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Introductie |  Woonerf De Oude Melkerij

De ideale mix van een groene, idyllische omge-
ving, de uitgepuurde architectuur en de buiten-
gewoon centrale ligging maken het heerlijk 
wonen in Brussegem, gelegen tussen Wemmel 
en Merchtem. Vooral de combinatie van nabij-
heid van het levende centrum en de markt van 
Wemmel en anderzijds het wonen in de rust van 
een groene omgeving.

De voormalige melkfabriek krijgt een nieuwe bestem-
ming.  De Oude Melkerij wordt een kleinschalig urban 
woonerf van 12 units, 1 kantoorruimte en een grote 
gemeenschappelijke tuin.  Achteraan het domein is een 
doorgang voorzien, rechtstreeks naar de natuur.  
Ontspanning troef.

De uitgesproken horizontale architectuur creëert een 
verfrissend exclusief laagbouwproject met optimaal zicht 
op de achterliggende velden.  De focus ligt op rust en 
harmonie met de natuur en deze visie wordt consequent 
gevolgd.  Het is elke dag opnieuw genieten van licht en 
lucht vanuit de ruime woningen, de inpandige terrassen 
en vanuit de prachtige gemeenschappelijke tuin.

Last Frontier realiseert een hedendaagse parel van moder-
ne architectuur met mooie volumes onder 2 bouwlagen.  
De Oude Melkerij bestaat uit 12 hedendaagse één, twee 
en driekamerappartementen en een gelijkvloers gelegen 
kantoorruimte. 

Er werden ruim voldoende garages en staanplaatsen 
voorzien voor de toekomstige bewoners.  De ondergrond-
se gemeenschappelijke �etsenstalling met uiteraard de 
nodige laadpunten voor elektrische �etsen en de privé 
bergruimtes, illustreren de maximale benutting van de 
ruimte.

Esthetiek, kwaliteit, luxe én welbevinden staan centraal.  
Welkom thuis! 

Locatie

De ligging is ronduit uitzonderlijk.  Woonerf de Oude 
Melkerij is ingeplant in het groen met een adembenemen-
de tuin en vergezichten op de achterliggende velden en 
boomgaarden.  Daarnaast bevindt u zich op een boog-
scheut van het kloppend hart van de hoofdstad, alle 
voorzieningen en de belangrijke invalswegen.

De woonbeleving in Brussegem is écht uniek en gelegen 
vlakbij:

-Wemmel met zijn luxe boetieks, trendy ko�ehuizen,  
terrassen en zondagsmarkt.
-Toprestaurants en sympathieke terrasjes.
-Het bruisende culturele leven door gemeenschaps- 
centrum De Zandloper.
-Een XL sportcomplex met zwembad op wandelafstand.

Dit alles in een paradijs voor �etsers en wandelaars.



Beschrijving van de 
werken
 

Constructie

 

Inrichten Bouwplaats

De aannemer voorziet een afsluiting als toegang tot de 
werf volgens de bepalingen van de veiligheidscoördinator.
 

Sloopwerken

Voor de afbraakwerken wordt een afzonderlijke aannemer 
aangesteld die het terrein bouwrijp zal maken.

Grondwerken

Het grondwerk omvat allerlei uitgravingswerken, alsook de 
fundering. 
 

Riolering

De riolering wordt aangelegd en aangesloten op het be -
staande rioleringsnet. De rioleringsleidingen worden uitge -
voerd in hard polyethyleen of harde PVC met hoge dicht -
heid. De rioleringen worden uitgevoerd volgens een aparte 
studie, met voldoende sifon– en toezichtsputten, alsook 
volgens de stadsverordeningen. 

Tijdens de uitvoeringswerken kan het rioleringsplan afwij -
ken van het vergunde rioleringsplan zoals hernomen op de 
bouwplannen. 

Stabiliteit 

Voor de aanvang der werken wordt een grondonderzoek 
uitgevoerd. Op basis van deze studie wordt door een er -
kend studiebureau een stabiliteitsstudie opgemaakt, dit 
voor wat betreft zowel fundering als structuur. 
 

Funderingen

De aard van de funderingen is in functie van de bodem -
gesteldheid. De plannen en de keuze van het type van 
fundering worden gemaakt door een gespecialiseerd stu -
diebureau. De plannen opgemaakt door dit studiebureau 
hebben voorrang op de architecturale plannen. 
 

Betonconstructie

De beton- en stabiliteitsstudies zullen nageleefd worden. 
De werken in gewapend beton en geprefabriceerd beton 
zullen uitgevoerd worden overeenkomstig de plannen op
gemaakt door het studiebureau. 
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De plannen (inwendige indeling van de appartementen) 
kunnen gewijzigd worden in samenspraak met de aanne-
mer, architect en ingenieur, voor zover dit mogelijk is. 

Alle appartementen worden, voor wat de indeling betreft, 
aangeboden zoals op de bouwplannen, waarbij de afme-
tingen van de technische schachten lichtjes kunnen 
verschillen t.o.v. deze bouwplannen. 

Op vraag van de koper kunnen bijkomende lichte niet-dra-
gende wanden, evenals verlaagde plafonds op basis van 
metal stud en Gyproc door de bouwheer worden voorzien.  
Hiertoe wordt een afzonderlijke o�erte opgemaakt.

De eventuele architecturale kosten die gepaard gaan met 
het wijzigen van de indeling van de appartementen zijn ten 
laste van de koper en maken deel uit van een aparte 
overeenkomst tussen koper en architect. 

Voor de eventuele meerkosten die deze wijzigingen met 
zich meebrengen, zal de bouwheer een afzonderlijke 
o�erte opmaken voor de koper. Na schriftelijk akkoord van 
deze o�erte, zal de bouwheer deze uitvoeren. 
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Metselwerk  

Alle metselwerken zullen geplaatst worden volgens de af -
metingen en de vorm aangeduid op de plannen. De vol -
gende metselwerken zijn voorzien:
 
Nieuw dragend metselwerk met volle baksteen, geperfo -
reerde baksteen, betonsteen, silicaatsteen of gelijkwaar -
dig.

Nieuw niet-dragend metselwerk wordt opgebouwd a.d.h.v. 
ofwel volle gipsblokken, of in snelbouw metselwerk, of met 
metal stud en gyproc platen. 

Gevels | Bekleding

De keuze van het type gevelbekledingselementen zal be -
paald worden tussen architect en bouwheer, en kan on -
der meer bestaan uit kunststof gevelafwerkingselementen, 
arduin, sierpleister, hout, gevelmetselwerk, betonpanelen, 
sierbetonpanelen enz.

