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2. Algemeen  

2.1. Inleiding 

 

Plannen  

Kwaliteit en concept van het gebouw zijn vast, de aannemer/promotor kunnen echter altijd de 

hieronder beschreven materialen en/of installaties wijzigen zonder echter de hoogwaardigheid te 

schaden. De plannen van het appartement welke aan de koper overhandigd werden en die 

overeenkomen met de vergunde plannen, dienen als basis voor het opstellen van de 

verkoopovereenkomst. Voor wat betreft de afwerking van de appartementen zijn de aanduidingen 

op de plannen (inrichting keuken en badkamer, meubilair, …) als louter indicatief te beschouwen. De 

beschrijving in dit lastenboek heeft dan ook steeds voorrang op de plannen. Maatwijzigingen aan de 

plannen zijn steeds mogelijk, ten gevolge van stabiliteit- of technische redenen. De plannen werden 

te goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van het terrein. De verschillen welke zouden 

voorkomen, hetzij in meer hetzij in min, zullen beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die 

in geen geval de overeenkomst op één of andere manier zouden wijzigen. Eventuele maten op de 

plannen dienen dan ook te worden aanzien als “circa” maten. 

De vermelde oppervlaktes van de appartementen zijn gemeten vanaf de buitenzijde van de 

buitenmuur. Schachten en binnenmuren werden niet afgetrokken.  

Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang zijn 

toegelaten zonder voorafgaandelijk het akkoord van de kopers te bekomen.  

Materialen, stelposten en merkaanduidingen  

De koper stelt de aannemer/promotor in de mogelijkheid om zijn verbintenis uit te voeren. Hij is 

derhalve verplicht binnen de acht dagen zelf of via een vertegenwoordiger te antwoorden op het 

verzoek door de aannemer/promotor tot hem gericht in verband met de totstandkoming van de 

door hem aangekochte kavel. Indien geen antwoord geformuleerd binnen deze periode, wordt 

aangenomen dat de koper akkoord gaat met de voorstellen van de aannemer/promotor of dat de 

koper de vrijheid laat aan de aannemer/promotor inzake keuze van materialen, kleuren, … De 

aannemer/promotor heeft het recht de plannen te wijzigen of andere materialen van gelijkwaardige 

kwaliteit te gebruiken dan diegene die in het lastenboek vermeld zijn, in de mate dat deze 

wijzigingen gevorderd worden door een architect, ingenieur, bevoegde overheid, 

verzekeringsmaatschappij, nutsvoorzieningsmaatschappij of omdat de aannemer/promotor meent 

dat de wijzigingen de privatieve/gemeenschappelijke delen of het nut ervan verbeteren, of nog 

omdat de aannemer/promotor in de loop van de bouwwerken meent dat deze wijzigingen nodig of 

nuttig zijn om de uitvoering in overeenstemming te brengen met het lastenboek, ingevolgde de 

afwezigheid op de markt van de voorziene materialen, minderwaarde in de kwaliteit, 

onaanvaardbare vertragingen in de levering, faling van de leveranciers of onderaannemers, …  

In het lastenboek wordt een aantal malen de benaming stelpost gehanteerd. Hieronder dient 

verstaan te worden de particuliere verkoopprijs, excl. BTW, van de materialen. De plaatsingskosten 

zijn begrepen in de verkoopprijs van het appartement. De vermelde stelposten worden geacht door 

de koper volledig afgenomen te worden. 
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In de verkoopprijs van het appartement zijn de aansluitkosten voor het binnenbrengen van de 

nutsvoorzieningen niet inbegrepen. Deze worden achteraf doorgerekend.  

Leveringscontracten van nutsmaatschappijen worden, na plaatsing van de meters en voorlopige 

oplevering van de privatieve delen onmiddellijk afgesloten op naam en voor rekening van de kopers. 

Het gebouw zal worden afgewerkt volgens de huidig geldende E-peil normering.  

Wijzigingen door de kopers / oplevering  

Wanneer de koper, om welke reden dan ook, wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek, de 

plannen of de standaard voorzieningen, kan dit slechts in de mate dat de aannemer/promotor 

hierover zijn akkoord geeft. Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van afwerking, die 

binnen de voorziene stelpost valt, toch een supplementaire plaatsingskost kan aangerekend worden. 

Bepaalde wijzigingen van afwerking kunnen aanleiding geven tot termijnverlengingen t.o.v. de 

voorlopige oplevering. Wijzigingen die het uitwendige van het gebouw en de uniformiteit van de 

gemene delen veranderen, zijn niet mogelijk. Het is de koper niet toegelaten om zelf of via derden 

werken uit te voeren op de werf (te verstaan vóór de voorlopige oplevering).  

Het is de koper of door hem aangestelde werklui niet toegelaten ook maar enig werk uit te voeren 

voor de voorlopige oplevering.  

