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Comfortabel wonen in het centrum van Waanrode in één der woningen van ons 
project Alen gebouwd volgens de traditionele voorschriften (o.a. binnenmuren in 
snelbouw dikte 14cm, …) en met een architectuur in tijdloze pastorie-stijl volledig 
passend in het dorpscentrum. Met haar ligging perfect centraal nabij winkels, school, 
dorpscentrum, diverse mogelijkheden qua verplaatsing openbaar vervoer. Zeer vlotte 
verbinding – op circa 5min – van de oprit Bekkevoort E314, nabij Diest – perfect 
uitvalbasis richting Leuven / Hasselt. Kortom wonen in gezellige dorpse sfeer van 
rust. 
  
Deze woningen worden met zeer grote zorg afgewerkt in kwaliteitsvolle materialen, 
volgens de keuze van de klant die hiertoe budgetten ter zijne beschikking krijgt. De 
volledig woning opgetrokken worden rekening houden met alle EPB-eisen:  

Thermische isolatie: maximaal S31  
Energieprestatie: maximaal E40  
Netto-energiebehoefte: maximaal 15 kWh/m²  
Binnenklimaat: minimale ventilatievoorzieningen en beperken van  
risico op oververhitting  
Hernieuwbare energie: minimumaandeel tot NVT 

 
Er zijn zelfs mogelijkheden om energie neutraal te eindigen, mist enkele te 
bespreken meerwerken/optie op het gebied van zonnepanelen.  
 
Mocht wonen niet het doel van Uw zoektocht zijn, dan vormen deze woningen een 
uitstekende investeringsopportuniteit met een mooi huurrendement.   
 
 
ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET GEBOUW 
======================================== 
 
Artikel 1. Grondwerken. 
 
De grondwerken omvatten de graafwerken volgens de afmetingen van de architectuur-
plannen en stabiliteitsstudie. Volledige nivellering van het terrein.  
 
 
Artikel 2. Funderingen. 
 
1. Aardingselektrode. 
 Vooraleer de funderingen gestort worden, moet er een aardingselektrode 

aangebracht worden. De aardingslus wordt op de bodem van de fundering 
voorzien. Het is een koperen blanke geleider, minimum sectie 35 mm2. De 
aardingselektrode wordt afgedekt met 5 cm. zand om elk contact met betonijzer of 
andere metalen delen te voorkomen. 

 De aardingslus ligt onder de gehele omtreksfundering van het gebouw. Een stuk 
geleider steekt omhoog op de plaats waar de teller van de elektrische installatie 
voorzien is, waarop door de elektricien kan worden aangesloten. De uiteinden gaan 
in de betonplaat door 2 plastieken buisjes. 

 
 
 



2. Funderingssleuven. 
 Uit te voeren in ongewapend beton. De ganse funderingssleuf dient gevuld te 

worden met stortbeton voor funderingen. 
  
3. Polyethyleenfolie. 
 Onder de ondervloeren dient een polyethyleenfolie, dikte 0,15 mm. gelegd. 
 Volledig waterdicht uit te voeren, vooral wat betreft de naden. 
 De folie steekt overal minstens 10 cm uit aan de buitenkant van de buitenmuren. 
 Te plaatsen na het opmetsen van de betonblokken en het aanvullen en voor het 

storten van de ondervloeren. 
 
4. Vloerplaat op volle grond met vorstrand. 
 Uitvoering in dubbel gewapend beton, met een bovenwapening en een 

onderwapening diameter 8 mm., mazen 15 x 15 cm. 
 Volledig egaal en waterpas aan te brengen. 
 De aannemer garandeert de volledige stabiliteit tegen alle boven- en onderdrukken. 

Dikte: 30 cm met dubbel net. 
 
 
Artikel 3. Rioleringswerken. 
 
1. Buizen en toebehoren. 
 
 Uit te voeren in oranje of grijze pvc-buizen van eerste kwaliteit (BENOR-

goedkeuring of gelijkwaardig), geschikt voor riolering in volle grond, te plaatsen op 
een goed aangedamde ondergrond. 

 Diameters volgens legplan. 
      Verbindingen en moffen volgens de richtlijnen van de fabrikant. 
 De riolering dient te beantwoorden aan de eisen van de hygiëne en dient een 

volkomen vlotte afloop te verzekeren van alle regen- en afvalwaters. De helling zal 
min. 2 cm. per meter bedragen. 

 Doorgangen door muren dienen proper en waterdicht afgewerkt. 
 Voorzien in de aanneming: alle buizen buiten het gebouw (d.w.z. alle buizen, vanaf 

de binnenzijde van de buitenmuren), en alle buizen onder de betonplaat, tot ca 30 
cm boven de bovenkant van deze plaat. 

 In het werk zijn alle nodige hulpstukken voorzien, inbegrepen in de prijs per 
lopende meter: 

- bochten van 45 
- T en Y-stukken 
- Y-stukken met een afdekstop op (als toezichtpunten), op plan aangeduid als t.z.p. 

