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BOUWHEER:           
 

 
THV Alheembouw nv – Delmulle nv 
Roeselarestraat 209 
8840 Oostnieuwkerke 
 
 

COÖRDINATIE:           
 

 
De Steenoven NV    Delmulle nv 
Kwadestraat 151 a bus 51    Waregemseweg 146 
8800 Roeselare     9790 Wortegem- Petegem  
T 051 25 00 36     T 056 69 42 00 
E info@steenoven.be    E info@danilith.be 
 

 
 
 

ARCHITECT:            
 

 
Atelier MA+ P 
Gustave Latinislaan 11 
1030 Brussel 
T 02 216 55 95 
E info@a-map.be 
 
 

 
VERKOOP:            
 

 
Immo De Meester    Dewaele Vastgoed & Advies  
Kortrijkstraat 1 bus 1    Stationsstraat 12 
9800 Deinze     8790 Waregem 
T 09/380 11 10      T 09/269 68 60 
E deinze@demeester.be    E kruishoutem@dewaele.com 

    
 
 
  Delmulle nv 
  Waregemseweg 146 
  9790 Wortegem- Petegem 
  T 056 69 42 00 
  E info@danilith.be 
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INLEIDING 

 
 
Dit verkoopslastenboek heeft tot doel de kopers een duidelijk en overzichtelijke beschrijving te geven van 
de kwaliteit en van de binnen- en buitenafwerking van de appartementsgebouwen. 
 
Als ontwikkelaar willen wij een hoog kwalitatief woonproject realiseren. 
Het tijdloze architecturale concept en de hoge afwerkingsgraad zijn termen die het ontwerp bepaald hebben. 
 
We hopen dat u even geboeid wordt door het project als wij zijn bij de ontwikkeling ervan. 
 
Welkom bij het project Inbreidingsgebied Markt. 
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1 WOONPROJECT 

 
ALGEMENE BEPALINGEN 

 
In het project is de woonkwaliteit een belangrijk uitgangspunt. De attractieve planopbouw, de binnenindeling en 
doordachte materiaalkeuze staan borg voor een optimaal comfort en een tijdloze uitstraling. Deze beschrijving 
van de werken en materialen maakt integraal deel uit van de verkoopsovereenkomst. De koper verklaart 
akkoord te gaan met de hierin omschreven werkwijze en bouwplan. 

 
 
ARCHITECT 
 
Het ereloon van de architect (én ingenieur) is inbegrepen in de verkoopprijs voor zover er geen wijzigingen 
komen aan de oorspronkelijke plannen, eventueel gevraagd door de koper. 
De architect heeft de appartementen ontworpen en de plannen opgemaakt. Zij controleren de werken op de 
uitvoering volgens de regels van goed vakmanschap.  
 
 
EPB- VERSLAGGEVER 
 
De energieprestatieregelgeving beoogt enerzijds een hoge standaard op het gebied van energiehuishouding, 
anderzijds ook het leefbaar houden van goed geisoleerde gebouwen. Aangezien goede isolatie gepaard gaat 
met een verhoogde luchtdichtheid van het gebouw, dient daarbij ook aandacht besteed te worden aan een 
performant ventilatiesysteem voor de aanvoer van verse lucht, en de afvoer van bijvoorbeeld vocht. 
Het opmaken van het verslag van EnergiePrestatie en Binnenklimaat (EPB) is begrepen in de totaalprijs. 
De EPB- verslaggever berekent het E- en K-peil van de woning conform de huidige energieregelgeving. 
 

- Het K-peil van een woning is gelijk aan het totale isolatiepeil van de woning of het niveau van 
thermische isolatie. Het K-peil houdt rekening met het warmteverlies door de buitenmuren, daken, 
vloeren, ramen… en met de compactheid van het gebouw. Hoe lager het K-peil, hoe beter het 
gebouw geïsoleerd is en hoe minder warmteverliezen er zijn. 

- Het E-peil of energieperstatie van een woning is een maat voor het energieverbruik van de woning 
en haar vast installaties in normale omstandigheden. In de berekening van het E-peil worden volgende 
aandachtspuntenn in rekening gebracht : 

o Compact en Luchtdicht bouwen 
o Thermisch isoleren 
o Ventileren 
o Hernieuwbare energie al dan niet benutten 
o Een hoog renderende installatie plaatsen voor verwarming en warm water 
Door aan bovenvermelde punten voldoende aandacht te besteden, wordt een energiezuinige, 
gezonde woning gecreëerd met meer gebruikscomfort. 

 
- Voor bouwaanvragen vanaf 2012 is er een bijkomende eis : de (theoretische) netto-energiebehoete 

voor verwarming < 70 kWh/m² 
 
De appartementen voldoen aan de EPB- eisen volgens bouwaanvraag 2015, nl E54 (zonder hernieuwbare 
energie) en K40. 
 
Voor elk appartement afzonderlijk wordt een EPB- berekening uitgevoerd 
 
Alle administratieve verplichtingen inzake EPB worden uitgevoerd door de EPB- verslaggever. 
De EPB- verslaggever controleert de uitvoering conform het EPB- verslag en na ingebruikname van de woning 
maakt hij de definitieve EPB- berekening op conform de as- builtgegevens. Dit verslag wordt opgestuurd naar 
het Vlaams Energie Agentschap en de klant krijgt hiervan een kopij en een energiecertificaat van het VEA. 
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De koper houdt dit verslag en het bijhorende energiecertificaat bij (nodig bij verkoop of verhuur woning, 10j 
geldig). Op de website van het Vlaams Energieagenatschap (www.vea.be) vindt u nog meer informatie omtrent 
energiesparen en EPB. 
 
