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I  Beschrijving  van  het  eigendom

Residentie  "De  Zwaan"  is gelegen  in de  Oude  Tramweg  2 te 8560  Wevelgem,  in het  centrum  van

de deelgemeente  Moorsele.

Het  is een  modern  complex  met  5 ruime  appartementen.

Voor  dit  project  werd  een  omgevingsvergunning  bekomen  bij de  gemeente  Wevelgem  op

22oktober  2019.

Het  gebouw  bestaat  uit 3 lagen:

- Laag  I (gelijkvloers):  I centrale  inkomhal  met  trap  en lift, 1 appartement  (huisnummer  2/0001  ),

6 parkeerplaatsen  (in het  gebouw  -  open  garage)  en gemeenschappelijke  fietsberging

- Laag  2 (l"'a  verdieping):  I centrale  inkomhal  met  trap  en lift, 2 appartementen  (huisnummer

2/01  01 en 2/0102)

- Laag  3 (2d" verdieping):  1 centrale  inkomhal  met  trap  en lift, 2 appartementen  (huisnummer

2/020í  en 2/0202)

Alle  appartementen  zijn  bereikbaar  via  een  gemeenschappelijke  inkomhal  met  trap  en lift en zijn

voorzien  van  ruime  terrassen.  De  parkeerplaatsen  in het  gebouw  zijn  toegankelijk  vanaf  de

voorkant  (Oude  Tramweg)  en de  zijkant  (garageweg)  van  het  gebouw.  De  garage  is afgesloten

door  middel  van  geautomatiseerde  sectionale  garagepoorten  met  afstandsbediening.  De

fietsberging  is toegankelijk  via  de inkom  van  het  gebouw.

Er is ook  een  gemeenschappelijk  nutslokaal  op het  gelijkvloers  aanwezig.

2 Bouwkundige  opbouw
De residentie  wordt  opgetrokken  in hoogwaardige  traditionele  bouwmaterialen  en is voorzien  van

alle  verder  beschreven  comfort.

2.1  Voorafgaande  werken

Deze  omvatten  alle  werkzaamheden  om  het  terrein  bouwrijp  te maken,  zoals  het  slopen  van  de

bestaande  constructies,  het  nivelleren  van  het  terrein  en alle  noodzakelijke  werken  om  schade  aan

het  aanpalende  pand  te voorkomen.

2.2  Grondwerk  en  funderíng

De grondwerken  worden  uitgevoerd  tot  op noodzakelijke  diepte,  overeenkomstig  het

sonderingsverslag  en de hieruit  voortvloeiende  stabiliteitsstudie.  Alle  overtollige  grond  zal  van  het

terrein  worden  verwijderd.  Alle  grondverzet  gebeurt  volgens  de heersende  wetgeving.

De  funderingen  van  de gebouwen  worden  uitgevoerd  volgens  de  studie  opgesteld  door  de

stabiIiteitsingenieur.  De graafwerken  worden  uitgevoerd  zodat  de  funderingen,  kanalisatie-  en

rioleringswerken  degelijk  kunnen  uitgevoerd  worden.

De  aardingslus  is voorzien  onder  de  funderingen  en wordt  geplaatst  in overeenstemming  met  de

voorschriften  van  het  Algemeen  Reglement  op  de Elektrische  Installaties  (AREI).
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2.3  Ríolering

Het  gehele  rioleringsstelsel  wordt  ontdubbeld  uitgevoerd  in overeenstemming  met  het

rioleringsschema  en voígens  de geldende  norrnen  ter  zake.  Alle  buizen  en hulpstukken  voor  de

verticale  afvoerkolommen  zijn  voorzien  in dikwandige  PVC  van  hoge  dichtheid,  ook  geschikt  voor

ondergronds  gebruik.  De toezichtsputten,  sifonputten  en andere  toebehoren,  zijn  eveneens

voorzien  in PVC.  De  aansluiting  op  de gemeentelijke  riolering  gebeurt  in overeenstemming  met  de

gewestelijke  en gemeentelijke  reglementering  ter  zake.

2.4  Bovenbouw

Worden  voorzien  in gewapend  beton  (volgens  de  studie  en onderrichtingen  van  het

ingenieursbureau):

- Alle  vloerplaten

- Alle  balken,  ringbalken  en kolommen  nodig  voor  een  goede  constructie

Stalen  liggers,  metalen  buisprofielen  of  andere  profielen  worden  geplaatst  volgens  de

aanduidingen  op  de plannen.  Deze  zijn  tenminste  met  twee  lagen  roestwerende  verf  behandeld.

Het  opgaand  metselwerk  van  de buitenmuren  en de dragende  binnenmuren  zal uitgevoerd  worden

in snelbouwbakstenen  (gebakken  aarde)  naargelang  de  voorschriften  en richtlijnen  van  de

stabiIiteitsingenieur.

De niet-  dragende  binnenmuren  in de appartementen  zullen  uitgevoerd  worden  in snelbouw  van  íO

en Í5  cm.

Alle  buitengevels  worden  uitgevoerd  met  een  geventileerde  en geïsoleerde  spouwmuurconstructie.

