTW) worden aangerekend. 

Wanneer de koper graag akoestische isolatie zou willen voorzien in de tussenvloeren, dan zal er een 

supplement van   € 6,5,- / M2 (excl. BTW) worden aangerekend. 
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6.3 VLOERISOLATIE (CONFORM HUIDIGE EPB NORM) 
De VLOEREN worden thermisch geïsoleerd zowel gelijkvloers ± 12 CM  als op de verdieping  THERMOMIX OF 

GELIJKWAARDIG (CONFORM EPB NORM). 

6.4 BEVLOERINGEN 
De bekledingen worden geplaatst door ervaren vaklieden volgens de gangbare plaatsingsvoorschriften van de 

te gebruiken materialen. 

De materiaal- en kleurkeuze wordt tijdens de opbouw van het project gekozen. 

Privatieve ruimten : 

De woningen worden bevloerd d.m.v. een KERAMISCHE VLOERTEGEL  met een handelswaarde van  € 30,- / M2  INCL. 

BTW). De vloertegels worden gelijmd op de chape. Standaard afmetingen 40 op 40 cm of 45 op 45 cm. 

De keuze van de tegels dient te gebeuren door de koper bij de door ons aangeduide tegelhandel. De 

aankoopwaarde is nadien te verrekenen. In de basisprijs is een snijverlies van 5% meegerekend. De plaatsing 

ervan is voorzien door de promotor. 

De chape zal STANDAARD op ± 15 MM onder het afgewerkt vloerpeil worden uitgevlakt. 

Belangrijk !!! 

Indien de koper een vloerafwerking kiest die een ander chape-peil vereist, zal hij dit tijdig aan de promotor 

schriftelijk meedelen !!!. 

Plinten zijn voorzien voor een handelswaarde VAN 8  €/ LM INCL BTW 

(eventuele meerwerken bvb parket ,vloeren met een speciaal legpatroon, of uitzonderlijk veel snijverlies, 

andere afmetingen van vloeren , duurdere plaatsingskosten… worden door de aannemer  afgerekend met de 

kopers) 

 

Venstertabletten en stofdorpels 

n.v.t. 

Wandtegels badkamer 

De badkamer  wordt betegeld aan de zijkanten boven het bad of douche (conform plan) tot aan het plafond, de 

tegels kunnen gekozen worden voor kleinhandelswaarde aan € 30 PER VIERKANTE METER INCLUSIEF BTW. Formaat 

varieert tot een max van 30 cm x 60 cm. De plaatsing ervan is voorzien door de promotor.  

(eventuele meerwerken,:andere formaten, speciale patronen, duurdere plaatsingskosten,....) worden door 

aannemer afgerekend met de kopers) 

Opm: Mozaiek tegeltjes worden niet toegelaten. 

Terras verdieping 

Deze privé terrassen worden voorzien d.m.v. een KERAMISCHE VLOERTEGEL (VOOR BUITENTOEPASSING) met een 

handelswaarde van  € 35,- / M2  INCL. BTW Formaat 60 cm x 60 cm geplaatst op tegeldragers op de dakdichting. 

De plaatsing ervan is voorzien door de promotor.  

(eventuele meerwerken :andere formaten, speciale patronen, duurdere plaatsingskosten,....) worden door 

aannemer afgerekend met de kopers) 
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7 HOUTWERK 
7.1 BINNENDEUREN 
De gemeenschappelijke binnendeuren worden voorzien in volle houten deurbladen met houten omkastingen. 

Daar waar nodig zullen zelfsluitende brandwerende deuren geplaatst worden. 

Deze gemeenschappelijke deuren worden geschilderd opgeleverd aan kant gemeenschappelijke hal. 

Voor de privatieve delen worden er houten binnendeuren voorzien van het type STOMPE DEUR MET 

HONINGRAATVULLING met deuromlijstingen in MDF. 

Standaard hang- en sluitwerk. 

Schilderwerk exclusief. 

Er wordt een totale (toonzaal)waarde voorzien van € 195,- / STUK  incl. BTW (deurblad, omlijsting, hang- en 

sluitwerk). 