Het zijn de bouwheer en de architect die de gevelafwer -
king en de terrassen samen zullen bepalen, evenals het 
type van balustrades, scheidingswanden en afsluitingen 
op en rond het hele gebouw. 

Vochtisolatie 

Alle gemetste muren zullen op het peil van het gelijkvloers 
-

dig om opstijgend vocht tegen te houden. 

Voegwerk

Daar waar dit noodzakelijk zou zijn, zullen de gevels zorg -
vuldig worden opgevoegd met een harde mortelspecie. 

Dak 

-
lijkwaardig alternatief, de te gebruiken isolatiematerialen 
worden vastgelegd volgens noodzaak zoals omschreven 
in de EPB-studie. 

Zinkwerken

Hanggoten en regenafvoer worden uitgevoerd in zink.

Buitenschrijnwerk 

De kleur is te bepalen door de architect. De ramen zijn 
voorzien van een ingebouwde sluiting en zijn opendraai -
end en/of wentelend of zijn schuiframen. 

Beglazing is voorzien zoals voorgeschreven in de EPB-stu -
die. Het energie-peil is vastgesteld op E20.
  

Isolatie 

Heel het gebouw is onderhevig aan de te volgen EPB-re -
gelgeving, zowel op het gebied van akoestische als van 
thermische isolatie. Het E-peil is bepaald op E20.
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Pleisterwerken 

Alle muren worden uitgevoerd in pleisterwerk, waarbij 
raam- en deurslagen mee worden gepleisterd. De bin -
nen-bepleistering wordt uitgevoerd na afwerking van alle 
ruwbouwelementen die ermee in contact komen, na plaat -
sing van het buitenschrijnwerk maar voor het aanbrengen 
van de binnendeuren. 

De uitspringende hoeken worden beschermd met een ge -
galvaniseerd hoekijzer. De plafonds worden afgewerkt met 
spuitplamuur of worden gepleisterd. 

Alle pleisterwerken op de muren zullen schilderklaar staan, 
wat niet wegneemt dat tijdens de afwerking van het appar -
tement, de door de koper aangestelde schilder, eventueel 
nog een aantal kleinigheden zal dienen bij te werken, en / 
of bij te plamuren. 

-
gebracht door de schilder en dit ten laste van de eigenaar. 

Fietsenstalplaatsen

Aan elk appartement wordt door de syndicus, in overleg 
met de vereniging van mede eigenaars het gebruiksrecht 

van de appartementen (tenzij anders wordt beslist op een 
algemene vergadering van de VME).

 

Tuin | Omgevingsaanleg

Tijdens de bouwfase zal een deel van het terrein zeer ver -
moedelijk dienst doen als zijnde stapelplaats voor bouw -
materialen, werfketen, tijdelijk bureel enz. tijdens het ver -
loop van deze werkzaamheden. 
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Dit betekent dat de laatste �jnplamuur moet worden aan-

Tussendeurdorpels

Eventueel worden er tussendorpels voorzien onder de 
inkomdeur van het appartement, dit in samenspraak tussen 
bouwheer en architect. In samenspraak met de klant worden 
daar waar nodig mocht blijken, deurdorpels of overgangs-
pro�elen voorzien en geplaatst (bijvoorbeeld overgang 
parket – vloer).
 

Glaswerk

Alle ramen worden voorzien van dubbele beglazing. De 
glasdikte staat in functie tot de afmetingen van het raam, de 
te verwachten winddruk en zoals omschreven in de EPB-stu-
die. Het E-peil is bepaald op E20.

Terrassen
De terrasafwerking zal in een latere fase bepaald worden 
door de bouwheer en kan bestaan uit keramische of beton-
nen tegels geplaatst op vaste tegelpoten of op cementzakjes 
(voor waterafvoer onder de tegels). 

De terrassen van de appartementen op de gelijkvloerse 
verdieping worden afgewerkt met betontegels. De plaatsing 
is afhankelijk van de ondergrond. 

De gemeenschappelijke tuinen alsook de privé-tuintjes 
worden door de bouwheer pas aangelegd (ingezaaid) nadat 
de bouwfase is gerealiseerd.



Gemene delen
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De afwerking van de gemene delen gebeurt door 
schilderwerk en betegeling.   

Inkom

De toegang tot de verschillende appartementen gebeurt 
langs lift of trappenhuis. De brievenbussen bevinden zich 
buiten het gebouw. In de gemeenschappelijke delen en op 
alle terrassen worden de lichtpunten, alsook de armaturen 
door de bouwheer voorzien. 

Balustrades | Borstweringen

Deze worden bepaald in samenspraak tussen bouwheer en 
architect. Op vraag van de gemeente zullen er op bepaalde 
zijkanten zichtschermen worden geplaatst om de inkijk te 
beperken. De uitvoering kan zowel in glas als in staal zijn. 

Lift

Stopplaats op elk niveau.  De liftinstallatie beantwoordt aan 
de meest strenge Europese Veiligheidsnormen.
Architect en bouwheer zullen samen bepalen welk type lift 
het meest optimaal is in deze ontwikkeling en laten deze 
installeren door een erkende �rma. 

Trappen

De trappen en de traptreden in de gemeenschappelijke 
delen zijn vervaardigd ofwel uit beton (al dan niet met 
rubberneus), ofwel uit staal en mogelijks een combinatie van 
beiden. Trappen kunnen eveneens in granito worden uitge-
voerd. Er is geen betegeling voorzien op de trappen. De 
trapleuningen zullen uit gelakt staal vervaardigd zijn.  

Technische Lokalen

Technische Schachten

Brandpreventie

Deze worden ingericht en afgewerkt volgens de technische 
speci�caties opgelegd door de verschillende nutsvoorzie-
ningsmaatschappijen.

Deze bevatten alle leidingen, aanvoeren en afvoeren die elk 
appartement van de nodige nutsvoorzieningen bedienen. 
De afmetingen van deze kokers kunnen lichtjes afwijken 
t.o.v. deze hernomen op de architectuurplannen. De 
afvoerleidingen in de technische schachten worden, voor 
beluchting van deze leidingen, verlengd tot boven het dak. 