Om  het  opgaande  vocht  tegen  te houden,  wordt  in alle  muren  op hoogte  van  +2cm  boven  de

afgewerkte  vloer  en over  de ganse  dikte  van  de muren  een  waterkering  voorzien,  bestaande  uit

een  hoogwaardige  kunststoffolie.  Deze  waterkering  wordt  ook  voorzien  aan  de  slagen  van  alle

raam-  en deuropeningen.  De binnen-  en buitenmuren  worden  met  elkaar  verbonden  door  middel

van  spouwhaken.

De  gevel  wordt  uitgevoerd  in gevelsteen  en aluminium  plaatbekleding  waarvan  kleur  en type

worden  bepaald  door  het  architectenbureau.

De bovenbouw  wordt  zodanig  opgebouwd,  geíísoleerd,  geventileerd  en verwarrnd  dat  ze voldoet

aan  de  strengste  EPB  -  eisen  (energieprestatie  eisen).

De dorpels  van  de ramen  worden  uitgevoerd  in blauwe  hardsteen  (ramen  tot  op  de  grond)  en

aluminium  (ramen  op schoot),  tenzij  ruwbouwdetaillering  een  dorpel  overbodig  maakt.

Er wordt  bijzondere  aandacht  besteed  aan  het  akoestisch  comfort  van  de  bewoners.  Daarom

worden  onder  alle  binnenmuren  (dragend  en niet  dragend)  speciale  akoestische  rubbers

aangebracht  die  het  onderlinge  contactgeluid  tussen  de  verschillende  woongelegenheden  tegen

houdt.  Ook  onderling  worden  alle  muren  tussen  de  appartementen  en gemeenschappelijke  delen

alsook  de muren  tussen  de  appartementen  en het  aanpalende  woongebouw,  akoestisch

ontkoppeld  en, waar  nodig,  voorzien  van  speciale  akoestische  isolatie.

Appartementen  voldoen  hierdoor  aan  een  verhoogd  akoestisch  comfort.

2.5  Daken  en  dakterrassen

De plaatsing  van  de  dakbedekking  zal  uitgevoerd  worden  door  een  vakkundige  en erkende

onderneming  die  een  1 0-jarige  garantie  op  de  waterdichting  zal  afleveren.  De  schuine  daken

worden  uitgevoerd  in dakpannen.  De platte  daken  worden  uitgevoerd  met  EPDM

(rubberafdichting).  De dakrandprofielen  worden  uitgevoerd  in aluminium.
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In de appartementen  op de  2e  verdieping  wordt  er natuurlijk  licht  binnen  getrokken  in de

badkamers  via  een  speciale  compacte  lichtkoepel  (Solatube).

De daken  en dakterrassen  worden  zodanig  opgebouwd  en ge'ísoleerd  zodat  ze  voldoen  aan  de

verplichte  isolatienorm  (energieprestatieregelgeving).

Het  prefabbalkon  op  de  2da verdieping  wordt  uitgevoerd  in architectonisch  grijs  beton  alzijdig

afgewerkt.

De borstweringen  worden  uitgevoerd  in glas  (maximale  transparantie)  volgens  de  keuze  van  de

architect.

De  regenwaterafvoerbuizen  worden  uitgevoerd  in zink  (zichtbaar)  ofwel  in PE (onzichtbaar).

2.6  Buitenschrijnwerk
Er wordt  bijzonder  veel  aandacht  geschonken  aan  het  buitenschrijnwerk  dat  wordt  uitgevoerd  in

meerkamerige  thermische  onderbroken  Reynaers  alumíniumprofielen  in een  RAL  kleur  volgens

keuze  van  de architect.

Het  zal  voldoen  aan  de  strengste  isolatie-  en ventilatienormen  (energieprestatie  regelgeving).

Alle  opengaande  delen  sluiten  luchtdicht  tegen  de  vaste  kaders  door  middel  van  rondlopende

dichtingstrips.

De  draairichting  en schuifrichting  van  de  ramen  is gespecifieerd  op  de plannen.

De  ramen  in de  leefruimten  en slaapkamers  zijn  voorzien  van  Renson  verIuchtingsroosters  voor

verse  luchttoevoer.  Optioneel  kunnen  er  vliegenramen  aangeboden  worden.

AI de beglazingen  worden  uitgevoerd  in dubbel  isolerend  helder  glas.  (U-waarde  I W/m2K).

Glasdikte  en glastype  zijn  in overeenstemming  met  de  Belgische  normen  en met  de Europese

glasnorm.  Deze  glasnorm  legt  op  dat  het  glas  wordt  uitgevoerd  in veiligheidsglas  (gelaagde

beglazing)  op  plaatsen  waar  het  lager  komt  dan  90 cm  boven  de  vloer.

De  afstandshouders  tussen  het  glas  zijn  in zwarte  kunststof  waardoor  het  glas  een  betere

isolatiewaarde  bekomt.

AI het  dubbel  glas  zal  vakkundig  opgespied  worden  en wordt  geplaatst  in speciale  gummiprofielen

of  wordt  afgewerkt  met  een  soepele  kitdichting  of  rubberafdichtingen.

Alle  ramen  in het  zuiden  (langs  voorgevel)  die  vlak  in de  gevel  zitten,  zijn  voorzien  van  een

geautomatiseerde  zonwering  (zonnescreens  of  zonneluifel).  De dakramen  op de  2e  verdieping

zijn  voorzien  van  zonwering.  Alle  ramen  in het  oosten  en westen  zijn  voorzien  van  speciale

zonwerende  beglazing.  Deze  maatregelen  worden  voorzien  teneinde  oververhitting  tegen  te gaan

in de  zomer  en het  comfort  van  de bewoner  te optimaliseren.