De EPB- verslaggever is :   Bureau D 
    Tuileboomstraat 18 
    8880 Sint Eloois Winkel 
    info@bureaud.be 
 
 
VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR 
 
De verkoper stelt een veiligheidscoördinator aan met opdracht tot coördinatie van de veiligheid zowel tijdens 
de ontwerpfase als de uitvoering, alsook voor het opmaken van het postinterventiedossier. Het as-built attest en 
het postinterventiedossier wordt aan de kopers overgemaakt op het moment van voorlopige oplevering. 
 
De veiligheidscoördinator staat in voor de controle op de veiligheid op de werf maar ook voor de veiligheid 
van het gebruik van de woning daarna.  Daarom wordt de veiligheidscoördinator ontwerp reeds bij de 
ontwerpfase betrokken. Hij detecteert alle risicovolle elementen en stelt in functie hiervan een veiligheids- en 
gezondheidsplan ontwerp op met daarin de maatregelen die genomen moeten worden. De 
veiligheidscoördinator uitvoering (doorgans dezelfde persoon) zal nagaan of deze maatregelen gerespecteerd 
worden en zal bij risicovolle werken controleren of alles op een veilige manier gebeurt. 
Bovendien maakt de veiligheidscoördinator een postinterventiedossier op. Dit wettelijk document bevat een 
aantal gegevens die nuttig zijn bij de eventuele latere uitvoering van herstellings-,onderhouds- of 
renovatiewerken aan het gebouw. 
Dit postinterventiedossier vormt een noodzakelijk document als u ooit beslist uw woning te verkopen of 
verhuren. 
 
De veiligheidscoördinator is : Vecobo 
    Meersstraat 40  1 
    8790 Waregem 
    T 056 62 03 80 
    info@vecobo.be 
 
 
VERZEKERING 

 
THV Alheembouw nv – Delmulle nv heeft een ABR-polis afgesloten voor het gehele project.  
Een ABR-polis dekt in de eerste plaats de schade aan het werk zelf (bvb een gestutte muur die omvalt). Het 
maakt niet uit of de bouwheer, de architect of de aannemer in de fout gegaan is. Lichamelijke letsels ten 
gevolge van bouwactiviteiten worden níet door een ABR-verzekering gedekt.  

 
Deze polis is van toepassing voor de werken tot aan de voorlopige oplevering. Na de voorlopige oplevering 
dient de koper een brandverzekering af te sluiten aldanniet gecombineerd met een blokpolis op iniatief van de 
syndicus. 
 
 
BRANDBEVEILIGING 
 
Een rookdetector is verplicht te plaatsen in elke privatieve kavel (bij voorkeur in de centrale inkomhal)  
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BESCHRIJVING VAN DE EIGENDOM  

 
De gemene delen van het gebouw 

 
Deze zijn vastgelegd in de basisakte en houden hoofdzakelijk het volgende in: 
 

- Het onverdeelde aandeel in het terrein 
- De grondwerken, funderingen, draagstructuur, niet-dragende wanden,  
  de gevels en de vloerplaten 
- De terrassen en leuningen 
- De dakconstructie, dakbedekking en de isolatiematerialen 
- De dakgoten, afleiders en het rioleringsnet 
- De trappen en de liften 
- De vloerbekleding en de muurafwerking van de gemene delen 
- Het buitenschrijnwerk van ramen en deuren (inclusief alle glaswerken) 
- Het binnenschrijnwerk van de gemene delen 
- De technische kokers met de water-, gas- en elektriciteitsleidingen, 
  ventilatiebuizen en schouwen 
- De elektrische installatie ten behoeve van de gemene delen 
- De videofonie en brievenbussen 

 
Deze opsomming wordt gegeven bij wijze van voorbeeld en mag niet als beperkend geïnterpreteerd 
worden. 

 
De privatieve delen van het gebouw 

 
De detailbeschrijving van de appartementen vindt u terug in de basisakte. Het  verkoopsplan geeft een 
weergave hoe de appartementen/kelderverdiepingen zijn ingedeeld. 
 
De privatieve delen omvatten in hoofdzaak volgende elementen: 
 

- De vloerbekleding en de elementen waarop ze rusten met uitzondering van de   dragende structuur 
- De binnenmuren en tussenschotten met deuren met uitzondering van de dragende elementen 
- De bekleding van de muren en het plafond 
- De toegangsdeur tot de kavel met hun bijhorigheden 
- De technische installaties voor zover ze dienen voor het desbetreffend privatief: de elektrische 
installatie, sanitaire installatie, verwarmingsinstallatie, videofooninstallatie en de ventilatie 
- Het binnenschrijnwerk en de keukeninstallatie 

 
Deze opsomming wordt gegeven bij wijze van voorbeeld en mag niet als beperkend geïnterpreteerd worden. 
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2. RUWBOUW  
 

 

WERFINRICHITNG 
 
De projectontwikkelaar zorgt ten zijne last voor de voorlopige afsluiting van de bouwplaats. Deze afsluiting moet 
beletten dat derden zich toegang zouden verschaffen tot de werken. Het onderhoud valt ten laste van de 
projectontwikkelaar gedurende de ganse tijd van de werf. De afsluiting beantwoordt aan de voorschriften van de 
gemeente Kruishoutem. De projectontwikkelaar behoudt zich het recht voor om publiciteit aan te brengen op 
de afsluiting. Bij het beëindigen van de werken wordt de afsluiting verwijderd. 
 