De voorschriften inzake brandpreventie opgelegd door de 
plaatselijke brandweer worden stipt nageleefd en geres-
pecteerd. 
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Schilderwerken

De schilderwerken van de gemene delen worden uitgevoerd 
door de bouwheer

Parkeergelegenheid

Het project Woonerf “De Oude Melkerij” voorziet zowel 
ondergrondse als bovengrondse staanplaatsen die kunnen 
aangekocht worden.  De ondergronds parkeergarage is 
afgesloten door middel van een automatisch sectionale 
poort met afstandsbediening.  Per ondergrondse parkeer-
plaats is er 1 afstandsbediening voorzien. Op vraag van de 
klant kan er een stroompunt voorzien worden als voorberei-
ding voor een laadpaal ten laste van de koper.

Oprit | Toegang Gebouw

De oprit van het gebouw, evenals de toegang tot de inkom-
deuren vooraan kunnen worden uitgevoerd in waterdoorla-
tende klinkers en grasdallen die op een later tijdstip worden 
ingezaaid.   

Zonnepanelen

Het aantal zonnepanelen dat zal geplaatst worden tbh de 
privatieve delen wordt bepaald door de EPB-studie en in 
functie van het realiseren van het vermelde E-peil.     
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Afwerking 
Appartementen
 
Hieronder vindt u een meer gedetailleerde uit -
eenzetting m.b.t. de afwerking van de apparte -
menten gelegen in de Dorpstraat, Woonerf 
De Oude Melkerij.

Een overzicht van de toonzalen en leveranciers waar wij 
mee samenwerken wordt later aan de kopers overge -
maakt, evenals het tijdstip wanneer wij in het bezit zouden 
moeten zijn van uw gemaakte keuzes. 

Hieronder vindt u een beknopte maar duidelijke beschrij -
ving van de materialen en apparaten die gebruikt zullen 
worden bij de afwerking van de appartementen. De klant 
is in samenspraak met de projectleider vrij om allerhande 
veranderingen aan te brengen volgens zijn eigen wensen, 
en dit binnen de grenzen van de bouwvergunning. 

In het geval de keuze van de koper de voorziene toegeken -
de waarde overstijgt, wordt een meerprijs aangerekend. 
In geval de keuze mocht gaan naar prijzen die lager lig -
gen dan het door de bouwpromotor voorziene bedrag, zal 
géén minprijs worden aangerekend. 

Mocht de koper ervoor opteren om zijn keuze te maken 
bij andere leveranciers dan deze die voorzien zijn door de 
verkopende partij, dan wordt enkel 50% van het hiervoor 
voorziene budget in mindering gebracht van de koopsom.
Indien de koper aan de indeling van zijn appartement wij -
zigingen wenst aan te brengen wordt hier een forfaitaire 
administratieve kost van 250 € (excl. BTW) voor aange -
rekend. 
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Mocht de koper ervoor opteren om zijn keuze te maken bij 
andere leveranciers dan deze die voorzien zijn door de 
verkopende partij, dan wordt 50% van het hiervoor voorzie-
ne budget in mindering gebracht van de koopsom.

Het plan van de 3-kamer appartementen kan, indien 
gewenst door de koper, aangepast worden naar een ruime-
re 2-kamer unit.  Op het gelijkvloers bevinden zich eveneens 
twee appartementen die op verzoek van de koper volledig 
aangepast kunnen worden aan de noden van bewoners met 
een handicap.

Indien de koper aan de indeling van zijn appartement 
wijzigingen wenst aan te brengen zal hiervoor een aparte 
o�erte opgemaakt worden.
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Deuren

RF inkomdeur  

Elk appartement wordt voorzien van een vlakke brandwe -
rende Rf 30 plamuurdeur in een deurgeheel, voorzien van 
een 3-puntsluiting.

De deur is uitgerust met een dichtingsrubber, zwart, 
brandwerend, akoestisch.

De keuze van deur wordt beslist door de bouwheer en kan 
eventueel nog wijzigen. 

Een eventueel spionoog, deurpomp, enz. zijn ten laste van 
de koper. 

Binnendeuren

Witlak RAL 9010 (211,5 * 72/78/83)

Budget: 365 €/deur excl. plaatsing en excl. BTW. 

Alle deuren beschikken over een deurblad van 211,5 cm 
hoogte.

Wanneer de koper zou opteren voor andere deuren dan 
de hierboven voorziene deuren, wordt hier steeds een af -
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In de standaardafwerking worden schilderdeuren voorzien.  

Alle deuren beschikken over een deurblad van 211,5 cm 
hoogte.

Afkittingen van de deurlijsten tegen de muur is te voorzien 
door de schilder.  Schilderwerken zijn niet inbegrepen in de 
afwerking.

Toonzaal/leverancier om uw keuze van de deuren te maken: 
Nog te bepalen door bouwheer. 

Vloeren

De koper kan, naargelang zijn keuze, voor héél het 
appartement vrij kiezen uit vloertegels, M�oor of half 
massief parket (3-laags).

Indien in sommige lokalen parket wordt gekozen zal de 
uitvoeringstermijn m.b.t. de afwerking/oplevering van 
het appartement, kunnen verlengd worden met de 
nodige droogtijd van de chape. De vloeren hebben een 
waarde van 45 €/m² excl. BTW. De voorziene tegels 
(45x45) zijn te kiezen in de toonzaal.

Voorgeverfde witte plinten worden standaard voorzien 
in formaat 6 cm hoogte. Indien er gekozen wordt voor 
stenen plinten horende bij de gekozen tegel beschikt 
men over een budget van 8 €/lm. 

Massieve parketvloeren behoren tot de mogelijkheden 
onder voorbehoud dat deze keuze tijdig wordt beves-
tigd. Indien er geopteerd wordt voor parket beschikt 
men over een budget van €35/m² excl. BTW. De reden 
hiervoor is dat de plaatsing van parket duurder is dan 
tegels. De plaatsing van parket- of laminaatvloeren 
wordt uitgevoerd na de voorlopige oplevering en dit om 
schade te voorkomen. De keuze voor parket kan aanlei-
ding geven tot een vertraging in de afwerking. 

Wijzigingen van de voorgestelde materialen, zullen 
onderdeel uitmaken van een aparte o�erte.

Toonzaal/leverancier om uw keuze parket te maken:
Nog te bepalen door de bouwheer.
 
Wijzigingen t.o.v. de voorgestelde materialen, zullen 
onderdeel uitmaken van een aparte o�erte.
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Wandbetegeling

In de badkamer wordt in de douchecel muurbetegeling 
voorzien van vloer tot ongeveer 20 cm onder het plafond 
(afhankelijk van het type muurtegel en steeds in samen-
spraak met de koper). In het afzonderlijk toilet wordt 
geen muurbetegeling voorzien. 

