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1 INDELING / PROGRAMMA

Zie  plon.
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2 UITVOERING

2.1.  AANNEMING

De  erelonen  van  de  architect  en  de  stabilitei+singenieur,  met  uitzondering  van  deze  die

voorivloeien  uit  een  wijziging  van  de  oorspronkelijke  plannen  díe  evenfueel  zou  aangevroagd  zijn

door  de  koper,  zijn inbegrepen  in de  verkoopprijs.

Het  ereloon  van  de  veiligheidscoördinator  is inbegrepen  in de  verkoopprijs.

2.2.  FUNDERINGSWERKEN  - ONDERBOUW

De funderíngen  worden  uítgevoerd  fot  op vaste  draagkrach+ige  grond  op  bosis  von  de ui+ je

voeren  grondsondering  en stabilitei+sstudie  opgemoakt  door  een  gespecialiseerd  studiebureau.

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

De rioleringsbuizen  zijn ui+gevoerd  in dikwondige  PVC-buizen  [Benor  gekeurd)  en dit voor  alle

afvoeren  zoals  aangeduid  op  het  plan.  De diameter  van  deze  buizen  wordt  bepaold  in functie  von

hun  bestemrríng.  De  buízen  worden  aangeslofen  op  de  sfraafrioleríng.

De nodige  put+en  worden  uitgevoerd  zoals  aangeduid  op  het  plan  van  de  architec+  en  volgens  de

opgelegde  voorwoarden  door  sfedebouw.

2.3.  METSELWERKEN

2.3.1.  OPGAAND  METSELWERK

De dragende  binnenmuren  worden  gemetst  in snelbouws+een  of in be+ons+een  met  een  dikte

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

voorzien  van  1 laag  cellenbeton  om  een  +hermische  onderbrekíng  fe vermíjden.  Er wordf  een  DPC-

folie  (als wa+erkerende  laag)  voorzien.

Niet  dragende  muren  worden  opgetrokken  in gipswanden  van  maximum  lOcm  en volgens  de

oondcídingen  op  he+ plan.

He+ binnenmetselwerk  in de +echnische  lokalen  die  nie+ worden  uitgepleis+erd,  wordt  proper

gemetst.

2.3.2.  SPOUWISOLATIE

De spouwisolatie  +ussen  he+ binnen-  en  buitenspouwblad  (binnen  he+ beschermd  volume)  bestaa+

ui+ s+ijve  PUR-platen,  dikte  volgens  EPB-studie.  De isolatie  wordt  bevestigd  door  middel  van

gegalvaniseerde  spouwhaken  (met  opgeklík+e  ronde  pvc  drukplaotjes  om  de  ísola+ie  op  zíjn plaa+s

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

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

van  de  plafen  worden  tevens  afgetoped  +eneinde  een  betere  luchtdich+heid  te  kunnen

verzekeren.

De  scheidingsmuur  met  de  buur  is voorzíen  van  een  akoestische  muurísolafíe.

2,3,3.  GEVELMETSELWERK

Alle gevels  worden  uïtgevoerd  met  de mees+e  zorg  en volgens  de regels  van  de kunst.  Het

metselwerk  stort  vanaf  15 cm  onder  de  vloerpas.  Het  gevelmetselwerk  von  9cm  breed  is voorzien  in

een  gevelsteen  en woar  de voorgevel,  na drogíng,  gekaleíd  wordf.  Het  gevelmetselwerk  ZClI

vermets+  worden  me+  een  stondaard  voeg.

Op het  gelijkvloers  wordt  de oanzef  op  de  voorgevel  uitgevoerd  met  een  gevelplint  in blauwe

hordsfeen,  +ot hef  ríveau  van  ongeveer  45cm.

Boven  de  raam-  en deuropeningen  worden  gegalvaniseerde  metalen  L-profielen  geplaatst,  om

het  bovenliggende  me+selwerk  op  +e vangen.
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In de spouwmuren  worden  er, op regelmafíge  afs+and,  s+oo+voegen  open  gelafen  feneinde  de
spouw  te  verluchten  en eventueel  water  af  te voeren.

De openíngen  füssen  het schríjnwerk  en de gevelsfenen  worden  opgespoten  me+ een  elastische
voegkí+.