Indien de koper andere binnendeuren wenst, dienen deze tijdig gekozen te worden in de door ons aangeduide 

toonzaal. 

Speciale voorzieningen (glazen deuren, inpleisteren dagkanten, schilderwerk, vloerpotten, ….) dient de koper 

tijdig kenbaar te maken. 

De aankoopwaarde is nadien te verrekenen 

 

7.2 KEUKENS  
Voor de keukens van de woning op de verdieping is een stelpost aangehouden van  € 6500,-  incl. BTW. 

Hierin kan voorzien worden : 

- ONDERKASTEN 

- BOVENKASTEN 

- AFZUIGKAP 

- KERAMISCHE KOOKPLAAT 

- VAATWASMACHINE 

- OVEN 

- KOELKAST 

- KEUKENKRAAN 

 

De keuze van de keuken dient te gebeuren door de koper in de door ons opgegeven toonzaal. De 

aankoopwaarde/ meerwerken nadien te verrekenen. 

De keukenleverancier dient de aannemer tijdig een installatieplan door te geven van de technische leidingen. 

 

Deze keukens geven wel een beeld wat u krijgt vlgs. het verkoopslastenboek. 
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7.3 Betonnen trap met tredenafwerking 
Voor de trap is er een volledige betonnen trap (onderzijde en zijkanten gepleisterd) voorzien met een 

keramische trapbekleding. Voor de bekleding is een stelpost voor aangehouden van € 2750,-  excl. BTW.  

7.4 Schrijnwerk allerlei 
Gordijnkasten, houten plinten, terraskasten of terrasbergingen en andere niet-omschreven werkzaamheden 

zijn niet voorzien. 

 

8 TECHNIEKEN 
8.1 SANITAIR 
De sanitaire installatie beantwoordt aan de huidige Belgische normen. 

De volgende sanitaire werkzaamheden zijn voorzien : 

Leidingen : 

 - HOOFDLEIDINGEN VANAF DE WATERMETER 

 - HORIZONTALE LEIDINGEN EN VOEDING VAN ALLE TOESTELLEN 
 - WARMWATERLEIDINGEN VANAF CV-TOESTELLEN NAAR BADKAMER EN KEUKEN 
 - REUKAFSLUITERS AAN KEUKEN, BAD, WC, LAVABO (BEHORENDE TOT DE TOESTELLEN) 
 - AFSLUITKRANEN OP KOUD- EN WARMWATERLEIDINGEN PER LEIDING VAN ELKE WONING 

 

Aftappunten : 

- WC SPOELRESERVOIR : KOUD WATER 
- HANDENWASSER WC : KOUD WATER 
- KEUKENKRAAN : KOUD- EN WARM WATER 
- BAD OF DOUCHE CONFORM  PLAN 
- DOUCHE : KOUD- EN WARM WATER (INDIEN VAN TOEPASSING) 
- BAD : KOUD- EN WARM WATER (INDIEN VAN TOEPASSING) 
- LAVABO BADKAMER : KOUD- EN WARM WATER  
- CV-KETEL : KOUD WATER 
- WASMACHINE : KOUD WATER 
 

Toestellen : 

- WC GELIJKVLOERS + BADKAMER (SPOELRESERVOIR + HANGTOILET) 
- HANDENWASSER WC (INCL. KRAAN) 
- KEUKENKRAAN (BEGREPEN IN POST KEUKEN) 
- BAD (INCL. BADKRAAN + DOUCHESLANG) (INDIEN VAN TOEPASSING) CONFORM  PLAN 
- OF DOUCHE (INCL. DOUCHEKRAAN + DOUCHESLANG + STANG) (INDIEN VAN TOEPASSING) CONFORM  PLAN 
- BADMEUBEL IS STANDAARD VOORZIEN OP BADKAMER (INCL. KRAAN) 
- BUITENKRAANJE TERRAS 

 

De keuze van de toestellen dient te gebeuren door de koper bij de door ons aangeduide installateur. Hiervoor 

is een stelpost voorzien van € 3750,-  incl. BTW.  De gekozen installatie en eventuele extra plaatsingskosten zijn 

nadien te verrekenen. 