Indien de koper, zonder weten van de aannemer/promotor, zelf of via derden werken uitvoert aan 

het goed, geldt dit als de aanvaarding van de voorlopige oplevering van zijn privatieve delen. De 

aannemer/promotor wordt in dit geval ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie ten 

opzichte van de kopers voor wat betreft zijn werk. Elke vorm van ingebruikname geldt eveneens als 

aanvaarding van de voorlopige oplevering.  

Eventuele wijzigingen zullen alleen uitgevoerd worden na een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord 

van de kopers aangaande de kostprijs van deze wijziging. Bepaalde wijzigingen kunnen mogelijk ook 

geweigerd worden door de aannemer. 

Wijzigingen dienen steeds tijdig te worden besproken, in functie van de werfplanning.  

De kostprijzen van gevraagde wijzigingen zullen opgemaakt worden door de aannemer/promotor.  

Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn bekrachtigd.  

In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. De koper verklaart dat het appartement 

verkocht werd met de afwerking zoals in dit bestek beschreven, zonder verdere uitzonderingen, 

tenzij dit expliciet in het gesprek genoteerd werd en door de verkoper ondertekend.  

Er wordt de koper een volledig afgewerkt appartement aangeboden, inclusief, betegeling,  

binnendeuren, sanitaire toestellen, keukenmeubilair en –toestellen. 

De koper wordt een keuze gelaten binnen het aangeboden afwerkingsbudget, wat betreft 

materialen, vast meubilair en toestellen, zoals verder beschreven. De afwerking wordt uitgevoerd 

door de eigen aannemers van de verkoper. 
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2.2. Ontwerpers 

 

De architect :     ADD architecture BV 

                  Goedehoopstraat 19/001, 2000 Antwerpen  

De ingenieur:  Ingenieursbureau Concreet BVBA  

Antwerpsesteenweg 144 bus 3, 2950 Kapellen  

De veiligheidscoördinator:  B-VEX BV, Kerkstraat 15, 2640 Mortsel  

EPB-verslaggever:  B-VEX BV, Kerkstraat 15, 2640 Mortsel  

 

Architect en ingenieur 

Na het ondertekenen van de verkoopovereenkomst heeft de koper recht op één gewijzigd 

uitvoeringsplan voor zover de werken nog niet uitgevoerd zijn. Dit is beperkt tot kleine interne 

wijzigingen binnen de voorschriften en de normen.  

Veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever 

Het ereloon van de veiligheidscoördinator en de EPB-verslaggever is inbegrepen in de verkoopprijs. 

Zoals bedoeld bij KB van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, stellen wij, 

van bij de ontwerpfase de veiligheidscoördinator aan. 

De opdracht van de veiligheidscoördinator omvat alle taken bepaald in art.18 en art.22 van de Wet 

van 4 augustus 1996 in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 

(B.S. van 18 september 1996) en wordt aangevuld met de taken zoals bepaald bij art.11 en art.22 van 

het KB van 25 januari 2001, en volgende. 

2.3. Meetsysteem 

 

De plannen worden opgemeten volgens het geldend opmetingssysteem (NBN B 06-002 1983). De 

appartementen worden opgemeten volgens artikel C.2.4.2 ‘Gebruiksoppervlakte van een woning’ 

van bovenvermelde norm; namelijk vanaf de buitenkant van de buitenmuur tot aan de as van de 

scheimuur tussen twee appartementen of grenzend aan de gemeenschappelijke centrale kern. 

Technische kokers gelegen binnen de omtrek van het appartement zijn gerekend in de oppervlakte 

van het betreffende appartement. 

De opgegeven oppervlakten op de verkoopplannen zijn de theoretische netto-afmetingen van de 

betreffende ruimtes, dus met aftrek van alle hoedanige binnenmuren of constructieve elementen. 

De maten op het plan kunnen afwijken van de bestaande toestand waardoor de appartementen iets 

groter of kleiner kunnen worden. 
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2.4. Keuze materialen  

 

De verkoopplannen, het lastenboek en de verkoopovereenkomst maken  samen een geïntegreerd 

deel uit van de verkoop. 

De foto’s die in dit lastenboek zijn opgenomen zijn sfeerbeelden en kunnen niet als bindend 

beschouwd worden. 

Van Wellen Real Estate Development behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen en 

materialen te vervangen door gelijkwaardige materialen voor zover ze geen minwaarde hebben t.o.v. 

de oorspronkelijk voorziene keuze. Dit in geval de beschreven materialen niet tijdig zouden kunnen 

geleverd worden door overmacht of door vereisten van de architect, ingenieur stabiliteit of 

voorschriften WTCB of andere redenen (esthetiek, constructieve onverenigbaarheid met andere 

materialen, enz.). 

