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Ruwbouwwerken

1.1  Afbraakwerken

De werken  omvatten  a!le  afbraakwerken  die nodig  zijn  tot  het  oprichten  van  de nieuwe  gebouwen.

1.2  Grond  en funderingswerkerí

De grondwerken  worden  volgens  de gewenste  afmetingen  uitgevoerd  teneínde  de

funderíngswerken,kanalísatie-en  rïolerïngswerkerï  degeliik te kunnen uïtvoeren.

De aanduiding  van  de funderingen  op de plannen  van de architect  zijn  enkel  hypothetisch  en worden

defínítief  bepaald  door  de studíe  van  de íngenieur.

Hij zorgt voor de berekeníng van de belasting van het gebouw met de nuttige bïibelastïngen.

Aldus  bepaalt  de ingenieur  het  exacte  funderingstype,  afmetfögen  en betonkwalíteít.

1.3  Rioleríng

De riolering  word  uitgevoerd  conform  de gemeenteiijke  bepalingen.

De plaats  van  de ríolering  wordt  op het  bouwplan  ten  indicatieve  titel  weergegeven.

De juiste  plaat  en secties  zullen  door  de aannemer  ter  plaatse  bepaald  worden  op basis  van  zijn

technische  studie.

1.4  Bouwwerken  ín beton,ruwbouw

De ruwbouwstructuur  in gewapend  beton  en metselwerk  wordt  uïtgevoerd  conform  de

stabíliteitsstudie  van  de ingenieur.

De archítectuurplannen  zíjn  zuïver  informatief.

Alle  diktes  en hoogtes  worden  aangepast  aan  de stabiIíteitsberekeningen.

Alle  bouwwerken  in beton  en de wapening  voldoen  aan de normen  ter  zake.

De gemeenschappelijke  trappen  vvoföen  ook  in beton  uitgevoerd  omwille  van  stabiliteit  bij brand.

1.5  Bouwwerken  in staal

De berekeningen,het  ontwerp,fabricage,oppervlaktebehandeling  en montage  gebeuren  conform

De wetgevingyoorschriften  normen  ter  zake  en de stabiliteitsstudie.



1.6  Metselwerk

De buitengeveís  worden  opgebouwd  met  een geïsoleerde  spouwconstructie.

De gevelsteen

De kleur,vorm  en voeg  volgens  de voorkeur  van archítect.

De birínenmuren  van al de appartementen,behoudens  andere  aanduidíng,  worden  uítgevoerd  ín

traditioneel  metselwerk  of  cellenbetonblokkeri.

Waar  geen metselwerk  mogelijk  ïs,vvorden  lichte  wanden  uitgevoerd  d.m.v  gipsplaten  op een

structuur.

1.7  Dorpels  ín gevel

De dorpels  van de ramen  worden  uitgevoerd  in natuursteen(blauwe  steen)of  aluminium  in dezelfde

kleur  als de ramen,de  dorpels  van de deuren  in natuursteen(blauwe  steen).

1.8  Balkons

De balkons  worden  uitgevoerd  overeenkomstig  de stabiliteitsstudie  van de ingenieur.

1.9  Isolatie

De volledíge  constructíe  voldoet  aan de geldende  EPB norrn  inzake  energíeprestatie.

In de scheidingswanden  tussen  de appartementen  onderlíng,  en tusseri  de appartementen  en de

Gemeenschappelijke  delen  wordt  akoestische  isolatieplaat  van rotswol  of  gelijkwaardig  geplaatst.

De vloeren  van het  gelijkvloers  worden  voorzien  van thermische  isolatie  overeenkomstig  EPB

Regelgeving.  De vloeren  van de verdiepingen  worden  voorzien  van een akoestische isolatielaag

2.Dakwerken

2.1 Hellende  daken

Het  tímmerwerk  van de hellende  daken  is in hout.

Het  dak  vvordt  uítgevoerd  met  een onderdak  ín platen  of  folïe,  tengel!atten  en panlatten

geaísoleerd  rnet  ísolatiedekens  in glas-of  rotswol,  overeenkomstig  EPB-regelgevíng.

De dakbedekking  bestaat  uit pannen,  waarvan  het  type  en kleur  bepaald  vvordt  door  de architect

De dakvlakramen  zijn voorzien  van dubbele  beglazing.

De goten  zíjn uitgevoerd  in zink.



2.2  Platte  daken

Bítumeuze  afdíchtíng  of  epdm  volg,ens  de keuze  van  de bouwheer.

