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1 INDELING / PROGRAMMA

Zie  plan.
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2  UITVOERING

2.1.  AANNEMING

De  erelonen  van  de  orchitect  en  de  sföbiIiteitsingenieur,  me+  uitzondering  van  deze  die

vooívloeien  ui+ een  wijziging  van  de  oorspronkelijke  plannen  die  eventueel  zou aongevraagd  zijn

door  de  koper,  zijn inbegrepen  in de  verkoopprijs.

Het  ereloon  van  de  veiligheidscoördinator  is inbegrepen  in de  verkoopprijs.

2.2.  FUNDERINGSWERKEN  - ONDERBOUW

De funderingen  worden  uijgevoerd  +ot op vaste  draagkrachtige  grond  op  basis  van  de ui+ te

voeren  grondsondering  en  stabilitei+sstudie  opgemoakt  door  een  gespecialiseerd  s+udiebureau.

Over  de  volledige  omtrek  van  he+ gebouw  wordt  onder  de  fundering  een  aardingslus  geplaatst.

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

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

hun  bestemming.  De  buizen  worden  aangesloten  op  de  s+raatríolering.

De  nodige  pujten  worden  ui+gevoerd  ZOCIIS aangeduid  op  het  plan  van  de  architect  en  volgens  de

opgelegde  voorwoarden  door  stedebouw.

2.3.  METSELWERKEN

2.3.1  0PGAAND  MEÏSELWERK

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

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

vooríen  von  l laag  cellenbeton  om  een  fhermische  onderbrekíng  te vermíjden.  Er wordt  een  DPC-

folie  (als wo+erkerende  laag)  voorzien.

Niet  drogende  muren  worden  opge+rokken  in gipswanden  van  maximum  íOcm  en volgens  de

oanduidíngen  op  het  plan.

He+ binnenmetselwerk  in de +echnische  lokolen  die  niet  worden  uitgepleis+erd,  wordt  proper

gemetst.

2.3.2.  SPOUWISOLATIE

De spouwisolatie  tussen  het  binnen-  en bui+enspouwblad  (binnen  het  beschermd  volume)  besföat

ui+ stijve  PUR-pla+en,  díkte  volgens  EPB-s+udíe.  De  ísolafie  wordf  bevesfigd  door  míddel  van

gegalvaniseerde  spouwhaken  (met  opgeklikte  ronde  pvc  drukplaa+jes  om  de  isolatie  op  zijn plaa+s

te houden)  die  in het  binnen-  en buítenspouwblad  worden  verankerd.  De spouwhaken  worden

ach+eraf  ingeboord  om  een  perfecte  aansluiting  van  de  platen  te  kunnen  goranderen.  De  voegen

van  de  plafen  worden  tevens  afgetaped  teneinde  een  be+ere  luchtdich+heid  te  kunnen

verzekeren.

De  scheidingsmuur  met  de  buur  is voorzien  van  een  akoestísche  muurisolatie.

2.3.3.  GEVELMETSELWERK

Alle gevels  worden  ui+gevoerd  me+ de mees+e  zorg  en volgens  de  regels  van  de kunst.  Het

metselwerk  s+art  vanaf  15 cm  onder  de  vloerpas.  Het  gevelmetselwerk  van  9cm  breed  is voorzien  in

een  gevelsteen  wit-grijs  genuonceerd.  Het gevelme+selwerk  ZCII vermefst  worden  me+  een

sföndaard  voeg.

Boven  de  raam-  en deuropeningen  worden  gegalvoniseerde  metalen  L-profielen  geplaats+,  om

het  bovenliggende  metselwerk  op  +e vangen.

In de  spouwmuren  worden  er, op  regelmatige  ofs+and,  stootvoegen  open  gela+en  teneinde  de

spouw  te verluch+en  en  eventueel  water  af  +e voeren.
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De openingen  +ussen heí  schríjnwerk  en de gevelsfenen  worden  opgespo+en  mef  een  elas+ische
voegki+.