De  ramen  tot  op  de grond  die  niet  uitgeven  op  een  terras,  worden  voorzien  van  een  glazen

Reynaers  balustrade  die  zo  weinig  mogelijk  het  zicht  van  binnen  naar  buiten  wegneemt.  Het  glas

zit  vervat  in een  aluminium  profiel  met  aangepaste  kleur  (conform  kleur  buitenschrijnwerk).

De  buitenterrassen  en balkons  wordt  tevens  voorzien  van  beglaasde  aluminium  balustrades  van

de firma  Maene  (type  Deauville)  tevens  met  maximaal  doorzicht  en ook  in aangepaste  kleur.

Tussen  de terrassen  langs  de  zuidzijde  wordt  er  een  beglaasde  scheidingswand,  2m hoog,

voorzien  in een  aluminium  kader  met  aangepaste  kleur  (conform  kleur  buitenschrijnwerk).  Het  glas

is gesableerd  teneinde  de  privacy  te garanderen.

2.7  Binnenafwerkíng

Alle  bevloeringen  en muurbekledingen  worden  uitgevoerd  onder  voorbehoud  van  eventuele

tintschakeringen  die  algemeen  worden  aanvaard  door  de  fabrikanten.
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2.7.1  Wanden  gemeenschappelijke  delen

De wanden  van  de  inkomhal,  de  trap-  en lifthal  worden  bepleisterd  en worden  afgewerkt  met  een

schilderlaag.  [)e  kleuren  worden  bepaald  door  de  architect.

2.7.2  Wanden  privégedeelte

Alle  zichtbare  vlakken  van  de binnenmuren  worden  behangklaar  opgeleverd.  Het  plamuren  en

schilderklaar  maken  van  de  wanden  is ten  laste  van  de koper.

Badkamers:  de muren  rond  de douche  worden  bekleed  met  tegels  formaat  60  x 60cm,

handelswaarde  36.3 € /m'  inclusief  BTW.  De  wandtegels  worden  geplaatst  in recht  verband.

2.7.3  Vloeren  gerneenschappe!ijke  delen

De vloeren  van  de  inkomhal,  tellerlokaal,  fietsberging,  garage  en de  gangen  wordt  uitgevoerd  in

onderhoudsvriendeIijke  tegels  met  bijhorende  plinten,  volgens  keuze  van  de  architect.

Ter  hoogte  van  de inkomdeur  van  de  inkomhal  wordt  een  vloermatkader  geplaatst  met  ingewerkte

schoonloopmat.  Onder  de inkomdeuren  van  de private  appartementen  wordt  elastische

voegafdichting  aangebracht  die de overgang  vormt  tussen  de verschillende  vloeren.

2.7.4  Víoeren  privégedeelte

Op  het  gelijkvloers  wordt  een  thermische  vloerisolatie  voorzien  volgens  de  EPB  regelgeving.  In alle

tussenvloeren  tussen  de  appartementen  wordt,  naast  een  thermische,  ook  een  akoestische

vloerisolatie  voorzien.

Alle  appartementen  zijn  bijgevolg  thermisch  en akoestisch  ge'ísoleerd  volgens  de  strengste

regelgeving.

De  vloer  wordt  afgewerkt  met  volkeramische  vloertegels  formaat  60x60cm,  handelswaarde  36.3

€ /m'  inclusief  BTW  over  de  volledige  oppervlakte  van  het  appartement.

De tegels  worden  geplaatst  in recht  verband.  Daar  waar  wandbetegelfög  is voorzien,  sluit  deze

onmiddellijk  aan  op de bevloeringen  en is dus  zonder  bijkomende  plinten.  Daar  waar  geen

wandbetegeling  is voorzien  worden  stenen  plinten  geplaatst,  handelswaarde  15 € /1m inclusief  BnN.
De plinten  worden  voorzien  in dezelfde  materialen  als  de  vloerbekleding  voor  zover  dit  mogelijk  is.

De  terrassen  op de 1 "'a verdieping  worden  voorzien  van  een  betegeling  van  60x60cm  (dikte 20

mm),  handelswaarde  43 € /m'  inclusief  BnN. Het  prefabbalkon  op  de  2da verdieping  is alzijdig

volledig  afgewerkt  op de  bovenzijde  in grijs  beton.

2.7.5  Plafonds  gemeenschappelijke  delen

De plafonds  van  de bordessen  in de inkomhal  worden  bepleisterd  en geschilderd  opgeleverd.

2.7.6  Plafonds  privégedeelte

De  plafonds  binnen  in de appartementen  worden  voorzien  van  een  hechtingslaag  en worden

bepleisterd.  Het  plamuren  en schilderklaar  maken  van  de plafonds  is ten  laste  van  de  koper.

2.8  Binnenschrijnwerk

2.8.1  Algemeen

De raamtabletten  worden  vlak  en luchtdicht  gepleisterd  maar  zijn  niet  voorzien  van  een

natuursteentablet  of  andere  vorm  van  tablet.

Gordijnkasten,  ingemaakte  kasten  en deurstoppen  zijn  niet  voorzien.

2.8.2  Binnendeuren

De binnendeuren  worden  uitgevoerd  met  vlakke  schilderdeurbladen  (volkernpaíeel)  met  houten

deurkaders  en watervaste  omlijstingen  om te schilderen.
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Scharnieren  zijn in mat  geanodiseerd  aluminium.  De deurkruk  bestaat  uit een holle  L-vormíge  inox
kruk  en voorzien  van dag-  en nachtschoot.