2.3  Regenwaterafvoeren

Afvoeren  worden  uitgevoerd  in zink.

Er is regenwatervoorzien  aan een  buitenkraantje  en toiletten  zijn  er  op aangesloten

3.BU1ÏENSCHRIJNWERK

3.1  Ramen  en deuren

Het  buitenschríjnwerk,  ramen  en deuren,  wordt  uitgevoerd  in thermisch  onderbroken  aluminium

profielen,  kleur  volgens  keuze  van  de architect.

De gebruíkte  profíelen  zíjn  van  allereerste  kwaliteit  en garanderen  een  perfecte  dichtheid

voor  water  en lucht.

Alle  buitenschríjnwerk  wordt  voorzien  van  klaar,dubbele  isolerende  beglazing.

Aan  de binnenzijde  worden  dagkanten  bepleisterd.

Alle  buitendeuren  worden  voorzien  van  cilindersloten.

3.2  Leuriingen

De leuningen  van  de terrassen  en balkons,  model  en type  volgens  keuze  architect.

4. BINNENSCHRUNWERK

4.1Bínnendeuren

De bínnendeuren  zijn van het type schilderdeuren,  standaard,de  draaïrïchtirHg  is zoals aan(geduïd op

de grondplannen  van  de architect.

In deze  príjs  is inbegrepen:deur,de  deuromlijsting,  het  hang-en  sluitwerk  en de plaatsing.

De openingen  zijn  voorzïen  voor  mindervaliden.

índien  men  andere  deuren  wil,moet  dit  tijdig  gemeld  worden  vooral  bij schuifdeuren  voor  de

constructie  van  de bínnenmuren  dat  een  meerprijs.



4.2 Inkorndeuren  appartementen

De inkomdeuren  van de appartementen  hebben  een brandbestendigheid  van % u,in

overeenstemming  met  de brandweersvoorschríften,  te schílderen  aan bínnenzíjde  (schílderwerk  niet

door  ons voorzien).

De buitenzijde  van de deur,  zijde  van het  publieke  deel,kleur  vvordt  bepaalt  door  architect  en

bouwheer.

4.3 Gemeenschappelijke  deuren

Alle  deuren  díe zich in de gemene  delen  bevinden  zijn deuren  volgens  de brandweereisen.

4.4  Borstweringen  en trapleuntngen

Borstweringen  en trapleuningen  worden  uitgevoerd  ín gemoffeld  staal  of  hout.

5.PLEISÏERWERKEN

Alle binnenwanden  en plafonds  van  de appartementen  worden  met  bepleistering  afgewerkt,

verstevígd  d.m.v.  hoekbeschermers  op uítspringende  hoeken.

De dagkanten  van de ramen  en buitendeuren  worden  mee bepleisterd.

In de g,emeenschappelïjke  fietsenberging/teIler  lokaal  vvordt  geen  pleisterwerk  voorzien.

Geen  enkele  verantwoordelijkheid  kan de bouwheer  ten laste  worden  gelegd  voor  kleine  scheurtjes

die zich zouden  kunnen  voordoen  als gevolg  van het  zetten  van de níeuwbouw.

Het ís aangeraden  om oftewel  níet  onmíddeílíjk  te schílderen  om oftewel  een scheurbruggende  verf

of  behang  te gebruíken.

GARAGES

De garages  zijn gemetst  met  sectionale  poorten  (elctr  aansluiting  door  koper  voorzien)  voígens

keuze  bouwheer.

Er is een  stekker  en verlichting  voorzïen.



6.VLOËR-EN  ÏEGELWERKEN

6.1 Gemeenschappeííjke  delen

Trappen  in beton

Alle  overïge  vloeren  worden  uitgevoerd  m keramische  tegels  met  aangepaste  plinten,  keuze

bouwheer.

De teller  berging  en de fietsberging  kunnen  hiervan  afwíjken  volgens  keuze  bouwheer.

6.2 Appartementen

De vloeren  op het  gelijkvloers  worden  voorzien  van thermísche  ísolatie  overeenkomstíg  de EPB-

regelgevïnB.

De vloeren  van de verdíepíngen  worden  voorzíen  van een akoestísche  isolatíelaag.

De keuze  van de vloer-wandtegels  en plinten  dient  te geschíeden  in bstone  Grey  volgens  voorstel

Bouwheer.