2.3.4.  GEVELELEMENTEN  EN -BOUWSTENEN

De deur-  en raamdorpels  hebben  een  dík+e overeenkoms+íg  de aanduídingen  op  de  archi+ectuur

plannen.  De bovenzijde  is glodgeschuurd  en onderoan  is een  druipgroef  aongebroch+.  De dorpels
van  de  buifendeuren  worden  voorzien  von  een  ops+aonde  rand.

Op  de achtergevel  wordt  er een  houten gevelbekleding  met  veíikale  belijning  geplao+s+  volgens

de aonduidíngen  op het arctí+ecfuurplon.  Voor  deze  houfen  bekleding  wordt  een  latfenwerk

aongebrocht  op een  roostering  woorin  dezelfde  isola+ie  qua  type  moor  met  aangepaste  dik+e

geplao+s+  wordt  OIS bíj +rodítioneel  metselwerk  me+ gevelstenen.  De isolotie  wordt  voorzien  van  een
vochtscherm.  De keuze  en ui+voering  van  het  lo+tenwerk  word+  door  de  architect  bepaald.

2.3.5.  STRUCTUURELEMENTEN EN DRAAGVLOEREN

De nodige  strucfürele  elemenfen  worden  voorzien  volgens  de s+obíli+eí+ss+udie  en de voorschrif+en
vün  de  fobrikant.

De betonlateien,  de balken  en de be+onkolommen  besföan  uít gewapend  beton  uítgevoerd  op
basis von  befon  klasse  C25/30,  fenzíj  de  sföbíliteitsstudie  het  anders  voorschríjff.

De metalen  profíelen,  gedímensioneerd  en voorzien  volgens  de sföbilifei+s+udie,  worden  índíen
mogelijk  onzichtbaar  geplaatst.

Het ofdekken  van het gelíjkvloers  en verdíeping  gebeur+  met welfsels  ín dikte  volgens  de

berekeningen  van  de  fabríkant  en voorzien  von  een  gewopende  druklaog,  dík+e 5cm.  De welfsels
worden  geplaafs't  volgens  de  íns+ruc+ies von  de  föbríkonf.

De uitkragende  balkons  op de  ach+ergevel  zijn in prefabbeton  en niet  supplementoir  ofgewerkl

2.4.  DAKWERKEN

2.4.1.  HELLEND

De dakconstruc+ie  wordf  uí+gevoerd  met  líggers  in Europese  Oregon  (gedrenkt)  of gelijkwaardig.
Alle nodíge  belas+ingen  worden  in acht  genomen  opdo+  de dakcons+ruc+ie  voldoende  bestond
zou  zijn tegen  olle  normale  belastíngen  van  wind,  sneeuw  en dergelijke.
He+ onderdok  wordt  uitgevoerd  in korofleece.

Er wordt dakisolafie  geploats+  (minerale  wol díkte J8cm  met  doorlopend  dampscherm)  zoals
aangeduíd  op  het  plan.

Als dokbedekking  word+  een  zvvorte  pan  voorzien.

2.4.2.  DAKVLAKRAMEN  - DAKLICHTOPENINGEN

Er worden  dakvlokramen  geplaatst  volgens  aanduídingen  op he+ plan.

2.4.3.  PLATTE DAKEN

De dakbedekkíng  von  het  platte  dak  wordt  geplao+s+  op  een  hellíngslaag  en besföa+  uit:
*  l laag  dompscherm  V3,

*  l isolafielaag  mef  díkfe  volgens  de  EPB-s+udie,
*  l laag  hoogwaordige  roofing,

De bínnenhoeken  worden  verzorgd  d.m.v.  polys+ereen  isolo+íesfroken.

De dakronden  ter hoogte  van de plat+e  daken  worden  afgewerkt  met  een  donkerkleuring
oluminíum  dakrandprofiel.

2.4.4.  DAKWATERAFVOER

Op de voorgevel  wordt  een  bakgoot  voorzien  met  een  houten  buitenbekleding  op de  voor-  en
onderzijde,  en voorzíen  van  zínk aon  de  binnenzíjde.

Op  de  achtergevel  worden  de  hanggoten  uítgevoerd  in zink en beves+ígd  me+ inox  goothaken.