De voorlopige aansluitingskosten voor gas, water en elektriciteit, vallen ten laste van de projectontwikkelaar. De 
definitieve aansluitingskosten van water (tot en met de waterteller), elektriciteit (tot en met de tellerkast), gas 
(tot en met de gasteller)), distributie en telefoon vallen ten laste van de koper evenals de waarborgen en diverse 
vergoedingen die voortvloeien uit de aansluiting. De kosten voor water- en elektriciteitsgebruik tijdens de 
bouwwerken vallen ten laste van de projectontwikkelaar. 
 
Vallen nog ten laste van de projectontwikkelaar ; 

- Onderhoud van de werken tot aan de voltooiing 
- Verwijderen van puin en afval voor de voorlopige aanvaarding van de werken 

 
 
GRONDONDERZOEK 
 
Tijdens de ontwikkeling van de verkaveling werd een uitgebreid geotechnisch grondonderzoek gedaan. Dit 
onderzoek bestaat uit : 
 

- Een algemeen voorafgaande studie van de bestaande ondergrond voor de volledige verkaveling 
gebaseerd op geologische kaarten, kaarten van waterlopen, onderzoek ter plaatse, studie van 
luchtfoto’s, studie van geotechnische gegevens afkomstig van gronddatabanken,… 

- Een algemeen verkennend grondonderzoek van de volledige verkaveling bij mideel van sonderingen 
ter bepaling van de conusweertand, enkele boringen en opmeting van de terreinhoogtes 

- Bijkomende grondonderzoeken die noodzakelijk blijken uit het eerste verkennend grondonderzoek 
voor het nauwkeurig onderzoek van afwijkende resultaten bij middel van bijkomende sonderingen en 
boringen. 

 
Dit maakt het mogelijk op voorhand de draagkracht van de ondergrond te bepalen en het juiste type fundering 
voor deze gebouwen te voorzien.  

 
GROND- en FUNDERINGSWERKEN 
 
De uitgravingen worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd teneinde de funderingswerken en 
rioleringswerken enz. degelijk te kunnen uitvoeren. De uitgravingen zijn diep genoeg om stevige funderingen te 
bekomen en tevens het aanleggen van sleuven,riolen, onderzoekskamers en eventuele draineringswerken 
mogelijk te maken. Na het afgraven van de teelaarde zal de aanzet van de funderingen een zuiver en uniform vlak 
vertonen zodat een voldoende grondweerstand kan teweeggebracht worden om de funderingen van het gebouw 
op de grond over te dragen.  
De uitvoering en de wijze van funderen wordt bepaald door het studiebureau, aangeduid door de 

projectontwikkelaar, in fuctie van de aard der gronden. Er wordt een aarding voorzien voor de volledige 

elektrische installatie.  
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RIOLERING 
 
De buiten- en binnenriolering wordt in PVC buizen met Benor garantie uitgevoerd tot aan de openbare riolering. 
Het geheel bevat bovendien de nodige hulpstukken, moffen en verbindingen en een stankafsluiter tussen het 
gebouw en de openbare riolering. 
De rioleringen zullen voldoen aan de hieraan te stellen eisen en de geldende voorschriften. 
Hemelwaterrecuperatie is niet voorzien voor privatieve toiletten en/of wasmachines. 
 
Een RW-put en Sept. put zijn voorzien per appartementsblok. 
 
 
METSELWERKEN 
 

- Buitenmuren 
De buitenmuren zijn 28 cm dik en hebben volgende samenstelling : 
• Aan de buitenzijde een handgevormde Benor gekeurde gevelsteen (kleurkeuze te bepalen door 

architect) 
• Een laag staalvezelbeton van ong. 5 cm. met de nodige bewapening 
• Een isolatielaag uit polyurethaan van 10 cm 
• Een laag lichtbeton van geëxpandeerde klei van ong. 10 cm 
 
Het voegwerk is voorzien (kleurkeuze te bepalen door architect) 
 

- Binnenmuren 
De binnenmuren zijn 10 cm of 15 cm dik volgens hun draagfunctie in het gebouw en zijn vervaardigd 
in lichtbeton van geëxpandeerde klei  
 

- Alle verticale buizen van elektrische leidingen zijn ingegoten evenals de aftakdozen 
 

- Afwerking: de buiten- en binnenmuren worden manueel uitgeplakt (behangklaar) en de plafonds in 
beton worden afgewerkt met 2 lagen spuitplamuur.  
De dagkanten van ramen en deuren worden uitgepleisterd.  