De voegen  hebben  een gelíjkmatige  breedte  in functie  van het  gekozen  type.  Alle  vloertegels  worden

geplaatst  op cementchape.  De vloeren  worden  geplaatst  volgens  de regels  der  kunst.

voor  de keuze  van  de keuze,  wandtegels  en plinten  zijn  volgende  tegels  voorzien  met  een

handelswaarde  50€/mz.

6.2 Ïerrassen  en bafkons

De terrasvloeren  worden uitBevoerd keramïsche tegels op de tegeldrangers,keuze  van architect.

Uitgezonderd  voor  app.4  daar  is het  terras  met  een betonafwerkíng.

De borstwering  is volgens  de keuze  van de architect.



7.KEUKEN

De aanduidingen  op de plannen  zijn louter  illustratief.  Van de keukens  zal een detailplan  worden

overgemaakt  door  de keukenleverancíer.

De keukens  worden  uitgerust  met  standaardmeubel,  model.....en  standaardgrepen  met  vo!gende

toestellen

*spoelbak

*kerarnische  kookplaat

*oven

*integreerbare  koelkast

* vaatwas

Hande!swaarde  keuken  zonder  diensten  of  btw  appl  588X

* App2  8096 €

* App3  8542 €

* App4  8145 €

* AppS & 6 73(X) €

Wijzigen  van  type,uitvoering....kurinen  een meerprijs  met  zich meebrengen  en worden  verrekend

aan de koper.

8.SANäTA1RE INSTALLATIE

8.1 TElLERS

De indíviduele  tellers  van de appartementen  worden  geplaats  in de gemeenschappelijke  berging

volgens  de bepalíngen  van de maatschappíj  voor  watervoorzíeníng.

De aansluiting  van  de teller  valt  ten  laste  van de koper.



8.2 LEíDlNGEN

Alle  warm  en koud  waterleidingen  zijn voorzien  voor  een basisopstelling  van toestellen.

Ook  de leidirigen  voor  de spoeltafel  en de aansIuitmogelijkheden  voor  wasmachine  zíjn voorzien.

8.4  APPARÏEMËNÏEN

De aanduidingen  op plannen  zijn provisoir  en kunnen  afwijken  van hetgeen  voorzien  is.

De sanitaire  installatie  vvordt  conform  de voorsctirïften  van de water  leverende  maatschappij

Geconcipieerd  met  ínbegrip  van  de nodige  afsluitkranen,  terugslagkleppen  en andere  toebehoren.

De standaard  toestellen  en het  meubilair  dat  voorzíen  worden,  zijn wit  van kleur.

Badkamer  meubel  leverancier  : Desco  Kuurne.

Andere  badkamertoestellen  komen  van de ínstallateur  sanítaír.

Voorzien  toesteí!en  en budget  volgens  voorstel....

Wc/hangend ;sanbíoc,handenwasser

Element  met  frontbediening  met  twee  toetsen,.

Badkamermeubel  newform  orïderbouw  hangend,l  lade met  spíegel,tablet  kunstmarrner  newform.

Inloopdouche  met  glazen  douchepanneel,  doucheset  hansgrohe,thermostaatkraan.

Spiegel,  Ledverlichting  voor  spiegelkast.

Indien  men  wíl  afwijken  van voorgestelde  toestellen  wordt  dit  een meerprijs.

Handelswaarde  zonder  diensten  en btw app1/app2/app3/app4  = 3500 €/unít.

AppS/app6 = 5(X)0€/unit.

9.VERWARMING

De ketel  is aangesloten  op de gastelíer.

De werken  worden  uitgevoerd  volgens  de richtlijnen  van toepassing  voor  de aansluitingeri  op het
gaSnet.

De aannemer  levert  een positíeve  keuring  af.

oe aansluitingskosten  C)p het net,wat  de gasdistributie  betreft,  zijn  ten  laste  Van de toekomstige

eigenaar.

De regeling  in de leefruimte  g,ebeurt  d.m.v.  een modulerende  kamerthermostaat.

Alle ruimtes  zijn overeenkomstig  het  plan  technieken  voorzien  van vloerverwarming.

De warmteverdeling  per  kamer  is berekend.



IO ELEKÏRISCHE  INST  ALLAÏIE

IO.I  Algerneenheden

De föstallatíe  voldoet  aan  de wettelijke  bepalingen  van  het  'algemeen  reglement  op  de elektrische

instalíatie  (AREl)aangevuld  met  de voorschríften  van  de netwerkbeheerder  voor  electriciteit.

