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1 INDELING / PROGRAMMA

Zie plan.
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2 UITVOERING

2.1.  AANNEMING

De  erelonen  van  de  architect  en  de  s+abiliteitsingenieur,  me+  uitzondering  van  deze  die

voor+vloeien  uíf een  wijziging  van  de  oorspronkelijke  plannen  die  even+ueel  zou  aangevraagd  zijn

door  de  koper,  zijn inbegrepen  in de  verkoopprijs.

He+ ereloon  van  de  veiligheidscoördinator  is inbegrepen  in de  verkoopprijs.

2.2.  FUNDERINGSWERKEN  - ONDERBOUW

De funderingen  worden  uitgevoerd  +ot op vaste  draagkrachtige  grond  op basis  van  de uit te

voeren  grondsondering  en  stobiliteitsstudie  opgemaakt  door  een  gespecialiseerd  studiebureau.

Over  de  volledige  omtrek  van  het  gebouw  wordt  onder  de  fundering  een  aardingslus  geplaots+.

De ríoleringsbuízen  zíjn uí'tgevoerd  ín díkwandíge  PVC-buízen  (Benor  gekeurd)  en díf voor  alle

afvoeren  zoals  aangeduid  op  het  plan.  De  diome+er  van  deze  buizen  wordt  bepaald  in functie  van

hun  bes+emming.  De buizen  worden  aangeslo+en  op  de  s+raatriolering.

De  nodige  putten  worden  ui+gevoerd  zoals  aongeduid  op  het  plan  van  de  architect  en  volgens  de

opgelegde  voorwoarden  door  stedebouw.

2.3.  METSELWERKEN

2.3.1.  OPGAAND  METSELWERK

De dragende  binnenmuren  worden  gemetst  in snelbouwsteen  of in betonsteen  met  een  dikte

volgens  aanduidingen  op  het  plon.  De  spouwmuren  en de  gemetste  binnenmuren  zijn onderaan

voorzien  van  1 laag  cellenbeton  om  een  thermische  onderbreking  te verrríjden.  Er word+  een  DPC-

folie  (als  wa+erkerende  laag)  voorzien.

Niet  dragende  muren  worden  opge+rokken  in gipswanden  von  maximurn  10cm  en volgens  de

aanduidingen  op  het  plan.

He+ binnenmetselwerk  in de technische  lokalen  die niet  worden  uitgepleisterd,  wordt  proper

gemetst.

2.3.2.  SPOUWISOLATIE

De spouwisolatie  tussen  het  binnen-  en  buitenspouwblad  (binnen  he+ beschermd  volume)  bes+aat

ui+ stijve  PUR-pla+en,  dikte  volgens  EPB-studie.  De isolotie  wordt  bevestigd  door  middel  van

gegalvaniseerde  spouwhoken  (me+  opgeklikte  ronde  pvc  drukplaatjes  om  de  isola+ie  op  zijn plaats

te houden)  die  in het  binnen-  en bui+enspouwblad  worden  verankerd.  De spouwhaken  worden

achteraf  ingeboord  om  een  períecte  aansluiting  van  de  pla+en  te kunnen  garanderen.  De  voegen

van  de  platen  worden  +evens  ofgetaped  teneinde  een  betere  luchtdichtheid  te  kunnen

verzekeren.

De  scheidingsmuur  met  de  buur  is voorzien  van  een  akoestische  muurisola+ie.

2.3.3.  GEVELMETSELWERK

Alle gevels  worden  uitgevoerd  met  de mees+e  zorg  en volgens  de regels  van  de kunst.  He+

me+selwerk  start  vanaf  ï 5 cm  onder  de  vloerpas.  Het  gevelmetselwerk  van  9cm  breed  is voorzien  in

een  gevelsteen  wit-grijs  genuanceerd.  Het gevelmetselwerk  zal  vermets+  worden  me+ een

standaard  voeg.

Boven  de raam-  en deuropeningen  worden  gegalvaniseerde  me+alen  L-profielen  geplaa+st,  om

he+ bovenliggende  metselwerk  op  +e vangen.