2.3.4.  GEVELELEMENTEN EN -BOUWSTENEN

De deur-  en raamdorpels  op  het  gelíjkvloers  worden  uí+gevoerd  me+ een  díkte  5cm.  De bovenzíjde

is gladgeschuurd  en onderaan  is een  druipgroef  aangebrocht.  De dorpels  van  de buitendeuren

worden  voorzíen  von  een  opstoonde  rand.  De romen  op de  verdieping  worden  voorzíen  van  een
aluminium  ploo+dorpel.

Op  de  voor-  en och+ergevel  word+  er een  houfen  gevelbekleding  met  vertikole  belíjning  geplaatst

volgens  de aanduidingen  op he+ orchitecfüurplan.  Voor  deze  houten  bekledíng  word+  een

lat+enwerk  aangebrocht  op  een  roostering  waarin  dezelfde  isolotíe  quo  type  maar  mef

aangepas+e  dík+e geploa+st  word+  ols bij tradífioneel  metselwerk  met  gevels+enen.  De ísola+íe

word+  voorzíen  van  een  voctíscherm.  De keuze  en ui+voering  van  het  la+tenwerk  wordt  door  de
architect  bepoald.

2.3.5.  STRUCTUURELEMENTEN EN DRAAGVLOEREN

De nodige  s+ructurele  elementen  worden  voorzien  volgens  de  sföbili+ei+ss+udíe  en de voorschriften
von  de  fabrikanl

De betonlo+eíen,  de balken  en de betonkolommen  bes+aan  uif gewapend  beton  uitgevoerd  op
basís van  beton  klasse  C25/30,  +enzíj de  stobilí+eítsstudie  het  anders  voorschríjfl

De me+alen  profielen,  gedimensíoneerd  en voorzien  volgens  de s+obíliteíts+udie,  worden  índíen
mogelíjk  onzích+baar  geplaafst.

Het ofdekken  van het gelíjkvloers  en verdíepíng  gebeurt  me+ welfsels  ín dik+e volgens  de

berekeningen  van  de fabrikon+  en voorzíen  van  een  gewapende  druklaog,  dikfe  5cm.  De welfsels
worden  geplao+st  volgens  de  ins+ruc+ies  van  de  föbrikonL

De uítkragende  balkons  op  de  achfergevel  zíjn in prefabbeton  en niet  supplemen+aír  afgewerk+.

2.4.  DAKWERKEN

2.4.1  DAKVLAKRAMEN  - DAKLICHTOPENINGEN

Er worden  dokvlokramen  geploats+  volgens  aonduidingen  op  het  plan.

2.4.2.  PLATTE DAKEN

De dakbedekkíng  von  het  plaf+e  dak  wordt  geplaotst  op  een  hellingslaag  en bes+aat  uit
*  l laag  dampscherm  V3,

*  l isola+íeloog  met  dik+e  volgens  de EPB-s+udíe,
*  l laag  hoogwoardige  roofing,

De bínnenhoeken  worden  verzorgd  d.m.v.  polys+ereen  ísola+ies+roken.

De dokranden  +er hoogfe  van de pla+te  daken  worden  ofgewerkt  met  een donkerkleuring
alumíníum  dakrandprofiel.

2.4.3.  DAKWATERAFVOER

De afleiders  op de  voor-  en achtergevel  worden  uí+gevoerd  in zink en deze  worden  zichtbaor  op
de  gevels  geploafst.

2.5.  BUITENSCHRIJNWERK  -  GEVElSLUITING

Hef  buítenschríjnwerk  ÍS uitgevoerd  in PVC (5-komer  profiel)  met  zonnewerende  (4-seizoens)  dubbel

ísolerende  beglozing  (K-woarden  iO  W/m2K).  De kleur  van  de  romen  op  de  voor-  en achtergevel  is
zwort.  De orchi+ec+  bepaol+  de  uiteindelijke  kleur.

De inkomdeur  word+  ofgewerkt  in dezelfde  kleur  ols het  buifenschrijnwerk  en is voorzíen  van  een
driepuntsslui+ing  en  voordeurtrekker  in inox.