OPM: Inloopdouches waarbij de vloer doorloopt in de douche worden niet toegestaan. Een platte douchebak is 

wel mogelijk. 

Iedere woning heeft zijn individuele water- en gastellers. 

 

8.2 VERWARMING EN WARM WATER 
De verwarmingsinstallatie beantwoordt aan de huidige Belgische normen en voldoet aan de EPB-norm. 
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Warmwaterproductie met een hoge rendements gaswandketel zorgt voor weinig onderhoud.  

De woning is standaard voorzien van VLOERVERWARMING. De dimensionering van leidingen, ketels, 

vloerverwarming gebeurt volgens berekening van de installateur. 

 

 

 

ELEKTRICITEIT 
De elektrische installatie beantwoordt aan de huidige Belgische normen. 

De uitvoering van de elektrische installatie zal gebeuren volgens de laatste uitgave van het Technisch 

Reglement van de vereniging van de elektriciteitsbedrijven in België volgens het huidige AREI.   

De privatieve elektrische installatie dient de koper te bespreken met onze installateur. 

De hieronder vermelde elektrische installatie is een indicatieve opsomming. 

Privatieve installatie (standaard voorzien)  

Inkom :   - 2 LICHTPUNTEN MET 1 SCHAKELAAR  + AUTONOME ROOKMELDER 

Inkom buiten/carport : - LICHTPUNT MET SCHAKELAAR (SENSOR) 

   - BUITENUNIT VIDEOFOON 

- STOPCONTACT BUITEN 

WC’s :   - LICHTPUNT MET SCHAKELAAR 

Badkamers :  - LICHTPUNT MET SCHAKELAAR 

   - WANDLICHTPUNT (TPV BADKAMERMEUBEL – GESCHAKELD VIA MEUBEL) 

   - STOPCONTACT DUBBEL (TPV BADKAMERMEUBEL) 

Keuken/eethoek :  - 2 LICHTPUNTEN MET SCHAKELAAR 

   - LICHTPUNT MET SCHAKELAAR (TPV KEUKENKASTEN) 

   - STOPCONTACT ENKEL  

   - STOPCONTACT DUBBEL (BOVEN KEUKENBLAD) (2X) 

   - STOPCONTACT DAMPKAP 

   - STOPCONTACT OVEN/COMBI 

   - STOPCONTACT ELEKTRISCH FORNUIS 

   - STOPCONTACT VAATWASMACHINE 

   - STOPCONTACT KOELKAST 

Living :    - 2 LICHTPUNTEN MET 2 SCHAKELAARS 

   - AANSLUITING TV + TELEFOON OF DATA + DUBBEL STOPCONTACT 

   - STOPCONTACT (± 30 CM) 6X 

   - VIDEOFOON MET ELEKTRISCHE DEUROPENER INKOMHAL   

   - LEIDING VOOR THERMOSTAAT 

Buitenverlichting terras : - 2 LICHTPUNTEN  (INBOUWSPOTS) MET SCHAKELAAR 

   - BUITENSTOPCONTACT  

Slaapkamers :   - LICHTPUNT MET 1 SCHAKELAAR 

  - AANSLUITING TV + STOPCONTACT  

  - AANSLUITING TELEFOON OF DATA + DUBBEL STOPCONTACT 

  - STOPCONTACT   2X 

Nachthal :   - LICHTPUNTEN MET SCHAKELAAR  + AUTONOME ROOKMELDER 
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- STOPCONTACT 

 

Berging gelijkvloers :  - LICHTPUNT MET SCHAKELAAR 

- STOPCONTACT  (TPV DEUR) 

- STOPCONTACT (CV-KETEL)  

- STOPCONTACT (REGENWATERPOMP INDIEN VAN TOEPASSING) 

- STOPCONTACT (MECHANISCHE VENTILATIE) 

- STOPCONTACT  TPV ZEKERINGSKAST (TELEDISTRIBUTIE, …) 

- STOPCONTACT DUBBEL (WASMACHINE + DROOGKAST) 

- VOEDING PV PANELEN 

Berging verdieping :  - LICHTPUNT MET SCHAKELAAR 

- STOPCONTACT  (TPV DEUR) 

 

De nodige zekeringskasten met automaten. 