In de  spouwmuren  worden  er, op  regelmatige  afstand,  stoo+voegen  open  gela+en  teneinde  de

spouw  te verluchten  en  eventueel  woter  af  te  voeren.
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De openingen  +ussen het  schríjnwerk  en de gevels+enen  worden  opgespoten  me+ een  elos+ische
voegkil

2.3.4.  GEVELELEMENTEN EN -BOUWSTENEN

De deur-  en raomdorpels  op  hef  gelíjkvloers  worden  uitgevoerd  met  een  dikte  5cm.  De bovenzijde

ís glodgeschuurd  en onderoan  is een  druípgroef  aangebrochf.  De dorpels  van  de bui+endeuren

worden  voorzien  von  een  opstaande  rond.  De romen  op de  verdiepíng  worden  voorzien  von  een
aluminium  plaa+dorpel.

In de doorri+  wordt  er een  houten  gevelbekleding  met  verfikale  belíjning  geploo+st  volgens  de

oonduidingen  op het archi+ec+uurplan.  Voor  deze  hou+en  bekleding  wordt  een  la+fenwerk

oongebrachf  op een  roos+eríng  waorín  dezelfde  isolotie  qua  type  maar  me+ aongeposte  dík+e

geplaa+st  word+  als bij frodi+ioneel  me+selwerk  me+ gevels+enen.  De ísola+ie  wordt  voorzien  van  een
vochtscherm.  De keuze  en ui+voering  van  het  lo++enwerk  word+  door  de  archí+ect  bepaald.

2.3.5.  STRUCTUURELEMENTEN EN DRAAGVLOEREN

De nodíge  s+ruc+urele  elementen  worden  voorzien  volgens  de sföbílíteí+sstudie  en de  voorschríften
van  de  fabrikant.

De be+onla+eien,  de bolken  en de be+onkolommen  bestoan  uit gewapend  beton  ui+gevoerd  op
bosís von  be+on  klasse  C25/30,  tenzíj  de  s+abíliteitsstudíe  het  anders  voorschrijfl

De mefalen  profielen,  gedimensioneerd  en voorzien  volgens  de s+abiliteíts+udie,  worden  indien
mogelijk  onzich+baar  geploatst.

Het afdekken  van het gelíjkvloers  en verdíeping  gebeurd  met  welfsels  in dik+e volgens  de

berekeningen  van  de  fobrikon+  en voorzien  van  een  gewopende  druklaag,  dik+e 5cm.  De welfsels
worden  geplaatst  volgens  de  ínsfruc+íes  van  de  fabrikan+.

De uitkragende  lxílkons  op de voor-  en ochtergevel  zijn in prefabbe+on  en niet  supplementair
afgewerkt.

2.4.  DAKWERKEN

2.4.1.  DAKVLAKRAMEN  - DAKLICHÏOPENINGEN

Er worden  dokvlakramen  geploats+  volgens  aonduidingen  op  he+ plan.

2.4.2.  PLATTE DAKEN

De dakbedekking  van  he+ pla++e dak  word+  geplaafst  op  een  hellingslaag  en bestaot  uít:
*  l laag  dompscherm  V3,

*  l isola+ielaag  me+ dikte  volgens  de  EPB-sfüdíe,
a ï laog  hoogwoardige  roofing,

De bínnenhoeken  worden  verorgd  d.m.v.  polys+ereen  isolatíesfroken.

De dokranden  +er hoog+e  von de plo+te  daken  worden  afgewerkt  met  een donkerkleuríng
aluminium  dakrondprofiel.

2.4.3.  DAKWATERAFVOER

De ofleiders  op de  voor-  en ochtergevel  worden  uítgevoerd  in zink en deze  worden  zich+boor  op
de  gevels  geplaa+st

2.5.  BUITENSCHRIJNWERK  -  GEVELSLUITING

He+ buí+enschrijnwerk  ís uifgevoerd  in PVC (5-kamer  profiel)  mef  dubbel  isolerende  beglozing  (K-

waorden  l,O W/m2K).  De kleur  von  de ramen  op de voor-  en achtergevel  is zwor+. De archifect
bepaal'f  de  uiteindelijke  kleur.