2.8.3  Inkomdeur  appartement

De inkomdeur  van de appartementen  wordt  afgewerkt  als plaatsklaar  (volledig  geschilderd)

deurgeheel  met  een brandweerstand  van 30 min. Ze is uitgerust  met  hetzelfde  deurbeslag  als de

gewone  binnendeuren,  aan de buitenzijde  voorzien  van een vaste  deurtrekker.  Deze  deur  is

voorzien  van een  veiligheidscilinder  met  persoonlijk  certificaat  en spionoog.

2.8.4  Bellen  en brievenbussen

De brievenbussen  worden  geplaatst  conform  de voorschriften  van de post  langs  de buitenzijde,  net

voor  de inkomhal.  Ze worden  voorzien  van een naamplaatje  en afsluitbaar  deurtje.  In het
brievenbusgeheel  wordt  een  videofooninstallatie  ge'íntegreerd.

3 Technische  uitrusting

3.1  Nutsvoorzieningen

leder  apparíement  beschikt  over  individuele  verbruiksmeters  voor  water,  gas,  telefoon,  televisie  en
elektriciteit.  Deze  worden  opgesteld  in de daartoe  voorziene  meterkast  in het  lokaal

nutsvoorzieningen  en in de nis in de gemeenschappelijke  inkom  op het gelijkvloers.

3.2  Elektriciteít

De elektrische  installatie  beantwoordt  aan  de voorschriften  van  de stroomleverencier  en het  AREI.
Voor  de ingebruikname  van het gebouw  zal de ganse  installatie,  zowel  privatieve  als gemene

delen,  gekeurd  worden  door  een  erkend  controleorganisme.  De totale  elektrische  installatie  en elke

individuele  installatie  van elk appartement  worden  gekeurd  door  een  erkend  controleorganisme
vóór  gebruik  of bij indienstneming.

3.2.1  Gemeenschappelijke  delen

De eIektriciteitsverdeling  van  de gemeenschappelijke  delen  wordt  aangesloten  op een  algemene
elektriciteitsmeter.

Voor  alle  gemeenschappelijke  delen  worden  passende  verlichtingsarmaturen  gekozen  door  de

architect.  De verIichtingsschakelaars  in de gangen  en traphallen  zijn  aangesloten  op een regelbare
tijdschakelaar.

De noodverlichtingsinstaIlatie  wordt  geplaatst  volgens  de geldende  normen.

3.2.2  Prívatieve  delen

De elektrische  installatie  omvat  de bekabeling  van de individuele  meterkast  tot alle  hierna

vermelde  lichtpunten  en stopcontacten.  Per  appartement  wordt  er een individuele  teller  geplaatst  in

het  tellerlokaal.  Een verdeelkast  met  voldoende  aantal  stroomkringen  voorzien  van  automatische

zekeringen  en verIiesstroomschakelaar,  wordt  geplaatst  in de berging  van het  appartement.

De schakelaars  en stopcontacten  zijn van het  type  NIKO  Original  l/Vhite  en zijn,  per  appartement
voorzien  als volgt:

- 41ichtpunten  met  schakelaar  (enkele  richting)

- 31ichtpunten  met  schakelaar  met  signaal  (enkele  richting)

- 71ichtpunten  met  2 schakelaars  (dubbele  richting)

- 1 lichtpunt  met  schakelaar  (enkele  richting  -  dubbelpolig)

- 40 stopcontacten  op kring

5 stopcontacten  op afzonderlijke  kring

1 beldrukknop  en belsignaal

Residentie  "De  Zwaan" 6



versie  2ü-01-20W

1 stopcontact  telefoon  HJ45

3 stopcontacten  coax  (tv)

3 stopcontacten  HJ45  UTP  (internet)

1 leiding  thermostaat

1 stopcontact  centrale  verwarming

1 aansluiting  kookplaat

I schakelbord

4 netwerkkabels  voorzien  van  connector  + test

4 afsluitbaar  fietsoplaadstopcontact  (in de gemeenschappelijke  fietsberging)

in iedere  ruimte  fitting  E27  met  lamp

1 x keuring  + dossier

1 autonome  rookmelder

Deze  lijst  is toepasselijk  volgens  de lokalen  op  het  verkoopplan.

Elk  appartement  is bij de inkomdeur  voorzien  van  een  videofoon  en deuropener  verbonden  met  de

inkomdeur  op het  gelijkvloers.  Er wordt  ook  een  individuele  bel geplaatst  aan  iedere  inkomdeur.

Er zijn  geen  verIichtingsarmaturen  voorzien.  Er is wel  overal  een  fitting  met  lamp  voorzien.

Voor  de privatieve  terrassen  worden  passende  verIichtingsarmaturen  gekozen  door  de architect.

Belangrijk:  in de  gemeenschappelijke  fietsberging  is een  individueel  afsluitbaar

fietsopIaadstopcontact  voorzien.

Bij wijziging  door  de  koper  van  de  basisopstelling  of  van  voorziene  elektrische  uitrusting,  zullen

eventuele  bijkomende  kosten  voor  de  bekabeling  en de plaatsing  aangerekend  worden,  na

schriftelijk  akkoord  van  de koper.