De afleíders  op  de  voor-  en achtergevel  worden  uítgevoerd  ín zink en deze  worden  zíchfbaor  op
de  gevels  geplaatst.
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2.5.  BUITENSCHRuNWERK  -  GEVElSlUITING

Het  buífenschríjnwerk  is uitgevoerd  in PVC  (5-kamer  profíel)  met  zonnewerende  (4-seizoens)  dubbel

isolerende  beglazing  (K-waarden  iO  W/m2K).  De kleur  van  de ramen  op de  voorgevel  is wit of

genuanceerd  wit,  voor  de  dakverdieping  is dit  zwod.  De  kleur  von  de  ramen  op  de  achfergevel  is

zwoí.  De  orchi+ec+  bepaal+  de  uiteindelijke  kleur.

De inkomdeur  wordt  afgewerkt  in dezelfde  kleur  CIIS het  buitenschrijnwerk  en is voorzien  van  een

dríepuntssluifing  en  voordeurtrekker  in inox.

Er zijn geen  binnenkassementen  uitgevoerd  (alle  ramen  en deuren  worden  uitgepleisterd).  Er

worden  nergens  rolluiken  en  zonneweringen  voorzien.

De  nodige  verIuch+ingsroosters  worden  geplaats+  volgend  uit  de  studie  be+reffende  de

energieprestatierichtlijn  en  worden  ui+gevoerd  in  de  meest  conesponderende  kleur  als  de

raamkaders.

De  naden  tussen  het bui+enschrijnwerk  en  het gevelmetselwerk  word+  opgespoten  in een

elastische  voegkit.

Op  de  +errassen  word't  een  borstwering  geplaatst  die  is opgebouwd  uit aluminium  profielen  met

een  handgreep  en balus+ers,  voorzien  van  glozen  tussenstukken,  volgens  kleur  en model  opgelegd

door  de  archi+ec+.

2.6.  BINNENAFWERKING

2.6.1.  BINNENPLEISTERWERKEN

Alle  muren  met  uitzondering  van  de  technische  lokalen  worden  machinaal  gepleisterd,  de

plafonds  worden  met  spui+plamuur  ofgewerkt.

Alle  raamopeningen  worden  ui+gepleis+erd  links, boven  en rechts  [er  worden  geen

binnenkassemen+en  voorzien).

De  technische  lokalen  worden  proper  gemetsf  en bíjgevolg  niet  gepleis+erd.

De  gipswanden  worden  gelisseerd  volgens  de  voorschriften  van  de  Tabrikant.

Schilderklaor  zetten  van  de  muren  is niet  inbegrepen.

2.6.2.  DEK. EN BEDRIJFSVLOEREN

De  vloeren  worden  opgebouwd  volgens  hef  príncipe  van  de  zwevende  vloer.  Om  het

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

geluidsisolerende  onderlaag  geplaatst.  Deze  onderlaag  is eveneens  thermisch  ísolerend.  Aan  de

randen,  ter  hoog'íe  von  de  muren  worden  isola+iebanden  aangebracht.

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

aangebracht  mef  een  dík+e van  rrínímum  5cm.  De chappe  is geschik+  voor  het  ploa+sen  von

parket,  linoleum,  laminaat  of  het  verlijmen  van  tegels.

2.6.3.  BINNENVLOERAFWERKINGEN  ("')

In alle  ruim+es  (ui+gezonderd  slaapkomers)  is een  standaard  keramische  vloertegel  voorzien  met

HW 35 € /rnF (excl.  BTW), afgewerk+  mef  bíjhorende  plinten  HW 10 € /m  (excl.  BTW).

Telkens  is een  klassiek  legpatroon  voorzien  voor  +egels  van  30x30  tem  50x50,  grijs of wi+ gevoegd:

dus  zonder  bepaalde  motieven  of  andere  specifieke  legvormen.

De  vloer+egels  worden  s+eeds  verlijmd  op  de  chope.

In de  slaapkamers  is een  vlak  gestreken  (zonder  egalisotie)  cementchape  geplaots+,  voorzien  van

lamínaat  (Quíck-Sfep,  keuze  uí+ 4 kleuren)  mef  díkte  8mm.

2.6.4.  BINNENDEUREN  (")

De binnendeuren  zijn gewone  +ubespaan  schilderdeuren,  voorzien  van  het  nodige  hang-  en

sluitwerk,  inox  deurkruk  en gewoon  dag-  en nachtslot  met  inox  sleutel-rozas.  De deuren  worden

afgewerk+  me+  een  multíplex  kassement  en  omlijsting.