 De aansluitingen aan de openbare riolering is eveneens in het werk voorzien. 
 
 
2. Septische putten. 
 

De woning ligt in collectief te optimaliseren buitengebied.  
Er is riolering gepland of er is riolering aanwezig maar die is nog niet  
aangesloten op een waterzuivering.Een septische put van 3.000 liter die zowel  
grijs als zwart afvalwater opvangt is verplicht. 
De put is in getrild beton. Alle werken en aansluitingen inbegrepen: graafwerken,  



deksel in gietijzer, opmetsen van een mangat en wederaanvullingen.  
 
3. Regenwaterputten. 
 
 In getrild beton. Inhoud: 10.000 liter wordt er een put voorzien. 
 Alle werken en aansluitingen inbegrepen: graafwerken, deksel in gietijzer, 

opmetsen van een mangat en wederaanvullingen, evenals een wachtbuis van de 
put tot in het respectievelijke gebouw. 

 
4. Infiltratieputten. 
 
 In getrild beton. Inhoud: 3.000 liter (woning nr. 11 inhoud 5.000 liter) wordt er een 

put voorzien. 
 Alle werken en aansluitingen inbegrepen: graafwerken, deksel in gietijzer, 

opmetsen van een mangat en wederaanvullingen. 
 
Het rioleringsstelsel wordt gescheiden uitgevoerd tot net voor de rooilijn. Het 
circuit voor regenwater en afvoer van afvalwater zal gescheiden aangesloten 
worden conform de wettelijke voorschriften. 
 
 
Artikel 4. Metselwerk. 
 
Ondergronds metselwerk. 
 
   a. Metselwerk in betonblokken. 
 Te gebruiken onder het maaiveld voor het metsen op het funderingsbeton voor 

de opvang van het gevelmetselwerk. 
Formaat: hoogte: volgens de maten van het plan., breedte: 9cm. 

  Het metselwerk is uit te voeren met volle cementmortel, samengesteld uit 1 
deel cement en 3 delen scherp zand, waarvan de helft rivierzand. 

 Bij doorgangen van rioleringsbuizen door muren dienen de openingen na het 
plaatsen zorgvuldig afgewerkt en gedicht. 

 Alle muren dienen tijdens het metsen gevoegd en afgeborsteld. 
  
   b. P.V.C.-buizen en -buisstukken. 
 1. Geprefabriceerde wachtbocht dient ingemetseld zoals aangeduid op plan; 

volgens de aanwijzingen van de verdeelmaatschappijen: de aannemer 
neemt hiervoor vooraf contact op met deze maatschappijen. 

 2. Buizen vanaf de wachtbocht tot aan de rooilijn; diameters: 90 mm voor 
elektriciteit, water en gas, 75 mm voor telefoon en t.v.-distributie. Lengte: 
vanaf tellers in de garage tot aan de rooilijn. Bochtstukken in de beton te 
plaatsen volgens de voorschriften van de nutsmaatschappijen. 

 
2. Bovengronds metselwerk. 
 
   a. Alle bovengronds metselwerk (niet het gevelmetselwerk, wel achter de plint) is 

uit te voeren in isolerende snelbouwstenen. Ter hoogte van de vloerisolatie op 
het gelijkvloers wordt een kimblok in cellenbeton voorzien (zie ook punt f.). 



 Alle metselwerk dient uitgevoerd met cementmortel, samengesteld uit 1 deel 
cement voor 3 delen zand, waarvan 1/2 rivierzand. 

   
   b. Gevelmetselwerk. 
 Type: Oud Beerse 
 Alle gevelstenen worden vermetst in streks verband of wildverband met voegen 

van 1 cm. De stenen zijn in één keer te leveren en te verwerken van 
verschillende pakken tegelijkertijd. 

 In de spouwen dient de gevelsteen te worden verbonden met de binnenmuur 
d.m.v. gegalvaniseerde spouwankers, diameter 3 mm., te plaatsen om de 50 
cm. in alle richtingen, doorheen de spouwisolatie, de ene laag geschrankt 
geplaatst t.o.v. de andere. 

 Verband: halfsteens, behalve voor de kops geplaatste stenen, zoals aangeduid 
op plan. 

  
 De kops geplaatste stenen vinden we boven de ramen en deuren. 
 In de spouwmuren, op een hoogte van +/- 50cm dient op ca. 1 m. afstand van 

elkaar een open stootvoeg gelaten. 
 Bovenaan de voorgevel wordt het metselwerk in muizentand uitgevoerd over 

de ganse lengte. Verder zal op de hoogte van +/- 50cm een kopse rij stenen 
worden gemetseld. 

  
   d.      Voegwerk gevelmetselwerk. 
 Na het einde van de metselwerken dient alle gevelsteen opgevoegd door 

een specialist-voeger. Hij dient voor de uitvoering der werken een staal van 
ca. 0,5 m2. te plaatsen, dat door de projectontwikkelaar en bouwheer dient 
goedgekeurd te worden alvorens alle muren op te voegen.Vooraf dient de 
aannemer de te ondiepe voegen uit te bikken. De te voegen muur met zuiver 
water reinigen waardoor tevens de vochtigheid voldoende wordt om de 
hechting van de voegmortel te bevorderen. 