De inkomdeur  word+  afgewerk+  in dezelfde  kleur  als he+ buitenschríjnwerk  en ís voorzíen  von  een
driepuntssluíting  en  voordeur+rekker  in ínox.

Er zijn geen  binnenkossemen+en  ui+gevoerd  (olle ramen  en deuren  worden  uitgepleisterd).  Er
worden  nergens  rolluiken  en zonneweringen  voorzien.
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De  nodige  verluchtingsroosters  worden  geplaa+st  volgend  uit  de  studie  betreffende  de

energiepres+atieríchtlijn  en  worden  uitgevoerd  in  de  meest  conesponderende  kleur  ols  de

roamkaders.

De  naden  tussen  he+  buitenschrijnwerk  en  he+  gevelme+selwerk  wordt  opgespoten  in  een

elastische  voegkit.

Op  de terrossen  wordt  een  borstwering  geplaats+  die  is opgebouwd  ui+ wit gelokte  aluminium

profíelen  met  een  handgreep  en balusfers,  volgens  kleur  en model  opgelegd  door  de  archífecf.

2.6.  BINNENAFWERKING

2.6.1.  BINNENPLEISTERWERKEN

Alle  muren  met  uitzondering  van  de  technische  lokalen  worden  machinaal  gepleis+erd,  de

plafonds  worden  me+  spuítplamuur  ofgewerkt.

Alle  raamopeningen  worden  ui+gepleisterd  links,  boven  en  rech+s  (er  worden  geen

binnenkassementen  voorien).

De  +echnische  lokalen  worden  proper  geme+st  en bijgevolg  nie+ gepleisterd.

De  gipswanden  worden  gelisseerd  volgens  de  voorschrííten  van  de  föbrikant.

Schilderklaar  zetten  von  de  muren  is niet  inbegrepen.

2.6.2.  DEK- EN BEDRUFSVLOEREN

De  vloeren  worden  opgebouwd  volgens  het  principe  van  de  zwevende  vloer.  Om  he+

contactgeluid  tussen  de verschillende  verdiepingen  te  beperken,  wordt  op de welfsels  een

geluidsisolerende  onderlaag  geplaatst.  Deze  onderlaag  is eveneens  thermisch  isolerend.  Aon  de

randen,  ter  hoogte  van  de  muren  worden  isolatiebanden  aangebracht.

Vervolgens  wordt  in alle  ruim+es  vakkundig  en +o+ op het  gewenste  peil  een  cementchappe

oangebracht  met  een  dikte  van  minimum  5cm.  De chappe  is geschikt  voor  het  plaa+sen  von

parke+,  linoleum,  laminaat  of  het  verlijmen  van  tegels.

2.6.3.  BINNENVLOERAFWERKINGEN  (')

In alle  ruimtes  (ui+gezonderd  slaapkamers)  is een  s+ondaord  keramische  vloertegel  voorzien  me+

HW 35 € /m"  (excl.  BTW), afgewerkt  me+  bijhorende  plinfen  HW 10 € /m  (excl. BTW).
Telkens  is een  klassiek  legpatroon  voorien  voor  +egels  van  30x30  tem  50x50,  grijs of  wit  gevoegd;

dus  zonder  bepaalde  motieven  of  ondere  specifieke  legvormen.

De  vloertegels  worden  steeds  verlijmd  op  de  chape.

In de  slaapkamers  is een  vlak  gestreken  (zonder  egalisatie)  cementchape  geplaa+st,  voorzien  van

laminaat  (Quick-Step,  keuze  uit  4 kleuren)  met  dikte  8mm.

2.6.4.  BINNENDEUREN  (')

De binnendeuren  zijn gewone  tubespaan  schilderdeuren,  voorzien  van  he+ nodige  hang-  en

sluitwerk,  inox  deurkruk  en gewoon  dag-  en nachtslot  met  inox  sleu+el-rozas.  De deuren  worden

afgewerkt  met  een  multiplex  kassemen+  en  omlijsting.

De inkomdeuren  van  de appar+ementen  zijn identiek  aan  voorgaande  doch  voorien  van  de

nodige  brandweerstand.