De inkomdeuren  van  de appartementen  zijn identiek  oan  voorgaande  doch  voorzien  van  de

nodige  brandweerstond.
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2.6.5.  V  AST BINNENMEUBILAIR  (')

He+ leveren  en ploo+sen van keukenmeubílair  met sföndaord  elektrísche  apparo+en  wordt  voorzien
me+  een  handelswaorde:

Voor  opp  O, l -  0,2: 7.500,00  € .
Voor  opp  l,  l -  2, l -  3, l : l O.OOO,OO €.

Er word+ geen  gasleiding  voorzien  naor  de  keuken;  een  elektrísche  voedíng  voor  het  fornuís  ÍS wel
voorzien.

Onze  s+ondaordkeukens  zíjn voorzien  van  volgende  toestellen:  kookploat,  oven,  recírculo+íe-
dampkap,  spoelbak,  mengkraon,  vao+wasmachine  en koelkost  met  díepvríesvak.
Er is geen  wandbekleding  ín de  keuken  +ussen  het  keukenmeubílair  voorzien.

2.6,6.  TABLET- EN WANDBEKLEDINGEN  (')

Per bodkomer  worden  wond+egels  geplao+sf  +.h.v. douche  (+/-10m');  de voorziene  HW is 35 €/ma
(excl.  BTW).

De  waferdichtíng  van  de  ínloopdouche  met  bijhorende  goo+  is voorzíen.
Waor  nodig  (voor  de ramen  op  schoot  behalve  veluxen)  zijn vens+erfabletfen  geploa+s+  in mdf  om
te schílderen..

2.7.  TECHNIEKEN

2.7.1.  SANIÏAIR  ("')

De  sanitoire  installatie  word+  berekend  en uitgevoerd  conform  de  Belgische  norm.
De toevoerleidíngen  zijn ui+gevoerd  in kunsfstof VPE-olu  volgens  systeem  met  hoofdleidingen
(klossiek), incl. oonsluítíng  op +eller, servieskronen  (behalve  op ui+gie+bakken),  afslui+kronen  en
terugslagkleppen.

De  afvoerleídingen  zijn ui'lgevoerd  ín díkwandíg  PVC.

Buizennet:

OmschríJvíng

Keukenaanrecht

Voeding  cv-ke+el

Toíle+

Handwosbokje  foílef

Lavabo  bodkomer

Douche

Bad  (**)

Wosmachíne

Totaal

Affakpunt  koud  ; Affakpunt  warm
stadswa+er  stadswater

á (9)-  ' - ' 4 ('5)

"  Enkel  van  +oepassing  voor  app.  1, l en  2, 1.

Voor  bovenstaande  sonifaíre  installatie  zíjn onders+aande  toesfellen  per  oppartement  voorzíen:

Type  l : opp  O,l en  O,2 (HW  € 2.59111]
*  Hongfoilef  me+  Viego  sonbloc.

*  Hondwosbokje  incl.  koudwa+erfonteinkroan  Ideal  Sföndard.
*  Dubbel  wastafelmeubel  l 20cm  incl.  mengkranen  en  bijhorende  spiegel  en  ledverlichting.
*  Inloopdouche  met  Hansgrohe  showerpipe  met  fhermosto+ische  kraan.
*  Gloswond  douche  zonder  deur  uit  klaar  glas,  hoog+e  200cm.
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Type  2 : opp  ll  en  2,1 (HW € 3.155,43.)

*  Hang+oile+  met  Viega  sanbloc.

*  Handwasbakje  incl.  koudwaferfonteinkroan  Ideal  S+andard.

*  Dubbel  wostofelmeubel  1 20cm  incl.  mengkranen  en  bijhorende  spiegel  en ledverlichting.

*  Inloopdouche  met  Hansgrohe  showerpipe  met  thermos+atische  kraan.

*  Glaswand  douche  zonder  deur  uít klaor  glas,  hoogfe  200cm.

*  Ligbad  en  bodmengkroon  Pro Casa  met  handsproeier.

Type  3 : app  3,1 (HW  € 2.648,11j

ë Hang+oilet  met  Viega  sanbloc.

*  Handwasbokje  incl.  koudwa+erfonteinkraan  Ideal  Standard.

*  Dubbel  wastafelmeubel  l 20cm  incl.  mengkranen  en bijhorende  spiegel  en  ledverlichting.

*  Inloopdouche  met  Hansgrohe  showerpípe  met  fhermostafische  kroan.

*  Gloswand  douche  zonöer  deur  ui+ klaar  glas,  hoog+e  200cm.

2.7.2.  VERWARMING

De verworrríngsíns+aIIafie  wordt  uúgevoerd  op  aordgos.