 Volle geborstelde voeg. 
 Stootvoegen openlaten. 
 De voegen zullen steeds dezelfde kleur hebben. De langsvoegen zullen plat 

vol zijn en na het opdrogen uitgeborsteld worden, zodat een ruwe korrel 
zichtbaar wordt. Kleur van het voegsel wordt gekozen door de bouwheer. 

    
   e.       Waterdichtingen in metselwerk. 
             Roofing 3 mm. of gewapende plastiekfolie, type DIBA of DPC2000 of dgl. 
             De waterdichting wordt geplaatst onder alle bovengrondse muren.  
             Ontwikkeling: 9, 19 of 34 cm. 
 
   f.      Cellenbeton. 
           De onderste laag van muren op het gelijkvloers wordt in gehydrofobeerde  
           kimblokken van Ytong uitgevoerd. De breedte van de blokken is volgens  
           de breedte van de snelbouwmuren, 19, 14 of 9 cm. De aannemer houdt  
           er rekening mee dat de hoogte van de cellenbeton moet aangepast zijn 
           aan de hoogte van de vloer zodat de bovenzijde van de cellenbeton achter  
           de plint terecht komt. Beschikbare hoogten zijn 15, 20 en 25 cm. 
           De eerste laag onder de gevelsteen boven het plat dak worden uitgevoerd  
           met cellenbeton met hoge druksterkte, breedte 10 cm, hoogte ca 15 cm. 



Artikel 5. Werken in gewapend beton en staal. 
 
Boven de ramen en deuren worden gewapende betonbalken geplaatst. De spouw-
isolatie is doorlopend. Bij kleine overspanningen wordt gebruik gemaakt van een 
staltonbalk. De hoogte en wapening van betonbalken wordt bepaald in functie van de 
belasting en de overspanning. De nodige bekisting wordt aangebracht. De wapenings-
korf wordt in de werkplaats gemaakt, gelast en daarna geplaatst. Het beton wordt 
gestort en na voldoende wachttijd ontkist. Als alternatief kan er ook met Prefab 
betonbalken worden gewerkt. De draagkracht van deze balken wordt berekend door 
een studie-ingenieur. Eventuele stalen profielen zijn vooraf behandeld met een 
roestwerende verf. Ingebetonneerde draadstangen zorgen voor een perfecte 
verankering van de later aan te brengen dakconstructie. 
 
 
Artikel 6. Welfsels. 
 
Boven gelijkvloers en verdiepingen zullen er welfsels worden geplaatst. 
B-norm-welfsels: te plaatsen volgens de richtlijnen van de leverende fabrikant. 
 
In de welfsels dienen alle nodige uitsparingen voorzien voor de doorvoer van 
schouwen, leidingen, , enz..., en dit op de plaats en met de afmetingen, voorzien op de 
plannen. 
 
Een legplan met alle nodige gegevens (totale dikte van de welfsels, eventuele 
versterkingen, wapening, schoren, enz...) dient opgemaakt door de leverancier en voor 
de uitvoering ter goedkeuring voorgelegd aan de architect en de studie-ingenieur. 
Betonstudie en legplan welfsels dient inbegrepen te zijn in de eenheidsprijs van de 
welfsels. 
 
 
Artikel 7. Natuursteen. 
 
Blauwe hardsteen  
De stenen dienen allen homogeen te zijn en helder van klank, zonder barsten of andere 
gebreken. Eerste keuze. 
 
De raamdorpels zijn te voorzien van een druipneus onderaan. 
De deurdorpels hebben aan de bovenkant allen een opkant, waarop het raam rust, of 
net onder de deur. De muurplint voorgevel onder het gevelmetselwerk met “Oud 
Beerse” krijgt een dikte van 3cm 
Bewerking: glad geschuurd of bewerkt met de diamantzaag. 
 
Het terras op het gelijkvloers achteraan zal volledig uitgevoerd worden in een passende 
natuursteen - passend in het ganse geheel met buitenzijde van het gebouw - zijnde de 
beoogde pastorie-stijl, qua kleur en uitvoering volledig te kiezen door de bouwheer / 
promotor.   
 
 
 
 



 
Artikel 8. Dakconstructie. 
 
Er wordt op het hoofdgebouw een zadeldak voorzien.  
  
Het timmerwerk dient uitgevoerd in RND-timmerhout, klasse 1 hetwelk met zorg 
geplaatst zal worden door gespecialiseerde vaklui. 
Het dient genageld met afgepunte nagels. De muurplaten zijn stevig te verankeren in 
het onderliggend metselwerk of beton, d.m.v. bouten. 
Het timmerwerk is voor de plaatsing te drenken d.m.v. onderdompeling tegen 
zwammen, insecten, bacteriën, enz... De Oregon en geschaafde gordingen en spanten 
dienen niet gedrenkt te worden 
 
 
Dakbedekking hoofdgebouw. 
 