Er zijn geen  binnenkossemen+en  ui+gevoerd  (alle romen  en deuren  worden  uí+gepleisterd).  Er
worden  nergens  rolluíken  en zonneweríngen  voorzien.
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De  nodige  verluchfingsroosters  worden  geplaatst  volgend  uit  de  studie  betreffende  de

energieprestatíerichtlijn  en  worden  uitgevoerd  in  de  meest  corresponderende  kleur  als  de

raamkaders.

De  naden  +ussen  he+  buitenschrijnwerk  en  het gevelmetselwerk  wordt  opgespoten  in een

elastische  voegkit.

Op  de  terrassen  word+  een  borstwering  geplaatst  die  ís opgebouwd  ui+ aluminium  profielen  met

een  handgreep  en balusters,  voorzien  von  glazen  tussenstukken,  volgens  kleur  en model  opgelegd

door  de  archi+ect,

2.6.  BINNENAFWERKING

2.6.1.  BINNENPLEISTERWERKEN

Alle  muren  met  uitzondering  von  de  technische  lokalen  worden  machinaol  gepleisterd,  de

plafonds  worden  met  spuítplomuur  afgewerk+.

Alle  raamoperíngen  worden  uitgepleis+erd  íinks, boven  en  rech+s  (er  worden  geen

binnenkassemen+en  voorzien).

De  technische  lokalen  worden  proper  gemetst  en bijgevolg  niet  gepleisterd.

De  gipswanden  worden  gelisseerd  volgens  de  voorschriften  van  de  fobrikoni

Schilderklaar  zetten  van  de  muren  is niet  inbegrepen.

2.6.2.  DEK- EN BEDRIJFSVLOEREN

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

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

geluídsisolerende  onderlaag  geplaatsl  Deze  onderlaag  is eveneens  +hermísch  isolerend.  Aan  de

randen,  ter  hoogte  von  de  muren  worden  isolatiebanden  aongebracht.

Vervolgens  wordt  in alle  ruimtes  vakkundig  en tot  op het gewenste  peil een  cemen+chappe

aangebrach+  met  een  díkfe  van  minímum  5cm.  De chappe  ís geschíkf  voor  hef  plaafsen  van

parket,  linoleum,  lamínaat  of  het  verlijmen  van  tegels.

2.6.3.  BINNENVLOERAFWERKINGEN  (')

In alle  ruimtes  (uitgezonderd  slaapkamers)  is een  s+andaard  keramische  vloertegel  voorzien  met

HW 35 € /m2  (excl.  BTW), afgewerkt  met bíjhorende  plinten  HW 10 €/m (excl. BTW).

Telkens  is een  klassiek  legpatroon  voorzien  voor  fegels  van  30x30  fem  50x50,  gríjs of  wíf  gevoegd;

dus  zonder  bepaalde  motieven  of andere  specifieke  legvormen.

De  vloertegels  worden  steeds  verlijmd  op  de  chape.

In de  slaapkamers  is een  vlak  gestreken  (zonder  egalisatie)  cementchape  geplaatst,  voorzíen  van

laminoat  (Quick-  Step,  keuze  uit  4 kleuren)  me+  dikte  8mm.

2.6.4.  BINNENDEUREN  (')

De binnendeuren  zijn gewone  tubespaan  schilderdeuren,  voorzien  von  het nodige  hang-  en

sluitwerk,  inox  deurkruk  en gewoon  dag-  en nach+slo+  met  inox  sleutel-rozas.  De deuren  worden

afgewerkt  met  een  multíplex  kossement  en  omlijs+ing.

De inkomdeuren  van  de apparremen+en  zijn identiek  aon  voorgaande  doch  voorzien  van  de

nodige  brandweerstand.

2.6.5.  V  AST BINNENMEUBILAIR  (")

He+ leveren  en  plaa+sen  van  keukenmeubilair  met  sföndaard  elek+rische  opparaten  word+  voorzien

met  een  handelswaarde:

Voor  app  O,2 - 12  -  13  -  2,2 -  2,3: 7.500,00  € .

Voor  app  O, l - l,  l -  l,4  -  2, l -  2,4: l O.OOO,OO € .

Er wordt  geen  gasleiding  voorzien  noar  de  keuken;  een  elektrische  voeding  voor  het  fornuis  is wel

voorzien.