De tellers komen in de voorziene ruimte volgens de architectuurplannen 

Hier worden voorzieningen getroffen zodat de koper de mogelijkheid heeft tot aansluiting bij Telenet of 

Proximus. 

Verlichtingstoestellen zijn niet voorzien. Deze lichtpunten worden voorzien een lusterklem. 

Het schakelmateriaal en stopcontacten is van het standaard model NIKO of gelijkwaardig, naar gelang de keuze 

van onze aannemer elektra. Deze materialen kunnen desgewenst, in samenspraak met de aannemer, gewijzigd 

worden. 

8.3 VENTILATIE 
 

Ventilatie systeem D 

 

8.4 NUTSVOORZIENINGEN (op kosten van kopers) 
De AANSLUITINGSKOSTEN/DOSSIERKOSTEN van de nutsvoorzieningen worden rechtstreeks door de eigenaar 

gedragen. Voor zover de laatstbedoelde kosten betaald worden door de verkoper, zijn deze terugvorderbaar 

van de koper die er zich toe verbindt deze op eerste verzoek te voldoen. 

Met aansluitingskosten worden hier bedoeld zowel de kosten voor het inbrengen van de leidingen tot aan de 

respectievelijke meters en/of tellers als de kosten voor het leveren en plaatsen van de respectievelijke meter- 

en tellerkasten. 

De installaties kunnen pas in dienst gesteld worden wanneer een elektriciteits- en gasleverancier door de koper 

is vastgelegd en alle noodzakelijke gegevens aan de promotor zijn overhandigd. 

De waterinstallatie kan pas gekeurd worden wanneer alle toestellen en kranen op de eindpunten zijn 

gemonteerd en de volmachten aan ons zijn toegekend. 

DRUKVERHOGINGSGROEPEN, DRUKREGELAARS en WATERONTHARDERS zijn nooit standaard voorzien en dienen indien 

nodig of gewenst altijd supplementair aan de koper te worden aangerekend. 

Het tracé van de leidingen van de tellers naar de woningen kan zich door de privatieve gedeelten bevinden. Dit 

uiteraard op reglementaire wijze. 

De aansluitkosten voor gemeenschappelijke nutsvoorzieningen worden evenredig verdeeld onder alle 

privatieve kavels. 
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9 WIJZIGINGEN EN EXTRA WERKEN 
De bovenvermelde beschrijving en bijhorende plannen vermelden hoe de eengezinswoningen standaard 

voorzien is. Zonder verwittiging zullen wij de werken dan ook standaard uitvoeren. Voor eventuele wijzigingen 

dient U ons schriftelijk op de hoogte te brengen. Er wordt dan een offerte opgemaakt, zodat U deze voor 

akkoord kan ondertekenen. Pas na dit akkoord kunnen wij deze werken uitvoeren. 

Extra werken worden pas uitgevoerd na schriftelijke goedkeuring van beide partijen en na betaling . De 

verkoper verklaart zich akkoord bij een eventuele noodzakelijke termijn verlenging. De aannemer kan deze 

extra overeenkomst als nietig beschouwen bij niet-tijdige betaling. Dit zonder voorafgaande verwittiging. 

10 PLANNEN EN CONCEPT 
Deze projectdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, 

verstrekt door de architect, studiebureau en adviseurs van het project. Desondanks wordt een voorbehoud 

gemaakt ten aanzien van beperkte architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen, alsmede 

eventuele afwijkingen die voort kunnen komen uit nadere eisen en wensen van overheden en/of 

nutsbedrijven. Tevens wordt het recht voorbehouden om wijzigingen aan te brengen in materialen en 

afwerking zonder dat een en ander afbreuk doet aan de kwaliteit. 

De bouwkundige plannen hebben steeds voorrang op de “verkoopsplannen”. 

De getekende indelingen (kasten, keuken, meubels, …) zijn enkel ter inlichting vermeld en dienen, indien van 

belang, door de koper aangegeven te worden. . 