Muurtegels (in badkamer) ter waarde van 21 €/m² excl. 
BTW (ongeplaatst).

Achter bad, douche tegels en/of op andere plaatsen die 
veel met vocht te maken hebben wordt steeds een 
waterdichte hechting  bv. type Kerdimat geplaatst.

Wijzigingen t.o.v. de voorgestelde materialen, zullen 
onderdeel uitmaken van een aparte o�erte.

Toonzaal/leverancier om uw keuze te maken:
Nog te bepalen door bouwheer.

Keuken

Wordt samengesteld in samenspraak tussen keukenin-
stallateur en koper, waarbij kopers over volgende 
budgetten beschikken:

10.000 € excl. BTW (appt. 5, 6, 8, 11 en 12) 
12.500 € excl. BTW (appt. 1 tem 4, 7, 9 en 10)
  
In de hierboven hernomen bedragen zitten omvat: de 
keukentoestellen, de keukenkasten, de eco-taks, een 
werkblad en de keukenplaatsing. In alle keukens wordt 
de dampkap uitgerust met een koolsto�lter.
 
Toonzaal/leverancier om uw keuze te maken:
Nog te bepalen door bouwheer

Venstertablet

Venstertabletten worden daar waar nodig voorzien door 
de bouwheer in natuursteen in samenspraak met de 
architect. 
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Sanitair

App    Budget

We voorzien een mooie badkamer met kwaliteitsvolle 
materialen. Deze badkamer(s) omvatten een douchebak 
en/of bad, douchescherm, thermostatische mengkraan 
en douchekop, (dubbele)lavabo met ééngreepsmeng-
kraan, spiegel en alle noodzakelijke toebehoren. In het 
toilet voorzien we een hangtoilet en een handwasbakje 
zoals vermeld op verkoopplan. 

De indeling van de badkamer en het eventuele aparte 
toilet wordt bepaald in samenspraak met de leverancier 
van het sanitair, de koper en de bouwheer, waarbij de 
kopers over volgende budgetten beschikken:

Ventilatie
Heel het gebouw is onderhevig aan de nieuw te volgen 
EPB-regelgeving. 

Keuken, berging, badkamer en toilet worden verlucht, 
ofwel op een natuurlijke wijze ofwel door middel van 
een mechanisch ventilatiesysteem.

Sommige plaatsen in het appartement zullen, om deze 
kanalen weg te werken, voorzien worden van een 
verlaagd plafond. 

De installatie voldoet aan de laatste technische 
voorschriften en is conform de voorschriften van de 
stroom leverende maatschappij.

Ventilatie type: D

Elektriciteit
De volledige installatie is voorzien van een schakelsche-
ma, schakelkast met automatische zekeringen, verlies-
stroomschakelaars en wordt door een erkend organisme 
gekeurd.

Alle leidingen, stopcontacten en schakelaars worden 
ingebouwd, behalve deze in de garages. 

Het elektriciteitsbord wordt voorzien in de bergruimte 
samen met de rest van de technieken. In sommige geval-
len en naar aanleiding van de indeling van het apparte-
ment is het mogelijk dat het elektriciteitsbord wordt 
weggewerkt in een valse wand met onzichtbare deur 
achter het toilet. 

Centrale Verwarming

De energiezuinige installaties voor centrale verwarming 
(vloerverwarming), warm water productie en ventilatie 
staan garant dat er voor elk appartement zal voldaan 
worden aan een maximaal energieprestatiepeil. Ieder 
appartement wordt individueel verwarmd met een 
geothermische warmtepomp.

Ook de productie van warm water gebeurt op een 
energiezuinige manier via de geothermische warmte-
pomp. Een thermostaat wordt geplaatst in de woon- 
kamer en is van hetzelfde type als de warmtepomp. Ieder 
appartement wordt voorzien van een aanvullende 
elektrische weerstand zodat het sanitair comfort kan 
gewaarborgd worden. Dit biedt de warmtepompen 
tevens een back-up bij extreme weersomstandig- heden. 
Overal wordt er vloerverwarming geplaatst welke vele 
voordelen biedt tegenover gewone wand- radiatoren. 
Indien radiatoren worden gekozen zijn deze uitgevoerd 
met muuraansluiting (bv sierradiator bad- kamer).

Aangenaam warm en gezond zonder radiatoren. De 
warmte die bij vloerverwarming vrijkomt is stralings-
warmte, een warmte die door de meeste mensen als zeer 
behaaglijk wordt aangevoeld. Omdat de relatieve lucht-
vochtigheid beter op peil blijft en er geen stofdeeltjes 
vrijkomen, is stralingswarmte ook gezonder. 

Bijkomend voordeel is dat er geen radiatoren nodig zijn 
en de wanden dus vrij blijven. U ervaart de ruimte als 
prettig warm en bovendien bespaart u heel wat op uw 
energiekosten door een lager stookregime.

Algemeen

Volgende temperaturen zijn gewaarborgd voor een 
buitentemperatuur van -8°C, bij een keteltemperatuur 
van 80°C.

Dit bedrag (exclusief BTW) omvat de sanitaire toestel-
len. 

Droogkasten dienen steeds condensatie-droogkas-
ten te zijn. 

Toonzaal / leverancier om uw keuze te maken:
Nog te bepalen door bouwheer

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1

€ 7.000
€ 3.500
€ 6.500
€ 3.500
€ 3.500
€ 3.500
€ 7.000
€ 3.500
€ 7.000
€ 3.500
€ 3.500
€ 3.500

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

living                22°C
keuken                22°C
badkamer               23°C
slaapkamer(s)               20°C

Er wordt een handdoekradiator in de badkamer 
voorzien.
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Lichtpunten en stopcontacten

Naargelang de lokalen voorkomen op de plannen wordt 
per appartement voorzien wat volgt:

Privégedeelten

Inkom appartementen
2 lichtpunten
2 schakelaars
1 stopcontact
Binnenpost videofonie
1 deurbel aan de inkomdeur van het appartement

WC
1 lichtpunt enkele richting
1 schakelaar enkelpolig

Leefruimte appartementen
2 lichtpunten
2 schakelaars enkelpolig
4 stopcontacten enkel
2 stopcontacten dubbel
1 inbouwaansluitdoos voor TV
1 wachtleiding voor thermostaat
1 telefoonaansluiting