Onze  standaardkeukens  zijn voorzien  van  volgende  toestellen:  kookplaat,  oven,  recirculatie-

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

Er is geen  wandbekleding  in de  keuken  tussen  hef  keukenmeubiloir  voorzien.
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2.6.6.  TABLET- EN WANDBEKLEDINGEN  (")

Per badkomer  worden  wond+egels  geploo+st  t.h.v. douche  (+/aOm');  de  voorziene  HW ís 35 € /m'
(excl.  BTW).

De  waterdichting  van  de  ínloopdouche  me+  bijhorende  goot  is voorzien.

Waar  nodíg  (voor  de  romen  op  schoot,  beholve  veluxen)  zijn vens+ertoble+ten  geplaa+st  ín mdf  om
te  schilderen..

2.7.  TECHNIEKEN

2.7.1.  SANITAIR  (')

De  soni+aire  íns+allafie  wordt  berekend  en uí+gevoerd  conform  de  Belgische  norm.

De toevoerleídingen  zijn uitgevoerd  ín kunsts+of  VPE-OIU  volgens  sys+eem  me+ hoofdleidíngen

(klassiek),  incl. oansluifing  op teller,  servieskronen  (behalve  op ui+gíe+bokken),  afsluitkranen  en
+erugslogkleppen.

De ofvoerleídíngen  zíjn uitgevoerd  ín díkwondig  PVC.

Buizennet:

Voor  bovensföande  sanifaíre  installatie  zijn onderstoonde  +oestellen  per  appariement  voorzíen:

Type  1 : app  O,1-i2-i3  -  2,2 en  2,3 (HW  € 2.314,2Í  )

*  Hangfoile+  met  Viego  sanbloc.

*  Hondwosbakje  incl.  koudwo+erfonteinkroan  Ideal  Sföndard.

*  Enkel  wastafelmeubel  90cm  incl.  mengkranen  en bijhorende  spíegel  en ledverlichting.

*  Inloopdouche  met  Honsgrohe  showerpipe  me+  +hermostatische  kroan.

*  Glaswond  douche  zonder  deur  ui+ klaar  glos,  hoog+e  200cm.

Type  2 : app  O,2 (HW  € 2.591H  )
*  Hongfoilet  me+  Viega  sonbloc.

*  Hondwasbakje  incl.  koudwoterfonfeinkraan  Ideal  Standord.

*  Dubbel  wos+ofelmeubel  120cm  incl.  mengkronen  en  bíjhorende  spiegel  en  ledverlích+ing.

*  Inloopdouche  me+  Honsgrohe  showerpipe  met  +hermos+a+ísche  kraon.

*  Glaswand  douche  zonder  deur  uít klaar  glos,  hoogte  200cm.

Type 3 : app  l, l - l,4 -  2, l en 2,4 (HW € 2.37121  )
*  Hongfoilet  me+  Viega  sanbloc.

*  Handwasbokje  incl.  koudwoteríonteinkroan  Ideol  S+andard.

*  Enkel  was+ofelmeubel  90cm  incl.  mengkronen  en  bijhorende  spíegel  en  ledverlich+ing.

*  Inloopdouche  met  Honsgrohe  showerpipe  me+  +hermostatische  kraan.

*  Glaswand  douche  zonder  deur  ui+ klaar  glos,  hoog+e  200cm.
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2.7.2.  VERWARMING

De verwarmingsinstallatie  wordt  uitgevoerd  op  aardgas.

De verwarming  en warmwoterproductie  gebeurt  via een  individuele  doorstroom  gaswondketel

(gesloten  toes+el  +ype  Vaillant)  me+  wand-  of  dakdoonoer,  geplao+s+  in de  berging.

Een erkende  keuring  van  de  installatie  ís inbegrepen.

De  dímensionering  en het  vermogen  van  de  verwarmingsins+allatie  wordt  s+eeds  berekend  op  basis

van  een  warm+everliesberekening.  Deze  studie  voorzie+  ín voldoende  vermogen  om bij -10oC

buitenfemperatuur  +ot een  binnen+empera+uur  te komen  in volgende  ruimtes:

*  Eetploats/zitplaats  en  keuken:  21oC

*  Badkomer:  24oC

De temperatuurregeling  gebeur+  VÍCI één  digitale  klokthermostaat  geplaatst  in de  leefruimte.