Kleur: Leikleur/Rood/zwart geschakkeerd passend in de bouwstijl 
De aannemer legt een monster ter goedkeuring voor aan de projectontwikkelaar /  
bouwheer alvorens te bestellen. Te plaatsen in halfsteens verband. 
De pannen, welke dienen genageld te worden (in principe één pan op vijf, en de 
onderste rij pannen), worden genageld met roestvrije nagels. 
 
Alle zinkwerken zijn uit te voeren in zink.  
1. Afvoerbuizen. 
 In zink, min. dikte 0,7 mm. Ronde of vierkante buizen diameter 80 mm. 

Zo mogelijk uit één stuk. Indien naden, zitten deze onder de beugels. Beugels uit 
warm gegalvaniseerd staal. De afvoerbuizen staan 2 cm. van de muur verwijderd. 

 
2. Hanggoten en zinken slabben. 
 In zink, min.dikte 0,7 mm. 
 Type groot, rechthoekig model, diam. 135 mm., met kraal. 
 Hulpstukken (spruitstukken, kopstukken, haken,...) inbegrepen. 

Te plaatsen d.m.v. gegalvaniseerde haken (vlgs. NBN 657), grijs, om de 40 cm., op  
daartoe voorziene beplanking. Helling: 2 cm. per m. 

 Zinken slabben onder onderste rij pannen, afwaterend in de goten. 
 
3. Zinken afwerking van lood in opgaande muren. 
 Reeds geplaatst door de ruwbouwaannemer: lood in opgaande muren. 

Uit te voeren tegen opgaande muren boven het plat dak. 
 Af te werken met zinken slabben met vrije uitzetting. 
 
4. Loden tapstukken. 
 Op het plat dak. In lood, dikte 2 mm. Met bladrooster. 
 
 
 
Artikel 9. Isolatie. 
 
Het type van de isolatie zal worden gekozen in samenspraak tussen de project-
ontwikkelaar / bouwheer en de EPB-verslaggever en dit volgens de geldende normen. 



 
Het gebouw zal worden geïsoleerd voor volgende elementen:  
- de buitenmuren worden thermisch geïsoleerd 14cm PUR;  

- gemene muur 14cm snelbouw – 4cm geluidsisolatie – 14cm snelbouw;  

- de hellende daken worden thermisch geïsoleerd met 22cm isolatie rotswol;  

- alle ramen worden voorzien van dubbele beglazing 1.0 W/m²;  

- alle vloeren worden voorzien van thermische isolatie op gelijkvloers met 12cm PUR 
met erop afwerkingschape  
 
Het E-peil, met EPB norm 2019 E36 (max. E40), wordt gehaald zonder 
zonnepanelen. 
 
Op vraag van de koper kunnen er mits meerprijs door onze vaste leverancier 
zonnepanelen geplaatst worden. 
 
Er kan immers 50% korting verkregen worden op de onroerende voorheffing 
gedurende vijf jaar bij een verlaagd E-peil waarde E21 t.e.m. E30. 
Voor een E20-peil: min. 4500 Wp (Wattpiek) vereist volgens de startverklaring van de 
energieprestatiedeskundige. 
 
Er kan 100% korting verkregen worden op de onroerende voorheffing gedurende vijf 
jaar bij een verlaagd E-peil waarde E20. 
Voor een E30-peil: min. 2000 Wp (Wattpiek) vereist volgens de startverklaring van de 
energieprestatiedeskundige. 
 
Afhankelijk van de definitieve EPB-aangifte kunnen deze waarden lichtjes wijzigen. 
 
Artikel 10. Verluchting 
 
Voor de optimale luchtkwaliteit binnen is een individueel ventilatiesysteem van het type 
D. Dit zorgt voor geen warmteverliezen. Het systeem steunt op driecomponenten die op 
elkaar zijn afgestemd. Ten eerste is de toevoer van verse buitenlucht nodig in droge 
ruimtes (leefruimte, slaapkamer, …). Ten tweede is de doorvoer van verse lucht 
belangrijk in de woning en dit via de gang, trappenhal, deuropeningen, … Ten derde 
moet de vervuilde lucht afgevoerd worden in de vochtige ruimtes (keuken, badkamer, 
toilet, wasplaats …). DIT SYSTEEM ZAL VOLLEDIG GEPLAATST WORDEN! 
 
 
Artikel 11. Buitenschrijnwerk.  
 
De ramen worden op maat gemaakt en zijn vervaardigd in eerste kwaliteit, kleur: zwart 
of grijstint – combinatie licht en donkergrijs – passend in de pastorie-stijl en gekozen 
door de promotor / bouwheer. De deuren met vast bovenlicht zullen vervaardigd 
worden in eerste keus Meranti hardhout – ook weer passend in de ganse pastorie-stijl. 
 