 
 
DRAAGSTRUCTUUR 
 
De draagstructuur van het gebouw wordt opgetrokken volgens de plannen, die opgemaakt zijn door het daarvoor 
aangestelde studiebureau. Deze draagstructuur behelst de funderingsbalken, de balken en kolommen, trappen en 
bepaalde wanden. De daarbij horende betonstudie is conform de voorschriften van de Belgische Norm. De 
betonstudie bepaalt onder andere de betonsamenstelling, de coëfficiënten van overbelasting en spanning, en de 
dikte van de wapeningen. De bekistingen zijn strak om alle vervormingen te voorkomen die door het aanstampen 
of trillen mochten veroorzaakt worden. Na verharding van het beton worden de bekistingen verwijderd, mits 
toelating van het studiebureau en onder de verantwoordelijkheid van de aannemer.  
Het studiebureau draagt de uitsluitende verantwoordelijkheid voor de opmaak en het dimensioneren van de 
dragende betonconstructie. 
 
 
DAK- EN ZINKWERKEN 
 
Plat dak: uitvoering draagvloer is in beton. Op een hellingschape komt de bedekking bestaande uit 1 laag 
hechtvernis, dampscherm bestaande uit 1 laag glasfiber 3 mm (alu), isolatieplaten van 12 cm dikte (cfr EPB- 
studie), 1 laag glasfiber 4 mm en dakdichting 1 laag polygum 4 mm met leischlagschilfers (of gelijkwaardig). 
De dakrandprofielen zijn voorzien in aluminium met een aanzichthoogte van 5 à 7 cm.  
 
Het plafond gelijkvloers/verdiepingen wordt uitgevoerd in elementen in beton, op de onderkant glad gegoten, 
waarvan de voeg aan de onderkant wordt opgestopt.  
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BUITENSCHRIJNWERK 
 
Alle buitenschrijnwerk van ramen en deuren is standaard uitgevoerd in PVC met alu- look, kleur te bepalen 
door de architect. 
 
Alle glaswerk is voorzien in dubbele beglazing K-waarde 1,1 W/m²K (conform EPB- studie). 

3. AFWERKING VAN DE GEMENE DELEN VAN HET GEBOUW 

 
Het ontwerp, de afwerking en de keuze van materialen van de gemeenschappelijke delen wordt bepaald door 
de architect. 
 
a. Vloerafwerking 

 
De ruimten worden voorzien in de levering en plaatsing van keramische tegelvloeren, met bijhorende plinten. 
De vloer van de ondergrondse kelder wordt uitgevoerd in gepolierde beton. 
 
b. Wandafwerking 

 
De plafonds vanaf gelijkvloers en bovenliggende verdiepingen worden afgewerkt met een dunpleister. De muren 
van de inkom aan de lift en de sassen op de verdiepingen worden uitgevoerd in pleisterwerk of dunpleister, al 
naargelang de ondergrond. De zichtbare verticale en uitspringende hoeken worden beschermd met 
gegalvaniseerde hoekijzers tot plafondhoogte.  
 
Schilderwerken 
De muren en plafond van de inkom en het sas op de verdiepingen zijn geschilderd afgewerkt. Ook de deuren van 
de gemene delen worden geschilderd. 
 
c. Schrijnwerk 

 
De inkomdeur van de residentie is zowel aan de binnen- als de buitenzijde voorzien van een trekker. 
De sasdeur is aan de buitenzijde voorzien van een trekker en aan de binnenzijde van een inox kruk. De sasdeur 
is voorzien van een elektrisch slot en wordt uitgevoerd in hout of aluminium. 
De inkomdeur en de sasdeur toegang gevend naar de traphal worden opgeleverd met automatische 
deurpompen (incl andere RF- deuren). 
 
d. Elektriciteit 

 
De voorziene installatie vertrekt na de tellerkast en is conform de voorschriften van de stroomverdelende 
maatschappij. De hoofdschakelaar en de hoofdverdeeldoos worden geplaatst in de nabijheid van de meterkast. 
Een contactdoos met automatische zekeringen - met een bijkomende differentiële schakelaar – is aanwezig. 
 
In de gemene delen zijn armaturen voorzien. In de hoofdinkom, de traphal en de gangen worden deze bediend 
met een detector. Een noodverlichting wordt voorzien zoals bepaald in de brandweervoorschriften. 
 
Het elektriciteitsverbruik van de gemeenschappelijke delen en de liftinstallatie is meetbaar door een afzonderlijke 
teller. 
 
e. Videofonie 

 
Een volledige videofooninstallatie bedient alle appartementen, elk aan de desbetreffende inkom. Ieder 
appartement heeft een drukknop die het elektrische slot van de sasdeur in het gebouw bedient. De videofoon 
met drukknoppen en naambordjes wordt ingewerkt in de inkomhal van het gebouw.  
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f. De lift 

 
Er wordt een personenlift voorzien voor minimaal 4 personen, uitgerust met alle veiligheidssystemen en die 
voldoen aan de nieuwste wetgeving.  
Kenmerken: 
- Stopplaatsen op elk niveau met automatische schuifdeur 
- Een elektromagnetische rem ingeval van stroomonderbreking 
- De cabine: volgens de plannen van de architect 
- Afwerking van de cabine: bekleding wanden en vloer van de kooi met pvc, een spiegel en een aangepaste 
verlichting 
 