Verwarming  van  de  ruimtes  via  vloerverwarming.  (eetplaats,  zitplaats,  keuken,  badkamer)

In de  slaapkamers  is geen  verwarming  voorzíen.

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

handdoekdroger  zelf  ís niet  voorzien.

2.7.3.  VENTILATIE

Conform  de Energie  Prestatie  en Binnenklimaoteisen  (EPB) wordt  het  appartement  voorzien  van

een  ven+ilotiesys+eem  C+EVO.

De aonvoer  von  de  verse  lucht  gebeurt  op  een  natuurlijke  wijze  via  de  verluch+ingsroos+ers  (+ype

invisiven+)  in het  bui+enschrijnwerk  von  de  'droge  ruimtes'.  De afvoer  gebeurt  op  een  mechanische

wijze  met  een  centrole  ofzuigmotor  met  ofvoer  vio  de  +echnische  koker  of  he+  dak.  De

zelfregelende  afvoerroosters  in wit pvc  bevinden  zich  in de 'na+te  ruimtes'.  Het lucht+ransport

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

+er hoogte  van  de  motor.  Het  extroctiesysteem  me't  smorfzone  zorg+  voor  noch+elijke  ofvoer  in de

slaapkamers.

2.7.4.  ELEKTRICITEIT (')

De uitvoering  gebeurt  met  s+andaard  witte  afdekplaten  van  Niko.

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

keuríngsorgonisme.

De  verdeelkas+  is voorzien  van  automatische  zekeringen.

Een aansluitkabel  voor  Tv-dis+ributie,  telefoon  en  elektriciteít  is voorzien.

De  oansluífkosten  en  fellerkast  zelf  zíjn níet  ínbegrepen  en +en las+e  van  de  koper.

De  ins+allatie  bevat  geen  spo+s,  geen  armaturen  en lampen.

De belinstalla+ie  is van  het  type  videofoon.

In volgende  lijs+ vind+  u de  rrínimum  basís  elekfrísche  voorzieníngen  die  ínbegrepen  zijn en voldoen

aan  het  AREI:

Omschríjving Aanfal

Inkom

Tweevoudige  bediening  -  l LP

Enkel  stopcontact

Vídeofoon

Rookmelder

Leefruimte  (zitplaats  en eetplaats)

Tweevoudige  bediening  -  l LP

Enkel  s+opcontac+

Dubbel  sfopcon+ocf

Aanslui+ing  tv en  dota

Aansluiting  telefoon

Thermostoat

Keuken

Enkelvoudige  bedieríng  - l LP
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Enkel  s+opcontac+

Dubbel  stopcontact

Stopcon+act  voor  dampkap

Stopcon+act  voor  oven

Stopcon'toct  voor  koelkasf

Stopcon+act  voor  voatwas

Aonsluí+ing  voor  kookplaa+

Berging

Enkelvoudige  bedíening  - l LP

Enkel  stopcontocf  voor  wasmochíne

Enkel  s+opconfact  voor  condensa+íedroogkasf

Enkel  s+opcontact  ven+ilo+íeuni+

Enkel  s+opcontac+  cv

Zekeringskas+  met  +wee  vríje  stopcon+ac+en

Toilet

Enkelvoudige  bediening  - l LP

Badkamer

Enkelvoudíge  bediening  - l LP

Voedíng  bodkomermeubel

Dubbel  stopcontoc+

Enkel  stopconföc+  voor  honddoekdroger

Slaapkamer  1

Tweevoudige  bedíening  - l LP

Enkel  stopcontact

Dubbel  stopconfac+

Aanslui+ing  fv en da+o

Slaapkamer  2 (***)

Tweevoudige  bedíening  - l LP

Enkel  s+opcontoc+

Dubbel  s+opcontact

Terras  (****)

Enkelvoudige  bedieníng  -  l LP

Enkel  sfopconföc+

'*"  Enkel van toepassing  voor CIF)I). O-l 1-i  l -4, 2a en 2-4.
"""  Een fweede  ferras  is von  +oepassing  voor  app.  l -l en 2- l.