2.6.5.  V  AST BINNENMEUBILAIR  (')

Het  ieveren  en plaatsen  van  keukenmeubilair  met  standaard  elektrische  appara+en  word+  voorzien

voor  een  hondelswaorde  van  7.500,00  € .

Er wordt  geen  gosleíding  voorzien  naar  de  keuken:  een  elektrische  voeding  voor  het  fornuis  is wel

voorzien.

Onze  s+andaardkeukens  zijn voorzien  van  volgende  toestellen:  kookplaat,  oven,  recirculatie-

dampkap,  spoelbak,  mengkraan,  vaatwasmachine  en  koelkast  met  diepvriesvak.

Er is geen  wandbekleding  in de  keuken  tussen  het  keukenmeubilair  voorzien.

2.6.6.  TABLET- EN WANDBEKLEDINGEN  (')

Per bodkamer  worden  wandtegels  geplaats+  t.h.v.  douche  (+/-10m2);  de  voorziene  HW is 35 € /m2

(excl.  BTW).
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De  waterdichfíng  van  de  inloopdouche  met  bijhorende  goot  is voorzien.

Woar  nodig  (voor  de  ramen  op  schoof,  beholve  veluxen)  zijn vens+ertobleffen  geploo+st  in mdf  om

+e schilderen..

2.7.  TECHNIEKEN

2.7.1.  SANITAIR  (')

De  soni+aire  insföllatíe  word+  berekend  en uifgevoerd  conform  de  Belgísche  norm.

De foevoerleidingen  zijn uifgevoerd  in kuns+sfof  VPE-CIIU  volgens  sys+eem  met  hoofdleídingen

(klassiek),  incl.  aonsluífíng  op +eller, servieskranen  (behalve  op uitgíetbakken),  afsluitkronen  en

terugslogkleppen.

De  ofvoerleidingen  zijn uí+gevoerd  in díkwandig  PVC.

Buízennet:

** Enkele  lavabo  voor  app.  12  -  2,2  en  3, l.

** Dubbele  lovabo  voor  opp.  O, l - l,  ï en 2, l.

Voor  bovenstoande  sanitaire  ínstolla+ie  zijn ondersföande  toestellen  per  oppar+ement  voorzien:

Type  l : app  O, l (HW  € 2.591,  l l )

*  Hang+oilet  me+  Víega  sonbloc.

*  Handwasbakje  íncl.  koudwa+erfonteinkraan  Ideal  Sföndard.

*  Dubbel  wostofelmeubel  l 20cm  incl.  mengkranen  en bijhorende  spiegel  en  ledverlíchting.

*  Inloopdouche  me+  Honsgrohe  showerpipe  met  fhermos+atische  kroon.

ë Gloswond  douche  zonder  deur  uit  klaor  glas,  hoog+e  200cm.

Type 2 : app1l  en 21 (HW € 2.399,65)
*  Hongtoilef  mef  Víega  sanbloc.

*  Dubbel  wastafelmeubel  1 20cm  incl.  mengkranen  en  bijhorende  spíegel  en  ledverlichting.

*  Inloopdouche  mef  Hansgrohe  showerpipe  met  thermostatische  kroan.

ë Glaswand  douche  zonder  deur  uit  klaar  glas,  hoogte  200cm.

Type  3 : app  12  en  2,2 (HW € 2.314,21  )
*  Hangfoilet  met  Viega  sanbloc.

ë Hondwasbakje  incl.  koudwaferfonteinkroan  Ideal  Standard.

*  Enkel  wos'fofelmeubel  90cm  incl.  mengkronen  en  bíjhorende  spiegel  en  ledverlichting.

ë Inloopdouche  met  Hansgrohe  showerpipe  mef  fhermostotísche  kroan.

*  Glaswond  douche  zonder  deur  uít kloar  glas,  hoog+e  200cm.

Type  4 : app  3, l (HW  € 2.06  l,75)

*  Hang+oile+  me+  Viega  sanbloc.
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Enkel  was+afelmeubel  70cm  íncl.  mengkranen  en bijhorende  spiegel  en  ledverlich+ing.