2.5. Keuze en wijzigingen koper 

 

Indien de koper een bepaald onderdeel van de afwerking zelf wil uitvoeren, kan slechts 70% van de 

waarde in mindering worden gebracht. De werken die in mindering worden gebracht dienen door de 

koper na de voorlopige oplevering uitgevoerd te worden. 

Van Wellen Real Estate Development begeleidt de koper hierin tijdens 5 afspraken.  

Tijdens de eerste afspraak en kennismaking bespreken we wat standaard voorzien is, welke keuzes u 
kunt maken en overlopen wij samen met u het plan m.b.t. de ruwbouwindeling, afmetingen, posities 
van binnendeuren enz. Verder geven wij u een eerste voorstel mee betreffende de elektrische 
installatie en -voorzieningen (stopcontacten, schakelaars, lichtpunten, enz.) alsook de adressen en 
contactgegevens van de contactpersonen en leveranciers voor de keuze van uw keuken, badkamer, 
vloeren en deuren. 

Tijdens de tweede afspraak bespreken we de definitieve beslissingen m.b.t. de ruwbouw alsook de 
door u gewenste aanpassingen m.b.t. de elektrische installatie en voorzieningen.  

Tijdens de derde afspraak overlopen we samen met u het definitieve elektriciteitsplan en bespreken 
we de keuzes: badkamer, keuken, vloeren en verwarming alsook de keuze van de deuren en 
eventuele extra’s (ingemaakte kasten, alarminstallatie, zonwering, vliegenramen, schilderwerken 
enz.).  
 
Na deze afspraak en uiterlijk één week voor de aanvang van de chapewerken van uw appartement 
nodigen wij u uit voor een plaatsbezoek op de werf, waar wij samen met u de inplanting van de 
stopcontacten, lichtschakelaars, lichtpunten, sanitaire afvoerpunten, aanvoerpunten koud- en warm 
water, posities van deuren en radiatoren controleren en nakijken of deze overeenstemmen met de 
door u gemaakte keuzes. 

Tijdens de laatste afspraak overlopen wij samen met u de eindafrekening, de min- en meerwerken 
en de opleveringsprocedure. 

De koper dient zich te houden aan de timing en deadlines die worden gecommuniceerd tijdens deze 
gesprekken met betrekking tot de keuzes en eventuele aanpassingen. Indien deze deadlines niet 
worden gerespecteerd kan dit resulteren in bijkomende kosten en/of zaken die niet kunnen 
uitgevoerd worden.  
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2.6. Toegang tot de werf  

 

Het betreden van de bouwplaats is ten strengste verboden voor iedereen die niet betrokken is bij de 

uitvoering van de werken, behalve indien hij of zij een schriftelijke toestemming heeft of vergezeld is 

van de bouwers of van de architect van de vertegenwoordiger van de verkoper, dit uitsluitend tijdens 

de werkuren.  

Tijdens het weekend en de vakantiedagen van de bouwsector, is de bouwplaats niet toegankelijk. De 

bezoekers moeten zich in alle geval schikken naar het bouwplaatsreglement. De bouwers wijzen alle 

aansprakelijkheden af voor ongevallen die zich op de bouwplaats kunnen voordoen.  

2.7. Verzekering 

 

Vóór de aanvang van de werken wordt door de algemene aannemer, Bouwbedrijf PDK, een polis 

“Alle bouwplaatsrisico’s (ABR)” en “Burgerlijke aansprakelijkheid (BA)” afgesloten. Deze eindigt bij de 

voorlopige oplevering of ingebruikname van het gebouw.  

Het is de koper verboden enige vorm van werken uit te voeren of te laten uitvoeren vóór de 

voorlopige oplevering. 

De Wet Peeters-Borsus verplicht alle actoren die bij de ruwbouwwerken betrokken zijn om hun 

burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren voor een periode van 10 jaar na de aanvaarding van de 

werken. Deze wordt ook afgesloten door Bouwbedrijf PDK.  

2.8. Zettingen van het gebouw  

 

Er wordt speciaal de aandacht op gevestigd dat er in de eerste jaren, ter plaatse van gewelven en op 

plaatsen waar verschillende bouwmaterialen samengevoegd worden, lichte krimpscheuren kunnen 

verschijnen, die echter geen gevaar opleveren op gebied van stabiliteit.  Deze krimpscheuren zijn 

inherent aan de gebruikte bouwmethode en dienen als dusdanig door de kopers aanvaard te 

worden.   
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2.9. Voorlopige oplevering  

 

De koper neemt de sleutels in ontvangst bij voorlopige oplevering, waarvan tijdstip contractueel of in 

onderling overleg vastgelegd is, en op voorwaarde dat alle openstaande facturen betaald zijn. Van 

Wellen Real Estate Development houdt zich eraan dat het appartement volledig afgewerkt 

opgeleverd wordt. 