De koper heeft de vrije keuze van energieleverancier en sluit zelf een leveringscontract af met de
gekozen  leverancier.

Er worden  geen  verlichtingsarmaturen  geplaatst  in de appartementen.  De  aansluitingskosten  en

het  plaatsen  van  de  teller  zijn  ten laste  van  de koper.  De  aansluitingskosten  en het  plaatsen  van  de

teller  van  de  gemene  delen  worden  verdeeld  over  het  totale  aantal  entiteiten.  Het  verbruik  wordt

doorgerekend  via  de syndicus.

Er is mogelijkheid  tot  het  plaatsen  van  zonnepanelen.  Deze  zijn  optioneel  en worden  dus  niet

standaard  voorzien,  prijs  op  aanvraag  en rechtstreeks  te betalen  aan  aannemer,  eventuele

aanpassingen  in electriciteitskast  ten  laste  koper.

Indien  de  koper  een  oplaadpunt  voor  elektrische  wagens  wenst,  kan  dit  in optie  aangeboden

worden.  Prijs  op aanvraag  en rechtstreeks  te betalen  aan  aannemer,  extra  aanpassingen

electriciteitskast  ten  laste  koper.

3.3 TV, radio  en  telefoon
In ieder  appartement  worden  er 3 internet  aansluitingen  voorzien:  één  aansluiting  in zithoek,  één  in

slaapkamer  I en één  in slaapkamer  2. Er  worden  drie  TV  aansluitingen  voor;Aen:  één  in zithoek,

één  in slaapkamer  I en één  in slaapkamer  2. Voor  een  vaste  telefoon  is één  aansluiting  voorzien

in zithoek.  De modem  van  de provider  wordt  geplaatst  bij de  zekeringskast  in de  berging.  De koper

heeft  de vrije  keuze  van  leverancier  (Proximus,  Telenet,  ...). De kosten  voor  de plaatsing  van  de

modem  zijn  ten  laste  van  de koper.

3.4  Sanítaire  installatie

De gehele  installatie  wordt  conform  de  voorschriften  van  de  waterleverende  maatschappij  opgevat

met  inbegrip  van  de nodige  afsluitkranen,  terugslagkleppen  en andere  toebehoren.
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De koud-  en warmwaterleidingen  worden  uitgevoerd  in verstevigde  kunststofbuizen  (polyethyleen)

volgens  het  "buis  in buissysteem".  De leidingen  worden  in de muur  gewerkt  waar  de muur

gepleisterd  wordt.

De installatie  omvat  de leidingen  vanaf  de individuele  teller  en voorziet  volgende  leidingen  in
functie  van de lokalen  en uitrustingen  voorzien  op de plannen:

- Toilet:  WC  (K), handwasbakje  (K)

- Keuken:  Spoeltafel  (K+W),  Vaatwasmachine  (K)

- Badkamer:  Wastafel  (K+W),  Douche  (K+W)

- Berging(en):  VerwarmingsinstaIIatie  (K), Wasmachine  (K), uitgietbak  (K+W)

- Buitengevel:  Vorstvrij  buitenkraantje  (K)

(K = koud  water  / W  = warm  water)

De warmwaterbereiding  is individueel  per  woonst  en gekoppeld  aan de verwarmingsinstaIIatie

(gascondensatieketel).

Alle  afvoeren  worden  uitgevoerd  in dikwandige  kunststof,  bestand  tegen  hoge  temperaturen  met

aangepaste  diameter.  Zij worden  aangesloten  op de riolering  via verticale  standleidingen.

Volgende  sanitaire  uitrusting  is voorzien  en geplaatst:

- Lavabomeubel  badkamer  met  enkele  of dubbele  lavabo,  kraan,  spiegel,...

- Inloopdouche  met  glazen  wand  en thermostatische  kraan

- Hangtoilet  met  ingebouwd  spoelreservoir

- Handwasbakje  + koudwaterkraan

Het  basisbudget  voor  het sanitair  beloopt  een handelswaarde  van:

M)P.

0. 1

1. 1

1 .2

2 .1

2.2

incl btw

incl btw

incl btw

incl btw

incl btw

4811  .09 €

4800.20 €

4811  .09 €

4272.04 €

4272.04 €

Bij wijziging  door  de koper  van de basisopstelling  of van de voorziene  sanitaire  uitrusting  zullen

eventuele  bijkomende  kosten  voor  de leidingen  en de plaatsing  aangerekend  worden,  na

schriftelijk  akkoord  van  de koper.  De keuze  van de sanitaire  uitrusting  dient  te gebeuren  in de

toonzaal  van  de leverancier  bepaald  door  de bouwheer.

3.5  Verwarmingsínstallatíe

De verwarming  zal uitgevoerd  worden  volgens  het  principe  van  individuele  verwarming  via een

gemengde  gaswandcondensatieketel  (merk  Vaillant)  voor  de voeding  van de vloerverwarming  en

de warmwaterbereiding.  De temperatuurregeling  gebeurt  door  middel  van  een  programmeerbare

kamerthermostaat  in de leefruimte  en aparte  regelbare  kamerthermostaten  in slaapkamers.

De wc  en hal  zijn  ook  voorzien  van  vloerverwarming,  de bergingen  niet.

In de nabijheid  van  de verwarmingsinstallatie  zullen  de collectoren  opgesteld  worden.