Inloopdouche  me+ Hansgrohe  showerpipe  met  thermos+atische  kraan.

Glaswand  douche  zonder  deur  cí+ klaar  glas,  hoogfe  200cm.

2.7.2.  VERWARMING

De  verwarmingsinstaIlatie  wordt  uitgevoerd  op  aardgas.

De verwormíng  en warmwoferproductíe  gebeurf  vía een  índíviduele  doorsfroom  gaswandketel

(gesloten  toes+el  type  Vaillan+)  met  wand-  of  dakdooúoer,  geplaatst  in de  berging.

Een erkende  keuring  van  de  insföllatie  is inbegrepen.

De  dimensionering  en he+ vermogen  van  de  verwarmingsíns+olla+ie  wordt  s+eeds  berekend  op  bosis

van  een  warmteverIíesberekeríng.  Deze  studie  voorie+  ín voldoende  vermogen  om bij -)OoC
bui+entempera+uur  to+ een  binnen+emperatuur  te  komen  in volgende  ruimtes:

Eetplaa+s/zitplaats  en keuken:  21oC
Badkamer:  24oC

De  +emperafuurregelíng  gebeurt  via  één  dígitale  klokfhermostoof  geplaotsf  in de  leefruímfe.

Verwarming  van  de  ruímtes  vio  vloerverwarming.  (ee+plaats,  zitplaats,  keuken,  badkomer)

In de  slaopkamers  is geen  verwarming  voorzien.

In de  badkamer  is een  stopcontact  voorzien  om  mogelijks  een  handdoekdroger  te plaatsen.  De

handdoekdroger  zelf  ÍS níet  voorzien.

2.7.3.  VENTILATIE

Conform  de Energie  Prestatie  en Binnenklimoateisen  (EPB) wordt  he+ appor+ement  voorzíen  van

een  ventila+iesysteem  C+EVO.

De aanvoer  van  de  verse  lucht  gebeurt  op  een  natuurlijke  wijze  via de  verluchtingsroos+ers  (type

invisivent)  in he+ buitenschrijnwerk  van  de  'droge  ruimtes'.  De  afvoer  gebeurt  op  een  mechanische

wijze  met  een  centrale  afzuigmo+or  met  afvoer  via  de technische  koker  of het dak.  De

zelfregelende  ofvoerroosters  ín wí+ pvc  bevinden  zích ín de 'naffe  ruimfes'.  Hef luchtfranspoí

gebeurt  via  de  ruimte  tussen  het  deurblad  en  de  afgewerk+e  vloer.  De  vochtde+ectie  bevindt  zich

ter  hoogte  van  de  motor.  Het  extractiesys+eem  me+  smaízone  zorgt  voor  nach+elijke  afvoer  in de

sloapkamers.

2.7.4.  ELEKTRICITEIT (')

De  ui+voering  gebeur+  met  standaard  wi++e afdekplaten  van  Niko.

De  inrichting  voldoet  aan  het technisch  reglement  en  wordt  gekeurd  door  een  erkend

keuringsorganisme.

De  verdeelkast  is voorzien  van  au+omotische  zekeringen.

Een aonslui+kabel  voor  Tv-disfributie,  telefoon  en elektriciteit  is voorzien.

De  aansluitkosten  en  +ellerkast  zelf  zijn niet  inbegrepen  en +en laste  van  de  koper.

De installatie  beva+  geen  spots,  geen  orma+uren  en  lampen.

De  belinsföllatie  is van  het  type  vídeofoon.

In volgende  lijst vindt  u de  minimum  basis  elektrische  voorzieníngen  die  inbegrepen  zijn en  voldoen

aan  het  AREI:
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*** Enkel van +oepassing voor OI)I).  O, l - l,  l en 2,L
*""  Een +weede  terras ís von  foepossing  voor  app.  1, l - 12  -  2, l en  3, l.
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2.8.  GEMENE  DELEN & BUITENAANLEG

De toegangsdeur  is uitgevoerd  in PVC  en  in he+zelfde  kleur  als de  ramen  op  de  gevel.