In de ramen en deuren met glasopening wordt dubbele beglazing geplaatst met hoge 
thermische isolatiewaarde. De glasbladen hebben een dikte van min. 4 mm (afhankelijk 
van de oppervlakte van het glasvlak). Conform de tekening/plannen zullen wij de kruis- 
verdelingen voorzien in de ramen (weliswaar tussen de glaspanelen) zodat poetsen  
gemakkelijk blijft – dit voor de voorgevel en zijgevels. Achteraan gaan we naar grote  



schuiframen zonder kruisverdelingen zodat het zicht naar achter niet zal belemmerd 
worden in de ramen. 
 
 
Artikel 12. Nustvoorzieningen  
 
Verluchting:         D-systeem met warmte recuperatie  
      
Elektrische installatie  
 
Alle afdekplaatjes voor schakelaars en stopcontacten zijn van het merk NIKO (keuze 
uit standaarduitvoering) en de spots zijn reeds uitgeboord in de ganse woning met 
nog enkele vaste lichtpunten. Voor de spots hebben we gekozen voor een ronde 
witte spot met gewone lichtspot met ledverlichting. Deze spots zijn het minst 
opvallend en vormen een mooi geheel qua afwerking. De trappenhal wordt voorzien 
van telkens passend verlichting en dit geeft indirecte maar voldoende verlichting in 
de trappenhal. Op de nog voorziene vaste lichtpunten zullen wij de verlichting 
voorzien met een gewone lamphouder met bollamp (dus geen plafonier of dergelijke, 
daar deze keuze bij de koper ligt).  
De schakelkast wordt voorzien van een relay-sturing module zodat de schakelingen 
tal van mogelijkheden bevatten. 
De deurbel wordt een standaard belknop voorzien met binnenbel – via een optie kan 
er gekozen worden voor parlefoon of videofoonsysteem. 
 
Bij fase 2 van de plaatsing zal de aannemer met jullie contact nemen omtrent deze 
afwerking en deze duidelijk overlopen wat er voorzien is, dan kunnen jullie alles 
bekijken en eventueel nog enkele aanpasbare zaken toevoegen zoals oa 
buitenverlichting of dergelijke mits betaling van een meerprijs. 
 
 
Sanitair:  conform de plannen wordt het sanitair voorzien door onze aannemer en 

samenwerking met de leverancier. 
 
Volgend sanitair zal voorzien worden: 

- hangtoilet onderaan met handwasbakje (gelijkvloers) 
- uitgietbak in berging met drie kranen (warm/koud en regenwater) 
- regenwater-recuperatiesysteem met manuele bypass tussen 

regenwateraanvoer en aanvoer van het stadswaternet – regenwaterpomp – 
systeem – regenwater voor toilet en buitenkraan met anti-vriesmodule  

- badkamer: douche met dubbele douchestang met handdouche en douchebak 
met beperkte opstap met gewone afloop en hoekbad 1,50 x 1,50 
hoekafmetingen met badmengkraan – afwerking hoekbad met wit badpaneel 

- wc op verdieping voorzien van een hangtoilet 
 
Het sanitair wordt voorzien via onze leverancier voor een budget van 4.750,00 € excl 
BTW – vrij te kiezen in overleg met onze aannemer om te kijken of het gekozen 
materiaal plaatsbaar is. 
 
Badkamermeubels met alle toebehoren inclusief kraanwerk is afzonderlijk te kiezen 
voor een budget van 3000,00 € bij onze leverancier. 



ER WORDEN ENKEL HET LEIDINGENWERK VOORZIEN – GEEN SANITAIRE 
TOESTELLEN OF BADKAMERMEUBEL 
 
 
Centrale verwarming:  individuele verwarming op aardgas wordt voorzien. Deze 
verwarmingsinstallatie is uiteraard aangepast aan het isolatievermogen van het 
gebouw. Er wordt een hoogrendementsgasketel voorzien zodat het verbruik minimaal 
blijft. De installatie is voorzien van een thermostaat en witte plaatstalen radiatoren 
van het eigen gamma van DESCO op verdieping en vloerverwarming op gelijkvloers. 
 
De radiatoren worden voorzien alsvolgt overeenkomstig met het plan: 
 
Badkamer 1:  1 radiator aan de zijde van de douche 
Slaapkamer 1: 1 radiator onder de venster  
Slaapkamer 2: 1 radiator onder de venster 
Slaapkamer 3: 1 radiator onder de venster 
Slaapkamer 4: 1 radiator onder de venster  
 
ER WORDEN GEEN RADIATOREN GEPLAATST 
 
Zolderverdieping zijn er aansluitpunten voorzien maar er wordt geen radiator 
geplaatst voor het geval dat jullie deze willen mee afwerken als speelkamer of extra 
kinderkamer. 
 