Gezien  er met  vloerverwarming  wordt  gewerkt  zijn er nergens  radiatoren  aanwezig  die  ruimte

innemen.

3.6  Ventilatie

De ventilatie  gebeurt  volgens  de energieprestatieregeIgeving  waarbij  verse  lucht  wordt

aangebracht  via een  ventilatiesysteem  type  Renson  C+ met  smartzones.
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Toevoer:  elke  droge  ruimte  (slaapkamers,  eetkamer  samen  met  zithoek)  is voorzien  van  één  of

meerdere  Iuchttoevoerroosters  (via  de ramen).

Afvoer  + sturing:  één  regelklep  per  droge  ruimte  (slaapkamer).  Elke  vochtige  ruimte  is voorzien

van  een  vraaggestuurde  afvoer  met  één  regelklep  per  ruimte  (lokale  detectie  en regeling).  Dit  is

het  geval  in de  WC,  keuken,  wasruimte  en badkamer.

3.7  Keukenínrichting
In de basisverkoopprijs  van  het  apparíement  wordt  een  keuken  voorzien  met  hedendaagse

keukenmeubilering  in hoogwaardig  materiaal,  volgens  detailplan  ter  inzage  bij een  door  de

bouwheer  aangeduide  leverancier.

Het  betreft  een  pakket  waarin  is inbegrepen:

- spoelbak  1+1/2  in bovenbouw  met  inox  afdruipzone

- I-greepsmengkraan  in chroom

- Ingebouwde  vaatwasser

- Ingebouwde  heteluchtoven

- Ingebouwde  vítro-keramische  elektrische  kookplaat

- Ingebouwde  koelkast

- Dampkap  met  recirculatie

- Afvalemmer

Handdoekrek

Onder-  en bovenkasten  in hoogwaardig  materiaal

Bij een  tijdige  beslissing  kan  de koper  zelf  de keukenmeubelen  en  -  toestellen  kiezen  in overleg

met  de keukenfabrikant  aangesteld  door  de bouwheer.

Het  budget  voorzien  voor  de keuken  beloopt  een  handelswaarde  van:

AI)P.

O.í  9300 € incl  btw

1.1  9600 € incl  btw

1. 2 9300 € incl  btw

2. "1 9600 € incl  btw

2.2  9600 € incl  btw

De op de plannen  getekende  keukens  gelden  als  voorbeeld  en zijn  louter  illustratief.

De keuze  van  de keukenmeubelen  en toestellen  dient  te gebeuren  in de toonzaal  van  de

leverancier  bepaald  door  de bouwheer.

In het  basisontwerp  zijn  er  geen  wandtegels  voorzien  in de keuken.

Er wordt  bijzondere  aandacht  op  gevestigd  dat  wijzigingen  in de opstelling  van  het  meubilair

eveneens  aanleiding  kunnen  geven  tot  wijzigingen  in de  electriciteit  en/of  het  sanítair  (positie  af-  en

toevoeren).

3.8  Liftinstallatie
De lift  zal  beantwoorden  aan  de Belgische  Normen  betreffende  veiligheid  en snelheid.

De afwerking  van  de lift gebeurt  met  aangepaste  materialen  volgens  de  keuze  van  de  architect  en

is uitgerust  met  automatische  knopstuurinrichting,  bevelknoppen,  stop,  alarmbel,  indirecte

verlichting  enz..

Alles  volgens  de in voege  zijnde  veiligheidsvoorschriften.  Liftkooi  en kooiwanden  worden  afgewerkt

in harmonie  met  de lifthal.  De lift heeft  een  binnenafmeting  van  breedte  1IO  crn,  diepte  140  cm en
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hoogte  215  cm.  De  toegangsdeur  tot  de liff bestaat  uit  automatische  schuifdeuren  met  vrije

doorgang  van  breedte  90 cm  en hoogte  2a10 cm met  een  capaciteit  van  385kg,  5 personen.

3.9  Garage,  fietsberging  en  tellerlokaal
De gemeenschappelijke  garage  is voorzien  van  voldoende  armaturen  om een  goede  verlichting  te

waarborgen.

Het  tellerlokaal  en gemeenschappelijke  fietsberging  zijn  voorzien  van  de nodige  armaturen  en één

schakelaar  of  tijdschakelaar  per  lokaal.  In de  fietsberging  worden  individuele  afsluitbare

stopcontacten  voorzien  voor  het  opladen  van  elektrische  fietsen.

De  poorten  van  de  garage  zijn  elektrisch  bediend.  Er is tevens  één  afstandsbediening  per

staanplaats  voorzien.

3.10  Schoonmaak  en  opleveríng

Het  gehele  gebouw  en appartementen  worden  bezemschoon  opgeleverd,  met  uitzondering  van  het

sanitair,  de  tegelwerken  en de beglazing  die  schoon  worden  opgeleverd.

4  Buitenaanleg
De toegangszone  (garage  en inkom)  worden  verzorgd  afgewerkt  in betonnen  klinkers  conform  de

richtlijnen  van  de  gemeente.

De  beheerder  van  het  gebouw  zal  erop  toezien  dat  de  directe  omgeving  van  het  gebouw  en de

toegangsinfrastructuur  altijd  perfect  onderhouden  zijn.