De lichtpunten,  schakelaars  en stopcontacten  worde  uitgevoerd  volg,ens  de aanduiding  op het

elektrisch  detailplan,  conform  de voorschríften  betrefiende  veiligheid  en elektrísch  comfort.

De ínstallat!e  wordt  gekeurd  door  een  erkend  controleorganísme.

De schakelaar  me  de hoofdzekering  bevindt  zich bij de meterkast  in het  meterlokaal.

De nodige  elektriciteit  voor  de gemeenschap  wordt  aangesloten  op  een  aparte  teller  die zích in het

meterlokaal  bevíndt.  Alles  wat  met  de gemeenschap  te maken  heeft,  wordt  hierop  aangesloten.  De

kosten  van  het  gemeenschappelíjk  elektrisch  verbruik  worden  vastgesteld  door  de

distríbutiemaatschappij  betreffende  elektriciteit  en verrekend  door  de syndícus.

10.2  lEIDINGEN

Alle  leidingen  worden  ingeslepen  ín de muur  of  vloer  geplaatst.

!n de appartementen  wordt  een  zekeringskast  geplaatst  met  automatische  zekeringen.

10.3  Schakeíaars  en  stopcontacten

Type  volgens  bouwheer

10.4  Verlichtingstoestelíen

Buiten  en binnen  voorzíen  ín de gemeenschappelíjke  delen.

Enkel  ín de gemeenschappelíjke  delen  zijn  verlichtingsarmaturen  voorzien.

De noodverlíchtíng  vvordt  geplaatst  conform  de voorschriften  van  de brandweer.



10.5  Speciale  techniekeri

Parlofoon

In elk  appartement  wordt  een  par!ofoon  of  videofoon  volgens  keuze  bouwheer.

Installatíe  aangebracht  ter  hoogte  van  de buiten  inkomdeur  is een  klavier  voorzien  met  bellen.

De buítendeur  ís uitgerust  met  een  elektrisch  slot  en kan vanuít  het  appartement  ontgrendeld

vvorden.

Te«efoon

Ten  behoeve  van  de aansluiting  op  het  openbare  telefoonnet  is een  telefoonstopcontact  voorzien  in

de woonkarner.

ÏV  -DISÏRIBUTIË

ïen  behoeve  van  de aansluiting  op  het  openbare  TV distributienet,  is een  distributie  contact  voorzien

in de woonkamer.

10.6  Voorzieningen  per  appartement

Elk appartement  is voorzien  van  een parlofoon  met  deuropener,  verbonden  met  de respectievelijke

ínkorndeuren  op gelijksvloers.

Aan  de toegangsdeur  van  het  appartement  is een  beldrukknop  voorzien  uitgezonderd  app  1.Per

appartement  wordt  er  een  individuele  teller  voorzien  en een  private  zekeringskast.

Elk bord  is voorzïen  van  automatische  zekeringen  en verliesstroomschakeIaars.  Er worderï  geen

ver!ichtingstoesteIlen  voorzïen  ín de prívate  delen.

De meters  (tellers)  worden  gegroepeerd  geplaatst  in het  gemeenschappelijke  meterlokaal.

De zekeringskasten  worden  in de appartement  geplaatst.

Per  appartement  wordt  min  volgende  voorzien:  zie bijgevoegd  plan  van  de technieken.

II.SCHILDERWERKEN

Er women  geen schííderwerken  uítgevoerd  ín de garages/fíetsenbergíng.

in de gemene  zijn  geen  schilderwerken  voorzïen  deze  zijn  ten  laste  van  de koper.



12.BRIEVËNBUSSEN

Brievenbussen  worden  voorzien  conform  de vereísten  van  de Post.

13.ÏU1N-EN  WEGENISAANLEG

De wegenis  en parkeerplaatsen  worden  verhard  in waterdoorlatende  verharding  of  grasdalen

voígens  keuze  architect.

Niet priVatieVe  gedeeltes  die niet  Verhard  Zijn iwOrden  aangeplant  met  streekeigen  beplanting.

14.VEIL €GHE1D

De gernene  delen  worden  voorzïen  van brandblusapparaten,  noodverlichting  en een  rookluik

bovenaan  traphal.

Alle  voorzieningen  worden  aangebracht  conform  het  verslag  van  de brandweer.

15  ALGEMENË  VOORWAARDEN

15.1  AlGEMEEN

De gebouwen  worden  opgetrokken  in duurzame,  kwaliteitsvolle  materíalen.