Wijze van voorlopige oplevering: 

Het appartement wordt volledig door Van Wellen Real Estate Development gepoetst, inclusief ramen 

en buitenschrijnwerk, zodat alle eventuele zichtbare gebreken kunnen geconstateerd worden.  

Het betreft een eerste poets waarbij het meeste bouwstof verwijderd wordt. De fijne poets dient 

later door de kopers uitgevoerd te worden. 

Vervolgens wordt er met de verantwoordelijken tijd uitgetrokken om de voorlopige oplevering zo 

volledig mogelijk te doen. 

In overleg wordt het document van voorlopige oplevering door beide partijen ondertekend en enkel 

deze punten die vermeld staan op ondertekend document worden als uiteindelijke 

opleveringspunten opgenomen, dit mede om alle discussies na oplevering te vermijden. 

De koper biedt Van Wellen Real Estate Development de mogelijkheid om de opleveringspunten 

tijdens de kantooruren op te lossen. 

Opmerking:  De kans bestaat dat de muren nog te vochtig zijn om te schilderen dit omdat de 

bezetting nog dient uit te drogen. 

3. Ruwbouw  

3.1. Werfinrichting  

 

Het gebouw wordt uitgezet volgens de gegevens op de plannen en de richtlijnen van de 

bouwvergunning. Gedurende de uitvoering van de werken blijft de aannemer volledig 

verantwoordelijk voor het behoud van de juiste positie en/of onuitwisbaarheid van de merktekens 

en voor alle gebeurlijke gevolgen die zouden voortspruiten uit hun plaats- en standverandering. 

Voor de omheining van de werfzone en eventuele ingebruikname van de openbare weg, zal de 

aannemer zich wenden tot de lokale overheden, teneinde in regel te zijn met de reglementen 

terzake. Het plaatsen van de omheining is ten laste van de aannemer. 

De aannemer zorgt voor een zorgvuldige stapeling van de aangevoerde bouwmaterialen. Hij alleen is 

verantwoordelijk voor eventuele diefstal van bouwmaterialen. De aannemer neemt de nodige 

voorzorgen om de openbare weg, de nutsleidingen en belendende gebouwen niet te beschadigen. 

Alle beschadigingen worden zo snel mogelijk op zijn kosten hersteld. 

De aannemer zal de werf op regelmatige tijdstippen opruimen. Hij zal op het einde van de werken 

zijn werfinstallatie, alle overgebleven materialen en alle verpakkingen van bouwmaterialen, zoals 

plastic en paletten, wegvoeren. Ook het afvoeren van het bouwafval is voor rekening van de 

aannemer. 
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Alle bestaande constructies die niet behoren tot het project zullen gesloopt worden. 

3.2. Grondwerken en funderingswerken  

 

De grondwerken worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd ten einde de 

funderingswerken, kanalisatie- en rioleringswerken degelijk te kunnen uitvoeren. De aanzet van de 

fundering zal een zuiver en uniform vlak vertonen en zal een voldoende weerstand hebben om de 

fundering van het gebouw op de grond over te dragen. De aanduiding van de fundering op de 

architectuurplannen is hypothetisch en wordt definitief bepaald door de studie van de ingenieur, die 

zich steunt op de resultaten van het bodemonderzoek, de berekening van de belastingen van het 

gebouw met de nuttige bijbelastingen. Aldus bepaalt de ingenieur het exacte funderingstype, 

afmetingen en betonkwaliteit. De aardingslus is voorzien onder de fundering.  

3.3. Ondergrondse ruwbouwstructuur  

 

Kelderwanden, binnenmuren, vloerplaten, balken en kolommen worden uitgevoerd conform de 

richtlijnen van het ingenieursbureau. De architectuurplannen zijn zuiver informatief. Alle diktes en 

hoogtes worden aangepast aan de stabiliteitsberekeningen. Alle bouwwerken in beton en de 

wapening ervan voldoen aan de Belgische normen ter zake.  

3.4. Ondergronds metselwerk  

 

De scheidingswanden tussen privatieve en gemeenschappelijke delen, alsmede de scheidingen 

tussen de ondergrondse lokalen onderling, worden uitgevoerd in gewapend beton, betonblokken 

en/of snelbouw – dikte volgens aanduiding op plan – achter de hand gevoegd of gelijmd.  

3.5. Rioleringsnetten  

 

Het ganse rioleringsstelsel wordt uitgevoerd volgens de geldende normen. Alle buizen en 

hulpstukken voor de verticale afvoerkolommen zijn voorzien in PVC van hoge dichtheid. In de  

ondergrondse parking wordt het PVC-rioleringsnet opgehangen Het dakwater wordt opgevangen in 

een ondergrondse regenwaterput. 

3.6. Doorvoeren  

 

Volgens de voorschriften van de bevoegde diensten worden de wachtleidingen voor de verschillende 

nutsleidingen binnengebracht en waterdicht afgewerkt waar nodig.  