Verdere bijzonderheden: 
Een drukknop in de cabine die toelaat de alarmbel te laten seinen ingeval van stroomonderbreking. Een 
verzamelbord met drukknoppen die de liften naar de gewenste verdieping laat komen. Een noodtelefoon wordt 
voorzien zoals bij wet bepaald.  
De aansluiting is ten laste van gemeenschap. 
 
g. Trappen 

 
De trappen en overlopen worden betegeld (uitgezonderd trap naar kelder). De leuningen worden voorzien in 
aluminium. Er worden brandblus apparaten en/of haspels geplaatst conform de brandweervoorschriften. 
 
h. Brievenbussen 

 
De locatie van de brievenbussen wordt bepaald door de architect. 
 
i. Gemeenschappelijke leidingen 

 
In ieder appartement zijn er technische kokers waarin de leidingen van vuilwaterafvoer, watertoevoer, 
elektriciteitsleidingen, ventilatiebuizen, schouwen,… geplaatst zijn. Alles wat zich in de kokers bevindt maakt deel 
uit van de gemeenschap. Vanaf de aftakkingen maken deze voorzieningen deel uit van het privatief. 
 
j. Tellerlokalen en bergingen 

 
De wanden van deze lokalen worden niet afgewerkt. Het plafond laat de predallen/ gewelven zichtbaar. Er is een 
afgewerkte gepolierde betonvloer voorzien. Het sasgedeelte tussen trap en kelderruimte wordt op dezelfde wijze 
afgewerkt. 
Eventueel kunnen de watertellers zich op de bordessen van de desbetreffende verdiepingen bevinden. De 
definitieve locatie wordt bepaald in samenspraak met de watermaatschappij. 

 
k. Oplevering 

 
De gemeenschappelijke delen van het gebouw worden bezemschoon opgeleverd, met verwijdering van alle puin 
en afval. 
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4. AFWERKING VAN DE PRIVATIEVE DELEN VAN HET 

GEBOUW 

 
 
De minimale vrije hoogte in de privatieve app’n is 2m50. Valse plafonds zijn in basis niet voorzien. Een 
buisomkasting is voorzien voor zichtbaar leidingwerk (bvb ventilatiekanalen)  af te werken voor zover deze zich 
niet in de berging of inkomhal bevinden. Het buizennetwerk in de berging blijft zichtbaar, indien van toepassing is 
een vals plafond in de inkomhal wel voorzien. 
 
 
PLEISTERWERKEN 
 
Alle muren worden gepleisterd afgewerkt, de plafonds zijn afgewerkt met dunpleister.  Alle uitwendige hoeken 
worden beschermd met gegalvaniseerde hoekijzers, . De muren van de douche waar een betegeling is voorzien 
worden voorzien van een waterdichte folie. 
 
 
VLOERBEKLEDING 
 
De ruimten worden voorzien in de levering en plaatsing van keramische tegelvloeren, met bijhorende plinten. De 
kopers kunnen hun keuze maken bij een door de opdrachtgever aangewezen tegelleverancier. De particuliere 
handelswaarde van de vloeren bedraagt 35 €/m² excl. BTW (alle bewoonbare ruimtes).  

 
Indien er speciale eisen noodzakelijk zijn voor de ondervloer dienen deze voor aanvang van de werken schriftelijk 
gemeld te worden door de koper. Voor de bepaling van de dikte van de ondervloer van eventuele niet afgewerkte 
vloeren, wordt uitgegaan van een afwerking van 1cm dikte. 

 
Het plaatsen van parket is mogelijk mits verrekening. In dat geval dient er rekening gehouden te worden met een 
mogelijke termijnverlenging in functie van de droogtijd van de ondervloer. 

 
Er worden overal bijhorende keramische plinten voorzien. De handelswaarde van deze plinten bedraagt 10 €/lm 
exclusief BTW, exclusief plaatsing 
 
De wandbetegeling in de badkamer is voorzien met een HW = 40 €/m² excl btw (buitenomtrek douche tot 
plafond). De kopers kunnen hun keuze maken bij een door de opdrachtgever aangewezen tegelleverancier. In 
het toilet is geen wandbetegeling voorzien. 
 
 
SANITAIRE INSTALLATIE EN TOESTELLEN 
 
De sanitaire installatie zal uitgevoerd worden volgens de geldende normen en voorschriften. De waterleidingen 
zullen uitgevoerd worden in koper of polyethyleen, de afvoerleidingen zullen uitgevoerd worden in PVC en 
hebben een aangepaste diameter.  
 

Voorziene toevoeren en afvoeren: 
- Koud-warm toevoer voor de spoelbak van de keuken + afvoer 
- Koudwatertoevoer voor vaatwasmachine in de keuken + afvoer 
- Koudwatertoevoer voor aansluiting van wasmachine + afvoer 
- Koud-warm toevoer voor de wastafels, douche  
- Koudwatertoevoer voor toilet 

 
De volgende sanitaire toestellen zijn voorzien in de aanneming : 
Alle apparaten in witte kleur, van eerste kwaliteit en van een esthetische keuze. 
Het basisprogramma betreft de volgende keuze: (merknamen zijn afhankelijk van de leverancier) 
 
Badkamer 
- meubel met inbouwlavabo en spiegelpaneel (incl ééngreepsmengkraan) 
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- douche in plaatstaal (met thermostatische kranen) met afmetingen 1.20 x 90 in combinatie met een minimale 
opstand. Er wordt een glazen wand voorzien (lengte 1m20)   
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Toilet 1 
- wc (sanbloc) 
 
 

 
 
 
 
- handwasbakje (kraantje koud water) 
 

 
 
Toilet 2 
- wc (sanbloc)  
 
 
CENTRALE VERWARMING 
 
De centrale verwarming en warm water bereiding is via gas in een tweepijpsysteem, bestuurd door een digitale 
chronoterm in de living . Elke woning is voorzien van eigen gaswandketel met het nodig vermogen.  De 
aansluitkosten zijn ten laste van de koper om de nutsvoorzieningen binnen te brengen en aan te sluiten in het 
gebouw. 
 