De ingeschreven maten op de tekeningen zijn “circa-ruwbouwmaten”, uitgedrukt in centimeters. Indien deze 

maatvoering tussen wanden is aangegeven, zal er geen rekening gehouden zijn met enige wandafwerking. 

11 EIGEN WERKZAAMHEDEN 
Omwille van veiligheid, diefstal, vandalisme  en andere verantwoordelijkheden, zijn werkzaamheden door 

derden tijdens de bouwwerken niet toegestaan. Pas na de oplevering kan de koper werkzaamheden in eigen 

beheer of door eigen aannemers laten uitvoeren 

12 KEUZE VAN LEVERANCIERS EN ONDERAANNEMERS 
Voor iedere post van afwerking wordt een leverancier of onderaannemer door de promotor gekozen. Deze 

gegevens worden aan de koper overhandigd van zodra deze bekend zijn. De betreffende firma zal op de hoogte 

zijn van de standaardvoorzieningen. Indien de koper wijzigingen wil aanbrengen, bespreekt hij deze 

rechtstreeks met de desbetreffende onderaannemer of installateur, die een bestelbon aan de koper zal 

opmaken. De promotor zal deze bestelbon aan de koper factureren of crediteren.  

Eventuele wijzigingen dienen door promotor goedgekeurd te worden (omwille van eventuele 

onverenigbaarheden). 

13 WEGLATEN VAN WERKZAAMHEDEN 
In toepassing van artikel 1794 B.W. kan de verkoper volledige vergoeding vorderen voor de gemaakte kosten 

en gederfde winst, indien de koper de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in rechte of in feite beëindigt door 

hetzij de werken stil te leggen, hetzij zichzelf of een derde te belasten met de uit te voeren werken. Deze 

vergoeding wordt forfaitair en onherleidbaar bepaald op 20% van de waarde van de uit te voeren werken. De 

verkoper is niet aansprakelijk voor de materialen die van een ander type zijn dan deze voorgesteld door de 

verkoper, doch waarvan hem het gebruik wordt opgelegd door de koper. 
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14 OPLEVERING 
Na beëindiging van de afgesproken werken wordt het appartement voorlopig opgeleverd. Hiervoor zal het 

appartement “bezemschoon” door de aannemer achtergelaten worden. De overhandiging van de sleutels en 

overdracht van het appartement zal na ondertekening van deze oplevering en na volledige betaling van alle 

werkzaamheden kunnen plaatsvinden. 

De opleveringsdatum word nader bepaald. 

15 KRIMPVERSCHIJNSELEN 
Door de toepassing van verschillende materialen met verschillende eigenschappen, kunnen mede door 

droging, voornamelijk bij aansluitnaden, krimp- en zettingsscheuren ontstaan. 

De promotor kan voor dergelijke scheuren niet aansprakelijk worden gesteld. Deze scheuren kunnen door de 

eigenaars bij latere afwerking of onderhoud gedicht worden dmv hiervoor aangepaste, flexibele materialen. 

16 BOUWVOCHT 
Na de oplevering kan er in de tweewoonst eventueel bouwvocht aanwezig zijn. Vanwege dit vocht zal het 

noodzakelijk zijn de tweewoonst veelvuldig te ventileren en mag men de verwarming slechts geleidelijk 

warmer zetten. 

Het voortijdig aanbrengen van diverse vloer- en wandafwerkingen kan mogelijk tot schade leiden. 

De promotor kan voor dergelijke schade niet aansprakelijk gesteld worden. 

De kosten voor het voortijdig, kunstmatig versnellen van het natuurlijk droogproces, zijn niet in de aanneming 

inbegrepen en zijn bijgevolg ten laste van de koper. Dit voortijdig drogen kan uitsluitend op schriftelijke 

aanvraag van de koper opgestart worden. De koper zal ons dan eventuele bouwdrogers bezorgen. Het 

elektriciteitsverbruik van deze drogers wordt aan de koper verrekend. Eventuele schade door te snelle 

gedwongen opdroging is ten laste van de koper. 