5 Algemene  voomaarden

5.1 Plannen  en  tekeningen
De plannen  van  het  appartement  die  aan  de koper  overhandigd  werden,  dienen  als  basis  voor  het

opstellen  van  de  verkoopovereenkomst.  Voor  wat  betreft  de  afwerking  zijn  de  aanduidingen  op de

plannen  als  louter  indicatief  te beschouwen.  De  beschrijving  in dit lastenboek  heeft  dan  ook  steeds

voorrang  op  de  plannen.  Maatwijzigingen  aan  de  plannen  zijn  steeds  mogelijk,  ten  gevolge  van

stabiliteitsredenen  of  technische  redenen  [o.a.  kokers].  De  plannen  werden  ter  goeder  trouw

opgemaakt  door  de  architect  na meting  van  het  terrein.  De  verschillen  die  zouden  voorkomen,

hetzij  in meer  hetzij  in min,  zullen  beschouwd  worden  als  aanvaardbare  afwijkingen  die  in geen

geval  de  overeenkomst  op één  of  andere  wijze  zouden  wijzigen.  Eventuele  maten  op de plannen

dienen  dan  ook  te worden  aanzien  als  "circa"  maten.  Noodzakelijke  aanpassingen  uit  constructieve

of  esthetische  redenen  van  algemeen  belang  zijn  toegelaten  zonder  voorafgaandelijk  het  akkoord

van  de kopers  te bekomen.

5.2  Controle  van  uitgevoerde  werken  en  stabíliteit
Betreffende  architectuur  wordt  de  controle  op  de  werken  uitgevoerd  door  Buro  A&S  Demasure

Dirk.

Betreffende  stabiliteit  worden  studie  en toezicht  uitgevoerd  door  een  erkend  stabiliteitsbureau  met

name  Ploegsteert  NV.

De  veiligheid,  energie-  en ventilatieversIaggeving  worden  uitgevoerd  door  Feys  BV.

Alle  erelonen  van  de  hierboven  vernoemde  partijen  zijn  inbegrepen  in de  verkoopprijs.

Indien  de  koper  echter  zou  overgaan  tot  grondige  wijzigingen  aan  de  plannen,  in zoverre  mogelijk

en toegestaan,  kan  hiervoor  een  supplementair  ereloon  gevraagd  worden.

Erelonen  verbonden  aan  de tussenkomsten  van  door  de  kopers  aangestelde  derden  zijn  ten

financiële  laste  van  de koper.
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5.3  Materialen,  handelswaarden  en  merkaanduidingen

De koper  stelt  de bouwheer  in de mogelijkheid  om zijn verbintenis  uit te voeren.  Hij is derhalve

verplicht  binnen  de veertien  dagen  zelf  of  via een  vertegenwoordíger  te antwoorden  op elk verzoek

door  de bouwheer  tot hem  gericht  in verband  met  de totstandkoming  van het  door  hem

aangekochte  goed.  Indien  geen  antwoord  geformuleerd  wordt  binnen  deze  periode,  wordt

aangenomen  dat  de koper  akkoord  gaat  met  de voorstellen  van de bouwheer  of dat  de koper  de

vrijheid  laat  aan de bouwheer  inzake  keuze  van materialen,  kleuren  enz. De bouwheer  heeft  het
recht  de plannen  te wijzigen  of andere  materialen  van  gelijkwaardige  kwaliteit  te gebruiken  dan

diegene  die in het lastenboek  voorkomen,  in de mate  dat  deze  wijzigingen  gevorderd  worden  door

de architect,  ingenieur,  energieversIaggever,  bevoegde  overheden,  verzekeringsmaatschappijen,

nutsvoorziening  maatschappijen  of omdat  de bouwheer  meent  dat  deze  wijzigingen  de

privatieve/gemeenschappelijke  delen  of het nut ervan  verbeteren,  of nog omdat  de bouwheer  in de

loop  van de bouwwerken  meent  dat  deze  wijzigingen  nodig  of nuttig  zijn  om de uitvoering  in

overeenstemming  te brengen  met  het lastenboek,  ingevolge  de afwezigheid  op de markt  van de

voorziene  materialen,  minderwaarde  in de kwaliteit,  onaanvaardbare  vertragingen  in de levering,
faling  van de leveranciers  of onderaannemers,  enz..

In het lastenboek  wordt  meerdere  malen  de benaming  "handelswaarde"  gehanteerd.  Hieronder

dient  verstaan  te worden  de paíiculiere  verkoopprijs.

5.4  Wijzigingen  door  de  kopers

ledere  wijziging  aan dit  lastenboek,  aan de plannen  of de standaard  uitrusting  gevraagd  door  de

klant  moet  schriftelijk  goedgekeurd  worden  door  de bouwheer  en de architect.  Wijzigingen  die het
uitwendige  van het gebouw  en de uniformiteit  van de gemene  delen  veranderen,  zijn  niet  mogelijk.

Wanneer  de koper  een  deel  van  de voorziene  afwerking  niet  wenst  te laten  uitvoeren  door  de

bouwheer  is de koper  gehouden  hiervoor  de schriftelijke  toestemming  van  de bouwheer  te

bekomen.  In dit  geval  kan de koper  maximaal  60%  van  het aangegeven  budget  recupereren.  Dit

zal in mindering  gebracht  worden  van de laatste  betaalschijf.  Deze  mogelijkheid  zal steeds

afhankelijk  zijn  van de reeds  geplaatste  bestellingen,  de vooruitgang  en de planning  van de werf.