De deurbellen  van  de  appartementen  zijn lh.v.  de  doorrit  uitgerust  met  een  centrale  parlofoon.  In

het  appartement  is in de  inkom  een  videofoon  voorzien.  Ter hoog+e  van  de  inkomdeur  von  het

appartement  is een  gewone  deurbelknop  voorien.

In de  inkomhal  worden  de  wonden  en de  plafonds  geschilderd  en worden  de  vloeren  betegeld

met  een  keramische  vloer  volgens  keuze  van  de  orchi+ect.

De  trappen  zijn bekleed  me+  vloertegels  overeenkomstig  de  vloerbekleding  of  natuursteen  volgens

keuze  van  de  archi+ecf.  De  +rapleuníng  in de  +raphal  is een  aluminium  buisleuning.

De  lift zonder  machinekamer  is toegankelijk  voor  de  rols+oelgebruiker  en  heeft  evenveel

s+opplaatsen  als er  verdiepingen  zijn.

De  priva+e  +erossen  zijn in be+onnen  klinkers  aangelegd  zonder  voegen.

De terrassen  díe  zich  boven  de  onderlíggende  appartementen  bevinden  worden  met  tegels  op

tegeldrogers  (cfr  projectstoal)  afgewerkl

De  uitkragende  balkons  op  de  achtergevel  zijn ín prefabbe+on  en nie+ supplemen+air  afgewerk+.

Het  +oegongspad  aan  de  inkom,  achteraan  en  de  sjaanplaatsen  zijn voorzien  in waterdoorlatende

betonklinkers.

De  omgeving  word+  aangelegd  volgens  de  ontwerpplannen  en  de  keuze  van  de  architec+.
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3 ALGEMEEN

3.1.  PlANNEN

Voor  bovenvermelde  cons+ruc+ie  werd  een  stedenbouwkundige  vergunning  afgeleverd.

De oppar+emen+en  worden  verkochf  sleutel-op-de-deur,  volgens  de plannen  en +ekeningen  van

de orchi+ecf  en conform  he+ verkoopslastenboek  daf  de  koper  erken+  onfvangen  te hebben,  ook

al zou anders  vermeld  zijn op het plan  van de archítecl  Indien  andere  vermeldingen  zíjn
aangebroch+  op  hef  plon  zijn deze  ondergeschík+  aan  dit  lostenboek.

Alle  op  plannen  opgegeven  maten  en moafcíjfers  zijn benaderende  maten.

3.2.  MATERIAALKEUZE

Enkel wo+ bínnenafwerkíng  betreff  kunnen  materiolen  door  de klanf  zelf gekozen  worden  en

evenfüele  aanpassingen  worden  aongebrocht,  di+ om het  harmoníeuze  karak+er  van  hef  project

+e behouden.  De pos+en  woar  een  keuze  word+  aongeboden,  zijn aangeduíd  met  ("). De keuze

van  de  binnenafwerking  wordt  definitieí  bepaald  en  verrekend  ö  rato  van  de  gedone
maferiaolkeuze.

De moteriaolkeuze  is afhankelijk  van  de bouwtechnische  mogelijkheden  en gebeurt  in onderling
overleg  mel  en onder  begeleídíng  van  Brighf  Cíty.

De defini+ieve  ma+eríaalkeuzes  worden  vastgelegd  via verrekeningsbons  hetzij  in mín of in meer.

De koper  verbindt  zich ertoe  de goedkeuring  von  de  verrekeningen  voor  te leggen  binnen  de l 4
dogen  na onfvangs+  van  de  verrekeníngsbon.

Afhonkelijk  van  de  aard  en omvang  von  het  gekozen  meerwerk  zol mogelijks  een  fermíjnverlenging

noodzokelijk  zijn.  Ondermeer  voor  droogtijden  en exclusieve  leverings+ermijnen  ín functie  van

bepaolde  moterioolkeuzes  word+  een  exfra  termijnverlenging  overeengekomen  in onderling
overleg  füssen  koper  en aonnemer.

3.3.  WUZIGINGEN

Indien  Brighf  Cify  het om technísche  redenen  nodig  acht  om beperk+e  wíjzigingen  aan  de

plonnen  aan  te brengen,  kan  dit  zonder  dat  de  kopers  hier  verhaal  kunnen  inbrengen.