Keuken
1 lichtpunt
1 schakelaar enkelpolig
2 stopcontacten enkel
3 stopcontacten dubbel
1 voeding voor kookplaat
1 stopcontact voor koelkast

1 stopcontact voor dampkap
1 stopcontact voor vaatwasser
1 stopcontact voor oven
1 stopcontact voor microgolfoven

Berging
1 lichtpunt enkele richting
1 schakelaar enkelpolig
1 stopcontact dubbel
1 stopcontact wasmachine
1 stopcontact droogkast
1 stopcontact ventilatie (plafond)
1 voeding voor centrale verwarming

Slaap kamer 1 – hoofdslaapkamer
1 lichtpunt enkele richting
2 schakelaars enkelpolig
2 stopcontacten enkel
2 stopcontacten dubbel
1 inbouwaansluitdoos voor TV

Slaapkamer 2/3
1 lichtpunt enkele richting
1 schakelaar enkelpolig
2 stopcontacten enkel
2 stopcontacten dubbel

Badkamer en / of douchekamer
2 lichtpunten
1 schakelaar dubbelpolig
1 stopcontact dubbel

Terras appartementen
1 lichtpunt
1 schakelaar enkelpolig
1 Hydro stopcontact enkel

Privatieve kelder
1 lichtpunt
1 schakelaar enkelpolig
1 stopcontact

De algemene inrichting omvat:

Plaatsen van alle stopcontacten en schakelaars welke op 
de beschrijving voorkomen.

Plaatsen van de nodige schakelborden met zekeringen 
(in de technische ruimte).

Plaatsen van de nodige buizen, TV (distributie), bel en 
videofoon.

Leveren en plaatsen van de nodige stopcontacten voor 
keukenapparaten. 

Voedingsleidingen vanaf het hoofdbord in het tellerlo-
kaal tot aan de secundaire verdeelborden in de apparte-
menten.

Videofooninstallatie (ingebouwde buitenpost, binnen-
post in appartement) 

Oplaadpunt (stopcontacten) voor elektrische �etsen ter 
hoogte van de �etsenstalplaatsen binnen.
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Armaturen in de privatieve delen zijn niet voorzien.

De eventuele elektriciteitsvoorzieningen die de koper 
zou wensen in zijn autostaanplaats en of zijn berging zijn 
niet in de koopprijs inbegrepen. Desgewenst dient hij dit 
te bespreken met de installateur die hier een aparte 
o�erte zal voor opmaken (enkel voor residenten).  

De keuze en de plaatsing van de elektrische voorzienin-
gen worden besproken met de installateur. 

Verder zullen een aantal appartementen rechtstreeks 
worden aangesloten aan op het dak geplaatste zonne-
panelen. 

Meer technische speci�caties worden opgenomen in het 
PID.

Toonzaal/leverancier om uw keuze te maken:
Nog te bepalen door bouwheer

Schilderwerken | Raamdecoratie 

De privatieve schilderwerken zijn ten laste van de 
kopers, waarbij wij als bouwheer aan de koper adviseren 
om, voor wat betreft schilderwerken en raamdecoratie 
(gordijnen / overgordijnen enz.), evenals maatschrijn-
werk, een beroep te doen op één van de bedrijven op 
bijgevoegde lijst. 

Gezien de jarenlange nauwe samenwerking, geloven wij 
dat zij staan voor een sterke prijs, een correcte uitvoering 
en een perfecte service. Tevens zijn zij de ideale partner 
in het geven van privatief kleuradvies.

Berging 

De berging voor vuilnis en de �etsenstalling voor bezoe-
kers vallen onder het beheer en de verantwoordelijkheid 
van de VME Woonerf De Oude Melkerij.
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Algemene Verkoops- 
voorwaarden

 

-

Het geheel is als volgt op te leveren:  bezemschoon, met 
verwijdering van alle puin, afval en vuilnis. De voorlopige 
aanvaarding van de appartementen zal plaats hebben bin -
nen de 15 dagen na de uitnodiging door de bouwheer aan 
de koper en zal tegensprekelijk geschieden tussen hen. 
Deze uitnodiging zal gebeuren per gewone brief, via e-mail 
of telefonisch. De voorlopige aanvaarding van het apparte -
ment aldus opgemaakt, verbindt de koper volkomen.
De bouwheer bepaalt het ogenblik waarop het apparte -
ment zich in staat van oplevering bevindt, rekening hou -
dend met het feit dat kleine, nog uit te voeren werken 
geen hinderpaal kunnen vormen voor de oplevering van 
het appartement. Tijdens deze oplevering zal er overge -
gaan worden tot een tegensprekelijk onderzoek van het 
goed. Dit onderzoek zal aanleiding geven tot het opstel -
len ter plaatse van een proces-verbaal dat ondertekend 
zal worden door alle partijen. Dit proces-verbaal zal al de 
zichtbare gebreken vermelden.

Het proces-verbaal van de voorlopige aanvaarding van 
het appartement zal eveneens de termijn vermelden, 
nodig voor de uitvoering van de opmerkingen die in het 
proces-verbaal zullen voorkomen. Onmiddellijk na de uit -

voor de zichtbare gebreken. De tienjarige aansprakelijk -
heid vangt aan bij de voorlopige oplevering van het appar -
tement. 

De voorlopige oplevering van de privatieven zal pas plaats -
vinden nadat de voorlopige oplevering van de gemene de -
len heeft plaatsgevonden.

Verkoopprijs

Volgende elementen zijn niet inbegrepen in de verkoop -
prijs:

- Verlichtingsarmaturen van de appartementen 
- Binnenschilderwerk in de privatieven
- Telefooninstallaties en TV-installaties van telenet/ 
  proximus/…
- Zonnewering
- Vaststaand of niet vaststaand meubilair
- Decoratiewerken 
- Plaatsen van privatieve en gemeenschappelijke tellers, 

   alsook keuringen voor:
- Water
- Elektriciteit
- Gas
- Telefoon
- Distributie 

- Notariskosten, stedenbouwkundige lasten, bouwtaksen 
  en kosten verbonden aan de basisakte
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- De boringen en toebehoren (zoals circulatoren, vulset,...)
  met betrekking tot de geothermische verwarming 

- Taksen toepasselijk op de verkoopwaarde van 
  het appartement aan de geldende tarieven,
  meer bepaald de registratierechten en BTW

voering van deze werken zal de aanvaarding de�nitief zijn
Principe

De panden worden verkocht sleutel op de deur, volgens de 
plannen en tekeningen van de architect en conform dit 
lastenboek dat de koper erkent ontvangen te hebben. Waar 
het verkochte goed, bij aankoop, in de meeste gevallen nog 
niet voltooid is, gebeurt de verkoop aan de hand van de 
hiernavolgende documenten:

De plannen gehecht aan de basisakte en in voorkomend 
geval, de gewijzigde plannen gevoegd bij de notariële 
verkoopakte.
De beknopte beschrijving die summier de uit te voeren 
werken en de te gebruiken materialen omschrijft.
De notariële basisakte met het bijhorend  reglement  van  de  
mede-eigendom.