De verwarming  en warmwa+erproductie  gebeurt  via een  individuele  doorstroom  gaswandketel

(gesloten  toestel  type  Vaillant)  met  wand-  of  dakdoorvoer,  geplaatsf  in de  berging.

Een  erkende  keuríng  van  de  instolla+ie  is inbegrepen.

De dimensionering  en het  vermogen  von  de  verwarmingsinstalla+ie  word+  steeds  berekend  op  basis

van  een  worm+everliesberekening.  Deze  studie  voorziet  in voldoende  vermogen  om bíj -lOoC

bui+enfemperatuur  fot  een  bínnentemperatuur  te komen  in volgende  ruim+es:

*  Ee+plaats/zitplaats  en  keuken:  21oC

*  Badkomer:  24oC

De temperatuurregeling  gebeurt  via  één  digitale  klokthermosföaf  geplaotsf  ín de  leefruímfe.

Verwarming  van  de  ruímtes  via  vloerverwarming.  (ee+plaats,  zi+plaats,  keuken,  badkamer)

In de  slaapkamers  is geen  verwarming  voorzien.

In de  badkamer  is een  stopconföct  voorzien  om  mogelijks  een  handdoekdroger  +e plootsen.  De

honddoekdroger  zelf  is niet  voorzien.

2.7.3.  VENTILATIE

Conform  de Energíe  Pres+atie  en Binnenklimoa+eisen  (EPB) word+  het  appartemen+  voorien  van

een  ven+ilatiesysteem  C+EVO.

De aanvoer  van  de  verse  lucht  gebeur+  op  een  natuurlijke  wijze  via  de  verIuchtíngsroosfers  (fype

ínVísjvenf)  ín het  buí+enschríjnwerk  van  de  'droqe  ruimtes'.  De dvoer  gebeuri  op  een  mechanische

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

zelfregelende  afvoerroosters  in wit pvc  bevinden  zich in de 'natte  ruimtes'.  Het luchttransporf

gebeurí  via  de  ruimte  +ussen hef  deurblod  en de  afgewerkte  vloer.  De vochtdetectie  bevindt  zích

+er hoog+e  van  de  mo+or.  Het  extrac+iesys+eem  met  smartzone  zorgt  voor  nachtelijke  afvoer  in de

slaapkamers.

Het  appar+ement  31 vormt  een  uitzonderíng  híerop  en wordt  voorzien  van  een  vroag;)esíuurd

ven+ilotiesys+eem  D.

2.7.4.  ELEKTRICITEIT (*)

De uitvoering  gebeurt  met  s+ondoord  witte  ofdekpla+en  van  Niko.

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

keuringsorganisme.

De  verdeelkast  is voorzien  van  automa+ische  zekeringen.

Een  aansluitkabel  voor  Tv-distributie,  telefoon  en  elektriciteit  is voorzien.

De  aansluitkosten  en tellerkast  zelf  zijn niet  inbegrepen  en  ten  laste  van  de  koper.

De  installafíe  bevaf  geen  spofs,  geen  arma+uren  en  lompen.

De  belinstallatie  is van  het  type  videofoon.

In volgende  lijst vind+  u de  minimum  basis  elektrische  voorzieningen  die  inbegrepen  zíjn en  voldoen

aan  het  AREI:
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Omschríjvíng Aantal

Inkom

Tweevoudige  bedieríng  - l LP

Enkel  sfopcon+act

Videofoon

Rookmelder

Leefruímte  (zitplaafs  en eetplaats)

Tweevoudige  bediening  - l LP

Enkel  s+opcon+acf

Dubbel  s+opcon+act

Aanslui+ing  tv en  data

Aonsluíting  telefoon

Thermos+ao+

Keuken

Enkelvoudige  bedieníng  - l LP

Enkel  stopcontac+

Dubbel  s+opcontacf

Stopconföct  voor  dampkap

.Sfopcontoct  voor  oven

Sfopcon+act  voor  koelkast

Stopcon+oc+  voor  voo+was

Aanslui+íng  voor  kookplaot

Bergíng

Enkelvoudíge  bediening  - 1 LP

Enkel  stopcontact  voor  wasmachine

Enkel  s+opconföcf  voor  condensatiedroogkasf

Enkel  stopcontac+  ven+ilatieunif

Enkel  stopcontac+  cv

Zekeringskos+  me+  +wee  vríje  stopconfacfen

Toile+

Enkelvoudige  bediening  - l LP

Badkamer

Enkelvoudige  bediening  - l LP

Voedíng  badkamermeubel

Dubbel  stopconfac+

Enkel  stopconföct  voor  honddoekdroger

Slaapkamer  l

Tweevoudíge  bediening  -  l LP

Enkel  stopconföct

Dubbel  stopconföc+

Aonslui+íng  +v en dato

Slaapkamer  2 (***)