Bright  City  behoudt  zích  he+ rechf  voor  om  eventueel  varionte  uitvoeringswijzen  +e voorzien  indíen

deze  worden  opgelegd  door  admínistrotieve  overheden.  Bright  City  behoudf  zich  +evens  het  rech+

voor  om  sommíge  ín het  bestek  voorzíene  mo+erialen  te vervangen  door  evenwoardige.

Wanneer  de koper,  om welke  reden  ook,  wijzígingen  wenst  aon  fe brengen  aan  di+ bes+ek,  de

plonnen  of de  standaordvoorzíeningen,  kan  dí+ slechts  ín de  ma+e  dat  de  bouwpromotor  hierover

zijn akkoord  geeft.  De  aangevroogde  wíjzigingen  moeten  schriftelíjk  oan  de  bouwpromotor

overgebracht  worden.  He+ is níet uifgeslofen  dat  voor  een bepaalde  keuze  von  ofwerking  die

binnen  de  voorziene  hondelswaarde  VCII+, foch  een  supplemen+oíre  plaatsingskos+  kan

aangerekend  worden.  Bepoalde  wijzígingen  von  ofwerking  kunnen  aanleidíng  geven  to+

+ermíjnverlengíngen  +o+ de  voorlopige  opleveríng.  Wíjzígingen  die het  ui+wendige  von  gebouw  en

de uniformiteít  van  de gemene  delen  veranderen  zijn nief  mogelijk.  Alle  supplementoire  werken,

op  schriftelijk  bevel  von  de  koper  uifgevoerd,  worden  op  he+ debe+  van  zijn rekening  ingeschreven

He+ is de  koper  nie+ toegelaten  om  zelf  of  vio  derden  werken  uí+ te voeren  op  de  werf  vóór  de

voorlopige  oplevering.  Wanneer  de  koper  om  bepaolde  redenen  een  gedeetfe  van  de  voorziene

afwerkíng  nie+ wenst  ui+ te laten ui+voeren  door  de  oonnemer/promofor  (dif  dient  dan  wel  door  de
koper  tijdig  gevraagd  fe worden  en er mogen  geen  problemen  onfstaan  mef  al geplaatste

bestellingen,  uifvoeríng  of meer  olgemeen  met  de  werfplanning)  en deze  staaf  dif  foe,  dan  zol de

koper  maximaal  80% von  het  oangegeven  budgef  kunnen  recupereren.  Dit bedrog  zal in

mindering  gebracht  worden  von  de  laofsfe  betaalschijf.  Dergelijke  zoken  zullen  enkel  no schriftelijk

akkoord  fussen  de  koper  en de  aannemer/bouwpromofor  uit het  confrac+  genomen  kunnen
worden.

Kopers  mogen  budgetten  voor  de afzonderlíjke  loten  (bv keuken/vIoeren/saniföir/deuren/...)  níet
verschuíven.
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3.4.  ANDERE  KOSÏEN

De  aanslui+ingskosten  op  gas-,  elektrici+eit-,  water-,  TV- +elefoonne+,  en rioleringen  zijn  nie+

inbegrepen  en ten  laste  von  de  kopers.

Na plaatsing  van  de  +ellers, wordt  de  aansluiting  onmiddellijk  overgezet  en dus geföctureerd  aan

de  koper;  het  verbruik  is vanaf  deze  doork:ictura+ie  ten  laste  van  de  koper.

Opgelegde  taksen  door  openbare  overheden  of andere,  zijn niet  inbegrepen  en ten  las+e van  de
kopers.  Deze  kosten  worden  doorgefactureerd  verhoogd  met  l O% coördina+iefee.

Uiteraard  is de koper  zelf veran+woordelijk  voor  alle  door  hem  geleverde  materialen  en prestaties,

evenals  voor  de  schade  veroorzaak+  bij of  voor+vloeiend  uit he+ zelf  uitvoeren  von  werken.