Vóór  de voorlopige  oplevering  is het  de koper  niet  toegelaten  zelf  werken  uit te voeren.  Indien  de

koper,  zonder  weten  van de bouwheer,  zelf  of via derden,  werken  uitvoert  aan het  gekocht  goed,

geldt  dit  als de aanvaarding  van  de voorlopige  oplevering  van zijn privatieve  delen.  De bouwheer

wordt  in dit  geval  ontslaan  van  alle  verantwoordelijkheid  en garantie  ten opzichte  van de kopers

voor  het uitgevoerd  werk.  Elke  vorm  van ingebruikname  geldt  eveneens  als stilzwijgende

aanvaarding  van  de voorlopige  oplevering.  Het  is niet  uitgesloten  dat  voor  een  bepaalde  keuze  van

afwerking,  zelfs  indíen  deze  binnen  de voorziene  handelswaarde  valt, toch  een  supplementaire

plaatsingskost  kan aangerekend  worden.  Iedere  wijziging  zal bevestigd  worden  met  een

prijsofferte  en zal pas uitgevoerd  worden  na ontvangst  van het schriftelijk  akkoord  van de koper

binnen  de gestelde  termijn  van  veertien  dagen.  Bepaalde  wijzigingen  van  afwerking  kunnen

aanleiding  geven  tot  termijnverlengingen  t.o.v.  de voorlopige  oplevering.

5.5  Kosten  ten  Naste van  de  koper

Volgende  kosten,  voorgeschoten  door  de bouwheer,  zijn ten laste  van  de koper:

- aansluiting  aan  de riolering,

- definitieve  aansluiting  van  water  inbegrepen  de teller,

- definitieve  aansluiting  van  gas  en elektriciteit  inbegrepen  de teller  en de teller  combinatie,

- verbruikskosten  gas  en elektriciteit  vanaf  plaatsing  van de individuele  tellers,

- keuring  van de aansluitingen  door  een erkend  controle  organisme,

- aansluiting  van  het gebouw  aan de distributiedienst  (telefoon  en internet)

- alle  waarborgen  en kosten  die voortvloeien  uit deze  aansluitingen

- buitenaanleg  - gemeenschappelijke  technische  uitrustingen

- alle  bouwtaksen.

- postinterventiedossier

- EPB  aangifte  en VPV  (ventilatieprestatieversIag)

- basisakte  per  appartement

- basisakte  per  garageparkeerplaats
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5.6  Afsluitingen  / bezoek  van  de  bouwplaats
De  toegang  tot  de  bouwplaats  is ten  strengste  verboden  voor  iedereen  die  niet  betrokken  is bij de

uitvoering  van  de  werken,  behalve  indien  hij of  zij  een  schriftelijke  toestemming  heeft  of  vergezeld

is van  een  afgevaardigde  van  de  bouwheer  of  van  de  architect,  en dit  uitsluitend  tijdens  de

werkuren.

Tijdens  het  weekend  en de  vakantiedagen  van  de  bouwsector,  is de  bouwplaats  niet  toegankelijk.

De  bezoekers  moeten  zich  steeds  schikken  naar  het  bouwplaatsregIement.

De  bouwheer  en alle  aannemers  en onderaannemers  wijzen  alle  aansprakelijkheid  af  voor

ongevallen  die  zich  op  de  bouwplaats  zouden  kunnen  voordoen.

Gurdebeke  - Parmentier

Wagenbrugstraat  17

8560  Moorsele

056  32 31 06

iIse.parmemier@teIenetbe

Architectuur

Buro  A&S  Demasure  Dirk  BVBA.

Grote  leperbaan  20

8940  Wervik

057  20 26 06

info@dírkdemasure.be

I i EPB Verslaggeving/ VeíIíHheidscoördinatie

I
-Feys  bv

Professor  Dewulfstraat  188

8970  Poperinge

057  33 27 18

info@feysbvba.be

Ploegsteert  nv

Rue du Touquetstraat  228

7782  Ploegsteert

0472  58 28 41

fiIip.mahíeu@pIoegsíeerí.com

Notariaat  Destrooper  & Cleeremans

Ro11egemstraat56  

8880Ledegem i
056 50 90 02 i

Sabine.desírooper@noíaris.be i

Leveranciers:

Kaster  Keukens

Contactpersoon  Bert  Catteeuw

Populierstraat  73

8800  Roeselare

051  69 69 00

ínfo@kasíer.be

BVBA  Guido  Ghekiere

St. Martinusstraat4

8800  Roeselare

051  20 35 13

ghekiere.guido.bvba@yucom.be

Sanitaír  en  chauffage Keuze  sanitaire  toestellen

SIX bvba

Schardouwstraat  31

8870  Izegem

051  33 10  33

Van  Marcke  nv

Contactpersoon:  Catherine  Isaac

Weggevoerdenlaan  5

8500 Kortrijk I
056 23 75 73 i

cisaac@vanmarcke.be  i
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i Vloeren  en faiences Binnendeuren

I Terratom bvba
Maria's  Lindestraat  69

8800  Rumbeke

0475  22 83 73

tom.dejonckheere@terraíom.be
leverancíer  vloeren  en faiences: Depaepe nv - sa, Wevelgem

Smets  houtbedrijf

Karreweg  45

9870  Zulte

09 388  92 71

info@smeíshoulbe

__Lift

Liften  De Smet

Menenstraat  407

8560  Wevelgem

056  42 28 96
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