Er wordt een condenserende gaswandketel geplaatst, voor de centrale verwarming en de warmwatervoorziening.  
Het buizenstelsel wordt uitgevoerd in kunststofleidingen, systeem buis in buis met vernette polyethyleen. 
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De voorziene paneelradiatoren zijn in open uitvoering en vervaardigd uit hoogwaardig koud gewalst plaatstaal. 
De radiatoren zullen naargelang de warmtebehoeften uitgevoerd worden met één, twee of drie elementen. Het 
aantal radiatoren wordt bepaald op aangeven van de architect en de ingenieur. 
 
Er worden voldoende radiatoren voorzien zodanig dat volgende temperaturen kunnen worden bekomen bij een 
buitentemperatuur van -10°C: 

o Inkom: 18°C 
o Leefruimte: 22°C 
o Keuken: 22°C 
o Badkamer: 24°C 
o Slaapruimte: 18°C 

 
De regeling van de temperatuur geschiedt d.m.v. een kamerthermostaat. Er worden geen radiatoren voorzien in 
toiletten, bergingen, hall en gemeenschappelijke ruimtes tenzij de  
comforteisen (min.18°C) dit zouden vereisen. 
Er zijn uitsluitend thermostatische kranen voorzien in de slaapkamers en badkamer. 
 
 
VENTILATIE 
 
De ventilatie voldoet aan de EPB- normen die van toepassing zijn op het ogenblik van het indienen van de 
bouwvergunning. Wij voorzien hier een ventilatiesysteem C+ zijnde natuurlijke toevoer en mechanische afvoer.  

 
 
ELEKTRICITEIT 
 
De lichtpunten, schakelaars en stopcontacten worden uitgevoerd conform de voorschriften inzake veiligheid en 
elektrisch comfort (AREI). 

 
De voorziene installatie vertrekt na de tellerkast en is conform de voorschriften van de nutsmaatschappij. 
De hoofdschakelaar en de hoofdzekeringenkast worden geplaatst in de nabijheid van de meterkast. Een 
individuele zekeringenkast met automatische zekeringen - met een bijkomende differentiële schakelaar - is 
aanwezig in de woning. 
De leidingen gaan vanaf de zekeringenkasten naar de verschillende lichtpunten en contactdozen. Voorts is alles 
aanwezig voor een degelijke afwerking. 

 
De installatie wordt opgeleverd zonder verlichtingsarmaturen. De kosten voor de indienststelling van de 
individuele meter zijn ten laste van de koper, evenals de individuele aansluiting voor telefoon- en TV- distributie 
(incl aanvraag tot abonnement)die op eigen initiatief de nodige stappen hiervoor onderneemt. De aanvraag voor 
de elektrische keuring en de keuringskosten van de installatie zijn ten laste van de bouwheer. 

 
De leidingen geplaatst in buizen en/of kabels zijn in vloeren en muren ingewerkt. 

 
Indien wijzigingen worden aangebracht, dient men ook rekening te houden met een bijkomende 
kostenverrekening van het wijzigende leiding- en plaatsingswerk. 

 
Inkomhal  

- Belinstallatie 
- Centraal lichtpunt met dubbele schakelaar 
- Enkel stopcontact 
 

Woonkamer 
- 2 lichtpunten met 2 dubbele schakelaars 
- 8 stopcontacten 
- Aansluiting voor telefonie en TV: 1x coax + 1x UTP + 1x telefoonaansluiting 
- Voeding thermostaat 
 

Keuken 
- Centraal lichtpunt met schakelaar 
- Centraal lichtpunt boven het aanrecht met schakelaar 
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- Voeding voor kookplaat, koelkast, dampkap, microgolf, oven en vaatwas 
- 2 dubbele stopcontacten boven werkblad 
 

Badkamer  
- Centraal lichtpunt met schakelaar 
- Voeding voor spiegelverlichting met schakelaar 
- 2 stopcontacten wastafel 
 

Toilet: 
- Centraal lichtpunt met schakelaar 
 

Slaapkamer(s): 
- Centraal lichtpunt met dubbele schakelaar 
- 3 stopcontacten 
- 1x UTP en 1 tv-aansluiting (in 1 slpk.) 
 