Voor  aan  de  voorkant  van  de gebouwen  volgens  voorstel  van  architect  vragen  wij  aan de kopers

dezelfde  gordijnen  te  plaatsen  dit  om  het  beeld  van het  gebouw.(ten  laste  aan  de koper).

Aíle werken,leveringen  en díensten zullen worden  toegewe'z.en aan erkende en (gereHïstreerde

aannemers  en onderaannemers.  De werken  worden  uïtgevoerd  conform  de Belgische  en Europese

normÍngen  en wetgevingen.



15.2  PLANNEN

De plannen  van het  appartement  welke  aan de koper  overhandigd  worden,  dienen  als basis voor  het

opstellen  van  verkoopsovereenkomst.

Voor  wat  afwerking  van de appartementen  zijn de aanduidingen  op de píannen  als louter  indicatief

te beschouwen.

De beschrijving  in dít  lastenboek  heeft  steeds  voorrang  op de plannen.

Maatwijzígíngen  aan de plannen  zijn steeds  mogelijk  ten  gevolge  van stabiliteits-of  technische

redenen.

In geen  geval  kunnen  partijen  zich op deze afwíjkingen  beroepen  om een vorderíng  tot

schadeloosstellíng  of  vergoedïng  in te stellen  of  ontbinding  van de koop  te eísen.

Eventuele  maten  op de plarmen  dienen  dan ook  te worden  aanzien  als "circa'  maten.

De sectíes  eri plaatsíng  van kolommen  en balken  worden  bepaald  door  de raadgevende  ingeníeur,

die de stabiliteitsplannen  opgemaakt  in samenspraak  met  de archítect.

Zichtbare  balken  en kolommen  zullen  als normaal  worden  beschouwd,  evenals  sommige  leidingen,  al

dan niet  vermeld  op de plannen.

De plaatsen  van aíle aan en afvoeren  zijn bepaald  door  de verkoper  en vastgelegd  in het

appartement.

Ze kunnen  níet  gewíjzígd  v=iorden.

Zo zijn toevoer  van water,afvoer  vuiíwater  en faecalíen,aíle  elektriciteitspunten  en de daarbij

horende  instalIaties(centraal  bord,  teIefoonaansluitingen...)aanvoer  van verse  lucht  dampkap  met

kooístoffílter  vastgelegd  ín het  appartement.

De keuzes  van materíalen  díenen  hïermee  rekening  te houden.

15.3  ERaONEN  ARCHITECÏ,INGENIEUR  EN VEILIGHEIDSC00RDINAÏOR

De erelonen  zijn inbegrepen  ín de verkooppríjs.

Indíen  de koper  echter  zou overgaan  tot  wijzígíngen  kan hiervoor  een supplementaire  ereloon

gevraagd  worden.

Erelonen  verbonden  aan de tussenkomst  van  aangestelde  door  kopers,dus  anderen  dan de vermeide

architect  en ingenieur  zíjn ten laste  van de koper.



15.4  VEILIGHEIDSC00RDINATOR  EN TËCHNISCHE  STUDIES

De bouwheer  Stelt  een Veïlïg,heïdSCOördinatOr  aan met  opdracht  tOt coördinatie  Van de veiligheid

zowel  tijdens  de ontwerpfase  als de uitvoering  van dít  bouvvproject,  alsook  het  opmaken  van

postmterventiedossier  betreffende  stabiliteit  wordt  de studíe  en toezicht  uítgevoerd  door  een

fögeníeursbureau.

15.IS  NU'ÏSVOORZIENINGEN

Het  van buiten  naar  binnen  leiden  van alle nutsvoorzieningen  vallen  ten  laste  van de bouwheer.

Aíle  aankoppelings,-aansluitings-,pIaatsing-,indienststeIlings-,verbruik-en/of
 abonnementskosten  Van

nutsvoorzíeníngen(water,gas,elektriciteit,riolering,TV-distributie,internet,telefoon.....)zijn
 niet  in de

verkoopprijs  inbegrepen  en vallen  ten laste  van de kopers  voor  zijn appartement  en elk  voor  zijn

aandeel  in de gemeenschap.

De kopers  zullen  op eerste  verzoek  hun aandeel  in de kosten  van de nutsleidingen  ofwel  aan de

promotor  voldoen,op  voorlegging  van een factuur,ofwel  rechtstreeks  aan de nutsmaatschappijen.