2.8. GEMENE  DELEN  & BUITENAANLEG

De toegongsdeur  ÍS uitgevoerd  ín PVC en in hetzelfde  kleur  als de  ramen  op  de  gevel.

De deurbellen  van  de  appor+emen+en  zíjn t.h.v.  de  doorrit  uitgerust  me+ een  centrale  parlofoon.  In

he+ appariemenf  ís in de inkom  een  videofoon  voorien.  Ter hoogte  van  de inkomdeur  von  he+
appar+emen+  is een  gewone  deurbelknop  voorzien.

In de  ínkomhal  worden  de  wanden  en de plofonds  geschílderd  en worden  de vloeren  betegeld
met  een  keramísche  vloer  volgens  keuze  van  de  archí+ecl

De +rappen  zijn bekleed  me+ vloertegels  overeenkoms+ig  de  vloerbekleding  of na+uursteen  volgens
keuze  van  de  archi+ec+.  De +rapleuning  in de  +rophal  ís een  aluminium  buísleuning.
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De  lift zonder  machinekamer  is +oegankelijk  voor  de  rolstoelgebruiker  en  heeft  evenveel

stopplaatsen  OIS er verdiepíngen  zijn.

De private  terassen  zijn ín betonnen  klinkers  aangelegd  zonder  voegen.

De +errassen  die  zich  boven  de  onderliggende  appartemenfen  bevinden  worden  met  tegels  op

+egeldragers  [cfr  projec+staal)  afgewerkt.

De uitkragende  balkons  op  de  achtergevel  zijn in preföbbe+on  en niet  supplementair  afgewerkt.

Het  toegangspad  achteraan  en de  staonplaatsen  zijn voorzien  ín waterdoorlatende  betonklínkers.

De  omgeving  wordt  aangelegd  volgens  de  ontwerpplannen  en  de  keuze  van  de  archi+ect.
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3 ALGEMEEN

3.1.  PLANNEN

Voor  bovenvermelde  construcfíe  werd  een stedenbouwkundige  vergunníng  ofgeleverd.
De appartemenfen  worden  verkoch+  sleu+el-op-de-deur,  volgens  de plonnen  en fekeningen  van
de archí+ect  en conform  het verkoopslastenboek  dat  de koper  erkenf  onfvangen  +e hebben,  ook
ol zou anders vermeld  zijn op hef plon van de orchitec+.  Indien andere  vermeldíngen  zijn
oongebracht  op het plon zijn deze ondergeschíkt  aon dit las+enboek.
Alle op plannen  opgegeven  maten  en moatcijfers  zijn benoderende  maten.

3.2.  MATERIAALKEUZE

Enkel wat binnenafwerking  befreft  kunnen ma+erialen  door de klan+ zelf gekozen  worden  en

eventuele  aanpassingen  worden  aangebrach+,  dit om het harmonieuze  karakter  von  het projec+

+e behouden.  De pos+en waar  een keuze word+ aongeboden,  zijn oangeduid  me+ (*). De keuze

van de binnenafwerking  wordt definítíef bepaald  en verrekend  ö ra+o von  de  gedane
materiaalkeuze.

De materiaalkeuze  is afhankelijk  van de bouwtechnische  mogelijkheden  en gebeur+  in onderling
overleg  me+  en  onder  begeleíding  van  Bright  Ci+y.

De definítíeve  ma+eriaolkeuzes  worden  vos+gelegd  vio verrekeningsbons  he+zij in min  of ín meer.

De koper  verbind+  zích ertoe  de goedkeuring  van de verrekeningen  voor  fe leggen  binnen  de l4
dogen  no  on+vangs+  van  de  verrekeníngsbon.