Berging: 
- 1 lichtpunt met schakelaar 
- 1 dubbel stopcontact voor wasmachine, droogkast  
- 1 verdeelbord met zekeringen 
- 1 dubbel stopcontact voor modem en tw- aansluiting 
- 1 voeding voor cv- ketel en luchtextractor 

 
 
BINNENSCHRIJNWERK 

De binnendeuren in de appartementen worden uitgevoerd in vlakke schilderdeuren (tubespaan) met een 
omlijsting in MDF of gelijkwaardig en aluminium deurbeslag, deurbladhoogte 211,5cm. De schilderwerken zelf 
van de deuren zijn ten laste van de koper. 
De deur tussen hal en leefruimte is een glazen deur met houten omlijsting. In de bergingen en kelder worden 
schilderdeuren voorzien met klassieke deurkrukken. 
Deze deuren worden geplaatst volgens de EPB - normering, dat wil zeggen dat er een ventilatiedoorvoer is van 
minimum één centimeter (of 70 cm²) hoogte tussen de afgewerkte vloer en de onderzijde van elk deurblad 
aanwezig zal zijn, teneinde de luchtdoorstroming te garanderen. 
De draairichting van de deuren is aangeduid op de plannen van de architect. 
 
De privatieve inkomdeuren van de appartementen zijn vlakke brandwerende deuren uitgevoerd in tubespaan en 
afgewerkt in stratifié langs beide zijden. 
 
 
KEUKEN 

 
In basis wordt een geïnstalleerde keuken van hoogwaardige kwaliteit voorzien. De keukenmeubelen worden 
uitgevoerd volgens de detailplannen in bijlage en specificaties welke ter inzage liggen bij de verkoper.  
 
De keukens worden standaard uitgerust met de hiernavolgende toestellen: 

- Een spoeltafel met afdruipvlak met mengkraan 
- Een dampkap met koolstoffilter 
- Een ingebouwd elektrisch fornuis met vitrokeramische kookplaat en oven 
- Een koelkast 
- Een geïntegreerde vaatwas 
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TERRASSEN 
 

De uitpandige terrassen zijn afgewerkt in zichtbeton op de verdiepingen, kleur en structuur te bepalen door de 
architect. De inpandige terrassen worden afgewerkt met terrasbekleding type Twinson Deceuninck (of 
gelijkwaardig). 
De balustrades (enkel van toepassing op de verdiepingen) worden uitgevoerd in glas. De hoogtes van de 
borstweringen worden voorzien volgens de geldende normeringen. 
 
 
VARIA 

 
Er worden geen kasten of meubilair voorzien uitgezonderd keukenmeubel en badkamermeubel. 
Er worden geen gordijnkasten of gordijnroede of –rails voorzien. 
Schilder- en behangwerken zijn niet inbegrepen. 

 
 
OPLEVERING 
 
De appartementen worden bezemschoon opgeleverd, met verwijdering van alle puin en afval. 

 
  



 

p. 17 

Inbreidingsgebied Markt (App’n) – Kruishoutem 

Zone L – 8 juli 2016 

5.  ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

 
 

De appartementen worden verkocht volgens de plannen toegevoegd aan de akte en conform de technische 
omschrijving die de koper erkent ontvangen te hebben. Waar het verkochte goed, bij aankoop, nog niet voltooid 
is, gebeurt de verkoop aan de hand van de hierna volgende documenten: 

- De plannen gehecht aan de basisakte en in voorkomend geval de gewijzigde plannen gevoegd bij de 
notariële verkoopakte 

- De technische omschrijving die de uit te voeren werken en de te gebruiken materialen omschrijft 
- De notariële basisakte met het bijhorende reglement van mede-eigendom 
 

Plannen en tekeningen 
 

Alle op de plannen en tekeningen of in het lastenboek opgegeven maten en maatcijfers, zijn plusminus maten. 
Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang zijn toegelaten zonder 
voorafgaandelijk het akkoord van de kopers te bekomen. De beschrijving in dit lastenboek heeft dan ook steeds 
voorrang op de plannen. Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk, ten gevolge van stabiliteits- of 
technische redenen. De plannen werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van het terrein 
door de landmeter. 
Voor de verkoop gelden enkel de notariële plannen, de commerciële plannen zijn slechts ter info. De eventuele 
verschillen, in min of in meer (met een maximum van 1/20) die mochten vastgesteld worden na afwerking en/of 
bij oplevering, worden beschouwd als gedoogzaamheden. 

 
 

Wijzigingen 
 

De wijzigingen die aan voorliggend lastenboek op vraag van de koper worden aangebracht mogen enkel en alleen 
de afwerking betreffen en dienen voorgelegd te worden voor akkoord. 
Bovendien mag hierdoor geen vertraging veroorzaakt worden in de termijn van uitvoering van het geheel der 
werken of schade berokkend worden aan de onderneming. 
De bouwheer, de architect en ingenieur zijn volstrekt vrij al dan niet in te gaan op de vraag naar wijzigingen van 
de koper. 
Door het feit een belangrijke wijziging aan te brengen ziet de koper af van de opleveringsdatum voorzien in de 
verkoopovereenkomst. Vanzelfsprekend zal deze opleveringsdatum verlengd worden met de tijd nodig voor de 
oplevering van deze supplementaire werken. Mede omwille van redenen van coördinatie en verantwoordelijkheid 
kunnen de wijzigingen en meerwerken alleen uitgevoerd worden door aannemers aangeduid door de bouwheer. 
 