Indien  er tijdens  de winterperiode  gevaar  oritstaat  dat  de uítgevoerde  werken,  leidíngen  en

ínstalíaUes  kunnen  worden  beschadïgd  door  de aanhoudend  vorst,  heeft  de bouwheer  het  recht,  na

gunstig  advíes  van  de archítect  en op de kosten  van de kopers,  alle  maatregelen  te treffen  en

desgevallend  de verwarming,  de watervoorziening  en de elektrícíteít  ín werking  te stellen.

15.6  TAKSEN  EN BELASÏINGEN

Gemeente-,províncie-,gewestelijke  of  andere  lasten  en taksen  ;de  kopers  bevinden  zich in dezelfde

positie  als iemand  die een particuliere  woníng  bouwt.



I

5.7 MATERIALEN?HANDELSWAARDE  EN MERKAANDUIDINGEN

De koper  Stelt  de bouwheer  in de mögelijkheid  Om Zijn verbintenis  uit  te VOeren.

Hij is derhalve  verplicht  binnen  de achtdagen  zelf  of  vía een vertegerïwoordïger  te antwoorden  op

elk verzoek  door  de bouwheer  tot  hem gericht  in verband  met  de totstandkomíng  van het  door  hem

aangekochte  goed.

Indien  geen antwoordt  geformuleerd  wordt  bínnen  deze periode,wordt  aangenomen  dat  de koper

akkoord gaat met de voorstellen  van de bouwheer of dat de koper de vríiheíd laat aan de bouwheer.

Inzake  keuze  van materialen,  kleur,enz....

De bouwheer  heeft  het  recht  de plannen  te wijzigen  en andere  materiaíen  van geNjkwaardïge

kwaliteit  te gebruiken  dan diegenen  die in het  bestek  voorkomen,  in mate  dat  de:e  wíjzígingen

Gevorderd  worden  door  de archítect,ingeníeur,de  bevoegde  overheden,  de

verzekeringsmaatschappijen,  de dístributiemaatschappijen  Van water,gas,elektríciteít  en dergelíjke

,of  omdat de bouwheer meent dat deze wijzigingen  de gemeenschappelijke  en/of  privatíeve  delen

of  het  nut  ervan  verbeteren,  of nog omdat  de bouwheer  in de loop  van de bouwwerken  meent  dat

deze wíjzígíngen nodïH  of nuttig ziin om de uitvoering in overeenstemming  te brengen met het

lastenboek,  ingevolge  afwezígheid  op de markt  van de voorzïene  materialen,  minderwaarde  in de

kwaliteit,  onaanvaardbare  vertragíngen  ín de levering,  faling  van de leverancïers  of  onderaannemers

enz.

De bouwheer  ÍS níet  aansprakelijk  voor  kíeíne  wíjzígingen  betreffende  constructie,  materi  en kleuren

door  de fabrikant  aangebracht.  Worden  niet  beschouwd  als gebrek  in de conformiteit,  als een

zichtbaar  of  verborgen  gebrek  : lichte  verschíllen  ín de kleur  of lichte  verschillen  in de afrnetingen van

het  goed,  voor  zover  deze vanuit  technisch  oogpunt  niet  te voorkomen  zíjn of  algemeen  aanvaard

zijn of  eígen  zijn  aan de gebruikte  materialen.

De gebouwen  v=iorden  opgetrokken  in duurzame  materíalen  van eerste  keus,  vrïj  van alie  gebreken

,die  de stevigheid  en het  esthetisch  uitzicht  van het  gebouw  waarborgen.

Alles  in dit  lastenboek  vermelde  eenheídspríjzen  van de afwerking  omvatten  de kleinhandelswaarden

van het  materiaal,  inclusief  de plaatsing  en excl BTW, tenzij  uítdrukkelíjk  anders  vermeld.

Onder  kleinhandelswaarde  dient  te worden  verstaan  de partículiere  prïjs.



15.8  WljZl(ilNGEN  DOOR  DE KOPERS

Wanneer  de koper  om  welke  reden  ook,  wijzigíngen  wenst  aan  te brengen  aan  onderhavig

lastenboek,  de píannen  of  de standaardvoorzienfögen  (t.tz.  aan  de afwerkfög  of  de lay-out  van  zijn

appartement),kan  dit  slechts  in de mate  dat  de bouwheer  hierover  schriftelijk  akkoord  heeft.