3.7. Voorzieningen tegen opstijgend vocht  

 

Een waterdichte laag wordt, waar noodzakelijk, onder de metselwerkmuren aangebracht.  
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3.8. Gewapend beton  

 

Worden voorzien in gewapend beton:  

- Vloerplaten 

- Alle balken, wanden en kolommen nodig voor een goede constructie, dit alles volgens de gegevens 

en onderrichtingen van het ingenieursbureau.  

De dragende en niet-dragende wanden, voor zover niet uitgevoerd in beton, worden opgebouwd uit 

snelbouwsteen of gelijkwaardig. 

3.9. Stalen constructies  

 

Kolommen en liggers worden voorzien volgens de ingenieursstudie. Berekeningen, ontwerp, 

fabricage, oppervlaktebehandeling en montage gebeuren conform de wetgeving, voorschriften en 

normen terzake. 

3.10. Gevels  

 

Alle gevels worden afgewerkt met gevelmetselwerk. Kleur en type zijn te bepalen door de architect. 

De overige gevels bestaan uit een combinatie van geïndustrialiseerd prefabbeton, 

vezelcementplaten, verticale gevelbekleding, gevelsteen, crepi en/of pleisterwerk.  

3.11. Thermische isolatie (volgens E-peil normering)  

 

De gevel wordt uitgevoerd met een geventileerde spouw voorzien van thermische isolatie. De 

vloerplaten worden conform de EPB-studie voorzien van een thermische isolatie.  

Akoestische isolatie: 

Om een goed akoestisch comfort te verzekeren, worden de scheidingsvloeren tussen de 

appartementen uitgevoerd in gewapende betonplaten dewelke voorzien worden van een 

akoestische isolatie. Hierdoor ontstaat een zwevende vloer zodat contactgeluid via de vloer 

vermeden wordt. Rondom de muren en chape wordt eveneens een akoestisch isolerende strook 

aangebracht, zodat de deklagen volledig onafhankelijk zijn. De wanden tussen appartementen en 

gemene delen worden ontdubbeld en voorzien van akoestische isolatie evenals de wanden tussen de 

appartementen onderling.  

Rook en verluchtingskanalen (volgens EPB-voorschriften):  

Kanalen worden voorzien voor:  

- Afvoer individuele verwarming op gas en aanvoer verse lucht. 

- Verse luchttoevoer via verdoken raamroosters in woonruimtes en slaapkamers. 

- Individuele afzuiging van badkamers, wc’s en bergingen 
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Terrassen:  

De terrassen worden uitgevoerd in geïndustrialiseerd prefabbeton. Op het gelijkvloers worden er 

tegels op mortel voorzien en op het derde verdiep tegels op tegeldragers volgens opgave en keuze 

van de architect/bouwheer. 

Dakwerken:  

Het plaatsen van de dakbedekking zal toevertrouwd worden aan een vakkundige en erkende 

onderaannemer die een 10-jarige garantie op de waterdichting zal afleveren. 

Platte daken:  

Algemene opbouw:  

- Dragende vloerplaat in gewapend beton  

- Hellingschape  

- Dampremmende laag 

- Isolatie (volgens EPB-voorschriften)  

- Waterdicht membraan met dakranden  

Dakkoepels:  

Boven de traphal wordt een rookkoepel voorzien met een door de brandweer te bedienen 

openingsmechanisme.  

Dakwaterafvoer:  

De zichtbare regenafvoeren worden uitgevoerd in zink. De onzichtbare leidingen worden uitgevoerd 

in PVC.  

Aluminium buitenschrijnwerk: 

Het geheel van deze werken is uit te voeren in onderhoudsvriendelijk, thermisch onderbroken en 

gemoffelde aluminium 3-kamerprofielen – kleur RAL 9005 mat. De gebruikte profielen zijn van 

allereerste kwaliteit en garanderen een perfecte dichtheid voor water, lucht en geluid. Zij zullen 

bovendien bestand zijn tegen al de normale atmosferische invloeden. Alle opengaande delen sluiten 

luchtdicht tegen de vaste kaders door middel van rondlopende dichtingstrips. De ramen worden 

geplaatst met aangeduwde compribanden en het geheel zal nadien vakkundig worden aangespoten 

met een gekleurde elastische kit teneinde een perfecte dichting te waarborgen. De draairichting van 

de ramen is gespecifieerd op het gevelplan van de architect. De ramen en deuren worden voorzien 

van standaard beslag en krukken. De inkomdeuren van het gebouw worden uitgerust met een 

cilinderslot met 3-puntsluiting.  