Facturatie
Bij de ondertekening van de onderhandse verkoopovereen-
komst betaalt u 5% van de totale aankoopprijs als voorschot 
op de grondwaarde.

Bij ondertekening van de notariële akte betaalt u het saldo 
van de grondwaarde en de onderstaande bouwschijven 
verrekend op de bouwwaarde.

De bouwwaarde (afgewerkt aandeel) vermeerderd met het 
op dat ogenblik toe te passen BTW-tarief wordt betaald 
vanaf het verlijden van de notariële akte in volgende 
schijven.

Voor de appartementen

-Bij het plaatsen van de wer�nrichting: 10%
-Bij het storten van de plaat ondergrondse verdieping: 15%
-Bij het storten van de plaat gelijkvloers: 15%
-Bij het storten van de plaat eerste verdieping: 10%
-Bij het plaatsen van het dak: 15%
-Bij het plaatsen van het buitenschrijnwerk: 10%
-Bij het plaatsen van de leidingen CV verwarming: 5%
-Bij het plaatsen van de pleisterwerken en chape: 10%
-Bij het plaatsen van de vloer: 5%
-Op het ogenblik van de voorlopige oplevering: 5%

Voor de parkeerplaatsen – garages – kelders

-Bij het plaatsen van de wer�nrichting: 30%
-Bij het storten van de plaat ondergrondse verdieping: 30%
-Bij het storten van de plaat gelijkvloers: 30%
-Op het ogenblik van de voorlopige oplevering: 10%
-De facturen zijn vergezeld van een attest van de architect 
die de schijf goedkeurde.  De bouwwaarde dient vermeer-
derd te worden met het op dat ogenblik toe te passen 
BTW-tarief.
-Voor de appartement wordt er een 100% voltooiingswaar-
borg afgeleverd door de bank (attest van borgstelling af te 
leveren bij de authentieke verkoopsakte).
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MaterialenWijzigingen

Coördinatie

De verkoper behoudt zich het uitdrukkelijk recht voor om 
materialen te vervangen door gelijkaardige materialen van 
dezelfde kwaliteit, om redenen van fabricatie, esthetiek, 
voorraad, leveringstermijn, veiligheid, enz…

De verkoper behoudt het recht voor om iedere wijziging aan 
de plannen aan te brengen die nuttig geacht worden door 
de architect en de stabiliteitsingenieur en / of de raadgeven-
de EPB-verslaggever.  In geval van tegenstrijdige vermeldin-
gen tussen plannen, verkooplastenboek en / of beeldmateri-
aal, gelden de bepalingen van dit verkooplastenboek.

Plannen, schetsen en tekeningen uit deze brochure of afzon-
derlijk gedupliceerd, zijn slechts indicatief en soms illustra-
tief.  Enkel de door partijen ondertekende plannen en lasten-
boek die aan de verkoopovereenkomst worden gehecht, zijn 
bindend.  De plannen en lastenboeken kunnen door de 
bouwheer worden gewijzigd omwille van volgende 
redenen: 

-Gestelde eisen door distributiemaatschappijen van 
nutsvoorzieningen, een stedenbouwkundige, privatieve of 
openbare overheid;
-Stabiliteitsredenen door de ingenieur bevestigd;
-Vereniging van twee of meer kavels tot één kavel;
-Wijziging van de binnen indeling van een kavel.
-Eventuele wijzigingen aangevraagd door de koper, dienen 
aan de verkoper gemeld te worden binnen de maand van de 
ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst 
en uiterlijk bij het verlijden van de authentieke akte. De 
wijzigingen die aan voorliggende korte technische beschrij-
ving op vraag en op kosten van de koper zouden aange-
bracht worden, mogen enkel en alleen de afwerking en 
technieken betre�en, met uitsluiting van de ruwbouw, 
hoofdgevel en balkdragende muren.  

Het is de koper verboden, voor de oplevering van het hele 
aangekochte goed, zelf of door derden, werken uit te voeren 
of te laten uitvoeren. Indien de koper toch werken uitvoert 
voor de voorlopige oplevering, wordt het door hem gekoch-
te goed als opgeleverd beschouwd, en zal de verkopende 
partij aan de koper de betre�ende saldo factuur overmaken, 
al dan niet aangevuld met eventueel uitgevoerde meerwer-
ken.

Minwerken op de standaard voorziene uitrusting worden 
niet verrekend. 

Wijzigingswerken zijn slechts aanvaard voor zover ze door 
de verkoper schriftelijk bevestigd zijn en een geschreven 
akkoord van de koper in het bezit van de verkoper is met 
vermelding van de meerprijs.

Alle wijzigingen gevraagd door de koper, zullen moeten 
uitgevoerd worden door de onderaannemers van de verko-
per en alle materialen zullen verplicht gekozen worden bij 
de leveranciers van de verkoper.  De werkzaamheden die 
een koper desgevallend zelf zou willen uitvoeren, zullen 
slechts kunnen aangevat worden na de voorlopige opleve-
ring van de aangekochte privatieve delen en na de integrale 
betaling van de nog verschuldigde sommen.

Voor een vlotte gang van zaken en de goede en juiste 
uitvoering der werken worden alle wijzigingen en supple-
menten via de klantenbegeleider, Premium Real Estate, 
gedaan. Geen enkele wijziging wordt aanvaard die niet 
rechtsreeks van klant naar klantenbegeleider gebeurt.