Tweevoudíge  bedíening  - l LP

Enkel  s+opcon+act

Dubbel  sfopcontoc+

Dressing  (****)

Enkelvoudige  bediening  - l LP

Terras

Enkelvoudige  bedíening  -  l LP
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'*'  Enkel  van  foepassjng  voor  app.  0,2 - l,  ï - 2, l -  3, l.

""*  Enkel van  toepassing  voor  app.  l,  l -  2,L

2.8.  GEMENE  DELEN  & BUITENAANLEG

De toegangsdeur  is uitgevoerd  in PVC en in hetzelfde  kleur  als de  ramen  op  de gevel.

De sasdeur  is uitgevoerd  in PVC wit.

De deurbellen  van  de  appaíementen  zijn t.h.v.  het  SCIS uitgerust  met  een  centrole  parlofoon.  In het

appartement  is in de inkom  een videofoon  voorzien.  Ter hoogte  van de inkomdeur  van het

appartement  is een  gewone  deurbelknop  voorzien.

In de  inkomhol  worden  de wanden  en de plafonds  geschilderd  en worden  de vloeren  betegeld

me+ een  keramische  vloer  volgens  keuze  van  de  archítecf.

De +rappen  zijn bekleed  met  vloer+egels  overeenkomstig  de  vloerbekleding  of natuursteen  volgens

keuze  van  de  architect.  De trapleuning  in de  traphol  is een  alumínium  buísleuríng.

De  lift zonder  machinekamer  is toegankelijk  voor  de  rolstoelgebruiker  en  heeft  evenveel

stopplaatsen  OIS er verdiepingen  zijn.

De private  terassen  zijn in betonnen  klinkers  aangelegd  zonder  voegen.

De terrassen  die zich boven  de onderliggende  appartementen  bevinden  worden  met  tegels  op

tegeldrogers  (cfr  projecfsfaal)  aTgewerkt.

De ui+kragende  balkons  op  de  achtergevel  zijn in prefabbeton  en niet  supplementair  afgewerkt.

Het  +oegangspad  achteraan  en de  staanplaatsen  zijn voorzien  in waterdoorlatende  betonklinkers.

De omgeving  wordt  oangelegd  volgens  de  on+werpplonnen  en de  keuze  von  de  orchi+ecl
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3 ALGEMEEN

3.1.  PlANNEN

Voor  bovenvermelde  cons+ructie  werd  een  stedenbouwkundíge  vergunning  ofgeleverd.

De appartemen+en  worden  verkoch+  sleufel-op-de-deur,  volgens  de plannen  en tekeníngen  van

de  archífect  en conform  he+ verkoopslos+enboek  dat  de koper  erkerrf  ontvongen  te hebben,  ook

(]l ZOU onders  vermeld  zijn op he+ plan  von de architect.  Indien  andere  vermeldingen  zijn
aongebrachf  op  he+ plon  zíjn deze  ondergeschikf  aon  dit  las+enboek.

Alle  op  plannen  opgegeven  mo+en  en maatcijfers  zijn benoderende  mo+en.

3.2.  MATERIAAlKEUZE

Enkel waf  binnenofwerking  befreTt  kunnen  moteriolen  door  de klont  zelf gekozen  worden  en

even+uele aanpassíngen worden oongebrach+, díf om he+ hormoníeuze karokter van het proiec+
te behouden.  De posten  woar  een  keuze  word+  aangeboden,  zíjn oangeduíd  me+ (*). De keuze

van  de  bínnenofwerkíng  word+  defínfüef  bepaold  en  verrekend  ä rato  von  de  gedane
ma+eriaolkeuze.

De ma+eríoalkeuze is ofhonkelijk von de bouwtechnische  mogeliikheden  en gebeurt  in onderling
overleg  met  en onder  begeleíding  van  Bríght  Ci+y.

De defini+íeve  rno+eriaalkeuzes  worden  vasfgelegd  vío verrekeningsbons  hetzij  ín min of ín meer.