Artikel 13: Chapewerken: 
 
De chape wordt reeds door ons voorzien en we hebben een afwerkingsdikte voor de 
tegels voorzien van: 
 

- voor gelijkvloers van 1,7 cm geschikt voor zowel normaal parket als tegels 
- voor verdieping van 1,5 cm geschikt voor slaapkamer parket / laminaat en 

ook eventueel tegels 
- voor zolderverdieping van 1,5 cm – ruim voldoende voor een zolderbekleding 

 
 
Artikel 14: Stukadoors(plak)werken: 
 
Alle muren en plafonds worden voorzien van een pleisterlaag of spuitplamuur. De 
poutrellen / I-profielen zijn ook allemaal behandeld tegen het doordringen van 
roestvorming na de pleisterwerken. Dit impliceert geenszins dat er geen 
voorbereidende handelingen door de schilder dienen te worden gesteld bij het 
afleveren van het pleisterwerk, maar dat de muren en plafonds klaar staan om de 
schilderwerken aan te vangen mits het stellen van voorbereidende handelingen. Er 
worden geen schilderwerken voorzien, deze worden in een aparte optie-module 
voorzien zie rubriek schilderwerken. 
 
 
Artikel 15: Voegwerken gevelmetselwerk: 
 
Na het einde van de metselwerken dient alle gevelsteen opgevoegd door een 



specialist-voeger. Hij dient voor de uitvoering der werken een staal van ca. 0,5 m2.Te 
plaatsen, dat door de bouwheer dient goedgekeurd te worden alvorens alle muren op 
te voegen.Vooraf dient de aannemer de te ondiepe voegen uit te bikken. De te 
voegen muur met zuiver water reinigen waardoor tevens de vochtigheid voldoende 
wordt om de hechting van de voegmortel te bevorderen. 
 Volle geborstelde voeg. 
 Stootvoegen openlaten. 
De voegen zullen steeds dezelfde kleur hebben. De langsvoegen zullen plat vol zijn en 
na het opdrogen uitgeborsteld worden, zodat een ruwe korrel zichtbaar wordt. De 
 ramen en deuren zullen zo minimalitisch als mogelijk worden afgekit. 
 
 
Artikel 16: Vloerwerken parket en tegels 
 
Wij adviseren een tegel in de inkomhal en toilet / keuken tot scheiding living en in de 
living parket – vervolgens ook tegels in de badkamer en de rest op verdieping 
parket/laminaat.  
 
Tegels / parket       waarde tot: 40,00 € per m² excl BTW 
slaapkamers (advies parket):   waarde tot: 25,00 € per m² excl BTW 
 
Plinten complementair met de tegels/parket worden mee voorzien of we hebben ook 
een keuze tot houten plinten (ongeschilderd) passend bij de pastorie-stijl. 
 
Verder worden er in de douches wandtegels voorzien voor een waarde tot: 25,00 € 
per m² excl BTW – buiten de douchebekleding worden er geen wandtegels voorzien. 
 
Wij zullen ten gepaste tijde u als koper doorverwijzen naar onze leverancier voor de 
keuze in de materialen te maken. 
 
ER WORDEN GEEN VLOERWERKEN UITGEVOERD; 
 
 
Artikel 17: Schrijnwerkerij: binnendeuren – houten trappen 
 
De binnendeuren zijn volkern schilderdeuren. Het betreft versterkte houten vlakke 
binnendeurbladen, bestemd voor intensief gebruik, waaraan door hun toepassing in 
het gebouw hogere eisen  gesteld worden dan voor normaal gebruik. De deurbladen 
en/of bovenpanelen zijn samengesteld uit een volle multiplexplaat of uit een vlakke 
massief houten samengestelde vulling (MDF/HDF/spaanplaat/...), aan weerszijden 
voorzien van een kook- en watervaste verlijmde triplex of hoogwaardige deklaag. De 
deuren zijn afgewerkt met een inox greep. Er is een optie voorzien naar iets meer 
passende kwalitatieve binnendeuren tegen meerprijs. Deze binnendeuren worden 
geplaatst maar niet geschilderd – schilderen zit mee opgenomen in de optie-rubriek 
schilderwerken.  
 
Deurhoogten zijn op gelijkvloers dagmaat voorzien van +/- 215 cm en voor 
verdiepingen van +/- 208 cm.  
 



Qua trappen hebben wij in de rubriek houten trappen naar +1 (en +2 binnen de 
optierubriek) een ingewerkte houtentrap voorzien waarvan de kleuring nog gekozen 
kan worden uit de beschikbare standaardkleuren. Indien gekozen wordt voor een 
trapleuning op de muur dan is dit optioneel te voorzien. 
 
Hier werken we samen met onze vaste leverancier – waar er in de toonzaal ook kan 
gekozen worden voor diverse houten deuren en trappen.  
 
ER WORDEN GEEN BINNENDEUREN OF HOUTEN TRAPPEN GEPLAATST. 
 
Artikel 18: Keukeninstallatie – badkamermeubilair - dressingsinrichting 
 
De keukens zijn voorzien van een budget van 12.500,00 € excl BTW 
Keuze en type van keuken kan vrij gewijzigd worden, wel de opstelling bewaren 
volgens de technieken – zie uitgetekend plan qua opstelling – wanneer we van de 
opstelling afwijken, zullen we in overleg een meerprijs moeten aanrekenen voor 
herleggen van de nutsvoorzieningen. 
 