De bouwheer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan
onderhavige technische beschrijving aan te brengen of 
bepaalde materialen en voorzieningen te vervangen door 
gelijkaardige, zonder nadeel te berokkenen aan de voorzie-
ne kwaliteit. De huidige beschrijving vervangt of vervolle-
digt de aanduidingen op de plannen. De aandacht van de 
kopers wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is 
en dat zich bijgevolg een lichte algemene of gedeeltelijke 
zetting kan voordoen, alsmede een eventuele zetting door 
lineaire uitzettingen, waardoor lichte haarscheuren kunnen 
verschijnen, voornamelijk in plafonds en muren (spuit 
plamuur en pleisterwerk) en waarvoor noch de promotor, 
noch de architect, noch de aannemer aansprakelijk kun- nen 
worden gesteld.



Materialen

De bouwheer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan 
onderhavige technische beschrijving aan te brengen of be
paalde materialen en voorzieningen te vervangen door ge
lijkaardige, zonder nadeel te berokkenen aan de voorziene 
kwaliteit. De huidige beschrijving vervangt of vervolledigt 
de aanduidingen op de plannen. De aandacht van de ko
pers wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is 
en dat zich bijgevolg een lichte algemene of gedeeltelijke 
zetting kan voordoen, alsmede een eventuele zetting door 
lineaire uitzettingen, waardoor lichte haarscheuren kunnen 
verschijnen, voornamelijk in plafonds en muren (spuit
plamuur en pleisterwerk) en waarvoor noch de promotor, 
noch de architect, noch de aannemer aansprakelijk kun
nen worden gesteld. 
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De erelonen van de architect en de studiebureaus zijn in
begrepen in de verkoopprijs. Deze erelonen behelzen de 
verplichtingen overeengekomen tussen de architect en zijn 
cliënt, de bouwheer.

De plannen die aan de kopers worden overhandigd dienen 
als basis voor het opmaken der koopcontracten. Zij wer
den ter goede trouw opgemaakt door de architect en wor
den als basis genomen voor de gegevens voortkomend in 
de notariële akten.

Alle op de tekeningen of in de technische omschrijving ge
noemde maten zijn plus / minus maten. De secties der 
kolommen en balken worden vastgesteld door de ingeni
eur, onder toezicht van de architect. Zichtbare balken en 
kolommen zullen als normaal worden beschouwd worden, 
evenals sommige leidingen al of niet vermeld op de plan
nen. 

Er zijn geen kasten, noch meubilair voorzien. Het meubilair 
dat op de plannen werd getekend dient alleen ter illustra
tie. 

De verschillen die er zouden kunnen zijn, in min of meer, 
zullen aanzien worden als veroorloofde afwijkingen. In geen 
geval kunnen partijen zich op deze afwijkingen beroepen 
om een vordering tot schadeloosstelling of vergoeding in 
te stellen of ontbinding van de koop te eisen. 

In geval de koper de indeling van de appartementen wil 
wijzigen t.o.v. de uitvoeringsplannen in basis, kan op vraag 
van de koper de ontwerper een voorstudie opmaken. Dit 
kan rechtstreeks geschieden of via de aannemer, die dan 

ferte opgemaakt worden.

Plannen Tellers | Taksen
Elke wooneenheid wordt aangesloten op individuele me
ters voor gas, elektriciteit, water, tv-distributie, telefoon, 
enz. Voor de gemeenschappelijke ruimten worden er apar
te meters voorzien, dit om later de gemeenschappelijke 
kosten te kunnen afrekenen. 

De meters, de individuele aansluitingen en de aansluitingen 
van de gemeenschappelijke ruimten van alle nutsvoorzie
ningen, worden uitgevoerd in opdracht van de verkoper 
maar zijn ten laste van de kopers. 

De vooraanleg, dit zijn de nutsleidingen (water, gas, elektri
citeit, telefoon, tv distributie en riolering) gemeten en uit te 
voeren vanaf de hoofdaansluiting vanaf de openbare weg 
tot de aansluitingen voor de individuele en gemeenschap
pelijke meters, evenals de aansluitingskosten en keuringen 
en het verbruik op water, gas en elektriciteit, distributie en 
telefoon vallen ten laste van de koper, evenals de waar
borgen en diverse vergoedingen die voortvloeien uit de 
aansluiting.

Alle nutsvoorzieningen worden onmiddellijk in dienst ge
steld in opdracht van de verkoper, maar op naam en op 
rekening van de koper, waarbij de verkopende partij hier
voor één energieleverancier zal aanduiden. Bij de onderte
kening van de notariële akte wordt hiervoor een forfaitair 
bedrag aangerekend van € 3.000 per wooneenheid, te 
verhogen met de BTW. In dit bedrag zit reeds een bedrag 
van € 500 per wooneenheid vervat, te verhogen met de 
BTW, voor de aansluiting op de openbare riolering. Indien 
de kost van deze aansluiting meer dan € 500 bedraagt, 
zal de meerkost doorgerekend worden aan de koper mits 
voorlegging van deze factuur. 

De kosten van het PID en het EPB:  bij de ondertekening 
van de notariële akte wordt hiervoor een forfaitair bedrag 
van € 800 per wooneenheid aangerekend, te verhogen 
met de BTW.

Identieke kosten verbonden aan de gemeenschappelijke 
meters worden door de verkoper aan de kopers doorge
rekend a rato van de verdeelsleutel die is opgenomen in 
de basisakte. 
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Bijkomende 
Bepalingen
 

Meerwerken

Meerwerken en wijzigingen zullen slechts uitgevoerd wor -
den mits voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord tussen de 
koper en de verkoper, omtrent het voorwerp van wijziging, 
de kosten, de termijn van afwerking en de betalingsmo -

koper, aan de verkoper teruggezonden te worden voor 
akkoord ondertekend. Bij gebreke hieraan wordt aange -
nomen, dat de koper afziet van de door hem gevraagde 
meerwerken en wijzigingen.

Bij de bestelling van de meerwerken kan reeds 50% van 
het totale bedrag van deze werken gefactureerd worden.

Termijn

In de verkoopovereenkomst wordt een opbouwperiode 
voorzien uitgedrukt in werkdagen geldig voor het bouw -
bedrijf. Dit aantal werkdagen zal ingaan bij de aanvang der 
graafwerken aan het gebouw waarin het eigendom gele -
gen is. Deze aanvangsdatum wordt in de verkoopovereen -
komst vermeld. De weerverletdagen zullen bij de eindter -
mijn bijgerekend worden.