3,5.  OPLEVERING

Wanneer  de  privatieve  delen  van  het  verkochte  goed  voldoende  afgewerkt  zijn om  te kunnen

gebruíkt  worden  voor  hun bes+emming,  zal worden  overgegoan  tot  voorlopige  oplevering.  Het

geheel  word+  bezemschoon  opgeleverd,  alle  puin  en afval  word+  verwijderd.  De promotor  zal de

koper  na overleg  uitnodigen  om  in aanwezigheíd  van  de  partijen  vast  te stellen  dot de  werken

uitgevoerd  werden  in overeens+emming  met  de  plannen  en de  beschrijvingen  w:ín de  materialen.

Enkel  een  geschreven  en fegensprekelijke  akte  van  de  parHjen  díent  als bewíjs  van  de  voorlopige

oplevering.  Om  de  voorlopige  oplevering  +e kunnen  laten  doorgaan  dienen  alle  openstaande

föcturen  betaald  +e zijn.

De bewoning  of de  ingebruikname  van  de  privatieve  delen  en/of  de  gemeenschappelijke  delen,
zelfs tíjdelijk,  zal aanzien  worden  als voorlopige  oplevering  van  deze  privatieve  delen  en/of  van  de

gemeenschoppelijke  delen.  Worden  als dusdanig  oanzien  : het  opnemen  van  de  sleu+els van  het

prívégedeelfe  of het  plaafsen  van  de  meubels  of het  uítvoeren  van  bínnen-schíIderwerken.

De datum  van  de voorlopige  oplevering  ís de  begindatum  van  de  tíenjarige  aansprakelijkheid.

De eindoplevering  van  de  privatieve  en gemeenschappelijke  delen  gebeurf  au+omatisch  één  jaar

na de  voorlopige  oplevering.  Indien  tijdens  de  periode  +ussen de  voorlopige  en defini+ieve
oplevering  de  koper  geen  opmerkingen  heeft  gemaokt  per  aange+ekend  schrijven,  word+  deze

oplevering  definitief.

3.6.  DIVERSE

Gedurende  de eerste  3 jaar  na de voorlopige  oplevering  van de woning  dien+ de klant  de

normale  en +oelaatbare  zet+ingen  (zie WTCB)  van een  nieuw  gebouw  te gedogen  zonder

schadevergoeding  von  de  aannemer  aan  de  koper.
Schilderwerken,  haard,  mobíele  wanden,  meubilair,  omgevingswerken,  droadafslui+ing,

beplanting,...  zijn nief  inbegrepen.  Aanduidingen  op  de  plans  hieromtren+  zijn louter  informatief.

Tenzij uitdrukkelijk  vermeld  en overeengekomen,  zijn volgende  pres+a+ies  niet  inbegrepen  in de

verkooppríjs  (deze  opsomming  is niet  limifö+ief):  alle  decora+ie-  en schilderwerken  in de  privo+ieve,

verIich+ingsarmo+uren  in de  privatieve,  de  +elefoonins+allaties,  de  zonnewering,  het  vaststaande  of

nie+ voststoande  meubilair;  (ook  deze  die illustra+ief getekend  zijn op de orchitectuur-  en/of
verkoopplonnen),  de  kosten  en erelonen  ok+e, het  oandeel  in de  bosisakte,  BTW,

registratierechten,  de  bouwtaksen  en alle  presfö+ies  die  niet  uitdrukkelijk  in het lastenboek  vermeld

s+aan.

Alle fo+o's en bemating  op plannen  die in di+ verkooplos+enboek  voorkomen,  hebben  geen

bindende  woarde.  Enkel  de  uitgeschreven  teks+  geldt  als  contract  en  in geval  von

+egens'trijdigheid  primeert  de beschrijving  van  di+ verkooplostenboek  op he+ verkoopplan,  zo ook

de  keukeninrichting,  badkamerinrichting  en ingemaakte  kasten.

De verkoopprijzen  zijn vast  en definitief  en niet  herzienbaar.

De overeengekomen  prijs en de  prijs van  de meerwerken  zal beföald  worden  bij het  ondertekenen

van  de  noföriële  akte  van  deze  eigendom  oí  bij de  ingebruikname.
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