Beglazing: 
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Beglazingen uitgevoerd in dubbel super isolerend helder glas met een K-waarde van 1,1. Al het 

dubbel glas zal vakkundig opgespied worden en geplaatst in speciale gummiprofielen of afgewerkt 

met een soepele kitdichting. Waar nodig volgens E-peil berekeningen wordt de beglazing uitgevoerd 

in driedubbel of zonwerend glas.  

 

Raamverluchtingen: 

Via verdoken raamverluchtingen in de woonkamer en slaapkamers zullen de appartementen 

voorzien worden van verse buitenlucht, type invisivent.  

Borstweringen aan terrassen: 

De borstweringen van de terrassen worden voorzien in gelakte stalen profielen of volgens de 

bepalingen van de architect. 

Trappen:  

De gemeenschappelijke trappen worden uitgevoerd in prefabbeton volgens de bepalingen van de 

architect.  

3.12. Nutsleidingen  

Kosten: 

De aansluitingskosten en netuitbreidingskosten van elektriciteit, water, gas, riolering, TV en telefoon 

zijn ten laste van de koper.  

De koper moet tijdig de aanvraag doen om de binneninstallatie voor TV en telefoon te activeren. 

De individuele meters (water, gas en elektriciteit) worden overgezet op de eigenaar bij de voorlopige 

oplevering.  

De algemene meters worden, bij voorlopige oplevering van de algemene delen, overgezet op de 

vereniging van mede-eigenaars. 

Het verbruik van elektriciteit, gas en water tot aan de voorlopige oplevering is ten laste van Van 

Wellen Real Estate Development. 

4. Gemene delen  

4.1. Inkomhal en trappen  

 

Met de videofooninstallatie kan de inkomdeur van de inkomhal op het gelijkvloers worden geopend. 

Voor de inkomhal en traphallen wordt een keramische tegel voorzien. Kleur wordt bepaald door de 

architect. De wanden van de inkomhallen worden afgewerkt met een gladde bepleistering dewelke 

na uitdroging wordt geschilderd. De kleuren worden bepaald door de leidinggevende architect. De 

plafonds van de trap- en liftbordessen en de plafonds van de inkomhallen worden bepleisterd en 

geschilderd, waar nodig worden verlaagde plafonds in gipsplaat voorzien om leidingen weg te 

werken. Deze worden tevens geschilderd. Kleur schilderwerk wordt bepaald door de architect.  
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4.2. Elektriciteit gemene delen  

 

De elektrische installatie beantwoord aan de voorschriften van de stroom leverende maatschappij en 

het AREI. Voor de ingebruikname van het gebouw zal de ganse installatie, zowel privatieve als 

gemeenschappelijke delen, gekeurd worden door een door de overheid erkend controleorganisme. 

In de afwerkingsfase worden alle individuele nutsmeters (elektriciteit, gas, water, telefoon, tv..) 

aangevraagd op naam van de eigenaar. Voor de plaatsing van de individuele meter sluit de koper een 

leveringscontract af met een leverancier naar keuze. De verbruikskosten zijn vanaf de voorlopige 

oplevering voor de rekening van de koper.  

Voor alle gemeenschappelijke delen worden passende verlichtingsarmaturen gekozen door de 

architect. In de gemeenschappelijke delen (inkom, traphal) worden verlichtingsarmaturen met 

externe bewegingsdetectoren geplaatst. De ganse installatie in de kelder wordt in opbouw 

uitgevoerd. In de traphal en de ondergrondse parkeergarage wordt een noodverlichtingsinstallatie 

voorzien.  

De elektriciteitsverdeling van de algemene delen wordt aangesloten op een algemene 

elektriciteitsmeter.  

4.3. Brievenbussen  

 

Ter hoogte van de inrit wordt een brievenbusgeheel voor het traditionele postverkeer voorzien. 

Daarnaast wordt een Bringme Box installatie geplaatst. Deze Bringme box zal met zijn tijdloos 

ontwerp een eyecatcher zijn bij het binnenkomen op de site. De box bestaat uit slimme 

brievenbussen en gemeenschappelijke pakketvakken die niet alleen bestellingen kunnen ontvangen, 

maar via dewelke ook pakketjes automatisch verzonden en geretourneerd kunnen worden. 

4.4. Tuin 

 

De gelijkvloers appartementen beschikken over een privatieve tuin met gazon en een afscheiding 

d.m.v. een haag-paal-draad (hoogte 60/80cm).  

De gemeenschappelijke tuinaanleg wordt voorzien in onderhoudsvriendelijke beplanting. De aanleg 

en bestrating zal gebeuren volgens de bepalingen van de architect. 

4.5. Autodelen  

 

Ter hoogte van de inrit worden 2 autodeel-parkeerplaatsen voorzien. Hiermee komen we tegemoet 

aan de steeds belangrijk wordende mobiliteitseisen qua gebruik, toegankelijkheid en duurzaamheid. 