Alle gebeurtenissen van overmacht, waardoor de verkoper 
zijn verplichtingen van oplevering niet kan nakomen, vor -
men van rechtswege een verlenging van de oorspronkelijk 
bepaalde uitvoeringstermijn en dit zonder schadevergoe -
ding voor de koper. Voorbeeld: ongevallen, stakingen, op -
eising door het personeel van door de vakbonden toege -
stane verletdagen,…

Deze onderbreking kan tevens nog verlengd worden met 
de tijdspanne noodzakelijk om het werk terug op gang te 
brengen.

Tenslotte wordt nog overeengekomen dat deze opleve -
ringsdatum kan uitgesteld worden met het aantal dagen 
dat nodig is voor de uitvoering van de door de koper ge -
vraagde wijzigingen of bijkomende werken. 

De juiste opleveringsdatum of de volgorde der afwerking 
der appartementen hangt volledig af van de werkwijze op 
dat gebouw die door de verkoper toepast. Het staat hem 
desgevallend vrij, ingevolge persoonlijke omstandigheden, 
voorrang aan een bepaald appartement te geven, onge -
acht en niet noodzakelijk in verhouding met de volgorde 
van de aankoop.

Allerlei

Alle onderaannemingen of leveringen dienen uitsluitend te 
gebeuren door onderaannemers of leveranciers erkend en 
aangesteld door de bouwheer. 

Indien door de koper, en met instemming van de verkoper, 
voor bepaalde leveringen of uitvoeringen beroep zou wor -
den gedaan op andere dan door de bouwheer aangestel -
de onderaannemers en leveranciers, dan kan dit pas na de 
voorlopige oplevering, of mits akkoord van de bouwheer.
Dit wil zeggen dat op dit moment de koper het door hem 
gekochte goed aanvaardt en de sleutels in ontvangst kan 
nemen op voorwaarde dat de bouwheer geen enkele ver -
antwoordelijkheid draagt voor beschadiging, ontvreem -
ding of verlies van de totaliteit of een gedeelte van derge -
lijke leveringen of uitgevoerde werken.

Het PID (post interventie-dossier) m.b.t. de algemene de -
len wordt eenmalig afgegeven aan de syndicus van het 
gebouw. Wanneer de koper een kopij wenst van dit dos -
sier, worden de kosten die hieraan verbonden zijn door -
gerekend.
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Veiligheid | Toegang Werf

De bezoeker, de toekomstige eigenaar of de eigenaar zal 
geen toegang hebben tot de werf tenzij hij begeleid wordt 
door een afgevaardigde van de bouwheer en dit na af-
spraak. Zelfs in dit geval zal ieder bezoek tot en met de 
voorlopige aanvaarding gebeuren op het volledig en eigen 
risico van de bezoeker en / of eigenaar en zonder dat deze 
enig verhaal zal kunnen uitoefenen op de promotor, de ar-
chitecten of de aannemer in geval van ongeval tijdens een 

Tevens is de klant verplicht zich aan de veiligheidsvoor-
schriften van de hoofdaannemer te houden. De toegang 
tot zijn eigendom gebeurt op eigen risico (noch lichame
lijke, noch materiele schade kan ten laste gelegd worden 
van aannemer / bouwheer / ontwikkelaar / verkoper). 

De klant is eveneens verplicht al zijn onderaannemers en 

gen van de van kracht zijnde veiligheidsmaateregelen op 
de werf. 

Het standaard veiligheidsplan (algemeen bouwplaats re-
glement) is in het bezit van de veiligheidscoördinator. De 
klant dient minstens 1 week op voorhand zijn planning en 
zijn ingevuld veiligheidsplan (inclusief Risico Analyse) over 
te maken aan de veiligheidscoördinator, en voor wat be-
treft de geplande uit te voeren taken, op voorhand overleg 
te plegen en hieromtrent toestemming verkrijgen van de 
veiligheidscoördinator. 

Sleutels

De sleutels van de wooneenheid en / of de toegangsdeu
ren tot het gebouw worden pas aan de koper overhandigd 
nadat alle rekeningen met betrekking tot de aankoop van 
de onroerende goederen, de rekeningen m.b.t. de nuts
voorzieningen, de eventuele meerwerken en eventuele 
andere facturen, integraal betaald zijn aan de verkopende 
partij. 

andere �rma’s (bv. verhuisbedrijven) op de hoogte te bren-

voormeld bezoek.
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Disclaimer:

Alle weergegeven uitspraken, informatie, visualisaties en gegevens worden ge -
acht accuraat en betrouwbaar te zijn. Ze worden echter weergegeven zonder 
enige uitdrukkelijke of stilzwijgende waarborg, garantie of aansprakelijkheid.

Koper

Naam: ________________________________________________

Wonende te: ___________________________________________

Email : ________________________________________________

Gsm : _________________________________________________

Koper van appartement/parking/berging:

_______________________________________________________

Handtekeningen | Datum

_______________________________________________________

Verkoper

Everest Urban Living NV
Hemelstraat 68
9200 Dendermonde

Handtekeningen | Datum

_______________________________________________________

Locatie

De ligging is ronduit uitzonderlijk.  Woonerf de Oude 
Melkerij is ingeplant in het groen met een adembenemen-
de tuin en vergezichten op de achterliggende velden en 
boomgaarden.  Daarnaast bevindt u zich op een boog-
scheut van het kloppend hart van de hoofdstad, alle 
voorzieningen en de belangrijke invalswegen.

De woonbeleving in Brussegem is écht uniek en gelegen 
vlakbij:

-Wemmel met zijn luxe boetieks, trendy ko�ehuizen,  
terrassen en zondagsmarkt.
-Toprestaurants en sympathieke terrasjes.
-Het bruisende culturele leven door gemeenschaps- 
centrum De Zandloper.
-Een XL sportcomplex met zwembad op wandelafstand.

Dit alles in een paradijs voor �etsers en wandelaars.

Dit de�nitief summier lastenboek dd. 15 april 2021 werd 
opgemaakt door de verkopende partij en bevat 19 pagina’s. 

De hier beschreven afwerking heeft voorrang op alle aandui-
dingen op de plannen, tekeningen en/of visualisaties, welke 
slechts indicatief zijn. 

Dit document wordt in twee exemplaren opgemaakt en 
ondertekend door de koper en de verkoper. 

Elke partij verklaart hierbij dat hij grondig kennis heeft geno-
men, akkoord gaat en instemt met hetgeen in dit summier 
verkoop lastenboek is opgenomen.

De koper en verkoper verklaren eveneens dat er geen 
andere afspraken werden gemaakt dan deze welke hier 
werden vermeld.

Last Frontier BV
Broekstraat 71
1860 Meise
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