Indien deze wijzigingen meerwerken inhouden dan zullen deze meerwerken worden verrekend. Minwerken 
brengen een last van 20% op die minwerken mee als winstderving. Bijkomende werken of bepaalde afwerkingen 
geven automatisch en stilzwijgend aanleiding tot verlenging van de uitvoeringstermijn. 
 
Eventuele wijzigingen zullen alleen uitgevoerd worden na een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de kopers 
aangaande de kostprijs van de wijzigingen. Laat de koper na oplevering van de werken uitvoeren door de 
aannemer, dan dient deze hiervoor beroep te doen op de veiligheidscoördinator van de bouwheer, dit voor 
zover nog niet alle werken zijn voltooid. Mondelinge toezegging hebben geen waarde. 
Bij het uitblijven van een akkoord aangaande een meerwerk binnen de gestelde termijn, in de vorm van een 
offerte, dewelke de koper als supplement aan de promotor werd aangevraagd, zullen de gevraagde meerwerken 
nietig zijn en zullen de werken standaard worden uitgevoerd. 
 
De bouwheer behoudt zich het recht voor detailwijzigingen aan te brengen aan voornoemde documenten, hetzij 
deze hem door de ter zake bevoegde overheid zouden worden opgelegd of door de regels van de kunst zouden 
worden ingegeven. 
 
Het is de koper verboden voor de oplevering van het hele aangekochte goed zelf (of door derden) werken uit 
te voeren of te laten uitvoeren. 
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Materialen 

 
De bouwheer mag ten allen tijde materialen vermeld in het lastenboek vervangen door andere gelijksoortige of 
gelijkwaardige materialen. 
 
Opmerkingen: 

- Zijn niet in de huidige onderneming inbegrepen: 
De verlichtingstoestellen van de privatieve gedeelten en de telefooninstallaties 
De kosten van aansluitingen, van het plaatsen en openen van de gemeenschappelijke tellers voor water, 
gas, elektriciteit en radio- en tv-distributie 
Het behangpapier en de schilderwerken van de privatieve gedeelten 
 

- De bezoeker, toekomstige koper of koper heeft geen toegang tot de werf indien niet vergezeld van een 
afgevaardigde van de verkoper of de bouwheer, mits voorafgaandelijke afspraak. Zelfs in dit geval zal elk 
bezoek tot op de dag van de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen plaatsvinden op 
hun eigen risico, waarbij zij geen verhaal kunnen uitoefenen tegen de verkoper, de bouwheer, de 
architect of de aannemer in geval van gebeurlijk ongeval tijdens een bezoek aan de werf. 
 

- De huidige beschrijving vervangt of vervolledigt de aanduidingen op de plannen. 
 
- De vaste of losse meubels, alsook de installaties die op de verkoopsplannen zouden voorkomen zijn 

slechts figuratief aangebracht en als dusdanig te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk vermeld in bovengaande 
beschrijving 

 
- De aandacht van de kopers wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is en dat zich bijgevolg 

een licht of gedeeltelijke zetting kan voordoen alsmede eventuele uitzetting veroorzaakt door de 
temperatuurschommelingen, waardoor lichte barsten kunnen verschijnen, waarvoor noch de bouwheer, 
noch de architect, noch de aannemer kunnen verantwoordelijk worden gesteld en dit volgens de 
toelatingen van het WTCB. 

 
 

Wederzijdse verbintenissen van partijen 

 
a. De bouwheer-verkoper is er toe gehouden het verkochte pand op te leveren overeenkomstig de art. 1581 
en v.s.v. het burgerlijk wetboek enerzijds en de basisakte anderzijds. 
b. De koper is verplicht het aangekochte goed te aanvaarden zij het dan onder alle waarborg naar rechte. Het 
betreft in dit geval een ruilovereenkomst. 
c. De kopers zijn ertoe gehouden het gebouw te onderhouden zowel privatief als gemeenschappelijk, volgens 
het onderhoudsboekje van gebouwen die opgenomen is in het algemeen reglement van de mede-eigenaars. 
 
 

Betalingsvoorwaarden 

 
Compromis: 5% voorschot op totaalprijs 
Authentieke akte: grondwaarde min voorschot 
 
Bouwwaarde naarmate de vordering der werken, betalingstermijn vijftien dagen na factuurdatum. 
 
15%  bij storten vloerplaat kelder 
15%   bij storten vloer gelijkvloers  
10%   bij storten vloer 1e verdiep (afdek gelijkvloers) 
10%   bij storten vloer 2e verdiep (afdek 1e verdiep) 
10%  bij storten vloer dakverdiep (afdek 2e verdiep) 
10%   bij aanbrengen van de dakbedekking 
15%   bij uitvoering van de technieken 
10%   bij uitvoering van de chapewerken 
5%   bij voorlopige oplevering 
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Elke schijf telkens te verhogen met de verschuldigde BTW 
 
Opmerking: 
De volgorde van deze schijven kan naarmate de volgorde van de uitvoering der werken gewijzigd worden.  
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6. BIJLAGEN 
 
 

 
1. Overzicht keukens 

 
U kan de toestellen en toebehoren –geillustreerd in de hiernavolgende bijlage- gaan bezichtigen in de 
toonzaal van Ixina op het adres : Kraneveld 89, 9700 Oudenaarde. Contactpersoon Tom Van 
Vlierberghe T 055/21 82 23 

 