De koper  verbindt  zich ertoe  de goedkeuríng  van  de verrekeningen  voor  te leggen  binnen  de l 4
dagen  na onfvongsf  van  de  verrekeríngsbon.

Afhankelíjk  van  de aard  en omvong  van  het  gekozen  meerwerk  zal mogelijks  een  termijnverlengíng

noodzokelíjk  zijn.  Ondermeer  voor  droogfijden  en exclusieve  leveringstermijnen  in functie  von

bepaalde  materiaalkeuzes  wordt  een ex+ra termijnverlengíng  overeengekomen  in onderling
overleg  tussen  koper  en aannemer.

3.3.  WIJZIGINGEN

Indien  Bright  City het om +echnische  redenen  nodig  acht  om beperkte  wijzigingen  aan  de
plannen  aan  fe brengen,  kan  dit  zonder  do+ de  kopers  híer  verhaal  kunnen  inbrengen.

Brighf  Cíty  behoud+  zich he+ rech+  voor  om  eventueel  varion+e  uí+voeríngswijzen  te voorzien  índien

deze  worden  opgelegd  door  admirístra+ieve  overheden.  Bright  Cify  behoud+  zích tevens  het  rech+
voor  om  sommige  in het  bestek  voorziene  materiolen  te vervongen  door  evenwaordige.

Wanneer  de koper,  om welke  reden  ook,  wijzigingen  wenst  aon  +e brengen  oan  dit bestek,  de

plannen  of de s+andaordvoorzieningen,  kon  di+ slechfs  ín de  mo+e  dot  de  bouwpromo+or  hierover

zíjn akkoord  geef+. De oangevraogde  wíjzigingen  moefen  schríftelijk  aon  de bouwpromotor

overgebrocht  worden.  Het is niet  ui+geslo+en  dof  voor  een  bepoolde  keuze  von  afwerking  die

bínnen  de  voorzíene  handelswoarde  volt  toch  een  supplementaire  plaa+singskos+  kan

oangerekend  worden.  Bepaalde  wijzigingen  von  ofwerking  kunnen  aonleiding  geven  tot

fermijnverlengingen  +of de  voorlopige  oplevering.  Wíjzigingen  die het  uitwendige  van  gebouw  en

de uniformi+eit  van  de gemene  delen  veronderen  zijn niet  mogelijk.  Alle  supplemen+oíre  werken,

op  schríffelijk  bevel  van  de  koper  ui+gevoerd,  worden  op  he+ debe+  von  zijn rekening  íngeschreven

Het  is de  koper  niet  toegela+en  om  zelf  of  vía derden  werken  ui+ +e voeren  op  de  werf  vóór  de

voorlopige  oplevering.  Wonneer  de  koper  om  bepaalde  redenen  een  gedeel+e  von  de  voorzíene

ofwerking  niet wenst uit le  lojen  uitvoeren door  de  aannemer/promofor  (dí+ dien+  don  wel  door  de
koper  fijdig  gevraogd  te worden  en er mogen  geen  problemen  ontstoon  mef  CII geplaafs+e

bes+ellingen,  uí+voeríng  of meer  algemeen  met  de  werfplanning)  en deze  staat  dit  +oe, don  zol de
koper  maxímaal  80% van  he+ aongegeven  budget  kunnen  recupereren.  Dí+ bedrog  zal ín

mindering  gebrach+  worden  van  de  loa+sfe  be+oalschijf.  Dergelijke  zoken  zullen  enkel  no schrif+elijk

okkoord  tussen  de  koper  en de  aannemer/bouwpromo+or  uí+ het  con+ract  genomen  kunnen
worderi,
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Kopers  mogen  budge+ten  voor  de  ofzonderlijke  lo+en  (bv  keuken/vIoeren/sonitoir/deuren/...)  niet

verschuiven.

3.4.  ANDERE KOSTEN

De  aonsluitingskosten  op  gas-,  elektriciteit-,  water-,  TV- +elefoonnet,  en  rioleringen  zijn  niet

inbegrepen  en  ten  las+e  van  de  kopers.

Na plaatsing  van  de  +ellers,  wordt  de  aansluíting  onmiddellijk  overgezet  en dus gefactureerd  aan

de  koper;  he+ verbruik  is vonaf  deze  dooríactura+ie  ten  las+e van  de  koper.