4.6. Sorteerstraat  

 

Ter hoogte van de inrit wordt een sorteerstraat voorzien. Dit is een combinatie van ondergrondse 

afvalcontainers. Er wordt een container voor PMD, Papier& Karton, GFT, Glas en Restafval geplaatst. 

De containers worden geopend met een persoonlijke badge die gekoppeld is aan je persoonlijke 

rekening. 
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4.7. Lift  

 

Een moderne liftinstallatie conform de nieuwe Europese richtlijn. Liftkooi en kooiwanden worden 

afgewerkt in harmonie met de lifthal volgens instructies van de leidinggevende architect.  

4.8. Brandbestrijding  

 

De gebouwen worden volledig conform de richtlijnen van de brandweer uitgerust met branddeuren 

(waar nodig zelfsluitend), brandblussers, automatisch rookraam in de traphal en noodverlichting. 

4.9. Zonnepanelen  

 

De appartementen worden voorzien van individuele zonnepanelen met individuele omvormer, 

volgens de bepalingen van de EPB-studie. Zie tabel in bijlage.  

5. Afwerking  

5.1. Vloeren  

 

In de basisprijs van de appartementen werd de levering en plaatsing van stenen vloeren en 

bijhorende plinten opgenomen en een klassiek vierkant legpatroon. Andere formaten en legpatronen 

geven aanleiding tot verrekening    voor alle ruimtes. De chape werd voorzien in de aanneming en 

maakt geen deel uit van de budgetprijs. Voorziene stelpost voor levering van tegels in bijlage. Bij 

tijdige beslissing zal de koper zelf een keuze mogen maken bij de leverancier, opgegeven door de 

aannemer. In de bijlage ‘Stelposten afwerking’ is er een overzicht van de verdeling voor vloer- en 

wandtegels.  

5.2. Deuren en dagkantafwerking 

 

De inkomdeuren van de appartementen zijn massieve branddeuren, gevat in een houten omlijsting 

en voorzien van een veiligheidsslot met 3-puntsluiting. De inkomdeuren worden aan de buitenzijde 

geschilderd volgens de kleurkeuze van de architect. Er wordt tevens een deurspionnetje voorzien. De 

binnendeuren van de appartementen zijn 211,5 cm hoog, voorzien van een dagslot en standaard 

beslag. Een handelswaarde van 250,00€ is opgenomen in de basisprijs.  

De dagkanten van de raamopeningen worden aan de binnenzijde afgewerkt met gipspleister. 

5.3. Kasten en schilderwerken  

 

De inkomhal, het trappenhuis en liftbordessen in de gemeenschappelijke delen worden geschilderd, 

kleur wordt bepaald door de architect. Schilderwerken in de privatieve delen worden niet voorzien. 

Kasten worden ook niet voorzien.  
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5.4. Plafondafwerking  

 

De vlakke betonplafonds van de appartementen worden glad bepleisterd. Schilderwerk noch 

plamuurwerk wordt voorzien. Waar nodig worden verlaagde plafonds in gipsplaat voorzien om 

leidingen weg te werken. Deze worden niet geschilderd, noch geplamuurd.  

5.5. Wandafwerking  

 

Er worden faiencetegels voorzien in douches tot op plafondhoogte, de voorkant en rondom de 

baden, tot 50cm boven het bad en op de voor- en bovenzijde van de sanblocks. Waar dit nodig blijkt 

(wegwerken van buizen, leidingen, …) zal de afwerking in gipskarton of mdf voorzien worden. De 

overige wanden, waar standaard geen tegels voorzien worden, worden glad bepleisterd. Er is geen 

schildering, noch plamuurwerk voorzien.  

6. Technieken  

6.1. Sanitair  

 

Alle aanvoerleidingen warm en koud worden uitgevoerd in meerlagenbuizen, type Henco of 

gelijkwaardig. Alle afvoeren worden uitgevoerd in PVC, bestand tegen hoge temperaturen. De ganse 

installatie wordt conform de voorschriften van de water leverende maatschappij geconcipieerd met 

inbegrip van de nodige afsluitkranen, terugslagkleppen en andere toebehoren. Toevoer- en 

afvoerleidingen voor wasmachine worden voorzien in de berging. Warmwaterbereiding: zie 

beschrijving centrale verwarming. Er wordt geen afvoer voorzien voor de droogkast. Enkel een 

condensatiedroogkast is technisch mogelijk. 

Sanitaire toestellen: 

Voor de totaliteit der sanitaire toestellen en toebehoren werd een stelpost voor levering voorzien in 

bijlage. Bij tijdige beslissingen zal de koper zelf een keuze mogen maken bij een leverancier van 

sanitaire toestellen, opgegeven door de verkoper. In de basisaankoopprijs van het appartement werd 

begrepen: plaatsing van de basis sanitaire toestellen zoals aangeduid op de verkoopplannen. Indien 

er aan de aannemer wijzigingen aan de basisopstelling worden gevraagd of indien bijkomende 

sanitaire toestellen geplaatst moeten worden, dient men uiteraard ook rekening te houden met een 

eventuele bijkomende kostenverrekening van het gewijzigde leiding- en plaatsingswerk.  