Hier werken we samen met onze vaste leverancier – waar er in de toonzaal vrij 
gekozen kan worden. Alsook voor de rubriek badkamermeubilair – daar deze in 
eerste fase voorzien bij de rubirek sanitair, kan ook hier bekeken worden wanneer 
jullie een maatmeubel zouden wensen – ook de dressinginrichting binnen de 
optielijst. 
 
ER WORDT GEEN KEUKEN – BADKAMERMEUBEL OF DRESSING GEPLAATST. 
 
Artikel 19: Buitenaanleg:    
 
We voorzien aan de straatzijde: 
 

- aan de voordeur +/- 1,5m² in grijze platines voorzien om met een propere 
voet de woning te kunnen betreden; met een voeg van +/- 1cm in dezelfde 
passende kleur – lichtgrijs voegsel 

- van voordeur tot weg en langs het gebouw +/- 80cm breed dolomietpad 
(grijze dolomiet) met afboording een donkergrijs/zwarte borduren; 

- de inrit wordt tot gelijk de achtergevel van de straatzijde recht op recht +/- 3m 
breed voorzien in dezelfde dolomiet met afboording een donkergrijs/zwarte 
borduren; 

- de beukenhaag wordt voorzien in de scheiding van beide woningen – zowel 
vooraan als achteraan en langs de omheining gans perceel; 

- gans perceel wordt omheind met zwarte harmonica-draad met zwarte paal en 
bovenpaal en onderaan een betonnen plaat – minimalisch qua hoogte plaat 
voor het esthetisch uitzicht. 

 
De vrije grond wordt volledig opgefreesd zodat dit klaar ligt voor de verdere aanleg 
dewelke door de koper zelf zal worden voorzien.. 
 
Indien jullie nog aanpassing wensen aan deze buitenaanleg – graag overleg op 
voorhand en dan zullen wij bekijken of hier al dan niet een meerprijs zal dienen te 
worden aangerekend.  



 
 
 Algemene voorwaarden: 
==================== 
 
1. Wijzigingen van gebruikte materialen 
 
De bouwheer/promotor behoudt zich het recht voor detailaanduidingen van huidig 
lastenboek of keuze van materialen te wijzigen indien deze nodig geacht worden 
door de architect, voorgesteld worden door de bevoegde overheid, om welbepaalde 
economische of commerciële redenen zoals de verdwijning op de markt van 
bepaalde materialen of procédés of door leveringstermijnen onverenigbaar met de 
normale gang der werken. 
Alle materialen dienen echter van eerste keus te blijven om het gebouw als stevig en 
esthetisch geheel af te leveren. 
 
 
2. Erelonen van de architect / aansluitingskosten nutsvoorzieningen / erelonen 
basisakte 
 
De erelonen van de architect zijn inbegrepen in de verkoopprijs en behelzen de 
verplichtingen die normaler wijze eigen zijn aan zijn beroep met uitzondering van 
versieringswerken en wijzigingen aan de plannen aangevraagd door de kopers.  
 
Wel dienen de kopers nog rekening te houden met een pakket doorgerekende 
kosten - weliswaar voorgeschoten door de bouwheer/promotor - maar doorgerekend 
bij de overdracht met de notariële akte en betaalbaar bij de notaris. Het betreft de 
aansluitingskosten o.a. riolering, water, elektriciteit, ventilatie en gas – diverse 
keuringen alsook de erelonen mbt het afleveren van het EPB verslag.  
Merk op: de telefoon/internet en televisie- aansluitingskosten zijn hier niet inbegrepen 
en dienen na de oplevering zelf voorzien worden door de koper. 
 
 
3. Werken uitgevoerd door derden 
 
Het is de koper niet toegelaten werken van om het even welke aard, met uitzondering 
van schilder-, behang- of decoratiewerken, door derden te laten uitvoeren zonder 
toestemming van de promotor. Wel mogen kopers bepaalde keuzes (type 
keukenmeubilair, type badkamer-meubilair, vloeren, wandtegels, sanitaire en 
elektrische toestellen, ...) wijzigen. Dit zal rechtstreeks via de aannemers/installateurs 
van de bouwheer/promotor gebeuren. Bij wijzigingen is de bouwheer/promotor niet 
aansprakelijk voor de toestellen of materialen die deel uitmaken van deze 
wijzigingen. Desgevallend geldt de garantie die rechtstreeks met de aannemer is 
overeengekomen. Alle wijzigingen dienen schriftelijk aangevraagd te worden, 
minstens 1maand voorafgaandelijk aan de uitvoering van de betrokken werken. Het 
staat de bouwheer / promotor steeds vrij de door de koper gevraagde wijzigingen te 
aanvaarden of te weigeren. De bouwheer / promotor en architect zullen beslissen 
over de mogelijkheid ervan, zij mogen in ieder geval geen vertraging voor de 
bouwwerken van de andere eigenaars meebrengen. 
 