Afhankelijk  van de aard  en omvong  von het gekozen  meerwerk  zol mogelijks  een  termijnverlenging
noodzakelijk  zijn. Ondermeer  voor droog+íjden  en exclusíeve  leverings+ermíjnen  in functie  van

bepaalde  rnoferioolkeuzes  word+ een extra fermíjnverlengíng  overeengekomen  in  onderlíng
overleg  +ussen  koper  en aannemer.

3.3.  WIJZIGINGEN

Indíen  Brigh+ Cífy het om technísche  redenen  nodig acht  om beperkfe  wíjzigíngen  aan  de

plannen  aon  te brengen,  kon dit zonder  dot  de kopers hier verhaal  kunnen  inbrengen.

Bright Cíty behoud+  zích hef recht  voor  om evenfüeel  variante  ui+voeríngswijzen  +e voorzíen  indien

deze  worden  opgelegd  door  odministratieve  overheden.  Bright Cí+y behoudt  zích  tevens  he+ rechf

voor  om sommíge  ín het bestek  voorzíene  maferiolen  fe vervangen  door  evenwaardige.

Wanneer  de koper, om welke  reden  ook, wijzigingen  wenst  aon te brengen  aan di+ bestek, de

plannen  of de s+ondoardvoorzíeningen,  kan di+ slechts in de mo+e dot  de bouwpromotor  híerover

zíjn akkoord  geeft. De aangevroagde  w0zigingen moeten  schriffelijk aan de bouwpromotor
overgebracht  worden.  Hef ís níe+ uítgesloten  dot voor een bepaalde  keuze von afwerking  die

binnen  de  voorzíene  handelswoorde  volt  +och een  supplemenföire  plootsingskost  kan

oangerekend  worden.  Bepaolde  wijzigíngen  von  afwerking  kunnen  oanleíding  geven  tof

termijnverlengíngen  to+ de voorlopige  oplevering.  Wíjzigingen  die het uitwendige  van  gebouw  en

de uniformiteít  van de gemene  delen  veronderen  zíjn niet mogelijk.  Alle supplemen+oíre  werken,

op schrif+elíjk bevel  van de koper  uí+gevoerd,  worden  op het debe+ van zijn rekeníng  ingeschreven

Hef is de koper  niet  foegelafen  om zelf of via derden  werken  uit +e voeren  op  de  werf  vóór  de

voorlopige  opleveríng.  Wanneer  de koper  om bepaolde  redenen  een gedeelte  van  de  voorziene

afwerkíng  nie+ wens+ ui+ te la+en ui+voeren door  de aonnemer/promo+or  (dit díenf  don  wel door  de

koper  fijdig gevraagd  te worden  en er mogen  geen  problemen  onts+oan  mef  al geploa+ste

besfellingen,  uitvoering  of meer  olgemeen  met  de werfplanning)  en deze sföot  dit +oe,  dan  ZCII de

koper  maximool  80% van het oangegeven  budget  kunnen  recupereren.  Dí+ bedrag  ZCII in

rríndering  gebracht  worden  van de laatste  betaolschijf.  Dergelijke  zoken  zullen enkel na  schríffelíjk

akkoord  tussen de koper  en de oannemer/bouwpromotor  ui+ het contrac+  genomen  kunnen

worden.
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Kopers  mogen  budgetten  voor  de  afzonderlijke  loten  (bv  keuken/vloeren/sanitair/deuren/...)  niet

verschuiven.

3.4.  ANDERE  KOSTEN

De  aansluitingskos+en  op  gas-,  elekkiciteit-,  water-,  TV-  telefoonnet,  en  rioleringen  zijn  niet

ínbegrepen  en  +en laste  van  de  kopers.

NO plaa+sing  van  de  tellers,  wordt  de  aansluiting  onmiddellíjk  overgezet  en dus  geföctureerd  aan

de  koper;  he+ verbruik  is vanaf  deze  doorfactura+ie  +en laste  van  de  koper.

Opgelegde  taksen  door  openbore  overheden  of  andere,  zíjn niet  inbegrepen  en  +en losfe  von  de

kopers.  Deze  kosten  worden  doorgeföctureerd  verhoogd  me+ l O% coördinatiefee.