Het is niet uit@esloten dat voor een bepaaíde keuze van afwerkïng,, dïe binnen de voorzien

handelswaarden  valt,  toch  een  supplementaire  kost  kan aangerekend  víorden.

Bepaalde wíjzígingen ïn de afwerkïn@  kunne aanleiding geven tot termijn  verlengingen tot  de

voorlopïge  oplevering,  hetgeen  de koper  erkent  en aanvaardt.  Wijzígingen  op verzoek  van  de koper

die  het  uítwendige  van  het  gebouw  of  de uniformiteit  van  de gemene  delen  veranderen  zijn  niet

toegestaan.  Het  is de koper  níet  toegelaten  werken,  van  om  het  even  welke  aard  voor  de voorlopige

opleverïng,  en aanvaarding  van  het  gebouw  door  derden  te  laten  uitvoeren,  uitgezonderd  met

schriftelijk  toelatfög  van  de bouwheer.

De bouwheer  neemt  geen  erikele  verantwoordelíjkheid  voor  wijzigingen  waarvan  hij niet  op  de

hoogte werd gebracht. De koper mag pas wiizigingen uitvoeren i.v.m. werk en en/of  leverancíers en

onderaannemers  mits  toestemming  van  de bouwheer.

De wijzigingen  die  zouden  aangebracht  worden  aan dít  beschríjvende  lastenboek  op  vraag,  van  de

koper,  zullerí  enkel  de afwerkíng  betreffen.

Bovendien  mag  hïerdoor  geen  vertragíng  veroorzaakt  worden  op  termijn  van  uitvoering  van  het

geheel  der  werken  of  schade  berokkend  worden  aan de onderneming.

De bouwheer,  architect  en íngenieur  zíjn  volstrekt  vrïj  al dan  niet  in te  gaan  op dergelijke  vrag,en  van

de kopers.

Op  alle  uitgevoerde  veranderingswerken  wordt  een  meerkost  aangerekend  voor  de admínístratie  en

coordinatiekosten.De  veranderingswerken  worden  voor  de  aanvang  van  werken  50%  gerekend.



15.9  TOEGANG  ÏOT  DE WERF

De koper  zal slechts  toegang  hebben  tot  de bouwwerf  rmts  voorafgaand  akkoord  en voor  zover  hij

begeleid  is van een afgevaardigde  van de bouwheer.

Dit kan slechts na afspraak, en dit uitsluitend  risico  en gevaar  van de koper,zonder  eníg  mogelíjk

verhaal  tegenover  de bouwheer.

Dít vooral om redenen van yeiligheid en in overeenstemming met  de verzekeringsvoorwaarden.  De

koper heeft niet het statuut van bouwheer  ;hij mag bïigevolg niet tussenbeïde komen in het

realisatieproces van het op te richten gebouw, nog rechtstreeks contact  opnemen  met  de

uítvoerders en aaríduidíngen  of wijzigingen  aan hen meedelen.

Alle ínformatie  díent Via de bOuWheer  Of dOOr de hem aangeStelde  verantwoordelijke  te verlopen.

Bij gebrek hieraan zal de koper  verantwoordelíjk  zíjn voor  eventuele  schade  hierdoor  veroorzaakt.

De koper  is gehouden  zijn eventuele  opmerkingen  mee  te delen  bij de voorlopig,e  opleverïng,.

15.10  2EÏÏING  VAN  HET GEBOUW

De kómp-en  zettingsbarsten,veroorzaakt  door  de normale  zetting  Van het  gebouw  of  door  de

overg,ang  van verschíilende  materíalen  (wanden,vloeren,pIafonds)is  enerzijds  geen  reden  tot  uitstel

van betaling  en valt  anderzijds  niet  onder  de verantwoordeIijkheid  van de

bouwheer,aannemer,ïngenïeur  of  architect.

Het gaat  hier  ímmers  om verschíjnselen  inherent  aan de fysische  eigenschapperí  van het  gebouw  en

de gebruikte  materialen.  Het is mogelijk  dat  er bíj de metselvverkwanden  uitzetvoegen  voorzien

worden(zowel  horizontaal  als verticaal)  deze  dienen  achteraf  in de afwerkíng  door  te lopen.

Tijdens  schïlderwerken  dient  het  pleisterwerk  bij de overgangen  tussen  de verschíllende  materialen

te worden  íngesneden  en afgekít  ten  eínde  barst  vorrrúng  te vermijden

. Het is raadzaam  aan de kopers  híeromtrent  deskundig  advies  in te winnen.