6.2. Ventilatie  

 

De ventilatie gebeurt volgens de EPB-regelgeving, zijnde het systeem C+ met luchttoevoer via de 

ramen (type insivivent) en mechanische ventilatie van de natte ruimtes, keuken en wc.  
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6.3. Elektriciteit, TV, telefoon, internet en verlichting  

 

Elektriciteitsmeter: 

Elk appartement heeft afzonderlijke nutsmeters, welke opgesteld wordt in een gemeenschappelijke 

meterkast. De kosten voor de indienststelling van de individuele meters zijn ten laste van de koper, 

evenals de individuele aansluiting voor telefoon en tv-distributie. De individuele verdeelborden 

worden geplaatst in de berging van het appartement. Elk bord wordt voorzien van een automatische 

zekering en verliesstroomschakelaars (300 en 30 mA). In de privatieve delen worden leidingen voor 

lichtpunten voorzien. Levering en plaatsing van verlichtingsarmaturen, inbouwspots, transfo’s en 

lampen wordt niet voorzien.  

TV en telefoon: 

Ten behoeve van de aansluiting op het openbaar telefoonnet wordt een telefoonstopcontact 

geplaatst in de woonkamer, deze omvat de inwerkdoos, de voorgekableerde wachtbuis, de 

telecommunicatiekabel tot de centrale verdeeldoos van de telefoonmaatschappij en wordt opgesteld 

naast het hoofdverdeelbord/meterbord van het complex.  

Ten behoeve van de aansluiting op het openbaar TV-distributienet wordt een datastopcontact 

voorzien in de woonkamer, deze omvat de inwerkdoos, de wachtbuizen en co-axiaalkabel tot de 

centrale verdeeldoos van de distributiemaatschappij en wordt opgesteld naast het 

hoofdverdeelbord/meterbord van het complex. 

Lichtpunten, schakelaars, stopcontacten: 

Een overzicht van het aantal lichtpunten, stopcontacten, voedingen e.d. per appartement wordt in 

bijlage gevoegd.  

6.4. Verwarming  

 

De centrale verwarming met gekoppelde warmwaterbereiding is individueel per appartement. Het 

betreft een installatie op aardgas, met gecombineerde condensatieketel voor warm water met 

elektronische ontsteking met een vermogen van +/- 24 kW en een sanitaire warmwaterbereiding. In 

de appartementen met meerdere badkamers wordt supplementair een boiler van 80L geplaatst. De 

verwarming gebeurt in alle ruimtes d.m.v. vloerverwarming. 

De volledige unit wordt gestuurd d.m.v. een programmeerbare thermostaat met dag/nacht regeling 

zodat een economische werking bekomen wordt. Er wordt een warmteverliesberekening uitgevoerd 

dewelke rekening houdt met volgende temperaturen bij een buitentemperatuur van -12°C.  

Inkomhal   > 18°C 

Woonkamer/ keuken  > 22°C 

Slaapkamers   > 22°C  

Badkamer    > 24°C  

Nachthal   > 18°C 



24 | P a g i n a  

LB Prosper Park  Fase ll   Versie 20/11/2020 

 

6.5. Keukens  

 

In de basisverkoopprijs van het appartement wordt een keuken voorzien met kastenensemble en 

elektrische toestellen met een stelpost zoals opgegeven in bijlage. Bij tijdige beslissing kan de koper 

zelf de keukenmeubelen en toestellen kiezen in overleg met de keukenfabrikant aangesteld door de 

aannemer.  
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BIJLAGE ZONNEPANELEN 

 

PV-panelen 

 

PV-panelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wp per paneel 270 Wp 

Aantal Zie onderstaande tabel 

Oriëntatie Volgens zuidelijke gevel 

Helling 15° 

Beschaduwing Geen beschaduwing op de panelen 

Fotovoltaïsche panelen in opbouw Ja 

Technologie Mono- of poly-kristallijne technologie 

Omvormer Met galvanische scheiding 

Individuele omvormer voor elk appartement 

App 0.1 3 App 1.8 3 

App 0.2 1 App 2.1 4 

App 0.3 1 App 2.2 4 

App 0.4 1 App 2.3 3 

App 0.5 4 App 2.4 2 

App 0.6 3 App 2.5 3 

App 0.7 2 App 2.6 3 

App 0.8 2 App 3.1 5 

App 0.9 4 App 3.2 4 

App 0.10 3   

App 1.1 4   

App 1.2 1   

App 1.3 4   

App 1.4 3   

App 1.5 2   

App 1.6 1   

App 1.7 3   

Totaal:        73   