17 BETALING 
Bij het verlijden van de notariële akte moet de prijs van de grondaandelen betaald worden. 

De constructiewaarde, zijnde de totale prijs min de grondprijs, is te betalen volgens de volgende schijven : 

1. - aanvang van der werken        5  % 

2. - voltooiing ruwbouw  vloerplaat kelder      5  % 

3.-  voltooiing ruwbouw  vloerplaat gelijkvloers    10  % 

4. - voltooiing ruwbouw  vloerplaat 1°verdieping   10  % 

5. – voltooiing ruwbouw vloerplaat 2 e verdieping   10  % 

6  – voltooiing ruwbouw vloerplaat 3 e verdieping   10  % 

6 -  onder dak brengen      15  % 

7. - na plaatsing buitenschrijnwerkerij     15  % 

8. - na afwerking chape en  tegelwerken    10  % 

9. - na plaatsing binnenschrijnwerk     7.5  % 

10.- bij voorlopige oplevering der werken    2,5  % 

Bij elke schijf moet ook de daarop verschuldigde BTW (momenteel 21%) betaald worden. 

De niet uitgevoerde werken (cfr. ondertekende opdrachtbevestigingen) kunnen bij de laatste schijf in 

mindering gebracht worden. 
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De meerwerken worden na ondertekening van de opdrachtbevestigingen en vóór de uitvoering van deze extra 

werken integraal gefactureerd en binnen 7 dagen betaald. 

18 OPMERKINGEN: 
- De grote plannen hebben steeds voorrang op de kleine verkoopplannen. De getekende kasten, 

bemeubelend, keukenindeling, … enz. zijn enkel ten titel van indicatie aangeduid.  

- De voorgestelde 3 d tekening met de hierop voorziene beplanting,… is niet bindend en louter 

illustratief. De plannen hebben voorrang op de 3 d tekening. 

- Om veiligheidsredenen mag de koper of zijn vertegenwoordiger de werf enkel bezoeken indien hij 

vergezeld is van een vertegenwoordiger van de verkoper.. Indien zij dit toch doen, is dit op eigen 

risico. 

- Van zodra de lijst der leveranciers en onderaannemers bekend is, zal de eigenaar zo vlug mogelijk de 

nodige keuzes maken bij deze opgegeven leveranciers en onderaannemers om de uitvoering van de 

werken niet in gedrang te brengen. 

- De koper mag door de promotor aangestelde aannemers wijzigingen van binnenmuren of 

deuropeningen aan het private gedeelte van zijn woongedeelte laten aanbrengen/ evenals de 

aanpassingen van keuken, vloeren, elektriciteit, sanitair, etc., op voorwaarde dat: 

▪ De stabiliteit niet in het gedrang komt, een schriftelijk akkoord van de architect en de 
promotor zijn vereist. 

▪ De aanpassingen niet strijdig zijn met de bouwvergunning 
▪ De wijzigingen niet strijdig zijn met de basisakte of een esthetische invloed zouden 

hebben. 
▪ De formele opdracht moet minstens 60 dagen voor de uitvoering der werken in het bezit 

zijn van de promotor 
▪ De bestelbon voor de meer of minprijzen moet worden ondertekend. 
▪ De meerprijs op voorhand betaald is. 

▪ De wijzigingen de opleveringsdatum niet uitstellen. 

 

- Opmerking algemeen: conform huidige EPB-norm 

EPB wetgeving aanvraag 2017 van toepassing 

Woningen BEN =< E30 -> PV panelen. 

 
 

- het ereloon van architect, landmeter ,veiligheidscoördinator en EPB zijn inbegrepen in de verkoopprijs 

Dit lastenboek maakt samen met de plannen integraal deel uit van de verkoopsovereenkomst. 

 

- Voorrang bepalingen: 

De promotor heeft het recht bepaalde materialen te wijzigen door materialen van gelijkwaardige of 

betere kwaliteit. 

Lastenboek heeft voorrang op plannen. Advies brandweer, plannen ingenieur, veiligheid, EPB,. hebben 

ten allen tijde voorrang 

 

Voor akkoord,      Datum, 

De promotor      De Koper(s) 

(gelezen en goedgekeurd)     (gelezen en goedgekeurd) 

 