15.11  VËRZEKERíNG

Verzekering  en risico's,overdracht  de bouwheer  zal vanaf  de aanvang  tot  de oplevering  van het

werk  het  gehele  project  verzekeren.De  verzekerïngspolïs  zal alle mogelijke  rísico"s  dekken.De

bouwheer  sluit  vanaf  start  een ABRpolis  af.

De overdracht  van risico"s  in overeenstemming  met  artikels  1788  en 1789  van het  Burgerlijk  Wetboek

zal geschieden  bij de vooílopige  oplevering  van de gemeenschappelijke  delen  van het  gebouw  of bíj

voorlopïge  opleverïng  van verkochte  prïva'tïeve  elementen  in het  gebouw  indíen  deze  laatste

opleveríng,om  welke  reden  ook,vroeger  zou geschieden.De  kopers  zijn verplicht  hun  goed  tegen

brand  te íaten  verzekeren.

15.12  ÏÍENjARlGE  AANSPRAKELUKHEÍD

Overeenkomstig,  artikels  1792  en 2270  van  het  Burgerlíjk  Wetboek  neemt  de tienjarige

aansprakelijkheid  respectíevelíjk  een aanvang  op datum  van de voor!opïge  opleveríng  van de

verworven  prívatíeve  en gerneenschappelijk  deleri  en komt  dit  ten  goede  aan de achtereenvolgende

eÍgenaars.

De waarborgen  beperken  zich tot  de vervangíng  of  de herstellfög  van  de slecht  uitgevoerde  werken,

waarbij  elke  andere  schade  of  vergoedíng  uitgesloten  is.

Eens er schríftelíjk  overgegaan  werd  tot  de voorlopïge  oplevering,  is de bouwheer  niet  meer

verantwoordelijk  voor  zichtbare  g,ebreken.

15.13,OPLEVERING

Bezemschoon  met  verwijderïng  van alle puin  en afval.

Voor  het  overhandígen  van de sleutels  zal de koper  het  saldo  van de aankoopsom  everíals  alle

meerwerken  hebben  betaald.

Door  het  uitvoeren  van werken,  versíeríngswerken  of  het  betrekken  van het  appartennent  aanvaardt

de koper  een  stílzwíjgende  overname.

Veranderíngen  aan het  concept  en materiaalkeuze,  die de werkzaamheden  kunnen  vertrag,en

kunnen  geen  voorwerp  uitmaken  van enig  verhaal  op de bouwheer  en kunnen  in geen  geval  de

voorlopige  oplevering  uitstellen.



15.14  Betalingen

Dit  overeen  te komen  bij verkoopovereenkomst.

1S.15  KOSÏEN  NIEÏ  INBEGREPEN  IN DE VERKOOPPRljS

De defínitíeve  aansluitingskosten  van water,elektricíteit,telefoon,kabel
 TV en riolering.

De eventue!e  kosten  voor  verwarming/bouwdrogers
 van de privélokalen  van de koper

voor  de opleverïng  van het  privatíef,  índíen  deze  verwarmïng  of  drogïng  als doel  heeft  het  drogen

van deze  lokalen  te bevorderen  en de uitvoeríng  van de werken  mogelijk  te maken.

Gemeenschappelijk  materiaal  zoals  vuilníscontaföers  en poetsgerïef

Optíonele  aanbíedíngen  van leyeranciers,  vermeld  in het  lastenboek.  Meubilair  aangeduid  op

plannen  ter  informatie.

Er zijn s'tandaard  geen  vliegenramen  of -deuren  voorzien.

Deze kunnen  aangevraagd  viorden  waama  een  verrekening  voorstel  zal opgemaakt  worden  aan de

koper.

VerIíchtingstoestellen  in het  appartement.

De kosten  van meer  -en minwerken  of  een van andere  keuze  darí voor'z.ïen  standaardrnaterialen  qua

afwerkirig  zíjn niet  ïnbeygrepen.  Ze worden  vermeld  in ter  zake opgestelde  documenten  met  de koper

weerhouden  keuze  van  wíjzigingen  en vvorden  apart  verrekend.

Alíe prijzen,afmetíngen,pIannen
 en geg,evens  onder  voorbehoud  van wijzigingen  zonder  enige

contractuele  verbíntenis.

15.16  IN BEZlÏNEMëNG

Het betrekken  van het  apparternerit  geldt  als aanvaarding.
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