Opgelegde  taksen  door  openbare  overheden  oí andere,  zíjn niet  inbegrepen  en  ten  las+e van  de

kopers.  Deze  kosten  worden  doorgefactureerd  verhoogd  met  ï O% coördinatiefee.

Ui+eraard  is de  koper  zelf  verantwoordelijk  voor  alle  door  hem  geleverde  mo+erialen  en pres+oties,

evenals  voor  de  schode  veroorzaakt  bij of  voor+vloeiend  uit het  zelf  uitvoeren  van  werken.

3.5.  OPLEVERING

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

gebruíkf  worden  voor  hun  besfemmíng,  zal  worden  overgegoan  tot  voorlopige  oplevering.  He+

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

koper  na  overleg  uitnodigen  om  ín aanwezígheíd  van  de  parfijen  v'ost  +e s+ellen  do+  de  werken

uitgevoerd  werden  in overeenstemming  met  de  plannen  en de  beschrijvingen  van  de  materíalen.

Enkel  een  geschreven  en  tegensprekelíjke  okte  van  de  par+ijen  dient  als bewijs  von  de  voorlopige

oplevering.  Om  de  voorlopige  oplevering  te  kunnen  laten  doorgoan  dienen  alle  openstaande

facturen  befaald  te  zíjn.

De  bewoning  of  de  ingebruikname  van  de  priva+ieve  delen  en/of  de  gemeenschappelijke  delen,

zelfs  tijdelijk,  ZOI aanzíen  worden  als voorlopige  oplevering  van  deze  privatieve  delen  en/of  von  de

gemeenschappelijke  delen.  Worden  als dusdanig  aanzien  : he+ opnemen  van  de  sleu+els  van  het

privé.gedeelte  of het  plaatsen  van  de  meubels  of  hef  uítvoeren  von  bínnen-schiIderwerken.

De  datum  van  de  voorlopige  oplevering  is de  beginda+um  van  de  tienjarige  aansprakelijkheid.

De  eindoplevering  van  de  priva+ieve  en gemeenschappelijke  delen  gebeurf  au+omotísch  één  jaar

na  de  voorlopige  oplevering.  Indien  fijdens  de  periode  tussen  de  voorlopige  en defini+ieve

oplevering  de  koper  geen  opmerkingen  heeft  gemaakt  per  aongefekend  schríjven,  wordt  deze

oplevering  definitief.

3.6.  DIVERSE

Gedureride  de  eerste  3 joor  no de voorlopige  oplevering  van  de woning  dient  de klant  de

normole  en  toelaatbare  zettingen  (zie  WTCB)  van  een  nieuw  gebouw  te gedogen  zonder

schadevergoeding  von  de  oonnemer  oon  de  koper.

Schilderwerken,  haard,  mobiele  wanden,  meubilair,  omgevingswerken,  draadafsluiting,

beplantíng,...  zijn ríet  ínbegrepen.  Aanduidingen  op  de  plons  hieromtren+  zijn louter  informatief.

Tenzij  uitdrukkelijk  vermeld  en  overeengekomen,  zijn volgende  prestaties  niet  inbegrepen  in de

verkooppríjs  (deze  opsomming  ís ríet  limi+atief):  olle  decorotie-  en  schilderwerken  in de  privajieve,

verlich+ingsarmaturen  in de  privatieve,  de  +elefoonins+alla+ies,  de  zonnewering,  het  vaststaonde  of

ríef  vasts+aande  meubílair:  (ook  deze  die  illustratief  ge+ekend  zijn op  de  orchitectuur-  en/of

verkoopplannen),  de  kosten  en  erelonen  akte,  het  aandeel  in de  basisakte,  BTW,

registrafíerechfen,  de  bouw+oksen  en  alle  presta+ies  die  niet  uifdrukkelijk  in het  losjenboek  vermeld

staan.

Alle  fo+o's  en bemafing  op plannen  díe ín dít verkooplasfenboek  voorkomen,  hebben  geen

bindende  waarde.  Enkel  de  ui+geschreven  tekst  geld+  C)IS contract  en  in  geval  van

tegensfrijdígheíd  prímeert  de  beschríjvíng  von  díf  verkooplastenboek  op  het  verkoopplon,  zo ook

de  keukeninrichting,  badkamerinrich+ing  en  ingemaokte  kasten.

De  verkoopprijzen  zijn vast  en  defínítíef  en  ríe't  herzíenbaar.

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

van de no+ariële akte van deze eigendom  of bii de ingebruíknome.
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