Uiteraard  is de  koper  zelf  veran+woordelijk  voor  alle  door  hem  geleverde  ma+erialen  en presta+ies,

evenals  voor  de  schade  veroorzaakf  bíj of  voortvloeiend  uít hef  zelf  uífvoeren  van  werken.

3.5.  OPLEVERING

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

gebruikj  worden  voor  hun  besfemming,  zal  worden  overgegaan  tot  voorlopige  oplevering.  Het

geheel  word+  bezemschoon  opgeleverd,  olle  puín  en afval  wordt  verwijderd.  De  promotor  ZCII de

koper  na  overleg  uitnodigen  om  in aanwezigheid  van  de  partijen  vast  te stellen  dat  de  werken

uïtgevoerd  werden  in overeens+emming  me+  de  plannen  en de  beschrijvingen  van  de  materiolen.

Enkel  een  geschreven  en  tegensprekelijke  akte  van  de  partijen  dient  als bewijs  van  de  voorlopige

oplevering.  Om  de  voorlopige  oplevering  te kunnen  la+en  doorgaan  dienen  alle  openstaande

facturen  be+oold  +e zijn.

De bewoning  of de  ingebruikname  van  de  privatieve  delen  en/of  de  gemeenschappelijke  delen,

zelfs  tijdelijk,  ZCII aanzien  worden  CIIS voorlopige  oplevering  von  deze  privatieve  delen  en/of  van  de

gemeenschappelijke  delen.  Worden  CIIS dusdonig  oonzien  : he+ opnemen  van  de  sleu+els  van  het

privégedeel+e  of het  plaatsen  van  de  meubels  of  het  uitvoeren  van  binnen-schilderwerken.

De  datum  van  de  voorlopige  oplevering  is de  begindatum  van  de  tienjarige  oansprakelijkheid.

De eíndopleveríng  van  de  privatieve  en  gemeenschappelijke  delen  gebeurt  outomojisch  één  joar

no  de  voorlopige  oplevering.  Indien  tijdens  de  periode  tussen  de  voorlopige  en  definitieve

oplevering  de  koper  geen  opmerkingen  heeft  gemoakt  per  aangetekend  schrijven,  word+  deze

opleveríng  defínifief.

3.6.  DIVERSE

Gedurende  de eers+e  3 jaar  na de voorlopige  oplevering  van  de woning  dient  de klant  de

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

schadevergoeding  van  de  aannemer  aan  de  koper.

Schilderwerken,  haard,  mobiele  wonden,  meubilair,  omgevingswerken,  draadafsluiting,

beplonting,...  zijn nie+ inbegrepen.  Aanduidingen  op  de  plans  hierom+rent  zijn louter  informatief.

Tenzij  ui+drukkelijk  vermeld  en  overeengekomen,  zijn volgende  prestaties  niet  inbegrepen  in de

verkoopprijs  (deze  opsomming  is niet  limitatief):  olle  decorotie-  en  schilderwerken  in de  priva+ieve,

verIich+ingsormo+uren  in de  privo+ieve,  de  +eIefooninsföIIo+ies,  de  zonnewering,  het  vasts+aande  of

niet  vas+sföande  meubilair:  (ook  deze  die  illus+ratief  getekend  zijn op  de  architectuur-  en/of

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

regïstratïerechten,  de  bouw+oksen  en  olle  pres+o+ies  die  nie+ uitdrukkelijk  in he+ lastenboek  vermeld

staan.

Alle foto's  en bemoting  op plannen  die in dit verkooplastenboek  voorkomen,  hebben  geen

bindende  waarde.  Enkel  de  ui+geschreven  teks+  geld+  ols  controct  en  in  geval  von

+egenstrijdigheid  primeert  de  beschrijving  van  di+ verkooplastenboek  op  het  verkoopplan,  zo ook

de  keukeninrichting,  badkamerínrich+ing  en ingemaakte  kosten.

De  verkoopprijzen  zijn vasf  en  definítief  en  ríet  herzíenbaar.

De  overeengekomen  prijs en  de  prijs van  de  meerwerken  zal betaald  worden  bíj he+ ondertekenen

van  de  notariële  akte  van  deze  eigendom  of bij de  ingebruikname.
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