 
4. Plannen 
 
Minieme afwijkingen worden aanvaard als aanvaardbare verschillen, ze zullen geen 
eis tot schadevergoeding kunnen rechtvaardigen. Bij afwijkingen tussen het 
verkoopsplan en het uitvoeringsplan primeert ten allen tijde het uitvoeringsplan. Er 
kunnen verschillen ontstaan tussen de bouwaanvraagplannen; de uitvoerinsgplannen 
en de effectieve werken, dit te wijten aan verschillende factoren zoals onder andere 
stabiliteitsberekeningen, sonderingen, nieuwe verplichtingen opgelegd door 
nutsmaatschappijen, ... . 
Het is noodzakelijk dat o.a. bijkomende kolommen noodzakelijk zijn. Door technische 
vereisten is het ook mogelijk dat bijkomende of grotere kokers voorzien moeten 
worden (onder andere voor afscherming van ventilatie, water, elektrische leidingen, 
...). 
 
 
5. Aansprakelijkheid 
 
Het is niet toegelaten de werf te betreden zonder toestemming en begeleiding van de 
bouwheer / promotor of door hen aangestelde verantwoordelijke.  
De bouwheer/promotor en de architect kunnen niet aansprakelijk gesteld worden 
inzake betaling van schade- en herstelvergoeding indien door het vroegtijdig 
aanbrengen van schilder- en behangwerken door de koper, deze beschadigd worden 
door o.a. uitslag van bouwvocht, uitslag van pleisterwerk, waterschade, enz. 
Zo ook voor schade te wijten aan kleine zetting of scheurvorming indien de bekleding 
niet bestaat uit voldoende elastische materialen.  
Zolang de gemene delen nog niet volledig afgewerkt zijn geschiedt het bewonen van 
het appartement op eigen verantwoordelijkheid van de koper. De uitvoeringstermijn 
wordt van rechtswege verlengd in volgende gevallen: 
- wanneer de koper bijkomende werken of veranderingswerken verlangt 
- bij laattijdige keuze van afwerkingsmaterialen door de koper bij vertraging 
opgelopen door overmacht (niet-limitatief: staking, oorlog, opstand ...) 
- in al deze gevallen wordt de uitvoeringstermijn verlengd met het aantal verloren 
gegane werkdagen, vermeerderd met minstens 5 werkdagen wegens desorganisatie 
van de werf. 
 
 
6. Meerwerken door extra of andere materiaalkeuzes 
 
Het staat de kopers vrij om andere keuzes te maken - in uitvoering en/of materialen - 
van de afwerking van het appartementen (hiervoor omschreven private delen) bij de 
leveranciers of aannemers of installateurs aangesteld door de bouwheer / promotor. 
Zo kan u bijvoorbeeld andere afdekplaatjes voor schakelaars kiezen, andere 
inbouwspots laten installeren, andere sanitaire of keukentoestellen kiezen, ... 
uiteraard voor zover deze technisch kunnen geïnstalleerd worden. Onze 
leveranciers/aannemers zullen u hierbij zonder enige twijfel de nodige inlichtingen 
verstrekken. Vanzelfsprekend kan u bijvoorbeeld ook een andere tegel, wandtegel, 
deur of deurgreep gaan kiezen, mocht u uw gading niet vinden in het voorgestelde 
gamma. De toonzaal van de leveranciers lijkt ons hiertoe de meest geschikte plaats.  
 



 
7. Betaling 
 
De betaling van de werken geschiedt integraal na de voorlopige oplevering en is 
beschreven in de verkoopovereenkomst welke integraal deel uitmaakt van de totale 
overeenkomst. Materialen of werken die uit de aanneming worden gehaald worden 
verrekend aan kostprijs en dit kan enkel gebeuren mits akkoord van de promotor / 
bouwheer. 
 
De meerwerken of extra - andere materiaalkeuze dit een surplus opleveren boven de 
in de verkoopovereenkomst omschreven verkoopprijs, zal rechtstreeks met de 
leverancier of aannemer worden afgerekend. Deze zal een offerte opstellen - deze 
ter goedkeuring voorleggen aan de bouwheer/promotor naar uitvoering en 
materiaalkeuze of deze past in het geheel -  en laten ondertekenen door de koper - 
dewelke akkoord gaat met de uitvoerings- en betalingvoorwaarden van de 
leverancier of aannemer. Deze - laat ons noemen meerwerken - staan volledig los 
van de verkoopovereenkomst zowel qua uitvoering als qua betaling.  
 
Inbezitneming: de koper mag de gekochte goederen niet in het bezit nemen, noch 
geheel, noch gedeeltelijk of er enig gebruik van maken vooraleer de volledige 
koopprijs is betaald. De bouwheer / promotor is er niet toe gehouden de woning op te 
leveren en de sleutels te overhandigen vooraleer de koper de prijs betaald heeft van 
de afrekening bij de notaris. Elk uitstel, veroorzaakt door het niet betalen van de prijs, 
is uitsluitend ten laste van de koper.  
 
 
 
 


